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Sorumlular hesap versin
2011 yýlýnda, Kürt sorununun
demokratik ve barýþçýl çözümünün
gerçekleþebileceðine dair umutlarýn
yükseldiði birçok geliþme yaþandý.
Ancak bu yýl da Kürtlerin payýna
düþen tutuklamalar, anadil hakkýnýn
gaspý, operasyonlar, baský ve ölüm
oldu.
Yýlýn son MGK toplantýsýnda yeni
açýlým paketinin de gündeme alýnacaðýnýn açýklanmasýnýn ardýndan,
Roboski katliamý gerçekleþtirildi.
TSK, köylülerin üzerine bomba
yaðdýrdý.
35 köylü devlet tarafýndan
öldürüldü. Medya katliama gözlerini
kaparken, bir yandan da Leyla
Zana'nýn Kürtlerin kendi kaderini
tayin etme hakký olduðuyla ilgili yaptýðý açýklamaya saldýrmakla
meþguldü.
Özerklik, federalizm veya baðýmsýzlýk; kýsaca Kürtlerin bir halk olarak
nasýl yönetileceklerine dair kararý
verecek özgürlüðe sahip olmak istediklerini açýklayan Zana, referandum
çaðrýsý yapýyordu.
Bu açýklama üzerine yine Kürtlerin
barýþ istemediði, esas niyetlerinin
huzur içinde sürüp giden kardeþliði
bozmak olduðu, türünden milliyetçi
tepkiler geldi.
Planlý bir þekilde köylülere yönelik
katliam gerçekleþtirenlerin, ambulanslarýn olay yerine ulaþmasýný
engelleyenlerin, ölenlerin sivil
olduðu gerçeðini örtbas etmeye
çalýþarak "ölen bir gruptan"
bahsedenlerin barýþ ve kardeþlik
isteyen taraf olduðuna inanmak güç.
Varsayýlan "birlik ve beraberliði"
bölen, kardeþliði bozan Kürtler deðil!
Predatörleriyle, heronlarýyla, F16'larýyla sivilleri katleden devlettir.
Katliamdan bir gün sonra hükümet
adýna açýklama yapan, Kürt sorununda "daðdakine þahin, vatandaþa
güvercinci" AKP sözcüsü Hüseyin
4 kiþilik bir ailenin yeterli ve dengeli beslenmesi için gereken mutfak
harcamasý: 940 lira gerekiyor.
Mutfak harcamalarýna kira, elektrik,
su, yakýt, giysi, saðlýk ve eðitim masraflarý da eklendiðinde geçinmek için
3.063 lira lazým.
Asgari ücret 701,13 lira oldu. 5
milyon iþçinin, aileriyle birlikte en az
15 milyon insan 2012'de yeterince
beslenemeyecek, fakirlik içinde
yaþayacak.
Asgari ücret 2012'nin ilk 6 ayý için
yüzde 5.91, ikinci 6 ay için yüzde
6.09 zamlandý.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 16
yaþýný doldurmuþ iþçilerin bir aylýk
asgari ücretini 01 Ocak-30 Haziran
2012 tarihleri arasýnda brüt 886,50
(yüzde 5,91 oranýnda) ve net 701,13

Muhammed Cihad'a
özgürlük!
1 Þubat'ta Çaðlayan
Adliyesi'nin önündeyiz!

Cafer
Solgun'un
yanýndayýz!

Çelik, devletin sivillere yönelik bu
katliamýný teknik bir aksaklýk gibi
aktardýðý açýklamasýnda "terör
sorunu olmasaydý bu olay yaþanmazdý" dedi. Hüseyin Çelik, Kürt
halkýnýn üzerinde uçan þeyin barýþ
güvercini deðil, savaþ uçaðý olduðunun farkýnda deðil.
Kürt sorununun kaynaðýný Kürtler
olarak gören ve yaþanýlan savaþýn
sorumluluðunu Kürtlerin üzerine
atan bildik yaklaþým, devletin onayý
ve mühimmatýyla gerçekleþen bir
katliamýn sorumluluðunu da
üzerinden atmaya çalýþýyor.
Kürt sorununun çözümünde etkin
bir aktör olacaðýný beyan eden
hükümetin bu konuda geliþme kabul
edilebilecek tek adýmý, katliamýn "örtbas edilmeyeceði" açýklamasýný yap-

mýþ olmasý.
Demokratik ve barýþçýl bir çözüm;
devletin, kendi gerçekleþtirdiði
katliamlarýn sorumlularýný açýða
çýkaracaðýný ve gereðini yapacaðýný
söylemesiyle deðil, katliamlarýn
gerçekleþmemesi, operasyonlarýn
durmasý, binlerce tutsaðýn serbest
býrakýlmasýyla mümkün.
Son haftalarda Dersim ve Maraþ
katliamlarýnýn açýkça tartýþýldýðý,
teþhir edildiði, tanýklýklarýn paylaþýldýðý, hatta devlet adýna Dersim
için özürlerin dilendiði bir süreç
yaþandý.
Göz göre göre yapýlan bu katliamýn
da birkaç on yýl sonra kuru bir özürle
gündeme gelmesini beklemeyeceðiz.
Bu katliamý planlayanlar, sorumlular,
onay verenler derhal istifa etmelidir.

Ýnsanca yaþayacak asgari ücret
kitlesel mücadeleyle kazanýlabilir
Açlýk sýnýrý için ayda 3.063 TL gerekli.
Asgari ücret 886.5 TL
lira, 01 Temmuz-31 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda ise brüt 940,50 lira
(yüzde 6,09 oranýnda) ve net 739,79
lira olarak belirledi.
16 yaþýný doldurmamýþ iþçiler için
aylýk brüt ilk 6 ay için 760,50 lira,
ikinci 6 ay için 805,50 lira olarak
tespit edildi. Bu kesim için de aylýk
net ücret ilk 6 ay için 610,94 lira,

ikinci 6 ay için ise 643,15 lira olarak
uygulanacak.
Asgari ücretin yüzde 20,9'luk
bölümü (185,37 lira) daha iþçi eline
almadan kesildi. 124 lira SGK primi
olarak alýnýrken asgari ücretli ayda
61,5 vergi ödeyecek.
Patronlarýn ve onlarýn çýkarlarýný
savunan hükümet temsilcilerinin

Dersim katliamý üzerine
gerçekleri açýklayan Yüzleþme
Derneði Baþkaný Cafer Solgun
ölümle tehdit edildi. Taraf
gazetesinde Dersim katliamý
üzerine verdiði röportajda
"Atatürk resmi cemevlerinden
kalkacak" diyen Solgun'a
Samsun'dan gönderilen tehdit
mektubu Yüzleþme Derneði'nin
Ýstanbul'daki bürosunun kapýsýna sýkýþtýrýldý.
"Katasamo gençliði" imzasýyla
býrakýlan tehdit mesajýnda
'Adýmýný denk al. Peþindeyiz.
Bir daha Atatürk'ümüze ve
Cumhuriyet'e ve kahraman
Mehmetçiðe ve cumhuriyetin
diðer kahramanlarýna dil uzatýrsan dilini koparacaðýz, bunu iyi
bil. Son kez uyarýyoruz ve
yazýyoruz' sözleri yer alýyor.
Araþtýrmacý yazar Cafer Solgun
"Bildiðim, inandýðým, adaletli
yolda yürüyeceðim. Bu tehdit
sahipleri, gerçeklerin ortaya çýkmasýndan ve söylenmesinden
çekiniyor" diyerek tehditlere
pabuç býrakmayacaðýný vurguladý.
Cafer Solgun'un yanýndayýz!
Tehditler ver baskýlar gerçeklerin açýða çýkartýlmasýný
engelleyemez.

çoðunluðu elinde bulundurduðu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda
iþçi tarafýný Türk-Ýþ temsil ediyor.
Ýþçilerin asgari ücretteki artýþ üzerine
yaptýrým güçleri yok.
Asgari ücretin insanca yaþayacak
bir düzeye çekilmesi tüm ücretlerde
artýþ demektir. Tüm sendikalar ve
emekten yana aktivistlerin kitlesel
mücadelesi olmadan, önüne genel
grevi alan bir mücadele programý
hayata geçirilmeden asgari ücreti
daha insani bir düzeye çekmek
mümkün olmayacak.
Asgari ücretten tüm kesintiler
kaldýrýlmalýdýr. Ek iyileþtirme zammý
yaparak açlýk sýnýrýnýn üzerine çekilmelidir. 2012'de sosyal adalet
mücadelesinin geliþeceði en önemli
eksenlerden biri budur.

DSiP’e katýlýn, sosyalizme güç verin
dsip.org.tr

3
Ýki kere müebbet

DSiP
örgütleri
Ankara:
(0554) 589 89 10
Konur Sk, No:12/13, Kýzýlay

Ýddianame tamam:

12 Eylülcüler yargýlanýyor
En þiddetli darbenin soruþturmasý
tamamlandý. 12 Eylül referandumunda "Yetmez ama Evet" diyenlerin
dediði oluyor.
"Kenan Evren zaten yargýlanmayacak, çünkü zamanaþýmý var" diyerek
darbecilerin dokunulmazlýðýna son
veren anayasa deðiþikliðine "hayýr"
diyenlerin aksine savcýlýk "zaman
aþýmý yok" dedi.
Darbenin baþý Kenan Evren ve
MGK'nin hayattaki diðer üyesi Tahsin
Þahinkaya için iki kere aðýrlaþtýrýlmýþ
müebbet hapis isteniyor. Ýdam cezasý
kaldýrýldýðý için yerine müebbet, yani
ömür boyu hapis cezasý getiriliyor.
Asmayacaðýz, besleyeceðiz!
Ýlk kez bir genelkurmay baþkaný
hakkýnda sivil yargýda dava açýlýyor.
90 kusür yaþýndaki darbeci baþý
Evren'in kalan ömrünün ne kadarýný
hapiste geçireceði çokta önemli deðil.
Önemli olan bu sembol isme
dokunuluyor olmasý. Evren'in

yargýlanmasý demek TSK'nin darbe
yapýp dokunulmazlýkla korunma
hakkýna son verilmesi demek. Yeni
darbelere yapmaya kalkanlarýn yaptýklarýnýn yanlarýna kâr kalmayacaðýný bu þekilde bilmesi caydýrýcýdýr.
12 Eylül soruþturmasýnýn kilit noktasýný dönemin Genelkurmay Baþkaný
Kenan Evren'in "Zemin oluþmasýný
bekledik" sözü oluþturuyor. Bu söz,
darbenin bir plan dâhilinde adým
adým hazýrlandýðýnýn itirafý.
Askerlerin yönetime el koymasý için
toplumsal talep yaratmak amacýyla 1
Mayýs 1977'de Taksim'de, 19-24
Aralýk 1978'de Maraþ'ta, 27 Mayýs
1980'de Çorum'da yapýlan provokasyon ve katliamlar, gazeteci Abdi
Ýpekçi'nin öldürülmesi gibi siyasi
suikastlar
120 sayfalýk 12 Eylül iddianamesinde darbeye zemin hazýrlamak için bizzat cunta tarafýndan planlanmýþ olaylar olarak ele alýnýyor.

Sosyalistler, demokratlar,
sendikacýlar, insan haklarý savunucularý ve Alevi örgütleri yýllardýr bu
katliamlarýn açýða çýkartýlmasý için
mücadele ediyor. 12 Eylül davasý
devletin iþçi sýnýfýna ve halka karþý
iþlediði suçlarýn hesabýnýn sorulmasýna sahne olabilir.
2003'ten 2009'a kadar iþletilen Balyoz
Darbe Planý’nýn esin kaynaðý 12 Eylül
darbesine zemin hazýrlamak için
uygulanan Bayrak Darbe Planý’ydý.
Ergenekon soruþturmalarýnda ele
geçirilen gizli belgelerde Balyoz
planýnýn içinde Bayrak planý da
bulunmuþ, yeni darbe eski ve baþarýlý
darbeden açýkça "esinlenmiþti."
12 Eylül davasý ile sadece 32 yýl önce
ordunun iþlediði insanlýk suçlarýnýn
hesabý sorulmayacak, izleyen darbe
ve darbe giriþimlerinin aydýnlatýlmasý
için bu yargýlama büyük önem
taþýyor.

Ergenekon ve darbe soruþturmalarý sonuna kadar gitmeli
2007-2010 yýllarýnda onbinlerce
darbe karþýtýnýn sokakta mücadelesi
sonucu açýlan Ergenekon ve darbe
davalarýnda önemli bir dönemece
gelindi. Eðer "sonuna kadar
gidilmezse" darbeci geçmiþle
hesaplaþmak mümkün olmayacak.
TSK, CHP, MHP ve ulusalcý
sosyalistler uzun tutukluluk
sürelerini bahane ederek Ergenekon
davalarýnda yargýlanan darbecilerin
serbest býrakýlmasýný istiyor.
Uzun tutukluluk süreleri
Ergenekon davasýyla baþlayan bir
durum deðildir. Kürtler, sosyalistler, gerçek muhalifler, adli suçlardan yargýlanan onbinlerce insan bu
adaletsizliði yaþadý. Ancak bu
adaletsizlik darbecilerin serbest
býrakýlmasýnýn gerekçesi olamaz.
Darbe suçlayan iþleyenler hapiste
tutulmalýdýr ve hak ettikleri cezalarý
almalýdýr.
Ýlker Baþbuð yargýlanacak:
Birleþtirilen "Ýrtica ile mücadele

Ýstanbul:
Kadýköy: 0505-801 13 72
Sarasker Cd, Rýza Paþa Çýkmazý,
No: 10, Kat: 3, D. 6, Kadýköy
Ümraniye: 0555-863 16 36
Alemdað Cd, Çakýroðlu Ýþhaný, A
Blok, No: 202, Kat: 3, D. 113,
Sondurak, Ümraniye
Beyoðlu: 0555-423 74 07
Ýstiklal Cd, Bekar Sk, No: 16/2,
Beyoðlu
Fatih: 0506-438 63 26
Bakýrköy: 0532-713 54 52
Þiþli: 0536-971 69 78
Kartal: 0536-432 92 27
Ýzmir
Alsancak: 0555-732 34 29
Kýbrýs Þehitleri Cd, 1462. Sk, No:
20, D:1, Alsancak
Bornova: 0554-763 12 84
Gediz Cd, No: 15, D: 101, Bornova
Karþýyaka: 0536 615 45 47
Menemen: 0543 447 24 15
Bursa: 0537 774 47 86
Hacýlar Mh, Konakardý Sk, Petek
Ýþhaný, N.18, Heykel
(Bursa Baro Lokali Üstü)
Akhisar: 0554-327 04 45
Antalya: 0536-335 10 19
Çanakkale: 0554-398 07 11
Edirne: 0534 872 76 69
Ýzmit: 0537-471 19 05

Antikapitalist
öðrenciler
Bahçeþehir: 0554 886 16 81
Bilgi: 0533 447 97 09
Boðaziçi: 0537 454 40 63
Fatih: 0507 703 40 80
Ýstanbul: 0505 801 13 72
ÝTÜ: 0554 730 72 16
Marmara: 0507 522 99 33
Mimar Sinan: 0539 798 01 71
Yýldýz Teknik: 0535 237 30 26

eylem planý" ve "Ýnternet
andýcý" davalarýný gören mahkeme,
her iki planda onayý olan eski
genelkurmay baþkaný Ýlker Baþbuð
hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Soruþturma baþladý. Siyasete
müdahale eden, Ergenekon
çetesinin suçlarýný alenen örten ve
Kürtlere karþý savaþý dayatan
Baþbuð hesap verecek
Aðar ve Eken "terör örgütünün
baþý": Eski özel harekatçý Ayhan
Çarkýn'ýn itiraflarý ile geliþen faili
meçhul cinayetler davasýný gören
savcý dönemin Emniyet Müdürü
Mehmet Aðar'ýn baþýný çektiði çeteyi

"terör örgütü" olarak tanýmladý.
Aðar'a yargý yolunun açýlmasý hem
devletin iþlediði 17 bin faili
meçhulün açýða çýkmasýný saðlayabilir hem de Susurluk davasýnýn
yeniden görülmesine yol açabilir.
Çevik Bir "inceleniyor": Gölcük'teki
Donanma Komutanlýðý'nda gizli bir
bölmede ele geçirilen belgeler
arasýnda yer alan 28 Þubat hakkýndaki dokumanlar savcýlýk tarafýndan
inceleniyor.
28 Þubat darbesinin baþýndaki isim
Çevik Bir ve Batý Çalýþma Grubu
adýyla faaliyet gösteren cunta
yargýlanabilir.

Bilkent: 05547812804
Cebeci: 05396597983
DTCF: 05362128873
Gazi : 05547389425
Hacettepe: 05545898910
ODTÜ: 05066590799
Dokuz Eylül: 0506 885 10 41
Ege: 0554 763 12 84
Uludað: 0537 774 47 86
Kocaeli: 0555 498 68 28
Trakya: 0534 872 76 69
Eskiþehir: 0531 085 39 28
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Çalýþma saatleri kýsaltýlsýn
Ýþ Kanunu'nda Türkiye'de bir
iþçinin haftada en çok 45 saat
çalýþmasý öngörülüyor. Bu süre
kamu çalýþanlarý için ise 40
saat.
Devrimci Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu Araþtýrma
Enstitüsü'nün 2011'in ilk yarýsýnda
açýkladýðý "Çalýþma Süresi
Raporlarý"na göre ise iþçiler pratikte
haftada ortalama 53.7 saat çalýþtýrýlýyorlar.
Sosyal-Ýþ'in yaptýðý bir araþtýrmaya
göre ise, 1988 yýlýnda haftada ortalama 50 saatten fazla çalýþanlarýn tüm
ücretliler içindeki payý yüzde 28,9
iken bu oran 1999'a gelindiðinde
yüzde 37,6'ya, 2008'e gelindiðinde ise
yüzde 46,6'ya yükselmiþ.
1989'dan 2008'e geçen süreçte, haftada 50 ila 59 saat arasýnda çalýþanlarýn
oraný yüzde 13,4'den yüzde 17,7'ye,
haftada 60 ila 71 saat arasýnda çalýþanlarýn oraný yüzde 10,5'den yüzde
19,3'e, haftada 72 saatten fazla
çalýþanlarýn oraný ise yüzde 5'den
yüzde 9,6'ya yükseldi.

AKP'nin övündüðü "ekonomik
büyüme", bu yüksek çalýþma saatleri
ve sömürü dahilinde ücretlerin arttýrýlmamasý, refahýn eþit paylaþtýrýlmamasý sonucu Türk sermayesinin
zenginleþmesi anlamýna geliyor.
Türkiye dünya genelinde en çok
çalýþýlan ülkeler arasýnda 14. sýrada
yer alýyor.
Haftalýk çalýþma süreleri resmi
olarak Fransa'da 35 saat, Almanya'da
38 saat; Çin, Ýtalya, Japonya ve
ABD'de ise 40 saat. Avrupa Birliði
ülkelerinin haftalýk resmi çalýþma
süresi ortalamasý 38.6 saat.
2011'in Eylül ayýnda Kalkýnma
Bakaný Cevdet Yýlmaz çalýþma
sürelerinin azaltýlmasýyla istihdamý
arttýrmayý planladýklarýný söylemiþti.
Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan bu
açýklamayý yalanlayarak "haftada 45
saat çalýþma süresinden asla taviz vermeyeceklerini" ifade etmiþti. Enerji
Bakaný Taner Yýldýz ise "gün ýþýðýndan faydalanabilmek için" mesailerin
06:00'da baþlamasýný ve cumartesileri
de çalýþýlmasýný önermiþti.
DÝSK-AR'ýn araþtýrmasýna göre, haftalýk ortalama çalýþma süresinin 40
saate indirilmesi, 2 milyon kiþinin
tam zamanlý iþlerde çalýþmasý anlamý-

na geliyor. Bu da ayný araþtýrmaya
göre 6 milyon olan iþsiz sayýsýnýn üçte
birinin istihdam edilmesi demek.
Haftalýk çalýþma süresinin sadece 1
saat düþürülmesi ise 231 bin insana iþ
imkaný saðlayabilir.
Çalýþma saatlerinin düþürülmesi ve
bu yapýlýrken ücretlerin azaltýlmamasý
ise kitlesel bir iþçi mücadelesinin var
olup olmamasýna baðlý.
19. yüzyýlda kapitalizmin erken
geliþim aþamalarýnda Avrupa'da iþçiler günde 8 saatlik iþgününü kazanmak için çetin mücadeleler vermiþlerdi. Haftada 35 saat çalýþmanýn gündemimize girmesini ise Fransýz
iþçilere borçluyuz.
Milyonlarca çalýþanýn katýldýðý
Kasým-Aralýk 1995 direniþleri; ücretler
düþürülmeden çalýþma süresinin
azaltýlmasý, daha iyi koþullarda çalýþma ve baþka uðraþýlara zaman ayýrma
talebi olarak 35 saatin bir hak
kazanýmý olarak toplu sözleþmelere
dahil olmasýný saðlamýþtý.
O günden sonra bu tarihsel
kazaným, Belçika'dan Almanya'ya,
Yunanistan'dan Ýtalya'ya pek çok
yerde emek örgütlerinin mücadele
ettikleri temel taleplerden biri hâline
geldi.

1 Haftalýk çalýþma süresinin
sadece 1 saat düþürülmesi ise
231 bin insana iþ imkaný
saðlayabilir.
1 Haftalýk çalýþma süreleri
resmi olarak Fransa'da 35
saat, Almanya'da 38 saat; Çin,
Ýtalya, Japonya ve ABD'de ise
40 saat. Avrupa Birliði
ülkelerinin haftalýk resmi
çalýþma süresi ortalamasý
38.6 saat.
1 Türkiye dünya genelinde
en çok çalýþýlan ülkeler
arasýnda 14. sýrada yer alýyor.

Nükleer santrallerin tarihi nükleer 'kaza'larýn tarihidir.

Nükleer santral çatlar patlar
1940'lardan bu yana, Çernobil'den
Fukuþima'ya onlarca örnek nükleer
santrallerin hiç de güvenli olmadýðýný
biz %99'a aðýr bedeller ödeterek
göstermiþ bulunuyor. Onbinlerce
insanýn yaþamýný yitirdiði, sakat
kaldýðý, canlý türlerinin yok olmakla
yüz yüze býrakýldýðý, tarlalardan
radyasyon biçildiði apaçýk ortadayken
'kaza' sözü inandýrýcýlýðýný yitiriyor.
Yine de %1'in inanmamýzý istediði birtakým argümanlarý var:

Nükleer ucuz, yenilenebilir
enerji pahalýdýr
Nükleer santrallerin inþasý oldukça
zahmetlidir. Yüksek güvenlik önlemleri gerektirdiðinden maliyetleri çok
yüksektir. Yapýmlarýnýn planlandýðý
sürede bitirilmesi çok zordur.
Risklerinin büyüklüðü sebebiyle sigortalanamazlar ve riskler kamuya

yüklenir.
Ayrýca, Ýspanya enerji ihtiyacýnýn
%21'ini rüzgardan, %40'ýný da
yenilenebilir enerji kaynaklarýndan
elde ediyor.
Türkiye de güneþ ve rüzgar potansiyeli açýsýndan oldukça þanslý. Üstelik, kurulmasý tasarlanan nükleer
santralin üreteceði enerjiden daha
fazlasýný yenilenebilir enerji kay-

Nükleer, tüpgazdan farksýzdýr
Baþbakaný tebrik ediyoruz.
Gücü elinde bulunduran %1, kar
hýrsýndan gözü dönmüþ halde gezegeni radyasyona boðmak istiyor.
Hangi argümanla savunulursa
savunulsun, nükleer bugüne ve geleceðimize kast ediyor. Ýzin vermemek
elimizde.

'Kaza' deðil, cinayet

Nükleer bir zorunluluktur

Nükleerin varlýðý baþlý baþýna bir
tehdittir. En 'güvenli' durumda bile
belli miktarda radyoaktif madde
havaya ve suya karýþmaktadýr. Kaldý
ki, Çernobil'in etkileri bugün de
hissedilmekte, her yýl milyarca dolar
sadece bu etkileri gidermek için harcanmaktadýr. Her þey yolunda gitse
bile doðal afetler bir nükleer felakete
yol açabilir. Bkz. Fukuþima.

Deðildir. Nükleer yanlýþ bir siyasal
tercihtir. Nükleer silah yapmak
istemiyorsanýz, nükleer santral kurmak zorunda deðilsiniz. Güneþ, rüzgar, dalga, jeotermal gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarýndan gezegeni
yýpratmadan hepimize yetecek enerjiyi saðlayabiliriz.

Tüm dünya nükleer kullanýyor
Almanya 2022'ye kadar tüm nükleer
santrallerini kapatacaðýný açýkladý.
Ýsviçre'de öyle.
Mevcut santrallerin kapatýlmasý,
yenilerinin açýlmamasý için tüm
dünyada mücadele veriliyor.
Ýtalya'da halkýn %95'i nükleere hayýr
dedi. Fransa ve Rusya'da bu oran
%83. Japonya'da %84.
Türkiyeli'lerinse %64'ü nükleere karþý.
Aslýnda gezegenin ''%99''u nükleer
insanlar nükleer enerjiyi stemiyor.
Rüzgar, güneþ, dalga gibi alternatif
enerji kaynaklarý dururken radyasyonlu hava solumayý kim ister ki?

naklarýndan saðlamak mümkün.

Nükleersiz bir dünya mümkün
Sonuçlarýný bile bile nükleer santral
kurmakla birini öldürmek arasýnda ne
kadar fark var? Bu cinayetin ne ortaðý
ne de kurbanýyýz.
Biz yenilenebilir enerji kaynaklarýný
talep ediyoruz. Rüzgar, güneþ bize
yeter! Nükleer santral inþa eden þirketler daha çok kar edecekler diye
yaþamlarýmýzý riske atmaya ne gerek
var?
Öyleyse:
Nükleer santral çatlar patlar! Güneþ,
rüzgar bize yeter!
Fukuþima nükleer santralindeki felaket dünyada nükleerden vazgeçme sürecini baþlattý

Rusya’da kitlesel gösteriler
2000-2008 yýllarý arasý Devlet
Baþkanlýðý yapan Putin Anayasa'ya
göre üç kez üst üste Baþkan olunamayacaðý için tekrar Baþkan olamamýþtý. Ancak ayný partinin adayý
olan Medvedev 2008'den beri Putin'in
gölgesinde Devlet Baþkanlýðý yapýyordu.
Putin'in Birleþik Rusya Partisi 4
Aralýk'ta yapýlan seçimlerde büyük oy
kaybýna uðradý. 2012 yýlýnda yapýlacak Baþkanlýk seçimleri için Eylül
ayýnda Putin'in tekrar aday olacaðýný
açýklamasý rahatsýzlýk yaratmýþtý.
Seçimlerde iktidar partisinin büyük
oy kaybetmesine raðmen seçimlere
hile karýþtýrýldýðý iddiasý Rusya'da
devlet kapitalisti rejimin yýkýlmasýndan sonra en geniþ katýlýmlý protesto
gösterilerine sahne oldu. Böylece
Tunus ve Mýsýr devrimleri ile açýlan
isyan yýlýnýn son günleri Rusya'daki
dev gösterilerle sona erdi.

Protesto gösterileri
Ýktidardaki Birleþik Rusya Partisi'nin
yüzde 15'lik bir oy kaybýna raðmen
birinci parti olmasý muhalefeti seçimlere hile karýþtýrýldýðý iddiasý ile

Kuzey Kore’nin gerçekleri:
1 Halkýn dörtte biri açlýk çekiyor.
1 Yetersiz beslenme özellikle
çocuklar arasýnda yaygýn.
1 Hiçbir evde internet baðlantýsý
yok.
1 24 milyon nüfuslu ülkede 1,2
milyon asker var.
1 Kuzey Kore, uluslararasý insan
haklarý örgütlerine rapor vermeyi
reddediyor.
1 Ülkedeki mahkûm çalýþtýrma
kamplarýnda 200 bin kiþinin
tutulduðu tahmin ediliyor.
1 Halka açýk infazlar, zorla
evlendirme ve etnik nedene dayalý kürtaj gibi uygulamalar
yaþanýyor.
1 Rejime ve yönetime dönük en
küçük eleþtiri aðýr cezalara yol
açýyor.
1 Vatandaþlarýnýn ülke içinde
bile serbest seyahat hakký yok.

sokaða döktü. Muhalifler gerçek
oylarýn yüzde 10-15 arasý daha az
olduðunu iddia ediyor. Seçimlerin
gerçekleþtiði 4 Aralýk Pazar gününün
hemen arkasýndan protestolar gerçekleþti.
Göstericilerin daha büyük bir eylem
için yaptýklarý çaðrý sonucu gerçekleþen 10 Aralýk eylemlerinde somut
talepler ortaya çýktý:

Seçimlerde
Birleþik Rusya Partisi'nin
aldýðý oylar
2003- %38
2007- %64
2011- %49

Baþkanlýk seçimleri
2004- %71 Putin
2008- %70 Medvedev
2012- Putin

 Politik tutuklularýn serbest býrakýlmasý

 Seçimlerin iptal edilmesi
 Seçim kanunun yeniden düzenlen-

mesi ve seçimlerin yenilenmesi
Seçimlere girilmesine izin verilmeyen partilerin yeni seçimlere
katýlabilmesi
Gösteriler Aralýk sonuna kadar geniþ
katýlýmlarla devam etti.
Gösterilere toplamda yüz binlerce
insanýn katýldýðý söyleniyor ve 1000
kadar da göstericinin tutuklandýðý
belirtiliyor.
SSCB'nin yýkýlýþýnýn ardýndan daha
önce Rusya'da hiç bu kadar geniþ
katýlýmlý eylemler olmamýþtý.
Gösterilerin en göze çarpan yönü sað
ve sol çeþitli partilerin de yer almasýna raðmen ayný Ortadoðu devrimleri,
Öfkeliler Harketi, Ýþgal Et eylemlerinde olduðu gibi parti üyesi
olmayan yýðýnlarýn kendi sloganlarý
ve el yapýmý dövizleri ile yaygýn
olarak eylemlere katýlmýþ olmasý.
Belli ki eylemlere katýlanlarýn büyük
bir kýsmý hayatlarýnda ilk kez sokaða
çýkýyorlar. Rusya'da yeni bir muhalif
hareket oluþmaya baþlýyor.



2011 Rusya Kronolojisi
24 Eylül- Putin 2012'de Baþkanlýk
için yeniden aday olacaðý açýkladý
20 Ekim- Putin katýldýðý Savaþ
Sanatlarý gösterisinde binlerce
seyirci tarafýndan ýslýklanarak
protesto edildi
4 Kasým- Birleþik Rusya Partisi
seçimlerden galip ayrýlmasýna
raðmen ciddi oy kaybýna uðradý.
5 Kasým- Seçimlere hile
karýþtýrýldýðý iddiasý ve "Putin'siz
Rusya" sloganý ile Moskova'da 5
bin kiþi protesto yürüyüþü gerçekleþtirdi. 100'den fazla gösterici
tutuklandý.
10 Aralýk- Ülke çapýndan 50'den
fazla þehirde yüz binlerce insan
sokaða döküldü. Sadece
Moskova'da 80 bin kiþi gösteriye
katýldý.
24 Aralýk- Moskova'da meydana
inen 120 bin kiþi seçimlerin
yenilenmesini talep etti

'Sevgili Lider' öldü
Kuzey Kore'nin 'Sevgili Lideri' Kim
Jong-il bir kalp krizi sonucu öldü.
Hezeyan halindeki aðlama törenleriyle dünya basýnýna yansýyan
ölümün ardýndan Kuzey Kore'de
(resmi adýyla ve Küba'da yas ilan
edildi.
Kim Jong-il terör estiren yönetimi,
nükleer silahlanma konusunda attýðý
adýmlar ve ilginç kiþiliðiyle tanýnýyordu. Puro, konyak ve lezzetli yemeklere düþkünlüðü olan Kim'in 10 bin
þiþeden oluþan bir þarap mahzeni
vardý ve aþçýsýnýn belirttiðine göre her
hafta köpekbalýðý yüzgecinden
yapýlan bir çorba içiyordu.
Kim döneminde, Kuzey Kore nükleer silaha sahip ülkeler arasýna
katýldý. 2006 yýlýnda yaptýðý ilk
baþarýlý nükleer silah denemelerinin
ardýndan, ABD ile nükleerden arýnma
görüþmeleri sürdüren Kuzey Kore,
2008 yýlýnda bir nükleer reaktörünü
kapattý. Ancak ABD'nin vaatlerini

yerine getirmediði gerekçesiyle 2009
yýlýnda yeraltýnda baþarýlý bir nükleer
silah denemesi daha yaptý. Wikileaks
belgelerine göre, Kuzey Kore'nin bir
þýmarýk çocuðu andýran askeri hamleleri, temel müttefiki Çin'i de
yýldýrýp, birleþik Kore yanlýsý politikalar izleme noktasýna getirdi.

Babadan oðla geçen iktidar
1994'te, babasýnýn ardýndan iktidara
gelen Kim Jong-il'in yerine, 27 yaþýndaki oðlu Kim Yong Un geçti. Kim
Yong Un, bir süredir babasý tarafýndan iktidara hazýrlanýyordu ve 17 ay
önce varis ilan edilmiþti.
Kuzey Kore gibi, halký açlýktan
kýrýlýrken çýlgýnca nükleer silah
yatýrýmý yapan ve her türlü muhalefeti acýmasýzca ezen devlet kapitalisti
bir ülkede, 27 yaþýnda birini, sadece
kan baðý nedeniyle ülkenin baþýna
geçirmek, egemenler açýsýndan belki
normal sayýlabilir. Buradaki tra-

jikomik durum ise, Türkiye'deki
ulusalcý solcularýn, her türlü muhalefetin yasaklanýp ABD ajaný olmakla
itham edildiði, toplu idamlarýn
gerçekleþtirildiði, eþcinselliðin
yasadýþý ilan edildiði bu rejimi,
antiemperyalist olduðu gerekçesiyle
savunup, eli kanlý diktatör Kim Jongil'in ölümüne matem tutmasýdýr.
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2012 yýlý
için umutlu
olmalýyýz
Zorlu ama umut dolu bir yýlý
bitirdik. 2011 kimi zaman, özellikle
de son aylarýnda Türkiye'de çok
karanlýk bir dönem oldu. Ama
küresel olarak ayný þeyi söyleyemeyiz.
2010'un son günlerinde Tunus'ta
diktatörlüðe karþý baþlayan ayaklanma 2011'de diktatörün yýkýlmasý
ile sonuçlandý. Tunus'u Mýsýr izledi. 25 Ocak'ta Mýsýr'da Mübarek
devrildi.
2011 yýlý boyunca Ortadoðu'nun
hemen hemen bütün ülkelerinde
diktatörlere, kokuþmuþ sultanlara
karþý halk sokaklara çýktý.
Yemen'de, Libya ve Suriye'de,
Bahreyn'de hareket çok büyük
yýðýnlarý sokaða çekti
Mýsýr'da 2011'in son aylarýnda
devrimin ikinci dalgasý baþladý.
Arap Baharý Batý’yý da etkiledi.
Amerika'da Wisconsin'de iþçiler
ve öðrenciler ayaklandý.
"Tahrir’den öðrendik" dediler.
Yunanistan'da, Ýtalya'da genel
grevler birbirlerini izledi. Genel
grevler ile Arap Baharý arasýnda
sýký baðlar kuruldu.
Sonra Wall Street'i iþgal hareketi
baþladý. Hareket kýsa zamanda
yayýldý. Birçok ülkeyi, yüzlerce
þehri kapsadý.
2011 yýlýnda havada devrim
kokusu vardý ve devrimler gerçekleþti. Küresel olarak iþçiler ve
emekçiler için umut dolu bir yýl
oldu.
2011 yýlýnýn bir baþka önemli
geliþmesi ise kriz. 2008 krizinin
sarsýntýlarý bitmeden Avro bölgesi
krize girdi. Ýrlanda ve
Yunanistan'ýn ardýndan Ýtalya,
Portekiz ve Ýspanya krizle sarsýldý.
Ama krizin boyutlarý çok daha
geniþ. Ýngiltere, Almanya ve Fransa
krizin etki alaný içinde ve Avrupa
kapitalist sýnýfý krizin karþýsýnda ne
yapacaðýný bilmiyor. 2011 yýlý kapitalist sýnýf için çok büyük endiþelerle dolu geçti.
Yýl sonunda Avrupa ülkelerinin
liderleri, yöneticileri panik halinde
olduklarýný gösteren demeçler
verdiler. Þimdi herkes 2012'de avro
krizinin daha da derinleþmesini
bekliyor. Almanya, Ýngiltere,
Fransa ve Ýtalya, Avrupa Birliði'nin
bu dört düyük ekonomisi, G8'in
yarýsý resmen ekonomik durgunluk
içinde.
Krizin derinleþmesi 2012 yýlýnýn
daha büyük yýðýn hareketleri ile
geçeceðinin iþareti.
Türkiye'de de 2011'de önemli

si

sosyal
ist isci
diyor
k

i...

geliþmeler oldu.
Seçimlerde BDP büyük bir baþarý
elde etti. Ancak hükümet barýþa
giden yolun önünü kapatmaya
baþladý. Savaþ yeniden hýz kazandý.
Savaþýn bir baþka boyutunda
siyasi bir kararla binlerce Kürt
KCK operasyonlarý ile tutuklandý.
Kuzey Irak uçaklarla bombalandý.
Onbinlerce asker ve askeri araç
bölgeye yollandý. Savaþta ölenlerin
sayýsý hýzla arttý. Ve sonunda
devlet 2011'nin son günlerinde
kendi sivil halkýný bombalayarak
katliam yaptý. 35 sivil Kürt bombardýmanda yaþamýný kaybetti.
Uludere katliamý Türk basýný
tarafýndan sessizce karþýlandý.
Katliam basýnda çok sýnýrlý bir
biçimde yer aldý. Böyle yapmayan
ve devletin halký bombaladýðýný
yazan tek gazete Baþbakan tarafýndan sertçe eleþtirildi. Baþbakan
"devlet halkýný bombalamaz" dedi
ama bombalamýþtý. Üstelik ilk defa
deðil. Kimbilir kaçýncý defa.
Diðer bakanlar da benzer bir
tutum aldý. “Hata” dediler. Oysa
yaþanan planlý, hesaplý bir askeri
operasyondu. Bu gerçeðin üstünü
örtmek mümkün deðil.
2011'in bir baþka çok önemli
geliþmesi ise Van depremi.
Depremin verdiði zararlarýn yaný
sýra ortaya çýkan ýrkçý tutum
Türkiye'de ki geliþmeyi çýplak bir
biçimde gösteriyordu. Ne ki
ýrkçýlar azýnlýk.
Van'da devletin deprem sonrasý
tutumu ise daha da vahim. Sanki
deprem olmamýþ gibi davranýlýyor.
Ýnsanlar incecik çadýrlarda kýþý
geçirmeye çalýþýyor. Çadýrlar
yanýyor ve þimdi de insanlar
yanarak ölüyor.
Van'a yeterli yardým gitmedi.
Van ve Uludere açýk bir biçimde
devletin yüzünü gösteriyor. Bu
devlet halkýna hizmet etmek için
deðil, halkýna zulmetmek için var.
Baský yaparken devlet çok etkili.
Vuruyor kýrýyor. Ateþ ediyor,
copluyor, hapse atýyor. Ama
halkýnýn deprem yarasýný saramýyor. Halkýna yardýmcý olamýyor,
olmuyor.
2012 yýlý küresel olarak umut
dolu bir biçimde baþladý.
Türkiye'de de umutlarýmýzýn yükselmesi mümkün. Özgürlükler için
mücadele Arap dünyasýnda
olduðu gibi Türkiye'de deTürkler
ve Kürtler tarafýndan yükseltilebilir. Bu savaþý bitirmek ve
barýþý kazanmak mümkün.

Hrant için, Adalet için….
10 Ocak'ta saat 10.00'da Beþiktaþ Ýskele Meydaný'ndayýz!
19 Ocak’ta Taksim’den Agos yürüyoruz!

Devlet cinayet planla
a

"Cevap verin
n
Adalet nöbetimiz sonuna dek sürecek.
Savsaklasalar da, alay edip, geçiþtirmeye çalýþsalar da, biz bu davanýn
tanýðýyýz, takipçiyiz, nöbetçisiyiz.
Suça bulaþmýþ, suça teþvik etmiþ kim
varsa peþindeyiz. Tehdit edenin de,
iþaret edenin de, pusu kurup tetik çektirenin, çekenin de peþindeyiz…
19 Ocak 2007- 19 Ocak 2012…
Yüzbin vicdan sahibinin elleri
üstünde taþýdýðý Hrant'ýn o son uzun
yolculuðu bu ülkenin çürümüþ adalet
duygusunu, köhne, karanlýk ve yalanlarla dolu geçmiþini gömmek içindi.
Ama, koca bir beþ yýl geçti üzerinden.
Henüz, Hrant için de,adalet için de
bir mesafe katedilmedi. Agos
Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni
Hrant Dink'in Ergenekon belgelerinde 'operasyon' olarak geçen
katli ile ilgili, 2'si tutuklu 19 sanýk
hakkýnda açýlan davanýn 23. duruþmasý geçtiðimiz hafta Ýstanbul 14.
Aðýr Ceza Mahkemesi yapýldý. Her
duruþma öncesi olduðu gibi bu
duruþma öncesinde de, Hrant'ýn
Arkadaþlarý'nca yapýlan açýklamada;
"Bizimle alay etmeyi býrakýn artýk!
Cevap verin;
Katillerimiz nerede?
Katillerimizi nereye sakladýnýz?
Jandarma karakollarýnda, istihbarat
raporlarýnda, medya plazalarýnda,
meclis koridorlarýnda, adalet saraylarýnda, kozmik odalarda mý sakladýnýz onlarý?
Peki niye sakladýnýz? Hep yaptýðýnýz
gibi katilleri koruma refleksiniz nereden geliyor?
Yoksa sizi büyük devlet yapan bu
mu?

Bütün bu sýrlarla yaþamak zorunda
býraktýðýnýz bu ülkenin vatandaþlarý
bir gün sizden hesap sormaz mý
sandýnýz?
Yoksa "ya sorarlarsa" diye mi telaþtasýnýz?
Arkadaþýmýz Hrant'ý yargýlayýp
ölüm fermanýný astýðýnýz 301 sakýn bu
sýrrý saklamak için icat edilmiþ
olmasýn? Size hiç bir hesap soramasýnlar diye yasalar çýkardýnýz.
Sizin yasalarýnýz cinayetleri, pisliði,
cesetleri örtmek için mi yazýlýyor?.."
denildi.
Gidiþatýn verdiði ipuçlarýna göre,
öyle anlaþýlýyor ki, mahkeme birkaç
tetikçiyi mahkûm ederek dosyayý
kapatacak.

Hrnat’ýn katili devlet
Oysa ki, mahkemenin tersine, kamu
vicdaný Hrant'ýn katillerinin, suikastin
çok öncesinden beri devletin kontrolü
altýndaki kiþiler olduðunu biliyor.
Esas olarak da, onlarý kullanan, yönlendiren devlet görevlilerinin
cinayette katkýsýnýn, rolünü mahkeme
hiç araþtýrmamýþtýr. Yer yer
kamuoyuna yansýyan belgelere göre
bile; cinayetin 'nasýl iþleneceðini
ayrýntýsýyla bilen' Trabzon Emniyeti
görevlileri ve amirleri bile doðru
dürüst sorgulanmamýþtýr. Cinayet
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ayýcýlarýný ve emir verenleri ele vermiyor

n, katillerimiz nerede?.."
ihbarýný örtbas eden Trabzon
Jandarmasý hakkýnda, bizzat jandarma görevlilerinin itiraflarýna raðmen,
gülünç bir görevi ihmal davasýndan
öteye giden bir soruþturma yapýlmamýþtýr.
Cinayete dair bilgi sahibi olan, bunu
önlemeyen, cinayetten sonra delil
gizleyen Ýstanbul Emniyeti hakkýnda
da hakiki bir derinlemesine soruþturma yapýlmamýþtýr.
Þöyle ya da böyle yürütülen çeþitli
davalar birleþtirilmemiþtir. Ama,
yargýçlar ve savcýlar, müdahil avukat
taleplerini reddetme konusunda
adeta yarýþmýþlardýr. Böylece, resmî
görevliler hakkýnda bütün soruþturma taleplerini reddedilmiþtir. Adil
yargýlamanýn ve evrensel hukukun
çok uzaðýnda konumlanan yargýç ve
savcýlar, diðer kamu görevlileri ile
doðrudan ayný safta yer almýþlardýr.
Cinayet ertesindeki süreç, devlet
görevlilerinin suça katýlýmýný açýkça
ortaya koymuþtur. Katille birlikte
kahramanlýk pozlarý veren polis ve
jandarmalarýn hiçbir ceza görmeyiþi,
bu sürecin þüphe götürmez bir sembolüdür. Bu sembol bile 'örgütsel irtibata' iþaret etmektedir.

Deliller karartýldý,
tahrif edildi
Cinayetten sonra bizzat devletin
müfettiþleri, polisin delilleri kararttýðýný, tahrif ettiðini rapor etmiþler,
bu yüzden de kimse hiçbir ciddi
soruþturmaya uðramamýþtýr. Yapýlan
soruþturmalarýn hepsi geçiþtirme
amaçlý olmuþtur. Tam da cinayet
saatinde cinayet mahallinde olup
bitenleri gösteren kamera kayýtlarý ilk
günden beri polisin elindedir,
mahkeme bunlarý almamýþ, bakmamýþ veya bakmýþ, görmememiz
gerekenleri görmüþ, bu yüzden
gizlenmesini devlet açýsýndan faydalý
bulmuþtur. Bu tutum da açýkça
yardým ve yataklýk faaliyetidir.
Cinayetin yolunu açmak, katilleri
kollamak, yönlendirmek, cinayete

göz yummak, cinayet sonrasýnda delil
karartmak, sorumlularýn sorgulanmasýna izin vermemek için, davalarýn
yüzeyde kalmasýna özel çaba gösterilmiþtir. Bütün bunlarýn koordineli
bir þekilde yürütülmesine, Hrant'ýn
susturulmasý için tehdit bildirisi
yayýmlayan Genelkurmay'ý, Hrant'ý
söylemediði sözden ötürü mahkûm
eden ve hedef haline getiren
Yargýtay'ý, delil gizleyen ve karartan
polisi, belge tahrif eden jandarmayý
ve cinayet davasýný kadük hale
getiren mahkemeleri de ekleyince,
suikastin üstündeki tam teþkilatlý 'devlet þemsiyesi' kolayca görülüyor.

Hrant’ýn tehdidinden sorumlu
vali bugün AKP milletvekili
Hrant'ýn valilik makamýnda iki MÝT
görevlisi tarafýndan tehdit edilmesinden sorumlu vali bugün iktidar partisinden milletvekili. Suikastten
hemen sonra "bu örgüt iþi deðil" açýklamasýyla tam bir skandal yaratan
eski Ýstanbul emniyet müdürünün þu
anda vali oluþu aslýnda yeterince açýk
iþaretlerdir. Bunlar ayný zamanda
suçu örtme operasyonuna hükümetin
katýlýmýnýn kanýtlarýdýr. MÝT'ten
suikaste iliþkin tek bir bilgi çýkmamýþtýr. Bu olayda MÝT'in rolü
nedir kimse merak etmemiþtir.
Cinayet davasýnda yargýlanan
sanýklarýn, sadece Ergenekon örgütü
de deðil, pek çok devlet görevlisiyle
irtibatlarýnýn olduðu, Hrant'ýn
öldürülmesinin ve cinayet ertesinde
hakikati gizlemek için sürdürülen
örgütlü çabanýn sorumlularýnýn
devlet görevlileri olduðu, onlarý
koruduðu için polis, jandarma, il
yöneticileri, hükümet ve yargýnýn,
yani topluca devletin bu cinayetten
doðrudan doðruya sorumlu olduðu
açýktýr.
Hrant'ý hedef haline getirme
sürecine katkýlarý nedeniyle, birçok
gazete ve televizyon yöneticisi de,
devlet görevlilerinin yaný sýra
cinayetten sorumludur…

Albay Ali Öz görevi ihmalden suçlu bulundu
Trabzon Sulh Ceza Mahkemesi,
dönemin Trabzon Jandarma Alay
Komutaný Albay Ali Öz, görevliler
Metin Yýldýz, Veysel Þahin, Okan
Þimþek, Hacý Ömer Ünaldý ve
Hüseyin Yýlmaz görevi ihmalden
suçlu bularak verebileceði en üst
cezayý verdi. Öz ve Yýldýz 6 ay,
Þahin, Þimþek, Ünaldý ve Yýlmaz ise
4 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Gazi
Günay ve Önder Arar ise beraat etti.
Hükmün açýklanmasýnýn geciktirilmemesi ve ertelenmemesi kararý
verilen karar sonucunda, Yargýtay'ýn
onaylamasý durumunda hemen
infaz edilecek. ( 2 Haziran 2011)

 19 Ocak 2007: Hrant Dink, Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan
Agos Gazetesi'nden çýkýþýnda saat 15.00 sýralarýnda uðradýðý silahlý saldýrý
sonucu olay yerinde hayatýný kaybetti.
 20 Ocak 2007: Ogün Samast'ýn akrabasý jandarmayý arayýp cinayeti
Ogün'ün iþlediðini söyledi. Arkadaþlarýyla Ýstanbul'a gittiðini söylediði
ihbar tutanaðýnýn tarihi 9 gün sonrasý olarak yazýlmýþ.
Zanlý O.S.'nin yapýlan takip sonucu 20 Ocak Cumartesi günü saat 23.00
sýralarýnda Samsun Otogarýnda yakalandýðý açýklandý. Dönemin Ýstanbul
Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, "cinayetin herhangi bir siyasi boyutu
ve örgüt baðlantýsýnýn bulunmadýðýný suikastýn milliyetçi duygularla
düzenlendiðini" açýkladý…
 24 Ocak 2007: Emniyetteki sorgusunun ardýndan Beþiktaþ adliyesine
çýkarýlan azmettirici Yasin Hayal, gazetecilere "Orhan Pamuk akýllý olsun,
akýllýýýý…" diye seslendi.
 2 Þubat 2007: Katil zanlisi O.S'nin Samsun'da yakalandýktan sonra
Atatürk'ün sözünün yazýlý olduðu Türk Bayraklý poster önünde poz
verdiði fotoðraflarý ile jandarma ve polislerle birlikte çekilmiþ video görüntüleri ortaya çýktý.
Ogün Samast, duruþma sýrasýnda Dink ailesini tehdit etti
Hrant Dink cinayet davasýnýn 10. duruþmasý yapýldý. Duruþma sýrasýnda
tanýklardan Mesme Havva Ogün Samast'ýn cinayet sýrasýnda yalnýz
olmadýðýný söyledi ve diðer kiþinin Yasin hayal olabileceðini söyledi. Öðleden sonra verilen aranýn ardýndan duruþma salonuna girilirken Ogün
Smast, önünden geçmekte olan Dink ailesini "Bekleyin, 5 yýl sonra
görüþürüz" diyerek tehdit etti. Avukatlarýn talepleri üzerine mahkeme
Ogün Samast hakkýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda
bulunulmasýna karar verdi. ( 6 Temmuz 2009)
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1915 imha ve inkâr

MGK 1915'i
tarihçilere
býrakmadý

Ýttihat ve Terakki'nin günümüzde de izleyicisi olan Türkiye
Cumhuriyeti canhýraþ bir þekilde inkar politikasýna yaslanmakta. Büyük bir kýrým ve trajedi üzerine inþa edilen bir devlet her
daim ayný politikalarý hayata geçirme potansiyeline de sahiptir

28 Aralýk'ta yapýlan 2011'in son
Milli Güvenlik Kurulu toplantýsýnda Fransa'da yasalaþma
sürecinde bulunan ve Ermeni
Soykýrýmý'ný inkar etmeyi suç
olarak gören yasa konuþuldu.
Toplantý sonrasý yayýnlanan
MGK bildirisi 1915'te gerçekleþtirilen soykýrýmýn inkârýnýn
bir devlet politikasý olarak ele
alýndýðýný ortaya koydu.
Erdoðan Dersimlilerden özür
diliyor. Kanlý tarihle yüzleþmekten bahsediyor. Ancak kanlý tarihin konusu 1915'te Ermenilerin
baþýna gelen olunca özür ve
yüzleþme sözleri rafa kaldýrýlýyor.
MGK bildirisinde yapýlan vurgular inkârcýlýðýn boyutlarýný
açýkça sergiliyor: "Tüm boyutlarýyla ele alýnmýþtýr",
"Fransa'nýn atacaðý adýmlara
baðlý olarak benimseyebileceði
ilave tedbirlerin kararlýlýkla
uygulanmasýnýn önemi vurgulanmýþtýr", "Tarihin, parlamentolarýn alacaklarý yanlý kararlarla
yeniden yazýlmasýnýn yanlýþlýðý,
bu kanun tasarýsýyla daha vahim
bir þekilde görülebilmiþtir",
"Tasarýnýn kanunlaþmasý durumunda bu haksýz tasarrufa her
þekilde karþý çýkýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr."
2002'de Hrant Dink'i "darbe
karþýtý" olarak fiþleyip hedef ilan
eden MGK 2011'de de
Ermenilere karþý düþmanlýðý bir
devlet politikasý olarak ele alýyor. O zaman saldýrganca bunu
yapýyor, þimdi ise "yüzleþ" sesleri yükseldiði için savunmacý
bir çizgiye bürünüyor. MGK'nýn
"sivilleþtiði", eskisi gibi belirleyici olmadýðý iddialarý geçersizleþiyor.
Devletin tepesi, TC'nin 1915
soykýrýmý üzerine kurulduðunu
ve izleyen tüm katliamlarýn bu
ilk büyük suçun üzerine geldiðini biliyor. 1915'i inkâr ediyorlar,
çünkü soykýrým tanýnýrsa resmi
ideolojinin duvarý hemen çökecek.
Baþbakan "tarihçilere býrakýn"
diyor, ancak hükümet üyeleri,
cumhurbaþkaný ve TSK yönetimi
için 1915'i inkâr tarihi deðil güncel bir sorun. Devletin en
merkezi politikalarýndan biri.
1915'te ölenleri ilk tarihte ilk kez
sokak eylemleriyle anan,
"Soykýrýmý taný, özür dile" diyen
devrimci sosyalistlerim mücadelesinin ne denli önem taþýdýðý
ortada: Kanlý geçmiþle
yüzleþmek, 1915'in inkarýna ve
savunculuðuna son vermekten
geçiyor. Bu ayný zamanda
Türkiye'de düþünce, ifade ve
örgütlenme özgürlüðünün de
önünü açmak, militarizmi geriletmek demek.

Fransa Parlamentosu'nda Ermeni
soykýrýmýný inkara dönük cezai yaptýrýmlarýn uygulanmasýna dönük ceza
yasasýnýn görüþülmesi ve onaylanmasý ile birlikte Türkiye'de bildik milliyetçi inkarcý yaklaþýmlar da ortaya
döküldü. CumhurbaþkanlýðýndanTBMM'ye, iþveren örgütlerindenmedyaya, milliyetçi sendikalardan ve
örgütlere kadar geniþ bir yelpazede
saldýrgan bir kampanya baþlatýldý.
Türkiye Cumhuriyeti; resmi ideolojisinin uzun yýllar üzerini örttüðü
sakladýðý gerçekler ortaya çýkmaya
baþlayýnca bu kez inkar ideolojisini
devreye soktu. Oysa 1915'te yaþananlar ne üzeri örtülebilecek ne de inkar
edilebilecek tarihsel olaylardý.
Mecliste grubu bulunan partiler Barýþ
ve Demokrasi Partisi (BDP) hariç
resmi söylemde mutabakat saðladý.
Baþbakan "kimsenin atalarýmýzýn
soykýrým yaptýðýný söylemeye haddinin olmadýðýný" söyledi.
Hükümetin bir milletvekili "1915'te
Türk soykýrýmý yaþanmýþtýr. 2.5 milyon Türk Ermeniler ve Ruslar tarafýndan öldürülmüþtür" diyerek tartýþmaya büyük bir bilimsel katký yaptý.
CHP ulusal tehlikeye iþaret edip
Fransa'yý kendi geçmiþiyle yüzleþmeye davet etti. MHP ise olaylarýn
tartýþýlmasýna dahi tahammül edemeyen bir söylem geliþtirdi.

1915 zorunluluk muydu?
Medya, milliyetçi saldýrganlýkta ise
baþý çekti. Kudurdular, azgýn azýnlýk
gibi manþetlerle hedef gösteren provokatif bir yayýn çizgisi geliþtirdi.
Fransa'da yasayý hazýrlayan milletvekiline dönük tecavüz ve ölüm
tehditleri bu yayýnlardan sonra
baþladý. Bütün bu yayýnlar, görüþler
gösterdi ki Ermenilerin 1915'te maruz
býrakýldýklarý muamele Türk egemen
sýnýfýnýn ve ideolojisinin bir kýrýlma
noktasý.
Resmi ideoloji 1915 olaylarýný savaþ
koþullarýnda ortaya çýkmýþ bir zorunluluk olarak anlatma çabasý içinde. Bu
söyleme göre 1. Dünya Savaþý'nda
Ermeniler Osmanlý Devleti için büyük
bir tehdit oluþturmaya baþlamýþtý.
Rusya'ya yaslanan Ermeni çeteleri
mazlum Türk köylerini basýp yaðma
ve katliama giriþmiþlerdi. Bu mezalimi engellemek için Osmanlý Devleti
de Ermenileri zorunlu göçe (tehcire)
tabi tutmuþtu. Tehcir esnasýnda da
hastalýktan ve baþýbozuklarýn
saldýrýsýndan kaynaklý doðal olaylar
geliþmiþti.
Bu söylem, Osmanlý nüfusunun yaklaþýk yüzde onunu oluþturan yaklaþýk
1.5-2 milyon Ermeni'nin nasýl buharlaþtýðýný açýklamaktan çok uzak.
Anadolu'da nüfusun geliþim seyrine
bakacak olursak bugün 8-10 milyon
olmasý gereken Ermeni nüfusun 50
bine düþtüðü gerçeðini açýklayamadýðý gibi.

Tehcirle sýnýrlý kalmayan plan
Bugün çok sayýda kaynak göstermekte ki Ermenilerin Anadolu'dan
temizlenmesi ne baþlayan Ermeni
ayaklanmalarýnýn ne de savaþýn sonucuydu. 1913-1918 arasýnda Osmanlýya
hakim olan Ýttihat ve Terakki'nin özel
bir planýnýn sonucu idi. Osmanlýdan
kalan topraklarý Türkleþtirme politikasý bu planýn esas haliydi. Ulusal
birliði eldeki topraklarý gayri Türklerden ve gayri müslimlerden temizleyerek gerçekleþtirebileceðini düþünen Ýttihat ve Terakki bu planý uzun
tartýþmalar sonrasý hayata geçirdi.
Ýttihat ve Terakki birkaç küçük
Ermeni ayaklanmasýný bu planý hayata geçirmenin bir fýrsatý olarak kullandý. Taner Akçam'a göre de özellikle 3. ordunun abartýlý, yönlendirici
raporlarý da geliþmelere tuz biber
ekti. Örneðin Türk resmi tezlerinde
çokça anlatýlan Zeytun olaylarý aslýnda bir grup asker kaçaðý Ermeni'nin
teslim olmayýp direnmesiyle sýnýrlý
olan bir geliþmeydi. Ayrýca bölgedeki
Ermeniler bu askerleri teslim olmalarý
konusunda ikna etmiþti. Ama Ýttihat
ve Terakki bu tür küçük vakalarý
Ermenilerin büyük bir hazýrlýk içinde
olduðu ve devleti arakadan hançerleye-cekleri safsatasý üzerine kurdu.
1915'de baþlatýlan tehcir planýn tek
parçasý deðildi. Asýl plan, tehcire tabi
tutulan Ermeni konvoylarýnýn imhasý
idi. Tehcirin imha olarak planlandýðýna iliþkin sayýsýz kaynak var.
Dönemin Alman Baþkonsolosu
Mardtmann "Talat'ýn kendisine
tehcire iliþkin söz konusu olanýn
Ermenilerin imha edilmesidir" dediðini 30 Haziran 1915 tarihli raporunda
aktarýr. (Taner Akçam, 'Ermeni

Meselesi Hallolunmuþtur' Ýletiþim
Yayýnlarý s.167)
Tehcire iliþkin imha planý Ýttihat
Terakki'nin önde gelen isimlerinden
Bahettin Þakir'in denetiminde
Teþkilat-ý Mahsusa tarafýndan büyük
oranda gerçekleþtirilmiþtir. Bu nedenle Teþkilat-ý Mahsusa o dönemde
gözünü kan bürümüþ milisler tarafýndan doldurulmuþtur. Bu döneme
iliþkin yazýlý kaynaklarýn azlýðý dikkat
çekicidir. Bunun bir nedeni emirlerin
yazýlý olarak deðil sözlü olarak hayata
geçirilmesiydi. Bir diðer nedeni de
savaþta maðlup olan Talat Paþa hükümetinin düþmesiyle Ekim-Kasým
1918'de Teþkilat-ý Mahsusa ve Ýttihat
Terakki'nin arþivlerinin imha edilmesiydi.

Yüzleþmek ön koþul
Ulus devlet yaratmak, ulusal sermaye sýnýfýnýn oluþumuna ön ayak
olmak için planlý bir þekilde devreye
sokulan Ermeni soykýrýmý Türk
devletinin kuruluþunun ilk harcý
oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin çatýsý
bu kolon üzerinde yükselmekte. Bu
nedenle Ýttihat ve Terakki'nin
günümüzde de izleyicisi olan Türkiye
Cumhuriyeti canhýraþ bir þekilde
inkar politikasýna yaslanmakta.
Büyük bir kýrým ve trajedi üzerine
inþa edilen bir devlet her daim ayný
politikalarý hayata geçirme potansiyeline de sahiptir.
Elbette tarihi gerçekler genelleþtikçe,
daha geniþ kesimler tarafýndan benimsendikçe o kolonu ayakta tutan
gerekçeler de daðýlacaktýr. Ýnkar yerine kabul ve özür hayata geçtiðinde
kimse etnik kökeninden, inancýndan
dolayý tedirgin olmayacaktýr.
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Tahrir 2011: Arap Baharý’ný baþlatan milyonlarýn sloganý ‘Özgürlük!’

Marks'ýn özgürlük anlayýþý
K

apitalizme göre özgürlük için
emekçinin yasal bir sistem
içinde ücretli-emek iliþkisine
onay veriyor olmasý yeterlidir.
Ancak Marks'a göre bu onay sadece
biçimseldir, çünkü üretim araçlarý
burjuvazinin özel mülkiyeti altýnda
olduðu için emekçinin bu iliþkiye
onay vermenin dýþýnda gerçekçi hiç
bir alternatifi yoktur. Ayrýca bir
toplumda emekçi sýnýfýndan birilerinin önünde ücretli-emek iliþkisine alternatif bir seçim olsa bile bu,
bir bütün olarak sýnýfýn da bir alternatif sahibi olduðu anlamýna
gelmez. Oysa sosyalizm için gerçek
insan özgürlüðünün kolektif olmasý
gerekir. Kolektif özgürlük ise ancak
sýnýflý toplumun geride býrakýlmasýyla mümkündür.
Modern Batý felsefe geleneðinin
önemli bir damarý olan liberalizm,
özgürlüðü negatif bir biçimde, yani
mümkün insan eyleminin önündeki
engellerin yokluðu olarak tanýmlar.
Ekonomik etkinlikten düþünme
pratiklerine kadar çok geniþ bir
alanda talep getiren bu özgürlük
anlayýþý öncelikli olarak devletin
topluma müdahelesine ve getirdiði
engellere karþý geliþtirilmiþtir.
Marks'ýn ise pozitif bir özgürlük
anlayýþý vardýr, yani Marks'a göre
özgürlük sadece engellerin yokluðu
deðil, bu engellerin olmadýðý yerde
gerçekleþtirilen bir pratiktir.
"Feuerbach Üzerine Tezler"in hemen
baþýnda Marks, gerçekliði sadece bir
nesne biçiminde anladýðý ve insan
etkinliðinin bu gerçekliðin kurulmasýndaki rolünü, yani öznelliði
dýþarýda býraktýðý için kendisinden
önceki materyalizmi eleþtirir. Öte

yandan idealizm doðru bir biçimde
insanýn özetkinliðini ve özbelirlenimi vurgulamýþ, ama bu etkinliði
kendi varlýðýný maddi dünyada
belirleme (ve dolayýsýyla maddi
dünyanýn koþullarýný belirleme),
yani nesnel bir pratik olarak deðil,
sadece iradenin kendini belirlemesi
anlamýnda soyut ve öznel bir etkinlik olarak anlamýþtýr.
Marks'ýn materyalizmi ise somut,
nesnel insan etkinliðini ve insanýn
maddi dünyadaki özbelirlenimini
öne çýkartýr. Bu anlamda özgürlük
belli bir güç ve belli kapasiteler
sahibi olmayý gerektirir ve özgür
eylem insanýn güç ve kapasiteleri
üzerindeki hâkimiyetinden kaynaklanan eylemdir. Ancak bu, önceden verilmiþ ve sabit bir kapasitenin
kullanýmý deðildir, çünkü özgür
etkinlik kullandýðý kapasiteleri ayný
zamanda geliþtiren bir etkinliktir. Bu
anlamda ihtiyaçlar, kapasitelerin
kullanýmý ve geliþtirilmesi ile bundan haz alma arasýnda içkin bir iliþki vardýr. Marks'a göre
ihtiyaçlarýmýza çalýþarak cevap veririz ve eðer kapasitelerin kullanýmý
özgür bir etkinlik þeklinde gerçekleþiyorsa bu kullaným, ihtiyaçlarý
sadece tatmin etmekle kalmamalý,
ayný zamanda onlarý geliþtirmelidir.
Yani ihtiyaçlar ile kapasitelerin
geliþimi arasýnda kaba ihtiyaçlardan
daha ince ihtiyaçlara doðru götüren
diyalektik bir iliþki vardýr. Bu yüzden yine Marks'a göre kapasitelerin
çok yönlü olarak geliþtirilmesi
gerekir. Baþka bir deyiþle belli bir
alandaki etkinlik, baþka alanlardaki
özgürlük eksikliðini ikame ediyorsa
ya da takýntý þeklini almýþsa ve çok

yönlü geliþimi engelliyorsa tam
anlamýyla özgür olamaz.
Özgürlük, insanýn temel
ihtiyaçlarýný karþýladýktan sonra
gerçekleþtirdiði etkinliktir.
Dolayýsýyla özgür etkinlik baþka bir
þey (örneðin dýþsal maddi zorunluluklara cevap vermek) için araç
deðil, kendi içinde bir amaçtýr. Öte
yandan özgür eylemin kendi içinde
bir amaç olduðunu söylemek,
özgürlüðün ihtiyaç, güç ve kapasitelerin geliþtirilmesi için gerçekleþtirilen bir etkinlik olduðunu
söylemekle çeliþmez. Ýhtiyaç, güç ve
kapasiteleri geliþtirmek elbette temel
bir amaç teþkil eder, ama özgürlük
bu amaç için ölesiye çalýþmak
anlamýna gelmez. Bu yüzden insani
güç ve kapasitelerin geliþimi ile güç
ve kapasitelerin insani geliþimi
arasýnda bir ayrým yapmak gerekir.
Gerçek anlamda özgür etkinlik güç
ve kapasiteleri insani olarak
geliþtiren bir pratiktir. Bu da ancak
dýþsal zorunluluklarýn aþýldýðý,
eylemin içsel yani denetleyebildiðimiz ihtiyaçlardan kaynaklandýðý ve insanýn emeðini ve
kendini ürettiði þeyde tanýyabildiði
durumda mümkündür. Tam da bu
yüzden yabancýlaþmýþ emek özgür
olamaz, çünkü bu tür emek ne içsel
ihtiyaçlardan kaynaklanýr ne de
emekçi kendini ürettiði þeyde
tanýyabilir. Ayný nedenle Marks için
aslýnda medeniyet, dýþsal ve
dolaysýz ihtiyaçlardan kaynaklanan
insan etkinliðinden içsel ve dolayýmlanmýþ (dolayýsýyla nitelik olarak
daha geliþmiþ) ihtiyaçlara cevap
veren bir etkinlik türüne geçiþ sürecidir.

Bu süreçte üretici güçlerin geliþmesi ile genel anlamda güçlerin
geliþmesi ayný þey deðildir. Marks
üretici güçlerin geliþmesinin tek
baþýna yeterli olmadýðýný vurgular,
çünkü bu geliþim 'boþ' zaman da
yaratmalý ve bu zamanýn daha iyi
bir yaþam için kullanýmýný mümkün
kýlmalýdýr. Ýnsan ancak bu þartlar
altýnda gerçekleþtirdiði ileri etkinliklerle farklý bir özneye dönüþebilecek
ve yeni bir siyasi etkinlik ufkuna
girebilecektir. Oysa emek sürecinde
tekdüze bir iþin her gün mekanik
olarak tekrarlandýðý ve bunun
denetlenemeyen dýþsal ihtiyaçlara
cevap vermek üzere yapýldýðý kapitalist sistemde ne ihtiyaçlar ve kapasiteler insani ve çok yönlü olarak
geliþebilir ne de insan kendini ve
emeðini ürettiði þeyde tanýyabilir.
Yani özgürlüðün nihai biçimine
ulaþmak için üretim etkinliðinin
yeniden düzenlenmesi, artýk-deðerin
burjuvazi tarafýndan temellük
edildiði ve 'boþ' zamanýn bir hayalden ibaret olduðu kapitalist üretim
biçiminin aþýlmasý zorunludur.
Dolayýsýyla kapitalizme karþý verilmesi gereken mücadele bir özgürlük mücadelesidir. Bu özgürlük ise
bir duraðanlýk hali olarak deðil,
insanýn maddi zorunluluklarý aþtýðý
yerde ve zamanda kendini ihtiyaç
ve kapasiteleriyle insan olarak
gerçekleþtirdiði bir etkinlik süreci
olarak tahayyül edilmelidir.
Marks'ýn tanýmladýðý özgür eylem
tarihin bittiði deðil, gerçek anlamda
insani tarihin baþladýðý noktayý tarif
eder.
Ferda KESKÝN
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KESK ve grev hareketi
KESK'in 21 Aralýk grevine katýlým
beklenenin üzerinde gerçekleþti.
Istanbul ve bazý illerde yürüyüþlerde
kitlesel oldu. Ýstanbul'daki yürüyüþü
koordine eden bazý KESK sorumlularýnýn attýrdýðý sloganlar, yürüyüþ
sýrasýnda yaptýklarý konuþmalar,
KESK'te nasýl bir sorunun yaþandýðýný
da gösteriyor.
KESK liderliði içinde yer alan bazý
gruplar, bir korku imparatorluðu
altýnda yaþadýðýmýzý sanýyor. Bu
sanýlarý, eylem sýrasýnda attýklarý ve
attýrdýklarý sloganlara yansýyor ve sloganlar da eylemin havasýný belirliyor.
Sorun, sloganlarda deðil. Bu sloganlarý belirleyen politik ufukta. Bir
korku imparatoluðu altýnda
yaþadýðýmýz duygusuyla, kazanana
kadar grev ya da etkili olacak ve
hükümeti adým atmaya zorlayacak
bir genel grev hareketi inþa edilemez.
Zira ayný ruh hali, grevin örgütlenmesi öncesinde de iþyerlerine hâkim
kýlýnýyor.
Faþizm altýnda geri dönüþü olmayan
baský ve zulüm yaþadýðýmýz, "gün
gelince AKP'nin hesap vereceði" perspektifi, bugün kazaným elde etmenin
imkânsýz olduðu anlamýna geliyor bir
yandan da. Bugün kazaným elde
etmeyeceksek, bugün mücadele
etmenin ne anlamý var?
KESK içinde yapýlmasý gereken,
bugün kazaným elde etmek için, iþyerlerinde her zaman olduðundan çok
daha yoðun bir politik ve örgütsel
kampanya yapmaktýr. KESK'in etkili
olduðu daha önceki mücadele
dönemlerinde, bir grev hareketi ayný
zamanda KESK için iþyerlerinde
örgütlenme ve yeni üyeler kazanmak
için fýrsat demekti. Bu fýrsatý deðerlendirmek için, KESK'in ikinci önemli
özelliðini hatýrlamak gerekiyor:
KESK, diðer iþçi örgütlerini harekete

geçirebildiði oranda, iþyerlerinde tüm
iþçi sýnýfý örgütlerini eyleme katabildiði oranda etkisini artýrabilir. Bu,
önüne gelen sendikayý suçlamaktan,
"sarý" olmakla itham etmekten
tümüyle farklý bir politik çizgiyi benimsemekle mümkündür. Grevi bir
kampanya biçiminde örgütlemek,
kamuoyunda grevin konusuyla ilgili
duyarlýlýðý geliþtirmek, grevi tüm
ezilenlerin birleþik mücadele platfomu haline çeviren sendika olarak öne
çýkmak, iþyerlerinde tüm iþçilerin
sorunlarýnýn ortak olduðunu vurgulamak, diðer sendikalarýn liderliðini
açýkça ve görünür bir biçimde ortak
eylem örgütlemeye davet etmek,
KESK'in grev mücadelesinin çok
daha etkili ve güven verici olmasýný
saðlayacaktýr.
Örgütlenme kampanyasý, politik
fikirlerden ayrý düþünülemez. Ýstanbul'daki yürüyüþte, miting alanýnda
CHP'nin adýyla, sanýyla, il baþkaný ve
milletvekilleriyle anýlmasý, CHP
aracýnýn miting aracý olarak kullanýlmasý, harekete ulusalcý yönde yapýlan

bir müdahale olduðunu gösteriyor.
Korku imparatorluðu fikri, AKP'yi
yenme konusunda giderek umutsuzluða kapýlan CHP tabaný ve liderliðinin uzun zamandýr piþirdiði,
emekçileri karamsarlýða iteleyen bir
propaganda malzemesi. Kaznamak
için, son tutuklama furyasýna raðmen
ölmediðimizi, tabutumuza son
çivinin çakýldýðý koþullarda
olmadýðýmýzý, tutuklamalara karþý da
iþçi sýnýfýnýn virleþik mücadelesinin
çok önemli olduðunu ve KESK'in bu
mücadeleyi örmek için hala þansý
olduðunu anlatan bir politik
anlatýmýn benimsenmesi lazým.
KCK tutuklamalarýyla Ergenekon
tutuklamalarý birbirine karýþtýrýlarak
þiþirilen "ölüyoruz" tantanasý, kamu
çalýþanlarý hareketini bir adým bile
ileri çekemez.
Özgürlükleri savunan KESK, CHP
çizgisiyle arasýna mesafe koymadan,
AKP'ye karþý geniþ bir mücadele platformu oluþturamaz.
Þenol KARAKAÞ

KESK'te deðiþimin yolu
1 KESK kuran ve yön veren siyasi
kadrolarýn ezici çoðunluðunu kamu
emekçilerini iþçi sýnýfýnýn bir parçasý
olarak görmemektedir. Bu yüzden iþyerlerine dayalý gerçek sendikal
mücadeleler yerine yýllarca tonlarca
emek, para ve enerji harcamam
Ankara yürüyüþleri ve binlerce basýn
açýklamasý yapýlmýþtýr. Ancak bunlarýn hiçbirisi kazandýrýcý olmamýþtýr.
Ýþçi-memur ayrýmý devlet ve sermaye
tarafýndan yapýlan suni bir ayrýmdýr.
Mavi yakalý-beyaz yakalý, iþçi, memur,
sözleþmeli, taþeron statüsündeki herek
emekçi iþçi sýnýfýnýn bir parçasýdýr.
1 Sendikanýn gücü iþyeri örgütlenmesinden gelir. Ýþyerlerinde güçlenmesinin yolu tüm kamu emekçilerinin
ortak taleplerini savunmaktan geçer.
Sadece siyasi talepler ve mücadeleler
etrafýnda güçlü bir sendikal örgütlenme kurulamaz. Grev yapmadan
kazanýlamaz. Kamu emekçilerinin
hizmet üretiminden gelen gücünün
kullanýlmasý yine iþyerlerinde örgütlü
olmakla mümkündür.

1 KESK'in ve KESK'e baðlý
sendikalarýn tüm yönetimlerini
delegeler deðil, tüm KESK üyeleri
seçmelidir. Mevcut delegelik sisteminde iþyerlerinde karþýlýðý olmayan
siyasi ittifaklar belirleyicidir.
Delegelik sistemi KESK yönetimini bir
azýnlýðýn belirlemesine yol açtýðý için
anti-demokratiktir. Her iþyerine
sandýk kurulabilir ve her KESK üyesi
istediði adaylara oy verebilir.
1 90'lý yýllar boyunca Türkiye iþçi
sýnýfýnýn motor gücü olan KESK
bugün 3. Konferasyon durumuna
düþmüþtür.
Kamu emekçilerinin çoðunluðu
muhafazakar Memur-Sen'de örgütlü
ve toplu sözleþme yapma yetkisi
elinde.
MHP'li devlet yöneticileri tarafýndan
KESK'i durdurmak için kurulan
Kamu-Sen'in bile KESK'ten daha fazla
üyeye sahip. Bu durumun sorumlusu
kurulduðu günden bugüne kurduklarý türlü türlü ittifaklarla KESK'in
kamu emekçilerinin genel kitlesinden

kopmasýna yol açan siyasi gruplardýr.
KESK'in ayaða kalkmasý için siyasi
ittifaklarýn belirleyiciliðini yitirmesi
gerekir.
1 KESK cinsiyetçiliðe karþý mücadele
ilan etmelidir. Yönetici ve yöneticilerinin karýþtýðý taciz ve cinsel saldýrý
vakalarýnýn üzerini örtmemelidir.
Kamu emekçisi kadýnlarýn sayýsý
erkek çalýþanlarla eþit iken KESK ve
baðlý sendikalarýn yönetimlerinin
çoðunluðu erkeklerden oluþmaktadýr.
KESK'te kadýn iþçilerin önü açýlmalýdýr.
1 Son on yýlda KESK içerisinde Kürt
emekçilere ve BDP üyelerine karþý
bazý siyasi gruplar tarafýndan milliyetçi kampanya aralýksýz olarak
yürütülmektedir. KESK, Türk ve Kürt
kamu emekçilerinin birleþik
sendikasýdýr. Ýþçilerin birliðini bozn
her türden ulusalcý ve milliyetçi eðilime karþý sendika aktivistleri
mücadele etmelidir.

Ýþçi
sýnýfýnýn
gücü
21 Aralýk'ta yapýlan KESK'in
grevi, grevin iþçi mücadelesinde
ne kadar önemli bir silah
olduðunu tekrar gösterdi. Grev,
süregiden üretim sürecini durdurduðu için etkilidir. Bu açýdan
grev, açlýk grevinden de, basýn
açýklamasýndan da, mitinglerden
de daha önemli bir silah
olduðunu bir kez daha göstermiþ
oldu.
Bugün kamu emekçileri iþçi
sýnýfýnýn en önemli parçalarýndan
birini oluþturuyor. Egemen
sýnýfýn mücadeleyi bölmek için
kullandýðý fikirlerden biri olan
"iþçi-memur" ayrýmýysa bugün
1990'lardaki kadar alýcý bulamýyor.
Kamu emekçileri Engels'in "üretim araçlarý karþýsýnda mülk
sahibi olmayan, hayatta kalabilmek için emek-gücünü satmak
zorunda kalan ve üretim
sürecinde hiçbir denetimi
olmayanlar" olarak tanýmladýðý
iþçi sýnýfýnýnýn bir parçasý olduklarýný sadece Türkiye'de deðil
tüm dünyada gösteriyorlar.
Ýngiltere'de greve çýkan 2 milyon kiþinin önemli bölümünü
kamu emekçileri oluþtururken,
Mýsýr'da öðretmenler ve ulaþým
iþçileri ülkeyi devrimden sonra
sarsan grev dalgasýnýn ana
dinamiklerini oluþturuyor. Ýþçiler
her yaþadýklarý müdaceleyle iþçimemur, kadrolu-taþeron, mavi
yakalý-beyaz yakalý ayrýmlarýnýn
patronlarýn iþçileri bölmek için
kullandýðý boþ kategoriler
olduðunu daha iyi anlýyor.

Devrimci sýnýf
Ýþçi sýnýfýnýn üretimden gelen
kolektif gücü, onun bir sýnýf
olarak devrimci olmasýnýn ana
nedenidir. Ýþçi sýnýfý bu gücü
hem patronlarýn iktidarýný yýkmak, hem de üretim araçlarýnýn
toplumun tamamýnýn ihtiyaçlarýna yönlendirileceði yeni bir
düzen kurmak için kullanabilir.
Ýþçi sýnýfýnýn geniþ kesimlerinin
katýldýðý bir genel grev
hükümetin ve patronlarý çaresiz
býrakýr ve iþçi hareketine taviz
vermeye zorlar. Bu yüzden
"Birleþen iþçiler yenilmezler" bir
slogandan çok daha fazlasýný,
somut bir gerçeði ifade ediyor.
Ýþyerleri toplantýlarýyla üyelerle
tartýþýlarak tarihi belirlenen, iþyerini eylem alanýna çevirerek
yapýlan grevler daha güçlü olacaktýr. Kazanmanýn tek yolu
sendikalarý grev hattýna kazanmaktýr. Avrupa'daki ve
Ortadoðu'daki hareketten ilham
alan, oradaki kazanma
coþkusunu Türkiye'ye yansýtabilen bir iþçi harketi, AKP'nin iþçi
sýnýfýna dönük saldýrýsýný durdurabilir.
Onur Devrim Üçbaþ
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sosyalist

Nefretin ifadesi özgürlük deðildir
Ne zaman bir nefret söyleminin
meþrulaþtýrýlmasý gerekse egemenler
ve onlarýn milliyetçi dostlarý "ifade
özgürlüðü" kavramýna sarýlýyorlar.
Fransa'nýn Ermeni soykýrýmýný reddetmeyi suç sayan yasayý çýkarmasýnda da tartýþma ifade özgürlüðüne
indirgendi. Bir anda ifade özgürlüðü
savunucusu hâline gelen milliyetçiler,
Türkiye'de her þeyi ifade etmek
özgürmüþçesine Fransa'ya özgürlük
dersleri vermeye baþladý.
Milliyetçilerin ifade özgürlüðünden
anladýðý þeyle, sosyalistlerin anladýðý
þey birbirinden bütünüyle farklý.
Milliyetçiler, ürettikleri nefret
söylemini "ifade özgürlüðü" altýnda
güvenceye almaya çalýþýrken sosyalistler için ýrkçý, cinsiyetçi, homofobik
herhangi bir söylem ifade özgürlüðü
altýnda deðerlendirilemez. Örneðin,
Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'in
"terör" hakkýnda söyledikleri ifade
özgürlüðü kapsamýnda deðerlendirilemez.

Sýnýrsýz ifade ve
örgütlenme özgürlüðü
Sosyalistler, sýnýrsýz söz söyleme,
ifade ve örgütlenme özgürlüðünü
savunurlar. Gerçek bir demokraside
söz söyleme önünde engeller olmamalýdýr. Bu da yeterli deðil. Ýnsanlar

savunduklarý fikirler doðrultusunda
örgütlenebilmeli ve örgütlenme hakký
güvenceye alýnmalýdýr. Devletin veya
milletin " çýkarlarý" doðrultusunda bu
özgürlüklerin kýsýtlanmasýna karþý
mücadele edilmelidir. Türkiye'de
böyle bir atmosfer olmadýðý çok açýk.
Devlet, kurulduðu günden bu yana
çeþitli gerekçelerle ifade özgürlüðünü
katlediyor. Ýstiklal Mahkemeleri'nden
baþlayýp, Türk Ceza Kanunu'nun
(TCK) 141-142-163'üncü maddeleriyle
devam ettirilen ifade özgürlüðü kýsýtlamasý, günümüzde Terörle Mücadele
Kanunu (TMK) ve TCK'nýn 301. maddesi ile sürdürülüyor. "Ýfade özgürlüðü" kimilerinin aklýna ancak darbeciler, faþistler ve ýrkçýlar için koruma
gerektiðinde geliyor.

Nefret söylemi ve inkâr ifade
özgürlüðü sayýlamaz
"Ermeni soykýrýmý vardýr" demenin
yasak olduðu Türkiye'nin, Fransa'ya
ifade özgürlüðü dersi vermesi
oldukça ironik. Nefret söylemi gibi
soykýrým inkârcýlýðý da ifade özgürlüðü deðildir. Faþizm döneminde
büyük bir Yahudi soykýrýmýnýn
yaþandýðý Almanya'da, "Yahudi
soykýrýmý yoktur" demek, Nazilere ait
semboller kullanmak yasaktýr.
Avrupa'daki antifaþist mücadele

faþist partilerin "örgütlenme özgürlüðü"ne karþý mücadele eder.
Dünyanýn dört bir yanýnda faþistler
gösteri yapmaya çalýþtýðýnda
antifaþistlerin kitlesel tepkisiyle
karþýlaþýrlar.
Ýfade özgürlüðünün en küçük kýrýntýsýný bile yok etmek isteyenlerin,
ifade ve örgütlenme özgürlüðü olamaz. Avrupa'nýn büyük bir çoðunluðunda faþist parti kurmak yasaktýr,
faþist partiler varsa da faþist olduklarýný açýkça ifade edemezler. Gene
pek çok ülkede nefret söylemi suç
kabul edilir. Irkçý, cinsiyetçi, homofobik, antisemitist ifadeler veya göçmenleri dýþlamaya dönük ifadeler,
"özgürlük" kapsamýnda deðerlendirilmez.
Ýfade özgürlüðünün garanti altýna
alýnmasý ancak nefret suçlarýnýn ve
faþizmin "özgürlük" kapsamýnýn
dýþýnda býrakýlmasýyla mümkündür.
Bu, toplumsal bir mücadelenin
ürünüdür ve geri adým atýlmasý beklenemez.
Türkiye, Fransa'ya "ifade özgürlüðü"
dersi vereceðine bir an önce ifade ve
örgütlenme özgürlüðü önündeki
engelleri kaldýrmalý ve nefret suçlarý
yasasý çýkarmalýdýr.
Can Irmak ÖZÝNANIR

Kült roman Hobbit 2012'de beyazperdede
Henüz yýlýn baþýndayýz, ancak yýlýn
sonunda gösterime girmesi beklenen
Hobbit filmi için heyecan þimdi de
baþladý. Yüzüklerin Efendisi'ni
beyazperdeye aktararak Tolkien'i
milyonlarca insanla tanýþtýran Peter
Jackson'un yöneteceði Hobbit, 20.
yüzyýlýn kült romanýnýn uyarlamasý.
Hobbit, Yüzüklerin Efendisi'nin
öncülü. Orta Dünya'da sakin, barýþçýl
ve neþeli bir hayat süren
Hobbitlerden biri olan Bilbo
Baggings'in hayatý kapýsýnýn çalýnmasý ile beklenmedik bir þekilde
deðiþir ve büyük bir maceraya atýlýr.
Orta Dünya, J. R. R. Tolkien tarafýndan yaratýlmýþ hayali bir coðrafyadýr.
Burada elfler, insanlar, cüceler, orklar, hobbitler, ejderhalar ve birçok
canlý yaþar.
Tolkien 1. Dünya Savaþý'na katýlmýþ,
en yakýn iki arkadaþýný savaþta kaybetmiþ ve yakýnýnda patlayan bir
bomba yüzünden geri gönderilmiþti.
Yazdýklarýn da savaþ deneyimleri etkilidir.
Oxford'da iþ bulan Tolkien, hayal
dünyasýna daldý ve Orta Dünya'yý
yarattý. 4 çocuðu olan Tolkien onlara
masal olmasý için 1937'de Hobbit'i
yazdý ve kitap hemen kült oldu.
Bazý eleþtirmenler Hobbit'in ve
öncülü olduðu Yüzüklerin Efendisi
üçlemesinin 2. Dünya Savaþý'nýn alegorisi olduðunu ileri sürdü. Yüzük
kardeþliðini savunanlarýn mücadele
ettiði karanlýk Avrupa'yý saran Hitler
faþizmiydi onlara göre.
1973'te ölen Tolkien bu iddialarý
kabul etmedi ve Orta Dünya'nýn
büyük bir mitolojinin bir parçasý
olduðunu, hayatla benzerlik taþýmasý
normal olsa da belirli bir döneme
göndermede bulunmadýðýný söyledi.
"Sýradan" bir Hobbit olan Bilbo

sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm

-Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratýcýsý iþçi sýnýfýdýr. Yeni bir
toplum, iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup üretimi
ve daðýtýmý kontrol etmesiyle
mümkündür.
Reform deðil, devrim

-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi sýnýfý
tarafýndan ele geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye sahiplerini,
egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi
milislerinin üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele dünya
çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin iþçileri
ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam bir
sosyal, ekonomik ve politik eþitliðini
savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel yönelimlerden dolayý aþaðýlanmalarýna ve
baský altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar.
Enternasyonalizm

-Sosyalistler, bir ülkenin iþçilerinin
diðer ülkelerin iþçileri ile karþý
karþýya gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve emperyalizme karþýdýrlar. Bütün halklarýn
kendi kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir ülkede izole olarak
yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu Avrupa
ve Küba sosyalist deðil, devlet kapitalistidir.
Devrimci parti

Bagings atýldýðý macera içinde bir
"kahramana" dönüþür. Bu "kahramanlýk" aslýnda bir anti-kahramanlýktýr.
Taþýmak zorunda olduðu yüzük ele
geçirenleri deðiþtiren bir "iktidardýr."
Savaþta her þey acýmasýzca geliþir,
týpký 1. ve 2. Dünya savaþlarýnda
olduðu gibi. Türler, birbirlerine karþý
ön yargý ve korkulardan sýyrýlýp iþbirliði yaparak Orta Dünya'yý deðiþtirebilir. "Kötülük", taþýyýcýlarý kim ve ne
kadar güçlü olursa olsun, "örgütlenmiþ iyiliðin" mücadelesi ile
yenilebilir… Tam da bu içeriðinden
dolayý Hobbit isyanýn yýlý 1968'de en
fazla okunan kitaplar arasýnda yer
aldý ve üzerine gelen her kuþak Hob-

bit'in hikâyesini heyecanla takip etti.
Usta yönetmen Peter Jackson'ýn 3
boyutlu filminin gelmesini beklerken
yapýlacak en þey Tolkien'in Hobbit'ini
okumaktýr.
Volkan AKYILDIRIM
Hobbit kitap: J. R. R. Tolkien,
Altýkýrkbeþ Yayýnlarý, 381 sayfa
Hobbit film: Yönetmen Peter
Jackson Oyuncular: Orlando Bloom,
Elijah Wood, Liv Tyler, Cate
Blanchett, Evangeline Lilly, Ian
McKellen, Hugo Weaving, Saoirse
Ronan, Sean Astin, David Tennant,
Andy Serkis, Christopher Lee... 3D,
Aralýk 2012'de gösterime girmesi bekleniyor.

-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için,
iþçi sýnýfýnýn en militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmeli-dir. Böylesi bir parti
iþçi sý-nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma ile inþa
edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde diðer
iþçilere reformizmin iþçi sýnýfýnýn
çýkarlarýna aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan herkesi
devrimci bir sosyalist iþçi partisinin
inþasý çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

marksist.org
italist
devrimci antikap
haber yorum
týklayýn...

sosyalist isci
Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr
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Saðlýkta dönüþüm
halka ne getirecek?
SSK'lýlarýn artýk bütün saðlýk kuruluþlarýndan yararlanabilmesi,
reçetelerini diledikleri eczaneden alabilmeleri, geçmiþte saðlýk ocaðý
hizmetinin kötü olduðu yerlerde aile
hekimliðinin devreye girmesi, "býçak
parasý" gibi bazý zorlayýcý uygulamalarýn önemli ölçüde azalmasý gibi
þeyler geçmiþte önemli sorunlar
yaþayan insanlarý AKP'nin saðlýk
alanýnda önemli adýmlar attýðýna
inandýrýyor. Hatta AKP'ye oy vermede önemli gerekçelerden birini
oluþturuyor saðlýk hizmetleri.
Ancak atýlan bu adýmlar çok iyi
görünmekle beraber(ki bazý uygulamalar gerçekten önemli sýkýntýlarý
ortadan kaldýrmýþtýr)esas olarak atýlmasý planlanan bazý adýmlarýn ön
hazýrlýklarýdýr. Hatta biraz ileri gidersek atýlacak bazý adýmlara direniþi
bölmek için iyi planlanmýþ adýmlardýr.
Herþey bu kadar iyi görünürken
gerçekten akýllardan ne geçiyor
öyleyse? Kabaca söylersek; planlanan
þey saðlýkta özelleþtirme. Gerekçesi
de saðlýk alanýnda her yýl dönen milyarca dolarlýk sermayenin büyük sermaye sahiplerinin hizmetine sunulmasý. Ýyi de ben daha iyi saðlýk
hizmeti alacaksam ne yapýyorlarsa
yapsýnlar diyecektir makul insanlar.
Haklýlar. Ama kazýn ayaðý malesef
öyle deðil.

Ýnsan saðlýðý deðil kâr
Uzun yýllar boyunca atýlan adýmlar
neticesinde saðlýk kurumlarý birer
iþletme haline getirildi. Verimlilik (siz
bunu karlýlýk olarak anlayýn) adý
altýnda bu iþletmeler meþrulaþtýrýldý.
Bir süredir zaten saðlýk çalýþanlarý
gelirlerini baktýklarý hastalar
üzerinden alýyorlar. Bu kýsýmdan alýnan para çalýþanlarýn emekliliðine
hemen hiç katkýda bulunmazken,
çalýþanlarýn hastalarý birer para kaynaðý olarak deðerlendirmelerine
teþvik ediyor. Hem de bu gelirin
garantisi de yok. Bir alt sýnýr belirleniyor, ama personele ne kadar
ödeneceði tamamen idarecilerin
elinde. Üstelik çalýþanlar izin, rapor
gibi sebeplerle çalýþamadýklarý günler
için ek ödemelerini de alamýyorlar.
Hastaneler ve aile saðlýðý merkezleri
A,B,C,D þeklinde verimlilikleri esas
alýnarak sýnýflandýrýlacak, verdikleri
hizmet niteliði de sýnýfýna uygun hale

getirilecek. Tabii ki hastalarýn katký
paylarý da hizmeti aldýklarý sýnýfa
göre deðiþecek. Hastaneler kamu hastaneleri birlikleri adýna altýnda birleþtirilecekler. Hem bu birlik hem de
tek tek hastaneler þirket yöneticileri
tarafýndan yönetilecekler. Yani öncelikli dertleri hastalara en iyi hizmeti
vermekten ziyade en fazla karý yapabilmek olacak. Sistemin bu ihtiyacýný
karþýlamak üzere alýnacak personelin
gideri baþka bir gelir olmadýðý için
hastalardan elde edilen döner sermayeden karþýlanacaktýr. Hastalýk
sayýsý artmayacaðýna göre hastalardan alýnacak olan katký paylarý arttýrýlacaktýr. Daha þimdiden aile
hekimleri de katký payý alýr hale geldi.
Hastanelerdeki katký paylarý da arttýrýldý.

Prim ödemekte zorlanacaðýz
Herkesi saðlýk sigortasý kapsamýna
alacaðýný iddia eden Genel Saðlýk
Sigortasý(GSS) ise baþka bir umut
kapýsý. Kiþi baþýna asgari ücretin
1/3'ünden az geliri olanlarýn prim
ödemeden sisteme dahil olabilecekleri
bu sigortada esas tehlikeli durum tam
da bu gelir grubunun hemen
üzerindekiler için ortaya çýkacak.
Bugün için baðkurlularýn %60'ýnýn
prim borçlusu olduðunu düþünürsek,
prim ödemek zorunda kalacak olan
bu grubun saðlýk sigortasý için prim
ödemekte zorlanacaðý hatta yatýramayacaðý kesindir. Prim borçlusu
olanlar saðlýk hizmeti alamayacaklardýr. Gelirleri yatýrýlacak sigorta
primleri ve hastalardan alýnacak olan

katký paylarýndan oluþan GSS(bütçeden bir katký planlanmýyor) prim
toplayamadýkça katký paylarýný arttýrmak zorunda kalacaktýr.
Ancak bir baþka tehlike daha hastalarý bekliyor olacak. Temel teminat
paketi adý altýnda ödenen primlerin
hangi hastalýklarý, tedavi hizmetlerini
kapsayacaðý da Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafýndan belirlenecek.
Temel teminat paketinin dýþýnda
kalan hastalýk, tedavi vb için kiþiler
tamamlayýcý saðlýk sigortasý yaptýrmak zorunda kalacaklardýr. Sistem
topladýðý para miktarý azaldýkça kapsama alanýný da daraltacak, hastalarýn
muayene, tedavi olma olasýlýklarý
zamanla azalacaktýr.
Unutulmamalýdýr ki asgari ücretin
1/3'ünden az kazananlara yapýlacak
olan sigorta da sadece Temel Teminat
Paketi ölçüsünde kapsayacaktýr.
Saðlýkta dönüþüm hastalar açýsýndan
taþýdýðý tehlikelerin yaný sýra saðlýk
çalýþanlarý için de oldukça tedirgin
edici bir uygulamadýr. Bu uygulamada sözleþmeli çalýþma dayatýlarak iþ
güvencesi ortadan kaldýrýlmaktadýr.
Üstelik çalýþma saatleri de belirsiz
hale getirilmektedir. Haftalýk 45 saat
çalýþma asgaridir, üzeri çalýþma
giderek kaçýnýlmaz olacaktýr. Daha
þimdiden birçok aile hekimi veya
çalýþaný eve iþ götürmeye baþlamýþtýr.
Ücretlerde de bir esneklik söz konusu
olacak ve her ay ele geçecek para
miktarýnýn belirsizliði ile yaþamak
zorunda kalacaklar. Hastalara yardým
edilmesi gereken birer insan gözüyle
deðil, biran önce iþi halledilmesi

gereken birer para kazanma unsuru
olarak göreceklerdir.
Saðlýk çalýþanlarý ve hastalar için
onarýlmasý imkansýz sonuçlarý olabilecek olan bu uygulamadan derhal
vazgeçilmelidir. Saðlýk giderleri genel
bütçeden(vergilerden) karþýlanmalý ve
herkes saðlýk güvencesi altýna alýnmalýdýr. Asgari paket gibi kavramlar
olmadan herkesin saðlýkla ilgili tüm
ihtiyaçlarý karþýlanmalýdýr. Maliyetleri
yüksek olan tedavi ediciliðin ön planda olduðu bu uygulama(kiþileri hasta
olduktan sonra tedavi eden), yerine
koruyucu saðlýk hizmetlerinin ön
planda olduðu(hastalýðý önleyen) sistem güçlendirilmelidir. Saðlýk çalýþanlarýnýn iþ güvencesinin olmasý, ücretinin baktýðý hastadan baðýmsýz
olarak makul bir hayat sürebileceði
seviyede olmasý gibi haklarýnýn
saðlanmasý gereklidir.
Karýn deðil, insanýn önemli olduðu
bir saðlýk sistemi istemek hepimizin
hakkýdýr. Bunun birlikte mücadele
etmeliyiz!

Katký paylarý:
 Yurttaþlar, ilaçta 3 kaleme dek
3 lira, ilave her kalem için de en az
1 lira katký payý verecek.
 Önceden ücretsiz bakýlan aile
hekimliklerinde 3 lira katký payý
alýnacak.
 Kamu hastanelerinde katký
payý 8 lira, Özel hastaneler için
katký payý da 15 liradýr.

Ödenecek primler:
 Asgari ücretin üçte birinin (279
TL) altýnda ise GSS primleri devlet
tarafýndan ödenecek,.
 Asgari ücretin üçte biri (279
TL) ile asgari ücret arasýnda ise,
33,48 lira
 Asgari ücret (837 TL) ile asgari
ücretin iki katý arasýnda ise, 100,44
lira
 Asgari ücretin iki katýndan
(1.674 TL) daha fazla ise201 lira
 GSS primleri ödenmez ise
saðlýk hizmeti verilmeyecek.

