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Yazýn gelmesi ve sýcaklarýn artmasýyla,
insanlarýmýz serinlemek, ruhunu rahatla-
mak ve eðlenmek ihtiyaçlarýný doðal
olarak denizlerde gidermek istiyor. Çarpýk
kentleþmeye, orman arazilerinin göz kýrp-
maksýzýn yok edilmesi, bir de güzelim
sahillerimizin (Bafra) peþkeþ çekilmesi
eklenince, insan
serinlemek ihtiy-
acý duyduðundan
bile utanýr hale
geliyor. Sanýrým
serinlemekten öte
çocuklarýmýza
yeþil ve güzel bir
ada býrakmak
daha öncelikli bir
ihtiyacýmýz. Yine
de "hem
serinleyebilir hem
de ülkemizin
doðal güzellikleri
için mücadele
edebiliriz"
dediðinizi duyar
gibiyim. Doðru,
serinlemek ihtiy-
acýnýzý bile karþýlayabilmeniz için peþkeþ
çekilmiþ sahillerin patronlarýna bedelini
ödemeniz gerekiyor. Ninelerimize, bun-
dan yirmi otuz yýl önce suyun satýlacaðýný
söyleselerdi, söyleyen kiþinin deli
olduðunu düþünürlerdi... Sahillerimiz ki
"yasal" olarak bile herkese ait! Þu an bu
patronlar tarafýndan satýlmakta. Bir kaç
yýla kadar sanýrým hava bile tehlikede.

Bu yýl denize girme bedelinin 15 YTL
olarak belirlendiðini haberlerden ve
gazetelerden öðrendik. Bu ücretlendirme
sistemini neye dayanarak veya neye
güvenerek yapýyorlar anlayamýyorum.
Denizler, otellerin tapulu malý deðildir ki,
buraya giriþ ücreti alýnsýn! Kuzey Kýbrýs
Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin
21 Mayýs, 1993 tarihli birleþiminde kabul
olunan "Plâjlarýn Kullaným ve Denetimi
Yasasý" Anayasa'nýn 94 (2) maddesi
gereðince, Sayý: 26/1993 yasasýnýn
yapýlýþ amacý; "gerek belediye sýnýrlarý
içerisinde, gerekse belediye sýnýrlarý
dýþýnda yüz metrelik kýyý þeridi
üzerinde bulunan plâjlara, yurttaþlarýn
herhangi bir ücret ödemeden giriþ-
lerinin ve bu plâjlarý kullanmalarýnýn
saðlanmasýný ve yetkili mercilerce
yerinde gerekli denetimin yapýlmasýný
düzenlemektedir..." Fakat ne yazýk ki
bu yasa hiç umursanmadan, halkýn
sahilleri lüks ve gösteriþli oteller için
peþkeþ çekilip, herkesin kullanýmýnda

olan denizler, otelin havuzu gibi
düþünülerek bir bedel belirlenmektedir.

Bunu da büyük bir marifet sayýp, basý-
na bazý açýklamalar yapýyorlar.
Ünay Türkgöz: (Acapulco Önbüro

Müdürü)'ne göre "Daha iyi hizmet
çerçevesinde gerçekleþtirdiðimiz personel
eðitimiyle, AB standartlarýnda hizmet ver-
mekteyiz. 15 YTL olarak belirlediðimiz
denize giriþ ücreti kapsamýnda, müþter-

ilere saðlanan
birçok olanak da
bulunmaktadýr.
Havuz yanýnda
tercih edenler
için çimle çevrili
güneþlenme
alaný da bulun-
maktadýr.
Plajýmýzda
yapýlan su
sporlarý, rüzgar
sörfü, sualtý
dalýþý ve kan-
odan oluþmak-
tadýr."
Ekrem Þerif

Egeli : (Escape
Beach Ýþletme

Müdürü)'ne göre de "Bu sezon plaja giriþ
ücretimizi 15 YTL olarak belirledik.
Escape sadece bir plaj deðil, bunun
yanýnda müþterilerine birçok olanaðý da
bir arada sunan bir komplekstir. Deðiþik
ülkelerin yemek kültürlerini tatmak
isteyen müþterilerimize, 200 kiþilik
restoranýmýzla hizmet vermekte ve ayrýca
pazar günleri de saat 16.00'dan sonra
özel olarak getirdiðimiz Dj'lerle etkinlikler-
imize devam etmekteyiz. Bu sene yap-
týðýmýz bir diðer deðiþiklik de, internet kul-
lanmak isteyen müþteriler için, özel
olarak baðlattýðýmýz kablosuz internet sis-
temidir."

Bu tür açýklamalara sadece reklam ya
da yalan diyebiliriz. Çünkü sözünü ettik-
leri su sporlarý, rüzgar sörfleri, sualtý
dalýþlarý, deðiþik yemek kültürlerini tatma
avantajlarý denize giriþ ücretine dahil
deðil. Eðer ekstradan bedelini öderseniz,
bu faaliyetlerden yararlanabilirsiniz.

Adamýzdaki denizler, sahiller, daðlar
herkesin. Öncelikle vazgeçmemiz
gereken tek þey doðanýn hakimi olduðu-
muz düþüncesidir. Bizler, doðanýn bir
parçasýyýz. Öyleyse istediðimiz yeri
çevreleyip diðer kiþilere para karþýlýðý kul-
landýrma hakkýný nereden buluyoruz?

Bizce insanlar, doðanýn bir parçasý
olduklarýný anladýklarý gün, doða ile daha
dengeli bir iliþki kurmaya baþlamýþ ola-
caðýz.��

Buket E. Oygar
buketoygar@operamail.com

ÝNADINA HERÞEYÝN,
SEN ÇAL BEN
AKDENZÝLÝYÝM 
GOCA ARKADAÞ
Halil Karapaþaoðlu
ruhsalkorku@yahoo.com

Denizler Bile Özel Mülk?

…
En güzel deniz:
henüz gidilmemiþ olandýr.
…
Nazým Hikmet Ran

Ne kadar da garip þu iki hece-
den oluþan kavram; hayat.
Bazen varsýn bazen yoksun.
Bazen ayyaþsýn bazen ayýk.
Hayat dedikleri þey nedir ki?
Yaþam ne kadar kýsa ve ne
kadar uzundur? Korkuyorum
öyleyse varým demeli birileri 21.
yy'da. Ne zaman der bir insan;
"bütün insanlar hata yapar.
Hatalar insanlara
mahsusdur"diye… Ne kadar
gariptir ki, hata yaptýðý zaman.
Hata yaptýðýmýz zaman insan
olduðumuzu hatýrlarýz ve bunun
savunusunu yaparken de sen
de bir insansýn ey insan anla
beni diye haykýrýþlarda
bulunuruz aslýnda. Ýyi ki hata
yapýyoruz, insan olduðumuz
aklýmýza geliyor ve silkinmemizi
saðlýyor yoksa baþka nasýl
silkiniriz ki biz? Yoksa baþka ne
zaman aklýmýza insan olduðu-
muz gelir ki? Ne garip þu iki
heceden oluþan kavram; insan.
Neden hata yaptýðýmýz zaman
insan olduðumuz aklýmýza gelir?
Bu bir sonraki hata yaptýðýmýz
ana gelene kadar insan deðiliz
anlamýna mý gelir? Peki ey sen
insan deðilsem neyim?

Biraz kederliyim (1)goca
arkadaþ. Hiçbir yere ait olmayý
istemeyen ve aitliðin insaný tut-
saklaþtýrdýðýný düþünen bir
insandým gençlik yýllarýmda.
Þimdi tam tersini düþünüyorum
çünkü özgürlüðün bir yere ait
olma durumuyla kýsýtlanacaðýný
düþünmüyorum çocukluk yýl-
larýmda bu yýllarýmda.
Akdenizliyim. Ama sakýn akd-
enizliyim derken akdenizli
olmanýn ne demek olduðunu 
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Lefkoþa'da Saray ve Royal'den sonra
üçüncü otel olacak olan Merit Otel'in
temeli 14 Mayýs 2007 tarihinde atýldý.
Açýlýþa katýlan Baþbakan Ferdi Sabit Soyer,
törende "tartýþýlan pek çok konu olacak ama
tartýþýlmayacak tek konu gökyüzüne yükselen
bu otelin Lefkoþa'ya ekonomik ve sosyal olarak
kazandýracaðýdýr" dedi. Ülkede sanki de turistler
kalacak otel bulamýyorlar da acilen otel inþaatlarýna gerek varmýþ

gibi davranan Baþbakan, açýlýþta baþý
göðe ermiþ gibi görünüyordu. Oysa ilk günden

beri kaldýrýmlarý iþgal eden, otobüs duraklarýnýn yerinin
deðiþmesine sebep olan bu otel, daha þimdiden çevre sorunlarý

yaratmaya baþladý bile. 
Ýnþaat esnasýnda yollarýn kapatýlmasý dolayýsýyla çevre halký da

evlerine gitmekte ciddi sýkýntýlar yaþýyor. Baþbakan tartýþma baþlýk-
larýna ana caddenin bir otel tarafýndan "babasýnýn malý" gibi kullanýl-
masýný da ekleyecek mi, merak ediliyor.��

Memlekette karlý alanlarý tespit edip
"yatýrým" yapmakta uzman olan YDÜ
patronu Suat Günsel þimdi de elini
eczacýlýk mesleðine attý. Saðlýk gibi
önemli ve kamusal bir kazaným olan
böylesi bir alanda, kar amaçlý
davranýþlar kabul edilemezdir. Bu
noktada Eczacýlar Birliði 14 Mayýs
tarihinde bir eylem gerçekleþtirerek,
YDÜ'nün bu giriþimini protesto etti.
Protesto sýrasýnda "paran senin
mesleðimiz bizim olsun", "fabrikasy-
on eczacýlýða hayýr", "para karþýlýðý
diplomalarý tanýmayacaðýz" þeklinde
pankartlar taþýndý. Eczacýlar
Birliði'nin bu doðru tavrýný onayla-
makla birlikte,
sadece kendi
alanlarýna dair
deðil saðlýk ve
eðitimin
bütününe yönelik
bir duyarlýlýk
geliþtirmenin þart
olduðunu hatýrlat-
mak isteriz. Diþ
hekimleri "diþ
hekimliði fakülte-
si"ne, eczacýlar "ecza-
cýlýk fakültesi"ne, hemþireler
"hemþirelik fakültesi"ne karþý çýkýp
diðer alanlarla ilgilenmediði sürece,
para babasý Suat'ý durdurmak
mümkün olmayacaktýr. Bu noktada
KTÖS Eczacýlar Birliði'ne bir çaðrý
yaparak "Okul Öncesi Eðitim
Bölümü"ne yönelik de tavýr
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ECZACILARDAN 
YDÜ ProtestoSU

MerÝt Otel Baþbakan’ýn Baþýný Göðe ErdÝrdÝ

Haziran ayý içerisinde gazetelere yansýyan haberlere göre "Türk Silahlý Kuvvetleri
Kýbrýs'ýn kuzeyindeki beþ gazete ve üç televizyonu kara listeye alarak 2007 Arama
Kurtarma Tatbikatý'ný izleyemeyeceklerini bildirdi." Yasaklý medya kuruluþlarý "Annan
Planý'na Evet dedikleri için" kara listeye alýndýklarýný iddia ederken, askerden doyurucu
bir açýklama gelmedi. Türkiye'deki seçim krizinin bir yansýmasý olduðu açýkça belli olan
bu durum basýn örgütlerinin tepkisine neden oldu. Haber alma özgürlüðüne vurulmuþ
ciddi bir darbe olan bu yaklaþým, Kýbrýs Türk halký tarafýndan da tepkiyle karþýlandý. 

Askeri makamlarýn bu anti-demokratik tavrý, haber alma özgürlüðüne vurulan bir
darbe olmasýnýn yanýnda ülke içerisindeki basýn-yayýn kuruluþlarýný "çürük ve saðlam"
diye ayýrma cüreti bakýmýndan da olumsuzdur. Elbette ki Kýbrýs Türk halký ve onun TC
Asker-Sivil Bürokrasisinden baðýmsýz olma istemi, Lokmacý Köprüsü konusunda askeri
ve sivil otorite arasýnda yaþananlar vb. de bu kararda etkili olmuþtur. Ancak asýl

üzerinde durulmasý gereken nokta Kýbrýs Türk
halkýnýn iradesini hiçe sayarak kendi çýkar-

larý doðrultusunda kararlar üreten askeri
çevrelerin, demokrat kamuoyundan
hakettiði tepkiyi almamýþ olduðudur.
Askeri çevrelerin bu olumsuz tutumu-
na yanýt olarak asker ile ilgili hiçbir

haberi yayýnlamama yönünde bir karþý
duruþ, Kýbrýs Türk halkýndan onay ala-
caktýr.��

geliþtirmeleri-
ni talep etti.

Böylece her kesimin
kendi noktasýndan deðil,

kamunun çýkarlarý için hep
beraber hareket etmesi gerektiði vurgu-
landý. 

Öte yandan Hemþirelik Yüksek

Okulu'nu Suat'a peþkeþ çeken Saðlýðý
Satma Bakaný Vaiz, hýzýný kesmeyerek
Eczacýlara tepki gösterdi ve "Fakültenin
altyapýsý Avrupa standartlarýnýn
üzerinde" dedi. Ücretsiz olmasý gereken
saðlýk hakkýný paralý hale getiren Vaiz,
patron dostu olduðunu bu açýklamasýyla
bir kez daha göstermiþ oldu.��
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21 Haziran 2007 tarihinde ülkede
vurgunculuðun en yüksek olduðu
alanlarda faaliyet gösteren patronlar
eylem yaptý. Aðýrlýðýný tüccarlar,
inþaat müteahitleri ve otelcilerin oluþ-
turduðu ve doðrudan doðruya halkýn
sýrtýndan, hükümetin teþviklerinden
beslenen asalak kesimi oluþturan
patronlar; özelleþtirme sürecinin iler-
letilmesini, devletin her alandan elini
tamamen çekmesini, vergiler ile ilgili
daha da rahatlatýcý önlemlerin alýn-
masýný ve kamu harcamalarýnýn
azaltýlmasýný talep ettiler. Açýkça

daha çok kar ve daha az harcama ile
paralarýna para katmak isteyen
patronlar, iþ araçlarý ile trafiðe
çýkarak gerçekleþtirdikleri eylemde
iþçilerini kullandýlar. Ekonomik
Örgütler Platformu adýna açýklama
yapan Erdil Nami eyleme yaklaþýk
2500 aracýn katýldýðýný söyledi.
Araçlarýn birçoðunun kamyon, týr gibi
iþ araçlarý olmasý yanýnda eylem
sýrasýnda yaptýðýmýz gözlemlerden
de araçlarý kullananlarýn patronlar
olmadýðý ortadaydý. Her iþini iþçisine
yaptýran patronlar, eylemlerini bile
iþçilere yaptýrýrken, TC vatandaþý
iþçilere zorla eylem yaptýrýlmasý
medyada konu olmadý. Belediyelerin
eyleminde belediye çalýþanlarýnýn
eyleme zorlanmasýna tepki gösteren
CTP medyasý bu konuda sesini
çýkarmazken, yaþananlar hükümet
ve patronlar arasýnda bir danýþýklý
dövüþ izlenimi verdi. Ayrýca radyo
programlarýnda
sendikacýlarýn "iþyer-
lerinizde

sendikalaþma konusunda ne
düþünüyorsunuz?" sorusuna da
açýkça "biz sendikalaþmaya karþýyýz"
þeklinde yanýt veren patronlar gerçek

yüzlerini açýða vur-
dular. Eylem

sýrasýn-

da

taþýnan "kaçakçýlýðý hortlatmayýn"
þeklindeki pankart ise tam bir itiraf
niteliði taþýyordu. Gözlemciler tarafýn-
dan patronlarýn açýkça kaçakçýlýk
yaptýklarýný itiraf ettikleri ve gene
yapacaklarý yönünde tehditte bulun-
duklarý þeklinde yorumlanan pankart
ibret alýnacak nitelikteydi. 

Özelleþtirmeci, serbest piyasacý
CTP'nin mevcut politiklarýný bile
beðenmeyen ve çýplak sömürü talep
eden vurguncu sermaye hak ettiði
yanýtý emekçi halkýmýzýn örgütlü
mücadelesi ile alacaktýr. KTÖS'ün
konu ile ilgili yaptýðý ve "hükümet
derhal kamulaþtýrýlmalýdýr" yönündeki
çaðrý demokrat kamuoyunda olumlu
karþýlanmýþ ve meselenin özü olarak
görülmüþtür.��

PPPPaaaattttrrrroooonnnnllllaaaarrrr  
EylemEylem YYYYaaaappppttttýýýý !!!!

CTP'nin yardýmlarý ile kurulan ve apar topar
hükümete alýnan ÖRP, ciddi sarsýntýlar geçiriyor.
Eski ÖRP'li ve eski Ekonomi ve Turizm Bakaný
Enver Öztürk'ün olaylý bir  þekilde görevden alýn-
masýndan sonra gündeme gelen iddialar dinmek
bilmiyor. Bilindiði gibi Enver Öztürk'ün görevden
alýnacaðý söylentileri mayýs ayý içerisinde yoðun-

laþmýþ, hükümet çevreleri her konuyu inkar
ettiði gibi uzun süre bu konuyu da

inkar etmiþti. Ancak haziran ayýnda
CTP-ÖRP ve Enver Öztürk

arasýnda gerçekleþen
bir toplantýdan

sonra
Baþbakan
ve
Baþbakan

Yardýmcýsý,
Enver Öztürk'ün

görevden alýndýðýný
duyurmuþtu. Görevden alýnma konusunda hiçbir
doyurucu açýklama yapmayan yetkilier konuyu
speklasyona açýk býrakýyorlardý. Ardýndan Enver
Öztürk'ün ve muhafazakar saðýn çeþitli kesim-
lerinin CTP-ÖRP hükümetinin yolsuzluklarýna
dair çeþitli açýklamalarý gelmeye baþladý. ÖRP
iddialarý her zamanki gibi yalanlarken, CTP
konunun kendisine bulaþmamasý için elinden
geleni yapmaya baþladý. Öncelikle baþbakanlýðý
elinde bulunduran bir parti, kendine baðlý bir
bakanýn (baþka bir partiden bile olsa) yaptýðý
veya yapmadýðý iþlerden sorumludur. Oysa
CTP'li yöneticiler ülkede sanki de iki hükümet
varmýþ gibi açýklamalar yapmakta konu ile ilgili
hiçbir sorumluluðu kabul etmemektedir. Öte yan-
dan ülkede yolsuzluk, baský, rüþvet, uyuþturucu
gibi akla gelebilecek her türlü pis iþe bulaþmýþ
muhafazakar sað, kendisi sütten çýkmýþ ak
kaþýkmýþçasýna "þaþkýnlýk krizleri geçirerek"
konuyu gündemde tutmaktadýr. CTP ise bunun
karþýlýðýnda DP-UBP'nin geçmiþ hükümet ve
þimdiki belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarýný
gündeme getirme tehtidleri savuruyor. Kimin pis-
liðinin daha fazla olduðunu ve en sonunda kimin
susmak zorunda kalacaðýný bilemiyoruz. Ancak
ÖRP'nin her yaptýðýndan sorumlu olanýn da
onun vasisi CTP olduðunun altýný çiziyoruz.

DP ve UBP'den hükümet vaadi ile ve araya
AKP-Din Ýþleri baðlantýlarýný da sokarak
kopardýðý milletvekilleri ile yarattýklarý yapay bir
partinin, kýsa zamanda küpünü doldurmaya
bakacaðýný bilmeyen yoktu. CTP'nin kýzgýn-
lýðýnýn tek haklý gerekçesi, yolsuzluklarýný
gizleyemeyen ÖRP'lilerin beceriksizlikler-
ine olabilir. Ancak yolsuzluklar gerekçesi

ile hükümete yol görünürken, ÖRP'liler bu
ülkede yolunu bulmuþ mutlu azýnlýða ekleniverdi.
Ortada olan tartýþma götürmez tek gerçek ise
CTP'nin yolunun yol olmadýðýdýr.��

CTP-ÖRP HÜKÜMETÝ
YOLSUZLUK ÝDDÝALARI

ÝLE SARSILIYOR

Eylem sýrasýnda taþýnan
"kaçakçýlýðý hortlatmayýn" 
þeklindeki pankart ise tam bir 
itiraf niteliði taþýyordu. Yaptýk: Gene yaparýz!



Mayýs ve haziran
aylarýna Merkezi
Cezaevi'nde yaþanan
olaylar ve egemenlerin
baskýcý uygulamalarý
damgasýný vurdu. Önce 8
Mayýs 2007 tarihinde ceza-
evinde yaþanan bir kavga
olayýna müdahale bahane-
siyle Çevik Kuvvet tüm
mahkumlarý sýra dayaðýn-
dan geçirdi. Konuyu ýsrarla
inkar eden yetkilier
mahkum yakýnlarýnýn ýsrar-
larý ve duyarlý medya kuru-
luþlarýnýn konuyu gün-
demde tutmasý sayesinde
Tabipler Birliði'nin saðlýk
kontrolü yapmasýna izin
vermek zorunda kaldý.
Tabipler Birliði mahkumlarý
muayene ettikten sonra
yayýnladýðý raporunda
olayýn hiç de yetkililerin
iddia ettiði gibi 50-60
mahkum arasýnda geçen
bir kavga ve sadece bu
mahkumlarýn ayrýlmasý için

zor
kullanýlmasý

olmadýðýný, cezaevinde
yaygýn ve ölçüsüz bir þiddet
kullanýldýðýný vurguladý.
Hükümette sözde bir sol
partinin bulunduðu bir
dönemde uygulanan bu
insanlýk dýþý þiddet olayýnýn
gizlenmeye çalýþýlmasý da
Ýçiþleri Bakaný'nýn istifasý
beklentisini doðurduysa da,
kýsa sürede böyle bir
sorumlu tavrýn gerçek-
leþmeyeceði anlaþýldý.
Olaylar üzerine mahkum
yakýnlarý örgütlenmeye
baþlarken haziran ayýnda
cezaevi yeniden gündeme
geldi. 19 Haziran tarihinde
baþlayan açlýk grevi 22
Haziran tarihine kadar
sürdü. Yetkililer açlýk
grevine katýlan mahkum
sayýsýnýn 20 olduðunu iddia
ederken mahkum yakýnlarý
150 mahkumun açlýk

grevinde
olduðunu açýklýyordu. Bir
önceki olayda kamuoyu
nezdinde tüm
inandýrýcýlýðýný kaybetmiþ
olan hükümet çevreleri,
açlýk grevinin genel af
talebi ile yapýldýðýný iddia
ediyordu. Ancak mahkum
yakýnlarý böyle bir talebin
olmadýðýný cezaevinin
koþullarýnýn iyileþtirilmesinin
temel talep olduðunu ýsrar-
la yinelediler. Bunu hiç duy-
mamýþ gibi davranan Ýçiþ-
leri Bakaný medyaya sürekli
olarak genel affýn gün-
demde olmadýðýný açýkladý.
Açlýk grevi 22 Haziranda
sona ererken hükümet
çevrelerinin ellerindeki gücü
acýmazsýca kullanmak yol-
unda sýnýr tanýmadýklarý ve
insan haklarý, demokrasi
gibi kavramlarý yalnýzca
kendileri için ve iktidara
gelene kadar kullandýklarý
açýkça görülüyordu.��

Karpaz bölgesine
elektrik götürülerek
turizm ve sanayi
altyapýsý için gerekli
hazýrlýklarýn tamam-
lanmasý projesi bir
süreden beridir ciddi
tartýþmalara neden
oluyor. CTP hükümeti,
astýðým astýk -
kestiðim kestik bir
tavýrla ve doðayý hiç
umursamadan
getirdiði yaklaþýmlarla
Karpaz Bölgesi'ni ser-

mayenin açýk talanýna terketmeye niyetli görünüyor. Hükümet kaynaklarý amaçlarýnýn böl-
genin talan ve yaðmasý olmadýðýný ancak bölge halkýnýn elektrik ihtiyacýnýn karþýlanmasý
olduðunu iddia ederken, bu iddia bize hiç de inandýrýcý görünmemektedir. Yaklaþýk 15 bin
kiþi kapasiteli bir altyapý çalýþmasý hazýrlayan hükümet inkar da etse, bu hazýrlýk bölgeye
yapýlacak oteller ve turizm tesisleri için planlanmaktadýr. 

Bu noktada elektrik projesine karþý çýkan, içlerinde Baraka Kültür Merkezi’nin de bulun-
duðu, 30 örgüt, Geniþletilmiþ Sürdürülebilir Çevre Platformu adý altýnda birleþerek alternatif
enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasý, Karpaz Bölgesi'nin koruma altýna alýnmasý gibi taleplerle
hükümete baský yapmaya çalýþýyor. Ancak yerli-yabancý turizm sermayesine göbekten baðlý
hükümet, halkýn ve ülkenin doðal kaynaklarýnýn iyiliði için deðil sermayenin çýkarlarý için
çalýþmaya kararlý. 

Karpaz'a elektrik götürülmesi demek, ülkenin el deðmemiþ doðal güzelliklerinin betonlaþ-
masý, bölgede bulunan endemik bitkilerle vahþi hayvanlarýn yok olmasý ve bir doðal alanýn
daha kar hýrsýna kurban edilmesi demektir. Buna karþý mücadele edilmelidir.��
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Uzunca bir süreden beridir gün-
demde bulunan Anayasa deðiþikliði
konusu haziran ayý içerisinde yeniden
alevlendi. CTP'nin Anayasa deðiþikliði
için ýsrarlý çaðrýlarýna boykotçu partil-
er "erken seçim" þartýný ileri sürerek
yanýt veriyorlardý. Erken seçim
konusunu görüþebileceðini belirten
CTP, sürecin yeniden hýzlanmasýný
saðladý. Haziran ayý içerisinde bir dizi
görüþme yapan DP, CTP ve UBP
Anayasa Deðiþikliði konusundaki
görüþlerini ve hangi maddelerin
deðiþtirilmesini istediklerini birbirlerine
sundular. Önerisi yapýlan deðiþiklikler
arasýnda memurlara siyaset
yasaðýnýn ve ölüm cezasýnýn kaldýrýl-
masý da var. Ýlginç olan ise Lokmacý
Köprüsü'nün yýkýlmasý tartýþmalarýnda
gündeme gelen ve ilerici örgütler
tarafýndan askerin sivil üzerindeki
hegomonyasýna son verilmesi için
kaldýrýlmasý istenen Geçici 10. Madde
konusunun da CTP'nin önerileri
arasýnda bulunmasý. Hatýrlanacaðý
gibi içinde Baraka'nýn da bulunduðu
ilerici örgütlerin Geçici 10. Madde'nin

kaldýrýlmasý çaðrýsýyla baþlattýk-
larý kampanya CTP tarafýn-

dan tepkiyle karþýlanmýþ,
üst düzey CTP yönetici-
leri ateþkes durumunda
olduðumuz için bu

talebin uygulanabilirlikten
uzak bir talep olduðunu iddia etmiþler-
di. Bugün deðiþenin ne olduðu sorusu
olduðu yerde dururken, UBP ve
DP'nin Anayasa'yý deðiþtirmeye
yanaþmayacaðýný tahmin etmek hiç
de zor deðil.

Geçici 10. Maddenin kaldýrýlmasý
baþta olmak üzere, gösteri ve yürüyüþ
hakkýný düzenleyen ancak Kýbrýslý
Elenlerin kuzeyde eyleme katýlmasýný
engelleyen bölücü 32. Madde gibi
maddelerin deðiþtirilmesi þarttýr.
Bunun yanýnda gücünü dýþardan deðil
halkýndan alan her yönetimin uygula-
maktan çekinmeyeceði "geri çaðýrma
hakký" da Anayasaya eklenerek
seçilen her yöneticinin görev süresi
dolmadan halk tarafýndan geri çaðrýla-
bileceði ilkesi uygulanmalýdýr. Ancak
CTP ve diðer düzen partilerinin
Anayasa deðiþikliði konusunu çözüme
baðlanacak bir konu olarak deðil,
sürekli gündemde tutularak prim
yapýlacak bir konu olarak görmeleri
nedeniyle herhangi bir sonuca baðla-
mayacaklarýný tahmin edebiliyoruz.��

Anayasa
DeðÝþÝmÝnde
AAAAllll----VVVVeeeerrrr SürecÝ

CTP KKKKAAAARRRRPPPPAAAAZZZZ'I PEÞKEÞ
ÇEKMEYE HAZIRLANIYOR
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Bazen bazý insanlarýn gözlerinin
içine baktýðýnýz zaman gözlerindeki
pýrýltýyý görürsünüz. Hayatýmýzýn
içinde belki sayamayacaðýmýz kadar
anlar bütünü vardýr, kendi içinde zýtlýk-
larý barýndýran. O anlar bütününden
sadece bir tanesidir gözlerdeki o
pýrýltý. Kaldýrýma oturmuþ ve rüzgara
balonunu kaptýrmýþ küçük bir çocuðun
hýçkýra hýçkýra aðlamasý gibidir biraz.
Biraz, hayatýnda ilk kez uçurtmasýný
göklere çýkarmýþ çocuðun, sanki
gökte o uçuyormuþcasýna çýlgýnca
haykýrýþlarýnda saklý olan mutluluk
gibidir. O pýrýltý dünyayý tartýþan ve
onu herþeyiyle deðiþtirmek isteyen bir
grup insanýn öyküsüdür aslýnda. 

Birçok insanýn hayatýný kötü yönde
deðiþtirecek olan Sosyal Güvenlik
Yasasý'yla ilgili okumalara ve tartýþmalara
yanýlmýyorsam 2006 yýlýnýn temmuz ayýnda
baþladýk. Bununla birlikte Argasdi'nin 3.5
sayýsýnda yine sizlere bu sayfalardan, hay-
atýmýzý daha da berbat bir hale sokacak
olan bu yasanýn gençleri, kadýnlarý, yaþlýlarý
ve emeklileri nasýl etkileyeceðini teorik
anlamda deðerlendirerek, düþündüklerimizi
sizlerle paylaþtýk. Süreç içinde yasada
yapýlan deðiþiklikleri de takip ederek yine
Argasdi'nin sayfalarýnda yasa ile ilgili eleþtir-
ilerimizi hiç çekinmeden komuoyuna sun-
duk. Bundan 10-12 ay önce eðer hiçbir þey
yapýlmazsa bu yasanýn meclisten geçeceði
öngörüsünde bulunup, sendikalarý ve
demokratik kitle örgütlerine KTOEÖS'de bu
yasa ile ilgili toplantý yapma çaðrýsýnda
bulunduk. Nitekim o toplantýda kendi öneri-
lerimizi de örgütlere sunmaya çalýþtýk. Bazý
"abilerimizin" övgülerini alýrken bazý "abiler-
imizin de" yergilerini aldýk. Övgülerle birlikte
yergileri de dinledik ve mütevaziliðimizi kay-
betmemeye çalýþarak "bizim için önemli
olan bu yasanýn hiçbir þekilde meclisten
geçmemesi ve bu doðrultuda neler yapabil-
iriz" burada konuþmak istediðimizin altýný
defalarca çizdik.. Derdimizi sürekli bir þek-
ilde dile getirmemize raðmen, sendikalar
tarafýndan tekrar 3-4 kez toplantý çaðrýsý
yapýldý ve sanki ilk kez toplanýlýrmýþcasýna
herþeye en baþtan baþlanýldý. Her toplantý
baþlangýcýnda biraz daha görmezden
gelindik. Nitekim son toplantýdan bir
öncekinde bazý sendikalarýn bizim var-
lýðýmýzdan rahatsýz olduðu yüzümüze karþý
söylendi. Biz de eðer istenmiyorsak burada
olmayýz deyip hangi sendikalarýn bizden
neden rahatsýz olduðunu öðrenmek iste-
diðimizde ise salonu sessizlik kapladý. 

Herþeye raðmen, umudumuzu kesmeyip,

ama her fýrsatta pratik anlamda biþeyler
yapýlmasý gerektiðini vurguladýk. Tabandan
kampanyalar örülmesinin zaruri olduðunu,
bu kampanyalarýn içinde gerek panellerle,

gerek köy gezileriyle, bildirilerle, broþürlerle,
televizyon ve radyo programlarýyla ve þu an
aklýma gelmeyen bir çok yöntemle toplumda
bu yasaya karþý bir kamuoyu oluþturulmasý
gerektiðini her defasýnda söyledik. Ne yazýk
ki genç olmamýz ve sadece bir kültür
merkezi olmamýzdan dolayý belki de
derdimizi kimseye anlatamadýk. Bu yasa
kesinlikle geçmez, böyle biþey söz konusu
bile olamaz diyen "abilerimiz", 9 Temmuz
2007 tarihinde Sosyal Güvenlik Yasasý'nýn
meclisten geçeceði gerçekliði ile karþý
karþýya kalýnca, aslýnda sokaða çýkmak için
çok geç kalýndýðýný belki de günün sonunda
anladýlar. 

Baraka Kültür Merkezi olarak yasanýn
geçmesine 6 gün kala bile, kenara çekilp
oturmak yerine sokakta elimizden ne gelirse
yapmamýz gerektiðini düþünerekten,
sendikalarla birlikte bildiri daðýtýmýna
katýldýk ve buna ek olarak Lefkoþa'nýn her
yerini afiþleme önerisinde bulunduk. Ne
kadar gariptir ki, sendikacý "abilerimiz" bu
öneriyi de görmezden gelerek bizi
önemsemediler. Bizler de düþündüðümüz
gibi, yýllardýr bu memlekette yapýlmayan,
solun militanlýðýný unuttuðu, sokaðý unut-
tuðu bir zamanda kendi baþýmýza bütün
Lefkoþa'yý afiþledik. Tabii ki yapýlan bu
afiþleme rejim taraftarlarýnýn hiç hoþuna

gitmedi. Ardýndan, 9 Temmuz
günü meclis önünde yapýlan
eylemede elimizden geldiðince
kalabalýk bir þekilde katýlýp,
yapýlan mücadelede emeðimizi
hiçbir þekilde acýmadýk.
Hayallerimiz doðrultusunda,
yaþamýn sokakta deðiþeceðini
düþünen bizler solun eylem
biçimleri hakkýnda farklý alternati-
fler üretmesi gerektiðini düþünüy-
oruz.

Sendikalarýn grev haklarýna
yaslanarak hükümeti ve rejimi
sadece grevlerle deðiþtirmeye
çalýþmasý yetersiz kalmakla bir-
likte, tavandan örülme bir hareket
olma niteliði taþýmaktadýr.
Gazetelere, tam sayfa ilanlar ver-
erek toplumsal muhalefet örüle-
mez. Her defasýnda bu tarz yön-
temlere yönelmek hem ezberci,

hem de kolaycý bir tavýr olmakla birlikte,
tabansýz bir hareketin doðmasýný saðlamak-
tadýr.  Sendikalardaki bürokratik yapýnýn
deðiþip yerine özgürlükçü ve tabandan yük-

selen bir muhalif hareketin yükselmesi
ancak yaþamýn içinde yer edinebilir aksi tak-
tirde, toplumsal hareketin çýkarlarýndan
uzak olmakla birlikte yaptýðýmýz eylemler
sokakta tekrar altýný çizerekten taban bula-
maz. Toplumun çýkarlarýný savunur pozisy-
onundan toplumun çýkarlarýný ekarte eden
yapýlar olarak rejim tarafýndan toplumla
karþý karþýya getirme tehlikesiyle yüzleþmek
kaçýnýlmaz olur. Buna ek olarak da, kendi
ülkemizde hala "Bu Memleket Bizim
Platformunu" sürdürmeye çalýþmak ancak
rejim taraftarlarýnýn iþine gelir çünkü iyi
niyetli sendikalarýn yanýnda, rejimle iþbirliði
yapan CTP güdümlü sendikalarýn da etk-
isiyle hiçbir eylemlilik kararý çýkartýlamaz.
CTP güdümlü sendikalarý belirleyip onlarla
yollarý ayýrýp ayrý ve farklý bir yapýda emeðin
temel alýndýðýný bir zeminde toplumsal
hareketi örmek için mücadele verilmelidir.
Rejimin iþbirlikçileriyle iþbirliðinde ýsrar
etmek de, rejimle anlaþmak anlamýna
gelmektedir. Eðer gerçekten, TC iþgaline
karþý, neo-liberal politikalara karþý, AB ve
ABD emperyalizmine karþý mücadele etmek
istiyorsak taraflarýn netleþmesi ve rejimle
iþbirliði yapan yapýlarýn deþifre edilerek ayrý
bir yapýlanmaya gidilmesi þarttýr. Emeðin
inþa edeceði bir yaþam ancak bizim
çýkarýmýza olacaktýr.��

Halil Karapaþaoðlu
ruhsalkorku@yahoo.com

gazetelere, tam sayfa ilanlar vererek toplumsal muhalefet 
örülemez. sürekli bu tarz yöntemlere yönelmek hem ezberci, hem
de kolaycý bir tavýrdýr ve tabansýz bir hareket doðurmaktadýr...



Her coðrafyanýn kendine özgü koþullarý
vardýr. Soðuk ülkelerde ve/veya geliþmiþ
kuzey ülkelerinde ortalama insan ömrü geri
býraktýrýlmýþ ve/veya sýcak güney
ülkelerinkinden çok daha fazladýr. Ayný
zamanda geri býraktýrýlmýþ ülkelerdeki
siyasal ve sosyal haklar da geri býrak-
týrýlmýþtýr. Ülkemizde G8'lerin tüm dünya
halklarýna dayatmýþ olduðu Sosyal Güvenlik
Yasasý kendini sol gören CTP hükümeti
tarafýndan yasalaþtýrýldý. Bu yasaya göre
Sosyal Güvenlik Sistemi tasfiye edilecek,
saðlýk sistemi paralý hale getirilerek ser-
maye her anlamda yetkili kýlýnacaktýr.
Zengin kuzey
ülkelerinden
Ýsveç'te bir erkeðin
ortalama yaþam
süresi 82 yýlken,
bizim ülkemizde bu
70 yýlý bulmaz.
Ýsveç'te emekli bir
kiþinin ortalama emeklilik süresi 18 yýldýr.
Bizim ülkemizde ise 55 yaþýndaki bir
emeklilikte bile 18 yýl emeklilik süresi
yaþanmazken bunu 60'a yükseltmenin
anlamý insanlardan ölene kadar çalýþ-
malarýný istemektir. G8 toplantýlarýnda alý-
nan kararlar sonucunda IMF ve Dünya
Bankasý'nýn uygulamalarý özellikle
Ortadoðu, Güney Asya ve Latin Amerika
ülkelerine yöneliktir. Buralarda orta sýnýf
tasfiye edilerek en alt sýnýfa dahil olmasý
saðlanmaktadýr. Bu politikalardan zengin
kuzey ülkeleri de etkilenmekte ancak yok-
sullaþan orta sýnýf tamamen tasfiye
edilmemektedir. Dünyanýn her yerinde
eðitim, saðlýk ve sosyal güvenlik gibi
emeðin evrensel kazanýmlarý saldýrýya
uðramakta ve yüzlerce yýlda biriktirilenler
bircik bircik geri alýnmaktadýr. Bu süreç,
IMF ve Dünya Bankasý'nýn proje ve plan-
larýna dahil ettiði ülkelerde daha hýzlý iþle-
mekte, diðer ülkelerde ise hükümetler
yardýmý ile mevcut yasalar deðiþtirilerek
belirli dayatmalar yapýlmaktadýr.
Sendikalarýn bu politikalar karþýsýnda
izlediði tutumun ise belirli  açmazlar içerdiði
görülüyor. Tüm dünyadaki geleneksel
sendikacýlýk anlayýþý bu saldýrýlarýn
sonuçlarý itibariyle tarihe karýþmaktadýr.
Çünkü geleneksel anlayýþýn bu saldýrýlar
karþýsýnda herhangi bir kazanýmý veya
korumasý mevcut deðildir.  

Sendikacýlýðýn, dünyada geliþen ve daha
sonra ülkemizde de ifadesini bulan bir
takým açmazlarý þunlardýr:
1. Sendikalardaki hantal bürokratik

yapýlanma,
2. Sovyetler Birliði'nin daðýlmasý sonrasý

bu güdümdeki partilerde meydana gelen
ideolojik savrulma ve sendikalara etkileri
3. Liberal politikalar karþýsýnda aktif

mücadele ve hak arama yerine mevcut
haklarýn geriye gitmesini önlemeye çalýþan
görüþmeci yaklaþým
4. Dikey örgütlenme anlayýþýnýn sonucu

olarak üyelerde oluþan rahatsýzlýklarýn

sendika yönetimince sahiplenilmemesi,
sendika yönetimince tesbiti yapýlan
saldýrýlarýn üyelerce yeterince anlaþýlama-
masý
5. Özelleþtirme ve kamunun tasfiyesinin

mevcut sendikalaþmayý azaltmasýna rað-
men bunun karþýsýna yeni bir örgütleme
stratejisi ile çýkýlmamasý

Bu tesbitler sadece Kýbrýs'ýn kuzeyinde
oluþan sendikal açmazlar deðildir. Ayný
zamanda bu ve benzeri açmazlar tüm
dünyadaki geleneksel sendikacýlýðýn
önünde bulunan
açmazlardýr. Bu açma-
zlar karþýsýnda
dünyanýn çeþitli böl-
gelerinde birtakým
taban örgütlenmeleri
oluþmuþ ve bu
örgütlenmeler hareket
diyebileceðimiz
yapýlanmalara
dönüþmüþtür. Bunlarýn
örnekleri özellikle Latin
Amerika'da görünmek-
tedir. Basitçe deðin-
mek gerekirse;
Arjantin'de Ýþsiz Ýþçiler
Hareketi bunlardan
biridir. Kriz sonrasý
Arjantin'de iþsiz kalan
gecekondu mahal-
lelerindeki iþçilerin
örgütlenerek kurduk-
larý ve iþ bulmak için
üretimi durduramaya-
caklarýndan anayollarý
keserek daðýtýmý dur-
durmalarý üzerinden oluþan bir hareket. Bir
diðeri Brezilya'daki Topraksýzlar da denen
Topraksýz Kýr Ýþçileri Hareketi, bu hareket
Ýsviçre'den daha büyük bir araziyi kamu-
laþtýrarak topraksýzlara daðýtmayý baþarmýþ
bir hareket. Toprak sahiplerinin, ekemeye-
cekleri kadar büyük arazilerini iþgal ederek

kamulaþtýrýlmasý ve ardýndan topraksýzlara
arazilerin daðýtýlmasý üzerinden oluþmuþ bir
örgütlenme. Dahasý iþgal edilip topraksý-
zlara daðýtýlan arazilerin çok büyük bir
bölümü kollektif ekiliyor. COSATU ise; bu
örgütlenmelerin Güney Afrika'da ortaya
çýkan bir modeli. Çok geniþ bir taban
örgütlenmesi ve deðiþen iþ koþullarý
itibarýyla evlerinde çalýþan kadýnlar da dahil
toplumun çok geniþ emek kesimlerini
örgütleyebiliyorlar. COBAS; taban örgütlen-
melerinin Avrupa'daki, Ýtalya'daki þekli.
COBAS, okullarda ortaya çýkmýþ, daha
sonra velileri ve ardýndan da toplumun
birçok kesimini örgütlemiþ bir toplumsal
hareket. Avrupa'daki birçok küresel prote-

stonun da en geniþ
katýlýmcý örgüt-
lerinden. Bu hareket-
lerin tamamýna;
"Toplumsal Hareket
Sendikacýlýðý" deniy-
or ve bu örgütlenmel-
er geleneksel
sendikacýlýðýn krizini
aþma anlamýnda
birer yol gösterici
olabilirler. 

Emekçiler ve
halkýn daha geniþ
kesimleri evlerine
kapanmýþ hem
sosyal alanda hem
siyaset alanýnda olan
bitene seyirci
kalýrken ve geniþ
emek kesimleri
örgütsüz bir biçimde
emek sömürüsüne
uðrarken
sendikalarýn bu

açmazý için bir takým yeni çalýþmalarýn gün-
deme gelmesi kaçýnýlmazdýr. Geçmiþle
hesaplaþmak ve mücadeleyi yeniden üret-
mek Kýbrýs'ýn kuzeyinde oluþacak emek
hareketinin olmazsa olmazýdýr. Neo-liberal
denilen politikalar, CTP hükümetinin
Türkiye ile yaptýðý protokoller sonucu tüm
hýzýyla ülkemize girmiþtir. Bu politikalarla
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tavanda bir birlikteliði yaratmaya çalýþmanýn ve
zaman kaybetmenin toplumun hiçbir kesimine fay-
dasý yoktur. Önemli olan ortak sorunlarý ile çýrpý-
nan emeðin geniþ kesimlerinin ortak 
örgütlenmesini tabanda saðlayabilmektir.



savaþmanýn ve hem kazanýlmýþ hem de
tekrardan kazanýlmasý gereken hak-
larýmýz için mücadeleyi yeniden
baþlatmanýn þekli yeni bir
örgütlenme modelini
kavrayýp, uygulamaktan
geçer. Artýk özel sek-
törde, taþeron þir-
ketlerde, yarý veya tam
zamanlý çalýþan; öðret-
menler, temizlikçiler,
daðýtýcýlar, garsonlar,
marketçiler vs emekçiler
var. Böyle bir sendikal
anlayýþ iþkolu ayrýmý
gözetmeksizin, iþyerleri ile
sýnýrlý kalmayý kabul etmeyen bir
sendikal anlayýþ olmalýdýr. Emeðin
sorunlarý hepimizin sorunlarýdýr. Sadece
zümrenin çýkarlarý ile mücadeleyi þekil-
lendirmenin yanlýþ olduðu, sadece bir kes-
imin örgütlülüðünü saðlayarak hareket
etmenin sonuca ulaþtýrmadýðý açýk ve aleni
olarak önümüzde durmaktadýr. Böyle bir
örgütlenme yaratmak toplumsal muhalefeti
sendikal anlayýþ ile birleþtirerek harekete
dinamizm katmak, toplumun emek kesim-
lerini biraraya getirerek hem siyasal hem de
sosyal haklarý ileriye taþýmanýn yolunu
açmak demektir.

Böyle bir hareket hem militan bir nitelik
kazanacaktýr, hem de toplumda örgütsüz
hiç bir çalýþanýn kalmamasýný saðlayacaktýr.
Bu hareket eðitim ve saðlýkta özelleþtirme,
iþsizlik, yoksulluk, sigortasýz çalýþma, esnek
çalýþma, kötü iþ koþullarý ve en önemlisi de
iþ güvencesi gibi konular üzerinde mücade-
lesini þekillendirmelidir. Ayni zamanda
ülkemizde varolan Türkiye'nin egemenliði
ve bölünmüþlüðün giderilmesi için toplum-
sal muhalefetin yapmasý gerekenleri yap-
malý ve barýþ siyaseti adýna büyük bir
boþluðu doldurmalýdýr. Ýki halkýn birleþmesi
ve birleþik bir Kýbrýs'ýn yaratýlmasý için ortak
çalýþmalarýn düzenlenmesi de kaçýnýlmaz
olarak bu hareketin gündeminde olmalýdýr.
Bu anlamda sistem içindeki hiçbir partiyle
ne yatay ne de dikey hiçbir baðlantýsýnýn
olmamasý hareketin selameti açýsýndan isa-
betli bir düzlemdir.

Ayrýca hareketin geniþ kesimlere temas
etmesi ile taban örgütlenmesi fikrinin bir-
leþtirilmesi çok uzun yýllardýr verilen
mücadele geleneðinin bir yansýmasý ola-
caktýr. Taban örgütlenmesinin gerçekleþme-
si ve sendikal bürokrasinin oluþmamasý için
alýnacak tedbirler böyle bir hareketin
olmazsa olmaz özelliði olmalýdýr. Hiçbir
zümrenin deðil hareketin ve çalýþanlarýn
genel çýkarlarý üzerinden mücadele esas
olmalýdýr. Ortak mücadelenin deneyimleri
öncelikle iþ yerlerinden baþlatýlmalý, okul,
öðrenci, veli, mahalle, devlet dairesi ve
bölgedeki tüm yoksul ve çalýþan kesimler
hedef alýnarak yaþam alanýndaki tüm
çalýþan ve çalýþamayan kesimler  özellikle
kadýnlar bir örgütlülüðün eþ paydalarý yapýl-
malýdýr. Hem iþyerlerinde hem de mahallel-
erde her türlü sorunla ilgili konseyeler veya
komiteler oluþturulmasý demokrasinin ilk
adýmlarý olarak yaþama geçirilmesi gerçekçi

bir yaklaþým olacaktýr. Bu örgütlenmeler
sonucu bir merkez gerekli kýlýnmalý

merkezi yapýlanmayý bu küçük
küçük konseyler oluþturmalýdýr.

Ayný zamanda bu komiteler
veya konseyler sendikal
hareketin kalbi olmalýdýr.
Ýnsanlarýmýzý kendi
yaþamlarý ile ilgili söz

sahibi yapacak evlerinden çýkararak,
sosyal ve siyasal hayata kanalize edecek
yegane örgütlenme anlayýþý budur. Her iþy-
erinde, mahallede veya bölgede oluþturula-
cak bu yapýlanmalar ayrý ayrý bir sendika
gibi hareket edebilmelidir. 

Sendikal mücadelenin son yýllarda
toplumun geniþ kesimlerince çok fazla rað-
bet görmemesinin medyanýn etkisi ile de
oluþtuðu bir gerçektir ancak toplumun geniþ
emek kesimlerinden kontrol edilen bir taban
sendikasýnýn bundan zerre kadar etkilen-
meyeceði de bir gerçektir. Ülkemizde
kendine ilerici misyon yükleyen tüm
sendikalarýn bu saldýrýlar karþýsýnda geri
adým atarak kabuðuna çekilmesi yerine
daha aktif bir taban çalýþmasýnýn önünü

açacak uygulamalarý gündemine almasý
gerekmektedir. Tavanda bir birlikteliði yarat-
maya çalýþmanýn ve zaman kaybetmenin
toplumun hiçbir kesimine faydasý yoktur.
Önemli olan ortak sorunlarý ile çýrpýnan
emeðin geniþ kesimlerinin ortak örgütlen-
mesini tabanda saðlayabilmektir. Bunun için
de Nazým Hikmet'ten: 

Bir düþün oðlum,
bir düþün ey yetimi Safa, 
bir düþün ve 
benden öðren ki son defa:
FÝKÝR dediðin 
þeyin 
Karabet ustanýn uduna 
benzemez suratý.
O, ne þapýrtýlarla çiðnenen bir sakýz,
ne "Vatan-Silistire"de 
Abdullah çavuþun tiradý,
ne de "Bir Akþamdý"da 
müteverrim bir bayan ilacýdýr.
O, þahlanmýþ bir savaþ kýlýcýdýr.
Bu ata atlayacak yürek
ve bu kabzaya bilek
gerek...��
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bu hareketlerin tamamýna; "toplumsal hareket
sendikacýlýðý" deniyor ve bu örgütlenmeler geleneksel
sendikacýlýðýn krizini aþma anlamýnda birer yol 

gösterici olabilirler

devrimci olmak!
Çökmüþ bir sistemin yaþatýl-
masýna hizmet etmek yolun-
da, emekçilere daha fazla
fedakarlýk, yük, çalýþma ve
daha az hak, maaþ, emeklilik
getiren bir yasa, Sosyal
Güvenlik Yasasý!
Bu yasayý DEVRÝM diye
niteleyen eski solcu bir
bakan... 
Küresel sermayenin küresel
planýna devrim denilmesini
haklý olarak eleþtiren
sendikalar...
Ve “benim devrimciliðimi
kimse sorgulayamaz” diyen
bir devrimci!..

sevgilim eylem güzelim benim
yitik bir ülkeyi korumaya deðil
yeniden kurulacak bir ülkeyi

aþkla örmeye benzer devrimci olmak




