
Geçtiğimiz üç ayda sınır
kapılarında hükümetten kay-
naklı olarak yaşanan olumsu-
zluklar katlanarak arttı.

Birçok kişi hükümetin
gerçek niyetinin kapıları
tamamen kapatmak

olduğu konusunda endişe
duyuyor. Ancak özellikle alışveriş
krizi ve Pergama (Beyarmudu) sınır
kapısında yaşanan olaylarda, halkın
gösterdiği tepki böyle bir girişimin
başarılı olamayacağının göstergesi
oldu.

Türkiye’de de şap hastalığı olduğu
halde aynı uygulamayı Türkiye için
yapmadan, güneydeki şap hastalığını
bahane göstererek sınır kapılarında
yaratılan gerilim, halkın
ördüğü duvardan geri
döndü. Sınır kapısın-
dan geçen çocuğun
çikolatasını elinden
alan, çiçek geçirmek
isteyen kadını tutuk-
layan görevliler,

faşizan niyet-
lerini göster-
miş oldular.
Ancak
sendikaların hızlı-
ca oluşturduğu
inisiyatif kapılarda
gerçekleştirdiği

eylemde
hükümete gözdağı ver-

ince, uygulamalar ip gibi

kesiliver-
di. Diğer yandan Pergama’da keyfi bir
şekilde sınır kapısını kapatan
görevlileri, güneyde çalışmak üzere
geçiş yapan binlerce işçi protesto etti.
Tamamen spontane bir şekilde gelişen
eylem binlerce işçinin aylardır kendiler-
ine yaşatılan geçiş işkencesini
protestosuna dönüştü. Olaylar güçlükle
yatıştırılırken İçişleri Bakanı kitleye söz

üstüne söz vererek sorunları çöze-
ceğini iddia etti. 

2002-2003 tarihlerindeki kitle
eylemleri sonucunda açmak

zorunda kaldıkları sınır
kapıları Egemen Blok tarafın-
dan tehtid olarak algılan-

maktadır. Ancak kitlesel
eylemlilikler durulduğu

halde halkın en ufak
bir kapatma girişi-

minde ciddi tepki
göstereceğinin bilinciyle

kapıları kapatamamak-
tadırlar. Sınır kapıları,

halk ile Egemen Blok
arasında bir denge
unsuru olmaya devam
etmektedir.  �
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Güney Kıbrıs Seçim Sürecinde
Şubat ayı içerisinde Kıbrıs’ın güneyinde başkanlık

seçimleri gerçekleşiyor. Anketlere göre Papadobullos ve
Hristofyas arasında geçen seçim yarışını Hristofyas’ın
önde bitirmesi büyük bir olasılık olarak görünüyor.
Seçim günü yaklaştıkça, kuzeyde de 2008 içinde
yeni bir BM girişimi beklentisi artıyor. Senaryoya
göre; Hristofyas seçimleri kazandıktan sonra, BM

Talat ve Hristofyas’ın “çözüm”e sıcak bakan “liderler”
olmalarından hareketle yeni bir plan önerecek ve 2008 de
büyük bir ihtimalle “çözüm yılı” olacak. 

Yeni bir “çözüm planı”nın gündeme gelmesi olası da olsa,
söz konusu planın çözüm getirme olasılığı bizce yok denecek
kadar azdır. Barış, BM-AB gibi kurumların çıkarları çerçevesinde
oluşturulacak planlarla değil, Kıbrıs halklarının iradesine dayalı
olarak gerçek kılınabilir. Bu sebeple, kuzeyde veya güneyde kim
iktidarda olursa olsun; halkların kendi iradelerine sahip çıkan mili-
tan eylemliliği olmadan bir barıştan söz edilemez. Kıbrıs soru-
nunun çözümü, Kıbrıs halklarının emperyalizmden kurtulma
mücadelesi içerisinde elde edecekleri karşılıklı güvenin sonucu ola-
caktır. Bu da emperyalist planlara bel bağlayarak değil, emperyal-
izme karşı mücadele ederek mümkün olabilir.�

İşyerlerinin Çalışma Saatleri Meselesi
Özellikle büyük marketlerde işçilerin

uzun saatler çalıştırılmasına, hafta-
sonu tatili kullandırılmamasına ve
öğle tatili hakkı verilmemesine bir
son vermek amacıyla gündeme
getirilen “çalışma saatlerinin düzen-
lenmesi” konusu tartışılmaya devam
ediyor. Düzenleme çabalarına
tepki gösteren patronlar, bu
düzenlemenin alışveriş
özgürlüğünü baltalayacağını
iddia ederken, küçük esnaf düzenlemeyi sahipleniyor. Çalış-
ma ayrıntılı olarak incelendiği zaman görülecektir ki, yapıl-
ması planlanan uygulamanın amacı temelde büyük market
sahipleri karşısında küçük esnafı desteklemektir. Ancak
çalışmanın gerekçeleri arasında sayılan işçi haklarını sağla-
mak böyle bir idari yönerge ile mümkün değildir.
Gündemdeki idari yönergeye karşı olmamakla beraber, eğer
işçilerin çalışma süreleri ve koşulları ile ilgili ilerleme sağla-
mak gibi samimi bir niyet söz konusu ise, bunun gerçek-
leşmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle bir hedefin
gerçekleşmesi için tüm patronlara sendikalı işçi çalıştırma
zorunluluğunun getirilmesi tek çıkış yoludur. Örgütlü işçiler,
haklarını almasını bilirler.�

Barolar Birliği Siyasete Karşı!
Sözde Anayasa

değişikliği çalışmalarını
yürüten Meclis komite-
sine görüş bildiren
Barolar Birliği Başkanı
Mustafa İnan, memurların
siyasal partilere üye olma-
ması gerektiğini söyledi.
Barolar Birliği’nin görüşüne
göre, memurlara siyaset
yasağı devam etmezse haksı-
zlıklar ve kanunsuzluklar arta-
cak... Siyaseti, politikayı halkın
kendi kaderi hakkında karar alması ve uygulamalara katıl-
ması süreci olarak değil de, “ekmek kapısı, meslek” olarak
algılayan post-modern kafa yapısının mükemmel bir örneği-
ni veren Barolar Birliği, belki de dünyada bir ilki gerçekleştir-
di. Eğer siyaset bulaşılmaması gereken veya yalnızca
uzmanlarının yapması gereken birşeyse tüm partilerin kap-
atılması ve ülkeyi teknokratların yönetmesi gerekmez mi?
Memura siyaset yasağı, “Padişahın Tebaası” mantığının
devamı olan anti-demokratik bir uygulama iken, üstelik 1993
yılında yürürlüğe giren 151 sayılı ILO sözleşmesinin 9’ncu
maddesi ile zaten hukuken ortadan kalkmışken, bir hukuk
örgütünün bu kadar aymazca bir açıklamada bulunması
ülkemizde demokrasi bilincinin yerlerde süründüğünün
kanıtı olmaktan öteye gidemez. �

Raşit Pertev Balonu
Cumhurbaşkanlığı danışmanlığın-

dan istifa ederek parti kurma
çalışmaları başlatan Raşit Pertev,
medyadan hak etmediği bir ilgi
gördü. Dünya Bankası’nın
Afrika’da yürütttüğü tarımsal yıkım
politikaların işbirlikçiliğinden, CTP-
DP hükümetine yasadışı Tarım
Bakanı olarak atanan Raşit Pertev, DP
himayesinden CTP himayesine geçerek
Cumhurbaşkanı danışmanı olmuştu.
Emperyalist politikalara hizmet eden DB-IMF
gibi kuruluşların uzmanlarına taparcasına saygı
besleyen CTP bürokratlarının övgülerine inanan Raşit
Pertev kendisini bulunmaz hint kumaşı zannedince, istifayı
basıp parti kurmaya karar verdi. Aynı sürecin Türkiye’de
Kemal Derviş kişiliğinde de yaşandığı hatırlanırsa, bu sözde
uzmanların kolayca havaya girdikleri ancak balonlarının da
bir o kadar kolay söndüğü anlaşılacaktır. �

Sınır Kapılarında İşkenceye
Varan Uygulamalar

Ooops Vatandaşlıklar İptal oldu!
UBP tarafından tamamen keyfi ve yasadışı bir şekilde vatandaş yapılan

yüzlerce kişinin vatandaşlığı mahkemece iptal edildi. Bu olumlu gelişmeye en
çok davayı kazanan CTP üzüldü. CTP muhalefette olduğu dönemde açtığı bu
davayı kazanırken, vatandaşlığı iptal edilen kişiler arasında TC oligarşisinin
etkili isimlerinin de bulunması, hükümet çevrelerinde ciddi kaygılara neden
oldu. Ferdi Sabit Soyer, “Mahkeme kararı birçok değerli insanı da kapsıyor.
Şimdi bu insanlara yeniden vatandaşlık vereceğiz, hatayı düzelteceğiz” diye
açıklama yaptı. CTP’nin hükümete geldikten sonra yaşadığı değişimin en
mükemmel örneğini sergileyen vatandaşlıklar konusu, kendi tükürdüğünü
yalayan bir partinin trajik durumunu simgeliyor. �



Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
gazetelere verdiği ilanlarla devletin sosyal
konut yapmasını anlamsız bulduğunu
belirtiyor. Söz konusu ilanda ev ihtiyacı
olan halkın %59’unun uzun vadeli kredi
almayı, %28’inin de devletin sosyal konut
yapmasını tercih ettiği belirtiliyor. Söz
konusu rakamlara ulaşmak için sorulan
soruların ne tür yönlendirmeler içerdiği bil-
inmemekle birlikte, neo-liberal yozlaşmaya
ve piyasacı zihniyetin ideolojik saldırısına
maruz kalan halkımızın %28’inin,  herşeye
rağmen kamusal bir hak olan sosyal
konutları savunmaya devam etmesi gayet
olumlu bir haberdir. Temel kamusal hak-
ların savunusu adına hiçbir pratik çabanın
ortada olmamasına rağmen, ev ihtiyacı
olan kitlelerin %28’i temel kamusal
hizmetlere güven belirtmeye devam
etmektedir. Ortaya konacak ciddi bir barın-

ma
hakkı

mücade-
lesinin bu oranı

arttıracağı, sosyal
konutların kalitesinin arttırıl-

masının ise çok daha yukarılara
çekeceği tartışmasız bir gerçek

olarak görünüyor. 
Öte yandan hükümeti sosyal konut

yapımından vazgeçmeye çağıran
Müteahhitler Birliği, sosyal refahı değil
kendi karını ön plana almakla gerçek bir
vurgunculuk örneği veriyor. Halkın en
temel kamusal haklarını kar malzemesi
olarak gören neo-liberal anlayışın kavra-
makta sıkıntı yaşadığı şey; insanların
kazanç nesneleri değil, eğitim, sağlık ve
barınma hakları olan değerler olduğudur.�
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Ekim ayı içerisinde Yenidüzen
Gazetesi’nde yayınlanan bir habere göre,
Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleşen doğumların
yarısından fazlası özel “hastanelere” kaymış
durumda. Ocak-Nisan ayları arasındaki
doğumların 1029 tanesi paralı
özel “hastanelerde”
gerçekleşirken,
sadece 971 doğum
ücretsiz devlet has-
tanelerinde yapıldı.
Haberde vatandaş
olan kişiler arasında
devlet hastanelerinin
daha da düşük oranda tercih
edildiği vurgulandı. Buna göre
vatandaşların gerçekleştirdiği doğumların
906 tanesi özel “hastanelerde”, 403 tanesi
de devlet hastanelerinde oldu. Rakamların
ortaya koyduğu acı gerçek ise, neo-liberal
hegomonyanın bilinçlerde taht kurduğudur.

Devlet hastanelerinin, özel “hastaneler-
den” gerek teçhizat gerekse de personel
bakımından kat kat fazla donanımlı olduğu
yadsınamaz bir gerçektir. Üstelik özel “has-

tanelerde” oluşan en ufak bir
sıkıntıda hastalar devlet has-

tanelerine nakledilmek-
tedir. Durum böy-

leyken, devlet has-
tanelerinin, teçhizat
bakımından klinik

düzeyini aşamayan özel
sektörün sözde hastaneleri
karşısında geriletilmesi bil-

inçli bir politikadır. Bunun bir
sonraki adımı vatandaşın sahip çık-

madığı devlet hastanelerinin tasfiyesi ola-
caktır. Ücretsiz sağlık, ücretsiz eğitim, barın-
ma vb. temel kamusal hakların geriletilme-
sine dayalı neo-liberal uygulamaların durdu-
rulması için topyekün bir mücadele şarttır.��

Ocak ayı içerisinde yaşanan
gelişmeler gündeme damgasını
vurdu. UBP Meclis boykotunu
sona erdirirken, DP istifa etti.
UBP’nin Meclise dönüş kararı
bizim için süpriz olmadı. Daha
boykotun ilk günlerinde
“Geleneklerinde mücadele namına
adam vurma, adam dövme ve
tehditten başka birşey olmayan-
ların, bildiri dağıtmayı bile becere-
meyenlerin mücadele anlayışı da
üç günde bir Atatürk ve Dr. Küçük
heykellerini ziyaret edip basın
açıklaması yapmanın ötesine
geçemiyor. İnsan satın alacak
mevkilerden de uzaklaştırıldıkları-
na ve yaratıcı hiçbir muhalif
dinamikle bağlantıları da olmadığı-
na göre tıpış tıpış meclise
dönecekleri, en azından maaşcık-
larından olmak istemeyecekleri
tahmin edilebilirdir” diyerek, sonu-

cu baştan öngörmüştük. Ülkem-
izde muhafazakar sağ kesimi
temsil eden UBP’nin Meclise
dönüşünde, ilk seçimlerden
sonra CTP-UBP koalisyonuna

kapı açan bir siyasal manevranın
etkili olduğu söylenebilir. DP’nin
duygusal bir tepki ile istifaya varan
tavrında da UBP trafından ortada
bırakılmış olmanın küskünlüğü bir
etken gibi görünüyor. 

Sonuç olarak emekçi halk kes-
imlerinin çıkarları bakımından,
yaşanan gelişmelerin hiçbir
kıymeti yoktur. TC’nin gözdesi
olmak için açık olan münhaller
UBP ve CTP tarafından doldurul-
muştur. Şimdi mücadele
YEDEK’lik içindir. Liberal sağ
(CTP) ve muhafazakar sağ (UBP)
kendi aralarında küsüşüp barışa-
caklar. Geriye kalan partiler de
(ÖRP, HİS, HP, DP) eldeki koz
olmak için, taraflardan birine göz
dağı vermek için, yeterli olgunluğa
ulaşırlarsa yaşatılacak, ulaşama-
zlarsa kapatılacaklar. İçlerinden
birisi rüştünü ispatladığında, orta-
da dolaşan ÖRP, HİS, HP
efsanelerinin de sonuna gelinecek.
TC adaylardan birini yedek olarak
seçecek, geriye kalanlarını da
kapatacak. Kıbrıs Türk halkı,
masaya yumruğunu vurup,

bağımsız ve halkları kardeş bir
Kıbrıs mücadelesini sırtlanmadığı
sürece, bu maskaralık böyle
devam edecek.��

UUUUBBBBPPPP  mecliste
DDDDPPPP  istifa!

SSSS aaaa ğğğğ llll ıııı kkkk Sistemi
Sermayeye Teslim

Yıllarca başkanlık sistemine iti-
raz eden CTP ileri
gelenleri, başkanlık
sistemine geçmeyi
savunmaya başladı.
Başkan’ın seçimle
belirlenerek kabinesi-
ni oluşturduğu sistem,
meclise sadece yasal mevzuatı düzenleme
yetkisi veriyor. Amerikan tarzı başkanlık sisteminin Denktaş’a diktatöryal haklar sağlayacağı
gerekçesi ile avrupa tarzı parlamenter sistemi savunan CTP ise fikrini değiştirdi. Olası bir
başkanlık seçiminde adayını seçtirmeye yetecek oyu olduğunu varsayan CTP, sistemin özü ile
değil partisel çıkarları ile ilgilendiğini de göstermiş oldu.�

SOSYAL KONUT YAPIMINA KARŞI 
MÜTEAHHİTLERDEN KAMPANYA




