
� Bir yıl daha yoksulluk, sömürü, baskı
ve mücadeleyle geride kaldı!

� 2010’un da 2009 gibi, zamların, işten
atmaların, krizin, anlaşıyor görüşüp de
insanları oyalamanın yılı olmasına izin
vermeyelim!

� İşçiler, emekçiler mengenenin her
geçen gün biraz daha sıkıldığı bu ortamda
birlik olmak zorundadır.

� Bu “birlik” lafı soyut, genel, altı boş
olmamalıdır.

� İşçiler birliklerini ancak sendikalarında
ve partisinde sağlayabilir, işlevsel kılabilir,
iş arkadaşlığını örgütlü mücadeleye
dönüştürebilir.

� Bugün herkesin işi, aşı, ailesi, geleceği,
sağlığı tehdit altındadır. Bugün herkesin
bilincinde tutması gereken şey,
örgütlülüktür.

� 2010, mücadelenin yükseltildiği,
örgütlenilen, bilinçlenip bilinçlendirilen bir
yıl olsun!
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KSG'den Okuyucuya

2010’da Mücadeleyi
Daha Da Yükseltmeye!
Olaylı meclis eyleminin ardından Kamu

Çalışanlarının Aylık (Maaş/Ücret) ve Ödeneklerini
Düzenleyen Yasa, meclisten geçti.

Yapılan protestolar ve sert muhalefet şimdilik
sonuç vermedi.

UBP hükümeti, TC tabanlı politikaların
uygulanmasında, işbirlikçilikte ne kadar kararlı
olduğunu bir kez daha gösterdi.

Son meclis eyleminde polisin faşizan tavrı,
tartaklamaları, coplamaları, kitleye biber gazı
sıkması, eylemcilerin şiddet kullanılarak gözaltına
alınmaları, egemenlerin süreci sertleştirmeye
çalışmalarına işarettir.

Ancak ne hikmetse, tasarı yasalaşma
aşamasındayken mücadele lafları eden kimi

örgütler, tasarı yasalaştıktan sonra ortalarda pek
görünmediler.

Sadece KTÖS çeşitli sorunlara reaksiyoner tavrını
bir müddet daha sürdürdü ancak onun da ideolojik
olarak var olan büyük eksiklikleri sorun taşıyor.

Yeni yılı emekçiler bu koşullarda “kutladı”.

2010, zamların, işten atmaların, krizin, anlaşıyor
görüşüp de insanları oyalamanın yılı olmaya devam
edecek gibi görünüyor.

İşçiler, mengenenin her geçen gün biraz daha
sıkıldığı bu ortamda birlik olmak zorundadır.

Bu “birlik” lafı soyut, genel, altı boş olmamalıdır.

İşçiler birliklerini ancak sendikalarında ve
partisinde sağlayabilir, işlevsel kılabilir, iş
arkadaşlığını örgütlü mücadeleye dönüştürebilir.

Türkiye’de Tekel işçileri bir aydan uzun bir
süredir direniyor.

Gaz bombası ve cop yiyorlar, üzerlerine lağım
suları püskürtülüyor, derelere atılıyorlar.

Ancak birliklerine ve mücadelelerine devam

ediyorlar.

Bugün herkesin işi, aşı, ailesi, geleceği, sağlığı
tehdit altındadır.

Bugün herkesin bilincinde tutması gereken şey,
örgütlülüktür.

İşçi arkadaşlarımız hangi sendikaya üye olunması
gerektiğini, hiçbirinin çıkarlarını savunmadığını
söylüyorlar.

Savunmasınlar.

Eğer o sendikalara girip yönetimlerini değiştirmez
ve kendi sınıfının çıkarlarını savunan ekiplerin
kontrolüne vermezsek, o sendikalar bu işbirlikçi
tavırlarına devam edecekler.

Eğer oralarda örgütlenip, işçilerin de sendika
yönetimlerinin yüzünü görmelerini sağlamazsak,
amansız bir teşhir faaliyeti yürütmezsek o
sendikalar işçileri arkadan hançerlemeye hep devam
edecek.

Bilmeliyiz ki, biz yapmazsak kimse yapmayacak!

2010, mücadelenin yükseltildiği, örgütlenilen,
bilinçlenip bilinçlendirilen bir yıl olsun!

Kıbrıs’ın kuzeyinde garip şeyler
oluyor.

KKTC Meclisi nihayet, sendikaların
“Göç Yasası” adını taktığı Kamu
Görevlilerinin Maaş, Ücret ve Diğer
Ödenekleri Yasa Tasarısı’nı 27 evet
oyuyla yasalaştırdı. UBP’nin 26 ve
ÖRP’nin 1 oyuyla yani.

Yasa onaylandıktan sonra parti
yetkilileri ilginç açıklamalarda
bulundular basına.

Emekçilerin Haklı Mücadelesi ve
CTP

CTP Genel Başkanı Ferdi Sabit
Soyer bu yasa önerisinin orijinalini
kendilerinin hazırladığını ama, bunu
yasalaştıramayacaklarını farkettikleri
için erken genel seçime gittiklerini
söyledi.

Sormak gerek Ferdi’ye, insan
hazırladığı bir yasa taslağını meclise
sunma aşamasına getirince mi
farkeder geçiremeyeceğini? Hade
diyelim öyle oldu, daha önce
farkedemediniz, peki ama,
geçiremeyeceğiniz veya
geçirmemeniz gereken bir yasayı
niye hazırladınız? Diyelim ki
hazırladınız geçirmemeniz gerektiğini
farkettiğinizde niye iptal etmediniz?

Haksızlık etmeyelim, belli ki
Ferdi’nin açıkça söyleyemeyip ima
ettiği şu; bu tasarı CTP-ÖRP
hükümeti değil, TC hükümeti, yani
Erdoğan tarafından dayatıldı CTP’ye.
Ferdi de ogünkü koşullarda
geçiremeyeceğini anlayınca erken
seçime gitmeyi daha uygun gördü.
Tasarıyı da yeni gelecek hükümetin
kucağına miras bıraktı. İşin Türkçesi
bu.

Yoksa, seçimlerde halk sizi birinci
parti seçseydi bu tasarıyı
yasalaştırmakmıydı planınız Ferdi
yoldaş?

Bütün bu sorular ortada dururken
bugün CTP’nin yasaya muhalefetine
güvenmek mümkün mü?

Bu güvensizlik sadece bu yasayla
sınırlı değil tabi ki. Dört yıllık
hükümetleri döneminde daha neler
yaptılar neler...

Ama dün, yasa mecliste
görüşülürken ve sokaklar emekçilerin
protestoları ile inlemeye başlayınca,
yine ve yeniden emekçi kitlelerinin
liderliğine soyunmakta hiçbir mahsur
görmediler. 

Bakalım sendikalar ve temsil
ettikleri emekçi yığınlar CTP’nin
emekçi düşmanı politikalarını unutup,
hareketin liderliğini ona “altın tepsi”
içinde bahşedecekler mi? CTP’den
hükümet olduğu dönemde izlediği
emekçi düşmanı politika ve
uygulamalarının hesabını sormadan,
hiçbişey olmamış gibi
davranabilecekler mi? 

Kitlelerin CTP’den en azından şu
iki talepte bulunma hakları var;
Birincisi, hükümet oldukları dönemin
özeleştirisini vermek, ve ikincisi de,
eğer samimiyseler başlayan ve hem
uzun soluklu, hem de çok çetin
olacağı beklenen bu kavga
kazanılıncaya dek meclisi boykot
edip halkın yanında yer almak.

Bunlar yapılmadan, emekçilerin bu
haklı kavgasının liderliğini CTP’ye
devreden sendika liderlikleri tarih
önünde altından kalkamayacakları
bir sorumluluğu yüklenmiş

olacaklarını bilsinler. 

Bu Filmi Daha Önce Görmedik mi?

90’lı yılların sonuydu hatırladığım,
“Yıkım Paketi”nin dayatıldığı
günlerdi. Ardından meclis baskınını
yaşadık. Bunların ardından da, daha
sonraları provokasyon olduğu net bir
şekilde anlaşılan Şener Levent ve
arkadaşlarının “casus şebekesi”
iddiasıyla tutuklanmalarını da
yaşadık.

Bu olaylar çerçevesinde tansiyon
yükseltildi, kitleler sokaklara döküldü.

Nihayet 2004 referandumunu
yaşadık ve %65 oranında “evet” ile
sonuçlandı süreç.

Sonuç? Sonuç yok. Kıbrıs Türk
halkı açısından sonuç yok. Ne
anlaşma oldu, ne yakınlaşma.
Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar hala
daha avuç içi kadar adada ayrı ayrı
yaşamaya devam ediyorlar. Kıbrıslı
Türkler hala daha dünyadan “izole”
edilmiş yaşamlarına devam ediyorlar.
En kötüsü de, TC’nin hakimiyeti ve
baskısı altında, hem ekonomik hem
de siyasal hegemonyasına
katlanmak zorunda.

Biz KSG/KSP olarak sürecin ta
başından tüm gücümüzle yerimizi
almıştık o mücadelede. Anlaşma
olmayacağını, olamayacağını bile
bile kitlelerin haklı mücadelesinde
yer almayı, birlik bozulmasın diye
verebileceğimiz her türlü tavizi
vererek hem de.

Buna rağmen anlatmaya
çalışıyorduk her platformda neden
olmayacağını. Bu temellerde olmaz
diyorduk. Her iki taraf da burjuva

şoven ve bencil politikalarını
terketmedikçe, ortak bir mücadele
cephesi oluşturmadıkça, yani
emperyalizme karşı mücadele için
Kıbrıslı Türk ve Rum emekçiler kendi
birleşik cephelerini oluşturmadıkları
takdirde bir anlaşma imkansızdı,
bugün de imkansızdır.

Bu arada unutmadan belirtelim;
üstte sonuç yok demiştik. Aslında bir
sonuç alınmıştı 2004 referandumları
sonunda. TC’nin öncelikle Kıbrıs
sorunundan dolayı “suçlanması”
sona ermişti. Aynı zamanda AB’ye
girişi önündeki engeller gevşetilmiş
ve yolu açılmıştı. TC devleti, Kıbrıs’ta
sergilediği sözde “barışçıl” tutum
sayesinde aslında diplomatik alanda
zafer kazanmıştı.

Belli ki, yıllar sonra aynı süreçle
karşı karşıyayız. Aralık ayı TC’nin AB
ilerleyişinde kritik bir ay. Aynı
zamanda Mart-Nisan gibi KKTC’de
cumhurbaşkanlığı seçimleri var.
Sadece bu kadar mı? Olur mu hiç.
Talat ve de TC seçimlerden önce
Kıbrıs konusunda, tıpkı 2004’teki gibi
bir referandum sürecinin
yaşanmasını istiyorlar. ABD-İngiltere
baskı yapsın diyorlar. Belli ki süreç
hem hızlanacak, hem de ısınacak.

Peki ama, TC’nin Kıbrıs’ta erken
bir anlaşma istememesine rağmen,
ister görünmesi gerekmez mi bu
süreçte? Kesinlikle gerekir.
Baksanıza Hristofyas “Türkiye
Kıbrıs’a olan yükümlüklerini yerine
getirmediği takdirde AB’ye girişine
onay vermemizi bekleyemez” yollu
açıklamalar yapmaya başladı.

Komplo Teorisi Gibi Ama Gerçek

Devamı Sayfa 3’de



Hep Heyecandan
Meclisin önünde yine ve yine
kalabalık…
Bir ring aracı getirmişler oraya.
Planlanmış belli.
Barikatı deleni alacaklar.
Barikat yine delindi.
İnsanlarımız yaka paça, ite kaka,
tartaklanarak alındılar araca.
Yaşlı birisini de karga tulumba aldılar.
Her yerden “hasta adam, bırakın onu”
sesi geliyor.
Neden sonra araçtan indiriliyor.
Elçiliğin önündeki kaldırıma sırtüstü,
yarı baygın yatıyor.
Suyla ayıltmaya çalıştılar.

***
Meclisin önünde ortam gergin.
İnsanlar araca doldurulup götürülmüş.
Haber geliyor; Tahir Gökçebel’in burnu
dağılmış.
Diğerlerinin durumu belirsiz.

***
Kitle öfkeli.
Ön sırada polislerle didişilirken, askerî
giysili Çevik Kuvvet beliriyor.
Arkada nizami bir şekilde bekliyorlar.

Ellerinde pompalı tüfekler, biber
gazları, coplar.
Meclisin kapısı zorlanıyor.
Polisler coplara sarılıyor.
Coplar inip kalkmaya başlıyor.
Polis, kendisini okutan öğretmenine,
komşusuna veya çocukluk arkadaşına
vuruyor.
Darp edilenler fazlaca...

***
Bakıyorlar olacak değil, kendilerini
Rambo sanan (Battalgazi mi
demeliyiz?) Çevikleri getiriyorlar ön
kapıya.
Öyle bir geliyorlar ki, Timur’un ordusu
mübarekler.
Kalkanlarıyla önlerine geleni itip
kakarak, vura kıra geçiyorlar kapının
önüne.
İtiş kakış başlıyor tekrar.
Bir anda insanlar çıldırıyor.
Çıldırıyor çünkü, Çeviklerden biri
pompalı tüfeğini arasında iki karış bile
olmayan kitlenin üzerine doğrultuyor.
Eller tüfeğe uzanıyor.
Namlu havaya kaldırılıyor, çekerse
tetiği en azından havaya sıksın, kafalara
değil!
Bir arbede, tüfeğin bir o yana bir bu
yana gidişi...
Gerçekten burnunun dibindeki insanlara
pompalıyı doğrultmak zaten felaket, o
ortamda onu ateşlemesi ise katliam!
O el tetiğe biraz dokunsa, insanların
beyinleri meclisin duvarlarına

fırlayacak!
***

Tüfek arbedesi sona eriyor, bu sefer
biber gazını sıkıyorlar.
Polis acemi!
Türkiye’deki abilerinden öğrenmesi
lazım!
Maskesiz biber gazı mı sıkılır...
Rüzgarın da etkisiyle gazın bir kısmı
eylemcilerin, bir kısmı da polisin
suratına yapışıyor.
Gaz fena.
Yakar.
Boğar.
İnsanlar yanıyor, boğuluyor.

***
Derviş Eroğlu çıkıyor; “Olaylarda
fenalaşanlar, heyecandan fenalaştı”
diyor.
Gerçekten “heyecanlıydı” yaşananlar.
Ring aracına bindirilirken suratı kapıya
vurulan Tahir Hocanın burnu
heyecandan parçalandı.
Yaşlı amca ring aracından indirildikten
sonra o tartaklamadan değil, aracın içini
belki de ilk kez görmüş olmanın
heyecanına yenik düştü.
Kafasına cop inenlerin yaralanması
tamamen heyecandan; copu görünce
heyecanlanan bünye kendini
kaybediyor.
İnsan cop darbesinden fenalaşır mı hiç!
Hele ki insanların kafasına 10 santim
uzaklıktan pompalıyla sıksanız, o
insanlar ölürse bilin ki heyecandan,

mermiden değil.
Merminin döne döne gelişi, tüfeğin sesi,
barutun kokusu hep heyecanlı şeyler.
İnsan o esnada kendisini Western
filminde sanıp heyecanlanabilir.
Ve kafasını parçalayan mermiden değil,
heyecandan düşüp ölür!
Biber gazından bayılmak da heyecan
işi.
Zaten bu kitle çok heyecanlı.
Biber gazı solunum yollarını tıkamaz,
gırtlağa yapışmaz ve gözleri, burnu ve
dahi kulakları bile yakıp kavurmaz ki.
İnsanlar nefes alamadıkları için
bayılmadılar ki...
Biber gazının sarı rengini görünce,
“teknoloji ne kadar gelişmiş” diye
heyecanlandılar ve küt düşüverdiler
yere!
Hele ki oradaki iki itfaiye aracından
kitleye tazyikli su sıkılsa ve insanlar
yaralansa yine heyecandan!
Memlekette su mu var, insanlar suyu
öyle bolca görünce heyecandan yığılıp
kalacak tabii!

***
Başbakan doğru diyor.
Yukarıda yazdıklarımızın hiçbiri
olmadı, biz yalan söylüyoruz,
yalancının önde gideniyiz biz.
İnsanlar heyecanlandıkları için
yaralandı, bayıldı, darp edildi.
Başbakan artık çok komik oluyor...
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O zaman TC ve de Talat,
müttefiklerinin KC tehditlerini
göğüslemelerine ve
etkisizleştirmelerine yardımcı olmalı.
Nasıl? Sözde anlaşma ister
davranarak.

Peki ama, yeterli mi Talat’ın böyle
davranması? Yeterli değildir. Halk da
sokaklara dökülmeli ve anlaşma
isteğini güçlü bir sesle haykırmalıdır.

İşte tüm tezgah bu!

CTP hükümetleri döneminde
siyasal dengeler bozulmuş veya
bozdurulmuştu UBP lehine. Bilindiği
gibi %40’ı aşkın bir oyla hükümete
geldi UBP tek başına. Bu durumda
2004’lerin dengeleri tekrardan
kurulmalı sokaklar insan dolacaksa
yeniden.

Bunu sağlamak içinse herşey
mübahtır TC açısından. Para zaten
onların kontrolunda. İster verirler,
ister vermezler. Ne mi olur
vermediklerinde? Paket dayatırlar
daha önce de yaptıkları gibi. Ya
uygularsınız ya da para yok! Başka
ne yapabilirler? Halkı galeyana
getirmek için provokasyonlar da
tezgahlayabilirler 2000’li yıllarda
yaptıkları gibi.

“Göç Yasası”na Karşı Mücadele
Amaçsızlık

Herhangi bir mücadelenin başarıya
ulaşabilmesinin önkoşulu, herşeyden
önce hedefin doğru belirlenmesidir.

27 sendikanın oluşturduğu
“Sendikal Platform”un açıklamalarına
bakacak olursak mücadelenin temel
hedefi “Görevlilerinin Maaş, Ücret ve

Diğer Ödenekleri Yasa”nın
herşeyden önce yasalaşmasını
engellemek, yasalaştıktan sonra da
iptalini sağlamaktır. İlk anda oldukça
makul ve doğru bir hedef olarak
görülmektedir. Biraz daha detaylı
bakalım acaba öyle mi?

Bu tasarının seçimler öncesi CTP-
ÖRP hükümeti tarafından
hazırlandığına değinmiştik. Aslında,
esas hazırlayanın TC olduğunu
söylemek yanlış olmaz herhalde.
Sendikaların bazıları ta o dönemden
başlatmışlardı mücadelelerini.
Meclise gelmesini, görüşülüp
yasalaştırılmasını engellemekti
amaçlanan. O dönemde meclise
sunulamadı. Ama bunu sağlayan
sendikaların mücadelesi değildi.
Neden araya seçimlerin girmiş
olmasıydı. Nitekim, seçimler
gerçekleştirilip, yeni hükümet kurulur
kurulmaz, hem de seçim
propagandalarında kamu
görevlilerinin haklarına
dokunmayacağı sözünü vererek
seçilen UBP hükümeti nerdeyse ilk
icraatlarından biri olarak sözkonusu
yasayı “allayıp-pullayarak” meclise
sundu.

Demek ki; geçici olarak herhangi
bir yasayı engellemek yetmiyor. 

Aslolan, yasayı yaratan koşulları
ortadan kaldırmaktır. 

Nedir bu koşullar? Öncelikle,
Kıbrıs’ın kuzeyin TC’nin ekonomik ve
siyasi hakimiyeti altındadır. Bu
tartışma götürmez bir gerçektir.
Kıbrıs Türk burjuvazisi bu ekonomik
ve siyasal hakimiyet koşullarında TC
burjuvazisiyle “elemde ve tasada”

bütünleşmiş durumdadır. Bu
bütünlüğe halel getirecek herhangi
bir adımın atılması nerdeyse
imkansız hale getirilmiştir.

Kısacası TC, Kıbrıs’ın kuzeyinde,
dünyadaki ekonomik kriz de bahane
gösterilerek kamu çalışanlarının
maaşlarını yarı yarıya azaltmaya
karar vermiştir. 

O zaman doğru hedef yasayı iptal
ettirmek değil, TC’nin Kıbrıs’ın kuzeyi
üzerindeki hakimiyetine son vermek
olmalıdır. TC’nin Kıbrıs’ın kuzeyi
üzerindeki hakimiyetine son
vermenin tek yolu Kıbrıs’ın
kuzeyindeki burjuva düzenine son
vermekle mümkündür. 

Bunu görmemek, görememek
mücadelede amaçsızlıktan muzdarip
bir mücadele içine atılmaktan başka
bişey değildir. Dolayısıyla zafere
ulaşması mümkün değildir.

Üstelik, TC sadece ekonomik
nedenlerle dayatmadı bu yasayı.
Onun diğer bir amacı da, tıpkı 2000’li
yıllarda olduğu gibi dünyaya Kıbrıs’ta
anlaşma istediğini göstermek için
kitleleri sokağa çıkarmak. TC’nin
amaçlarına varmak için
yapamayacağı yoktur. Buna
provokasyon da dahildir. 

Özellikle amaç netliğinin olmadığı
sendikaların “hak alma”
mücadelesinin provokasyonlara açık
olduğunu görmek gerekmektedir. Bu
tür provokasyonları boşa çıkarmanın
yolu doğru hedef doğrultusunda
örgütlülüktür. 

Özellikle son eylemde yaşananlar
sendikaların üstte basettiğimiz amaç

doğrultusunda örgütlülük ve disiplin
konularına özel bir önem vermelerini
gerektirmektedir. Aksi takdirde
hareketin TC’nin “kutsal” menfaatleri
uğruna manipüle edilmesi ve
dolayısıyla halkın yeniden
başarısızlığa mahkum edilmesi
kaçınılmaz olacaktır. 

Tıpkı 2004’te olduğu gibi...

Ne yapmalı

Mücadeleyi kısmi hedeflerle
sınırlamamalı, stratejik hedef olarak
TC’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki
hakimiyetinin enstrümanı haline
gelen Kıbrıslı burjuvalardan ve
birlikte yürüttükleri bujuva düzenden
kurtuluşu önümüze koymalıyız.

Bilinmelidir ki; bu stratejik hedefi
önümüze koyduğumuz anda
karşımızda öncelikle Kıbrıs Rum
burjuvazisini, Avrupa ve ABD
empeyalistlerini bulacağız.
Hareketimiz anti emperyalist bir
hareket olmak zorundadır.

Henüz geç değildir. 

KSP olarak bizler, tüm bunları
görüp hesaba kattığımızdan
geçtiğimiz yıl sendika, örgüt ve
partileri dolaşarak Anti Emperyalist
Birleşik Cephe Hükümeti’ni
gerçekleştirmek için bir cephe
kurmanın gerekliliğini anlatmaya
çalıştık ve tüm örgütlere katılım
çağrısı yaptık. Ama hemen hemen
hiçbirinden dişe dokunur bir yanıt
bile alamadık. Onlar emperyalist
düzenin devamı cephesinde kalmayı
yeğlediler.

Nereye kadar?

Göreceğiz... 

Sayfa 2’den Devam



arkadaşlarının ayakta götürüldüğünü,
aracı kullanan şoför polisin ise fiziki
zarar vermek için birçok kez keskin
frenler yaptığını belirttiler.

Eylemcilerin götürülmesinin ardından
polis barikatını tamamen dağıtarak
meclis önüne gelen eylemciler, meclisin
kapısına dayanarak yasa ve polisin
eylemcilere karşı tavrını protesto ettiler.
Eylemcilere konuşma yapan sendika
liderleri, gözaltına alınan arkadaşlarının
sağlık durumlarını öğrenene ve serbest
bırakılana kadar meclis kapısından
ayrılmayacaklarını açıkladılar.
“Kahrolsun Faşizm” sloganları eşliğinde
hükümet ve polisi protesto eden
eylemciler, yasa tasarısına karşı
olduklarını, bu yasanın çocuklarının
geleceklerini ellerinden aldığını ve göç
yasası olduğunu vurguladılar.
Tedbirlerini son iki eylemdir sertleştiren
polisle de tartışma yaşayan eylemciler,
polislere “sizlerin çocuğunuz yok mu?
Biz sizlerin çocukları için de mücadele
veriyoruz. Sizlerin çocukları da bu
yasadan etkilenecek” şeklinde
seslendiler. “Uşaklar dışarı, halk
iktidara” sloganlarının atıldığı meclis
önündeki eylemde, meclis bahçesinde
pompalı tüfekli, biber gazı tüpleriyle
donatılmış Çevik Kuvvet ekiplerinin de
konuşlandığı dikkat çekti. Muhalefet
partilerinden milletvekillerinin meclis
dışına gelerek eylemcilerle görüşmesi
ise sonuç vermezken, eylemciler
meclise girmeye çalıştı. Polisle tekrar
yaşanan arbedede coplar konuştu.
Şiddet kullanan polise eylemciler
pankart sopaları, su şişeleri, domates ve
yumurtayla karşılık verdi. Meclis önünde
gerginlik sürerken, eylemciler
kendilerine tazyikli su sıkmak için 10
metre ilerilerine konmuş olan itfaiye
aracının alandan çekilmesini istediler.
İtfaiye erinin aracın tepesinden
eylemcilere küfrettiği dikkatlerden
kaçmazken, üzerinde “TC Kıbrıs Valiliği”
yazan pankartla itfaiye aracının önü
kapatıldı, eylemciler aracın önünde
kenetlenerek geri çekilmesini istedi.
Daha sonra aracı geri itmeye başlayan
eylemcilerin kararlı tavrı sonucunda
itfaiye araçları geri çekildi. Meclis
önünde polisle tartışma devam ederken,
itfaiye araçlarının kandırmaca yaparak

meclisin arka sokağından tekrar alana
girmeye çalıştığını farkeden gençler,
aracın peşinden koşarak meclisin Afrika
gazetesine bakan cephesinde araçları
durdurdu. Vanaları açarak suların
boşalmasına çalışan gençlerle polisler
arasında sert tartışmalar yaşanırken,
mücadeleyi kararlı gençler kazandı.
Araçlardaki tüm suyu
yere boşaltan gençler,
eylem alanına geri
dönerken, akan sular
meclisin önünde
küçük bir gölet
oluşturdu. 

Gerginliğin devam
etmesi üzerine meclis
bahçesinde
konuşlandırılmış olan
Çevik Kuvvet ekipleri,
eylemcileri itip
kakarak meclis
kapısının dışında
sıralandılar. Çevik
Kuvvet’le de başlayan
tartışma sonucunda
bir polisin elindeki pompalı tüfeği kitlenin
üzerine çevirmesi büyük bir felakete
neden oluyordu. Tüfeğe hamle yapan
eylemciler, namlusunu yukarı kaldırdılar
ve tüfeği etkisiz hale getirerek, “Bizi mi
öldüreceksin! Gel vur!” şeklinde
bağırarak ve “Kahrolsun Faşizm”
sloganları atarak Çevik Kuvvet’in geri
adım atmasını ve alandan ayrılmasını
sağladılar.

Polis ve meclise şişe, sopa ve
yumurta yağmuru devam ederken,
gözaltına alınan eylemcilerin Lefkoşa
Polis Genel Müdürlüğü’nde tutulduğu
haberi alana ulaşınca, sendikaların
kararı ile PGM’ye giderek eylemci
arkadaşları oradan almak gerektiği
belirtildi ve CTP, DP ve TDP’li
milletvekillerinin de katılımıyla kitle
PGM’ye doğru yürüyüşe geçti. Kanal
T’nin önünden geçerken “Faşist UBP,
İşbirlikçi Kanal T” sloganları dikkat
çekerken, eylemcilerin çevre halkından
da destek gördüğü gözlemlendi. PGM
önünde toplanan kitle, arkadaşlarının
derhal salıverilmesini talep etti. Polis
yetkilileriyle görüşmek için merkeze
giren milletvekilleri ve sendika liderleri,
kitlenin dağılması gerektiğini,
dağılmadığı takdirde gözaltına alınan

eylemcilerin serbest bırakılmayacağını,
dağılındığı takdirde ise birkaç saat
sonra salıverileceklerinin söylendiğini
aktardılar. Yine sendika başkanlarının
PGM önünde yaptığı mini toplantıdan
ise kitlenin tekrar meclis önüne
götürülmesi, sendika temsilcilerinin ise
PGM önünde beklemesi kararı çıktı.
Kitlenin tekrar meclis önüne geldiğinde
ise eridiği gözlemlendi. 100-150 kişiye
düşen kalabalık, bir süre daha meclis
önünde sloganlar attıktan sonra olaysız
bir şekilde dağıldı.

Polis yetkililerinin sözünü tutmaması
ve 16 eylemcinin halen salıverilmemesi
üzerine akşam 17.30 sularında tekrar
PGM önünde toplanıldı. Gündüzki
mitinge nazaran daha az bir kitlenin
toplandığı gecede, Dev-İş, KTAMS gibi
sendikaların orada bulunmadıkları,
akşam yapılacak toplantının iptal edildiği
gözlemlendi ve sendika temsilcileri ile
bazı gençlik örgütleri arasında tartışma
yaşandı. KTOEÖS Başkanı Adnan
Eraslan’ın, “Polisle görüştüm,
kalabalığın buradan dağılmasını istiyor.
Bu şekilde arkadaşları
salıvermeyeceklerini söylüyor. Kalabalık
dağılsın, gece onları burada
tutmayacağız diyorlar. Pervin Gürler,
sözünün eridir. Arkadaşlarımızın daha

fazla içeride kalmaması için burayı
boşaltalım” sözleri tepki toplarken, çeşitli
partilerin gençlik örgütleri sendikaların
tutumunu çok fazla uzlaşmacı olarak
kendi içlerinde ayrı bir toplantı
gerçekleştirdi. Toplantıda Kıbrıs
Sosyalist Partisi (KSP) temsilcileri, esas
sorun emekçi düşmanı yasayken işin
polisle pazarlık noktasına geldiği ve
belki de bu tartışmalar yaşanırken
yasanın meclisten geçirildiğini belirterek
sendikaların tavrını kınadı. Arkadaşlarla
dayanışmak ve serbest bırakılmalarını
sağlamak gerektiği üzerinde de duran
KSP temsilcileri, meclis önünde de polis
önünde de eylemlerin devam etmesi
zorunluluğunu vurguladı. Toplantı
sonrasında gözaltına alınan eylemciler
serbest bırakılana dek polis merkezi
önünde kalınması, marşlar eşliğinde
gerekiyorsa sabaha kadar beklenmesi,
zira polisin daha önceki sözünü de
tutmadığı ve sözüne
güvenilemeyeceğinden ötürü baskı
yapmanın daha doğru olacağı kararı
çıktı. 

Gözaltına alınan eylemcilerin tek
kişilik hücrelere konduğu bilgisine
ulaşılırken, 16 eylemci akşam 20.30
sularında birer ikişer bırakılmaya
başlandı.

Olayın ardından bir basın açıklaması
yayınlayan KSP, polisin faşist tavrını
kınayarak gözaltına alınanların derhal
serbest bırakılmasını istedi. Yasanın
meclisten geçirilmesi durumunda
sendikalara büyük görev düştüğünü de
belirten KSP, süresiz genel greve
gidilmesini önererek, sendikalı
emekçileri yönetimlerine karşı uyanık
olmaya çağırdı.
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Emekçilere Yeni Dayatma!
Arka Sayfadan Devam

TC egemenleri, Kürt sorununa dönük
esas açılımı yaptı! Kürt halkının büyük
çoğunluğunun oylarını alarak 90
belediye başkanlığı kazanan,
milletvekilleriyle meclise de giren
Demokratik Toplum Partisi’ni
(DTP)kapattı. Kürtçe TV gibi
manevralarla kontrollü bir esneklik
sağlayan TC egemenleri, sorunu
muhataplarıyla çözmek yerine tepeden
inmeci sözde “reformlarla” yaklaşık 30
yıldır süren Kürt isyanını
biçimlendirmeye çalıştı. Ardından
Demokratik Açılım paketi, ne olduğu,
içeriği, yöntemi ne olduğu belli olmasa
ve hiç açıklanmasa da, gündeme geldi.
Dağdan şehre inen gerillaların gösterişli
törenlerle karşılanması, milliyetçi-şoven
duygularla yoğrulmuş Türk kamuoyunun
belirli bir kesiminde tepki doğurdu, karşı
eylemler patlak verdi, ve “belki de”
egemenlerin kendi örgütledikleri olaylar

yaşandı. Öcalan’ın İmralı’daki odasının
değiştirilmesi üzerinden gerilen ortam,
Tokat’ta 7 askerin öldürülmesi ve
Erdoğan’ın ABD ziyaretine damgasını
vuran olaylardan bir tanesinin de Tokat
çatışması olması, çok da tesadüfi
görünmüyordu. 

Hakkındaki kapatma davası uzun
süredir görülen DTP’nin, Anayasa
Mahkemesi tarafından bir çırpıda
davasının görülmesi ve kapatma
kararının açıklanması, süreci noktalar
nitelikteydi. Bazı DTP milletvekilleri
siyasi yasaklı hale geldi ve
dokunulmazlıkları da kaldırıldı. Kapatma
kararının ardından ülkenin batı ve
doğusunda  yine olaylar patlak verdi.
DTP taraftarları protesto gösterileri
düzenlerken, özellikle batı illerinde belli
güçlerce kışkırtıldığı açık olan çevrelerle
silahlı çatışmaya varacak denli olaylar
yaşanması, provokasyonun niteliğini

ortaya koyuyordu.

TC egemenleri, Kürt sorununun parti
kapatmakla çözülmeyeceğini gayet iyi
biliyorlar. Ve yine TC egemenleri, Kürt
sorununu çözemeyeceklerini de çok iyi
biliyorlar. Kürt sorunu, Filistin sorunu,
Bask sorunu, İrlanda ve Kıbrıs, halen
süren ve burjuvazinin hiçbir şekilde
çözümleyemediği sorunlar olarak
durmaktadır. Son örnekte de görüldüğü
gibi, TC egemenleri Kürt meselesinde
ılımlılaşma görüntüsü çizmiş, devlet
kontrolünde İstiklal Marşı’yla açılan bir
Kürtçe TV’yi yayına koymuş, Demokratik
Açılım adı altında ne idüğü belirsiz ve
kimsenin de anlayamadığı birtakım
faaliyetlerde bulunmuş, sonra “bir anda”
DTP’yi kapatma kararı vererek süreci
tekrar gerginliğe itmiştir. Kürt
hareketindeki burjuva unsurların (milli
hareketlerde burjuva etkilenmeler
kaçınılmazdır) TC’nin bu manevralarına

“çözülüyor” diyerek sarılması da dikkate
değer başka bir unsur olmakla birlikte,
esas önemli nokta, burjuvazinin ulusal
sorunları çözümleyemeyeceği gerçeği
olmuştur. Kürt ulusal sorunu, aynen
Kıbrıs sorunu, Filistin sorunu gibi anti-
emperyalist bir devrim ve ardından
sosyalizmin kurulmasıyla çözümlenebilir.
Emperyalizmle tüm bağlar
kopartılmalıdır ve en güzel örneği
SSCB’de görüldüğü üzere, ulusal sorun,
tıpkı din sorunu gibi sosyalizm
koşullarında, kardeşlik ve gönüllü
işbirliği temelinde çözümlenecektir.

TC Egemenlerinin Kürt Açılımı



Bilim adamları bilgisayr ortamında dünyanın en
büyük beyin simülasyonunu yarattıklarını açıkladılar. 

IBM Araitırma Merkezi'nds çalışan bilim adamları
kendibeyninde var olan nöronlardan daha fazla
nöronları muhteva eden beyin simülasyonu sayesinde
beyinin tanımayı nasıl gerçekleştirdiğini
inceleyecekler. Daha önce yapılan beyin
simülasyonlarında nöron sayısı bir farenin beyininde
olan nöranlar kadardı. 

Beyin simülasyonu sayesinde bilim adamları ayrıca
beyin gibi çalşabilen ve çok z yer tutacak olan
elektronik sistemler yaratmalarına olanak sağlamayı
da hedefliyor. 

Korteksel simulatore C2 adı takılmış bile... Bu
simülator gerek işlemci, gerek hafıza, gerekse de
nörobilim alanlarında çalışan bilim adamlarının ortak
çalışması sonucunda ortaya çıktı. 10 Trilyon komşu
nöron bağlantıları ile 1 milyar nöronun  çeşitli
şekillerde bağlalantılarını sağlayan simülatör
Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Laboratuar'ında
bulunan BlueGene/P bilgisayarı ortamında çalışıyor.

Bu simülasyonu yapan bilgisyar çok güçlü olduğu için
Mega Watt enerji tüketiyor. Normal ev bilgisayrlarının
enerji tüketimi iki milyonda bir Mega Watt
değerindedir.

Ne kadar ilginçtir ki bu araştırma ABD İleri Savunma
Araştırma Ajansı (DARPA) tarafından finanse ediliyor.
DARPA 10 milyon nöronun davranişını sağlayacak
elektronik işlemciler için 40 milyon dolarlık bir bütçe
ayırdı. Hedef 2015 yılına kadar 2 litrelik bir hacmi
kaplayan ve binde bir Mega Watt ( bir Kilo Watt) veya
daha az enerji tüketen böyle bir işlemciyi yaratmak.

Günümüz işlemcileri ve mikroçipler Moore Yasası
diye adlandırılan yasa nedeniyle gelişmede belli bir
hızı takip ediyor. Oysa beyin gibi çalışan işlemci
üretilmesi durumunda bu mikroçiplerin gelişme hızı
kat kat daha fazla olacaktır.

IBM bilimadaları C2 simülatörü elektron mikroskopa
benzetiyor. Elektron mikroskop elektron gödererek ve
yansımalar yaratarak maddelerin yüzeylerini ve
yapılarını en ince detayına kadar inceleyebilmekte
böylece teknolojide yeni buluşlar sağlamaktadır.

Bilimciler C2 ise tanıma işlevinin iç yapısını almaya
olanak sağlayacağına inanıyorlar.

IBM araştırmacıları insan beyinini temsil eden ve
200 trilyon komşu nöron bağlantıları ile 10 milyar
nöronun modelini 2019 yılına kadar çıkarabileceklerini
bayağı iddialı görünüyorlar. Bunun için de mevcut
super bilgisayardan çok daha iyi bilgisayara ihtiyaç
vardır.
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Bilimadamları beyinin ön
loblarını kullanmayan
insanların  kendi kendileri farklı
algıladıklarını buldu. beyinin
ön loblarını kullanmayan
insanların kendi kendilerini
rüyalarda yaşar görüyor.

Sağlıklı insanlar ön loblarını
düzenli olarak kullandıkları için
kendi kendileri  daha gerçekçi
görüyorlar. Beyinin bu
davranışını bulan   Brent
Hughes “kendini kendi
akranlarında daha iyi gören
ya da kendi kendini az
bulunan hint kumaşı görenler
beyinlerinin ön loblarını daha
az kullanıyor” diyerek
gözlemlemesini özetliyor.

Araştırmalarında beyinin
faaliyetlerini grüntüleyen  Brent
Hughes beyin faaliyetleri ve
algılamaları ile duygular
arasındaki bağı da
oluşturduğuna inanıyor. Bu
araştırmanın özellikle de yaşlı
insanlardaki deprasyonun
neden daha yaygın olduğunu

da cevaplayacak nitelikte
olduğuna da işareteden
bilimciler uyuşturucu
kullananların ön loblarının
zarar görmesi nedeniyle
davranışlarının farklı olduğuna
dikkat çekiyorlar.

20 ayrı kişiye aynı soruları
sorarak cevaplar alan ve soru
sorulduğu andan itibaren
beyinin “emar”ını (MRI) çeken
bilimciler kendini bulutlarda
gürenlerin ön loblarını
kullanmadıklarını
gözlemlediler. Düşünmeden
çabuk cevap verenlerin de ön
loblarını çok daha az
kullandıkları da yine aynı
araştırmalarda ortaya çıkan bir
bulgu.

Geliştirilen bu “emar” tekniği
sayesınde beyinin
faaliyetlerinin çok daha iyi
incelenebileceğini açıklayan
bilimadamları insan beynin
faaliyetlerini nerede ve nasıl
yaptığını da anlayacağımıza
dikkat çekiyorlar.

Dünyanın En Büyük Beyin Simülasyonu

ABD emperyalist devleti uzun zamandan beri askeri
harcamalarına konsantre olduğundan ülkedeki alt yapı
yatırımlarını hatta mevcut olanların bakımını dahi
yapamaz duruma geldi. Buna son bir yıldır süren
ekonomik ve finansal kriz da eklenince demiryolu ve
karayolları köpruleri çökme tehlikesi ile karşı karşıya
kaldı.

Kasım başında asma köprü olan Kaliforniya Körfezi
Köprüsü'nün haatlarını taşıyan çubuklardan iki tanesi
kopunca köpru bir haftalığına kapatıldı. Köprünün
Kaliforniya trafiğinin  atar damarlarından birini teşkil
ettiği dikkate alındığında ne kadar sorun yarattığı
daha iyi anlaşılır.

Ağustos 2007'de ise  Minnesota'da çöken körü
nedeniyle 13 kişi ölmüş 145 kişi ise yaralanmıştı. ABD
mühendisleri karşı karşıya oldukları bu sorunları daha
yakın takibe alarak en acil köprülerin bakımını
yapmaya koyuldular. Ancak hangi köprünün en acil
bakıma ihtiyaç olduğunu tesbit etmeye kalkıştıklarında
MEMS'ler imdatlarına yetişti. 

Mürekkepli yazıcıların kartuşları için geliştirilen

tekniğin köprülerin yakın takibe alınmasında
kullanilabileceği ortaya çıktı. Köpülerin birçok yerlerine
yerleştirilerek çok küçücük ivmeleri kaydedebilen
MEMS'ler nanometreler boyutundadırlar. Bir
nanometre mililetrenin milyonda bir boyundaolduğu
dikkate alındığında MEMslerin her birinin gözle
görülemeyecek kadar küçük olduğu anlaşılır. Bu
MEMSler gruplar halinde birleştirilerek ivmeleri
algılayabilecek ve kaydedebilecekler.

Bu güne kadar çok hassas ivme detektörleri çok
pahalıya mal oluyordu. Bu da bu detektörlerin yaygın
bir şekilde kullanılmasına engel idi. Ancak bu ivme

detektörlerin üretimi farklı bir teknomojiile üretiliyordu.
Kartuş başlıklarının üretim yöntemi sayesinde
milyonlaca MEMS'ler çok ucuza üretilebilmekte
böylece ivme detektörlerin yaygın bir şekilde
köprülerin birçok yerlerine yerleşrilmelerine olanak
sağlamaktadır. 

MEMS tabanlı bu ivme detektörlerinin sağladıkları
bilgilerbilgisayarlarla analizlari çok kısa zamanda
yapılmakta böylece hangi köprülerin açil bakıma
ihtiyacı olduğu da tesbit edilebilinecek.

Doğru bir şekilde anlaşılan teknoloji klasik kullanım
alanı dışında da çok daha farklı bir amaçiçin
kullanılabildiğini MEMS tabanlı ivme detektörlerinde
görebiliyoruz. Teknolojinin yaygın birşekilde çok
amaçlı kullanımı mevcut düzende sınırlı kalmak
zorundadır. Çünkü kapitalizm azami kar amacıyla
teknolojileri patentleyerek yaygınlaşmasının önünü
uzun süre tıkamaktadır. Teknolojinin hızlı bir şekilde
yayılmasını sağlamanın tek yolu mevcut sistemi
yıkmak ve onun yerine sosyalizmi kurmaktır. Çünkü
sosyalizm temel ekonomik yasası azami kr değil
insanlığın sürekli artan ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Mikroelektromekanik Sistemler(MEMS) Köprü Altlarında

Beyin Faaliyetleri Kendi
Kendimizi Algılamayı Etkiliyor

ABD'de Açlık
Dünyanın en zengin ülkesinde bir milyondan

fazla çocuk aç yaşayıyor. Bu veriler ABD
hükmetinin yardım yaptığı ailelerin sayısından
çıkan veriler..

Tarım Dairesi'nin yaptığı araştırmalara göre
ABD'de 50 milyon kişi kendi kendine
bakamayacak durumdadır. Bu insanlar işsizlik
ve yoksulluk nedeniyle yemek alacak paraları
yoktur. Bu rakam 2008 yılına oranla yüzde 30
artmış durumdadır.

Tarım Dairesi raporuna göre 6.7 milyon kişi
“çok düşük yiyecek güvencesi”ne sahip
durumdadır. Bunlardan yüzde 96'sı satıln
aldıkları yiyeceklerin kendilerine yetmediğini
paraları olmadıkları için de aç kaldıklarını
açıkladılar. Bu kişilerden yarısı aç kaldıkları için
kilo kaybettiklerini de itiraf ettiler.

Yiyecek azlığı yaşayan ailerlere ait çocuk
sayısı ise17 milyon olarak belirtildi. Rapor
ailelerin aç kalarak çocuklarının yiyecek
ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini ancak bir
milyondan fazla çocuğun düpedüz aç kaldığını
da açıkladı.

Aç olanların büyük çoğunluğu zenci ya da
İspanyol kökenli insanlardan olup  özellikle
Mississippi,   Texas ve Arkansas eyaletlerinde
açlığın boyutlarının yüksek olduğu bilgisi veriler
arasında bulunuyor.

Bu veriler hükümetin yaptığı yardımlardan

ortaya çıkan veriler olup hükümeten yardım
alamayan yoksulları hesaba katmıyor. Birçok
aile hükümet kriterlerine uymadıkları için sosyal
yardım alamamakta ve hayırsever kurumların
oluşturduğu sokak çorba mutfaklarında
midelerini doyurmaya çalımaktadır. 

25 milyon kişiyi besleyen ve ülke çapında
200'den fazla deposu olan Yiyecek Bankası
başkanı bu açlığın alarm veren boyutlarda
olduğunu söyledi. Aynı kişi devlet verilerinin
daha fazla 2008 yılını yansıttığını ve 2009
yılında açlığın daha fazla olduğunu ancak
verilerin henüz toparlanmasığını da söyledi.

Açlığın kaynağının çoğunlukla işsizlikten
kaynaklandığını açıklayan uzmanlar asgari
ücretle çalışanların dahi kendi kendilerine yeterli
olamadıklarını ve çoğu zaman açkaldıklarını da
itiraf etmek zorunda kaldılar.

BM'nin hazırladığı bir raporda her 5 saniyede
dünyanın bir yerinde bir cocuğun açlıktan dolayı
öldüğü de yazıldıktan sonra lüks yaşam için
harcanan milyonların kaç cocuğu açlıktan
kurtarabileceği herkese malum olur.

Bir yandan bolluk, diğer yandan açlıktan ölen
çocuklar. Kapitalizm insanları beslemede iflas
etmiştir. Onun artık gmülmesi gerekiyor. Hem
insanları besleyen hem de onların sürekli artan
ihtiyaçlarını karşılayacak sosyalist sistem
insanlığın kurutuluğu olabilir.
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İngitere'de Ulusal Statistik Dairesi
Varlık ve Servet Araştırması'nin
sonuçlarını geçtiğimiz günlerde
açıkladı. Bu araştırma sayesinde
veriler ilk kez tek kaynaktan
görülebilir. Ve veriler bir dizi kaynaktan
toplanan verileri doğrulamış oldu.

Veriler servet dağılımını gerek
coğrafik, gerek emekli gerekse de
borç batağına batmış olanlar şeklinde
de ele alınır vaziyette...

Bu veriler Temmuz 2006 ile Temmuz
2008 yılları arasındaki dönemi
kapsadığından son dönemde yaşanan
yoksulluğu örter nitelikte. Çünkü
yaşanan ekonomik ve finansal kriz
Ekim 2008'da patlak vermişti.

Veriler 2006-08 yıllarında
Britanya'daki toplam bireysel varlık
değerini 9 trilyon sterlin olarak
açıkladı. Bu toplam değerin yüzde
39'u (3.5 trilyon sterlin) konutlardan
kaynaklanırken bankada ve borsada

bulunan kişisel toplam servet bir
trilyon sterlin değerinde olduğu
söyleniyor. Dahası, ortalama ev
başına varlık miktarı 204 bin sterlinlık
bir rakam önümüze kondu. Bu rakam
emeklilik birikimlerini de içine alan bir
rakam. Emeklilik yatırımları
çıkarıldığında bu varlık rakamı 145 bin
sterline düşüyor. Oysa İngiltere'de en
ucuz bir ev 150 bin sterlin değerinde...

Aslında işin sırrı varlık dağılımında
saklıdır. Milli Veriler en zengin yüzde
10 kişiler ikinci sırada olan yüzde
10'dan 2.4 kat daha zengin! Bu yüzde
10 en zenginler İngiltere nüfusunun
yarısına tekabül eden düşük gelirlilern
sahip olduğu toplam varlıktan 5 kez
daha zengin. Bir başka deyimle
İngiltere nüfüsünün yarısını temsil
eden işçiler ve yoksullar toplam
İngiltere servetinin sadece ve sadece
yüzde 9'una sahip. 

İngiltere'de en yoksu yüzde on varlık

sahibi yerine borç batağına batmış
insanlar. Ev sahibi olmalarına karşın
borçları o kadar çok ki aslında yoksul
kategorisine giriyorlar. Borç ve faiz
ödemekten belleri bir türlü
doğrulamıyor. Araştırmaya katılanların
üçte biri borç ödedikleri için hiçbir
mevduatı olmadıklarını açıkladılar. 

En zengin ev halkının yüzde 20'si
toplam servetin yüzde 62'sine sahip
durumda ve yüzde 10 da toplam
servetin yüzde 44'üne sahip
durumdadır. Veriler açıkça ülke
servetinin büyük çoğunluğunun super
zenginlerin elinde olduğunu
gösteriyor. Dahası bu zenginlerin
İngilterenin Güney Doğu bölgelerinde
yaşadıkları da ortaya çıktı. Bu bölgede
yaşyanlar İskoçya'da yaşayanlara
nazaran iki kat daha zengin.

Özellikle de hükümetler ORTALAMA
rakamları kullanarak bu verilerden
ortaya çıkan rakamları  gizleyerek

ülkedeki zengin-yoksul ayrışması
saklanmış oluyor. Geçtiğimiz
dönemde Kuzey Kıbrıs'ta gelirlerin
arttığını öne sürenler ortalama gelir
verilerini göstererek ülkede gelirlerin
ne kadar ilerlediğini söylemeye
çalıtılar. Ortalama gelirlerin 5 bin
dolardan 15 bin dolara yğkseldiğini
ilan etmişlerdi. Oysa ortalama
gelirlerdeki artış çok az bir azınlığın
gelirlerinde büyük bir artış sağlarken
büyük çoğunluğun gelirlerinde böyle
bir artış olmamıştı. Asgari ücretin ev
kiralarına göre kıyaslanması bunun en
bariz örneğidir. 

İngiltere’de Açlık ve Servet

Ekonomik kriz, Afganistan ve Irak
savaşları ve üniversite
mezununlarındaki enflasyon İngiliz
hükümetinin üniversite eğitiminde
kısıtlamaya gitmesine olanak sağladı.

İşletme, Yaratıcılık ve Yetekler
bakanı Lord Mandelson 2010-2011
eğitim yılında üniversitelere ayrılan
bütçede 398 miyon sterlin kesinti
yapılacağını açıkladı. Bu rakam hala
hazırda 2009-2010 yılında yapılan
180 milyon sterlinlik kesintiye ek bir
kesiti olacak. Bu kesiti ile yüksek
eğitim bütçesindeki kesiti yüzde 6.7'ye
ulaşmış olacak. Lord Mandelson
İngiltere ve uluslararası tekellerle çok
iyi ilişkiler içinde olan ve onların bir
anlamda sözcüsü olarak da biliniyor. 

Kesintiler hala hazırda Londra
Metropolitan Universitesi'ni kötü
vurdu. 2009-2010  eğitim yılına borç
içinde giren Londra Metropolitan
Üniversitesi 600 civarında çoğunluğu
öğretim görevlisi çalışanın işine son
vermeye girişti. Ancak çalışanların
mücadelesi burada henüz bitmedi.
Gözlemciler çalışanların Londra
Metropolitan Üniversitesi'ndeki

kavgayı kazanacağını söylüyorlar.

Lord Mandelson'un açıklaması
yüksek eğitim sektöründe yeni
çalkalanmaları da beraberinde getirdi.
Yüksek eğitim sektöründe örgütlenmiş
sendikalar bu kesintilerin ünüversite
ücretlerinde artışa neden olacağını
açıklarken bundan zarar görecek
olanların da yine yüksek öğrenim
görmek isteyen öğrenciler ve onların
aileleri olacaklarını vurgu yaptılar.

İngiliz hükümetleri bir yandan
yüksek eğitim sektörünün önemine
vurgu yaparken diğer yandan da bu
sektöre ayrılan bütçede kesintiler
yapması üniversiteleri ülke dışından
daha fazla öğrenci almaya zorladığını
gösteriyor. Özellikle de yabancı
öğrenci ücretlerinin yüksek olduğu
dikkate alındığında üniversiteler kendi
ülke insanını eğitmet yerine dünya
çapında rekabet eden birer
ticarethaneye dönüştürülüyor.

Ne kadar ilginçtir ki Emek Partisi
1997 yılında hükümete gelirken
eğitime olan yatırımı artıracağından
söz ediyordu. Thatcher hükümetinin
yıllardır yaptığı kesintilere son

vereceklerini söylemişlerdi. Oysa
1997'ye oranlar yüksek eğitim bütçesi
daha fazla olmasına rağmen reel
anlamda enflasyon da dikkate
alındığında yüksek eğitime ayrılan
bütçe 12yılda yüzde 25 küçülmüştür. 

Londra Metropolitan Üniversitesin'de
600 civarında çalışan işten atılmakla
karşı karşıya kalırken bu  çalışanların
yanında 6,182 eğitim görevlisinin işi
de tehdit altındadır. Londra Sanatlar
Üniversitesi 16 kursu iptal edip bazı
bölümleri kapatmıştır. 2003 yılında
hızlandırılmış eğitim devreye
konulduğu halde bu yöntemin terk
edileceği dikkate çekiliyor.
Hızlandırılmış eğitim sisteminde
öğrenciler yaz aylarında da eğitim
görerek 3 yıllık üniversite eğitimini 2
yıla düşürebiliyor.

Ne kadarilginçtir ki aynı Lord
Mandelson daha birkaç ay önce
“üniversitelerin Britanya Endüstri
Federasyonu ve Yeni Endüstrinin
ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekir”
şeklinde demeç vermesine karşın
yüksek eğitim bütçesinde yüzde 6.7
oranında kesintiyi sıkılmada

açıkalyabiliyor.

Gençler arasında işsizliğin 1
milyona yaklaştığı, diğer yandan
Afganistan'daki İngiliz ordusuna
ayrılan parada artışın açıklandığı  bu
günlerde hükümetin eğitimde kısıtıya
gitmesi bir ironi oldu.

Hala hazırda 3 bin sterlinlik
üniversite duhuliyesini fazla bulan ve
yüksek öğrenimden vaz geçmek
zorunda kalan aileler ve gençler,
British Petroleum başkanı Lord
Browne'un önümüzdeki dönemde  bu
duhuliyeleri 5 bin ile 7 bin sterlin
civarına yükseltimesine nasıl bir tavır
sergileyecekleri konusunda tahmin
etmek zor olmasa gerek.

Yaşanan ekonomik ve finansal kriz
nedeniyle bankalara kesenin ağızını
sonuna kadar açan İngiliz Emek
Partisi hükümeti özellikle de işçi ve
emekçilerin çocuklarının yüksek
öğrenim görmek istediği üniversitelere
ise parayı kesmekten geri kalmıyor. 

Yaşanan ekonomik ve finansal krizin
faturası yine işçi ve emekçi ailelere ve
onların çocuklarına kesiliyor.

İngiltere Üniversite Eğitiminde Kesitiye Gidiyor

2003 Irak savaşı sırasında Felluce
çok feci birşekilde bombalanmış bir
dizi zehirli madde muhteva eden
mermiler kullanılmıştı. Son bir yıldır
Felluce'de sakat doğan çocuk
sayısında çok büyük bir artış
gözlemleniyor. 2003 yılından öncesine
oranla 15 kat daha fazla bir artış.

İngiliz The Guardian gazetesinde
yayımlanan haberde Felluce'de sakat
doğan çocuklardaki bu artışın kaynağı
ABD'nin kullandığı mermiler...
Doktorlarla görüşen muhabirler yeni
doğan çocuklarda çeşitli tümörlör
gürüldüğünü, bazı bebeklerin  özürlü
doğduklarını (iki başlı bebekler, eksik
organlı bebekler, vs) doğruladılar.
Özellikle sinir sistemlerine etkileyen

sakatlıkların nedenlerinin doru dürüs
açıklanamadığını vurguladılar.

Felluce'de arazi araştırması yapan
İngiliz doktorlardan David Halpin ve
Chris Burns-Cox bulgularını BM Genel
Kurul'una sunarak bu hastalıkların
kaynağının bağımsız bir komisyon
tarafından araştırılmasını istediler.

Felluce Hastenesinden bir doktor
her iki haftada bir karşılaştıkları özürlü
doğumlara şimdi günde iki kez
karşılaştıklarını söyledi. “Çoğu baş ve
omurilikle alakalı, fakat alt
beşkemiklerinde de özürler görüyoruz”
diyen doktor iki yaşından küçük
bebeklerde yüksek miktarda beyin
tümörleri gördüklerini de vuguladı.

Geçmiş dönemde düşük olan
bebekler özürlü oldukları kayda
geçmemiş ve böylece 4-5 yıldır bu
sorun da örtbas edilmiş oldu. 

The Guardian gazetesi muhabiri
Felluce'de faaliyet gösteren Dr Samira
Abdul Ghani'den 3 hafta boyunca
kayıt tutmasını istedi ve veriler şok
edici. 3 haftada 37 bebek özürlü
doğdu. Büyük çoğunluğu sinir
sisteminde olan sorunlar.

Eni doğan bebelerde görülen bu
hastalıklardan dolayı Felluce
doktorları sorunların kaynağının ne
olduğunu da iyi biliyorlar. Ancak
bunları kanıtlayacak ölçü araçlara
sahip değiller. Doktorlar Felluce'nin
çeşitli yerlrinden toprak örnekleri

toplayıp depoluyorlar. Günü
geldiğinde bu örnekler uygun
aletlerşeincelenebilecek ve bebelerde
görülen bu hastalıkların kaynağı da
kesin bir şekilde kanıtlanmış olacak.

Felluce'de görülen bu abnormal
hastalıklar ayrıca Najaf'ta da
gözlemleniyor. Bilindiği gibi Najaf da
Felluje gibi ABD bombablarında
fazlası ile nasibini almıştı. 

Felluce Çocukları
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Lefkoşa Sanat Tiyatrosu
(LST), ilk oyunlarını
sahneledi. Yaklaşık 1 yıl
önce kurulan LST
yetkilileri yaptığı
açıklamada, Aziz Nesin’in
hikaye ve makalelerinden
oluşan ve Genco Erkal’ın
oyunlaştırdığı “Birtakım
Azizlikler”, prömiyerinde
salonu doldurdu, oyun
beğeni ile karşılandı.
Diren Özdoğal’ın
oynadığı “Birtakım
Azizlikler”, tek kişilik, iki
perdelik bir kara mizah
olarak seyirciden tam not
aldı. LST’nin ikinci oyunu
olan Jeffrey Hatcher’ın
yazdığı “Bir Picasso
Lütfen” de büyük beğeni
kazanırken, Nazi
işgalindeki Paris’te
faşizmin karanlığını,
Picasso’nun Naziler
tarafından tutuklanıp

sorgulanması üzerinden
kültür, sanat, bilim, emek
ve insanlığa karşı girişilen
kapsamlı saldırıyı konu
alıyor. Dünyaca ünlü
İspanyol ressam Pablo
Picasso özelinde tüm
dünya insanlığının
faşizmin barbarlığı
karşısında görevlerine de
işaret eden oyunda
Erdem Oktar ve Suzan
Polat oynuyor. Her iki
oyunun yönetmeni ise
Halil İbrahim Demir.

Sezonun ilk dönemine
iki oyun sahneleyerek
önemli bir başarıya imza
atan Lefkoşa Sanat
Tiyatrosu, oyunlarını
Arabahmet Kültürevi’nde
oynuyor. “Bir Picasso
Lütfen” her Cuma,
“Birtakım Azizlikler” ise
her Cumartesi saat
20.00’de sahneleniyor.

LST Sahne AldıYakın Doğu Üniversitesi’n de
Kürt Kökenli Öğrencilere

Faşist Saldırı

YDÜ Kampüsü 8. Yurt da kalan bir Kürt
kökenli öğrencinin, odasında Kürtçe müzik
dinlemesi üzerine , 5 faşist tarafından
dövülmesiyle başlayan olaylar, faşistlerim
azınca saldırılarıyla devam ediyor.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan
öğrenci, ertesi ün üniversite disiplin kurulu
tarafından 2 ay uzaklaştırma cezası aldı. 

Bunun ardından 17 Aralık da eylem yapan
yaklaşık 150 kadar Kürt kökenli öğrenci, sivil
polislerin ve güvenlik görevlilerinin özetimi
atında YDÜ Kütüphane’ den başlayarak,
rektörlüğe kadar yürüyüş yaptı. Rektörlüğün
önünde toplanan öğrenciler, “ Herkese eğitim
hakkı”, “ Kahrolsun faşizm”, “Faşizme karşı
omuz omuza “ sloganlarını attılar. Eylem
sırasında tekrar toplanan disiplin kurulu,
hakkında ceza verilen öğrencinin, cezasını eri
çekti. 

Kütüphane önüne kadar tekrar yürüyen
eylemciler, burada basın açıklaması yaptı.
Kürtçe basın açıklaması yapan öğrenciler,
basın açıklamasının ardından Ölen Aydın adlı
kişinin ardından bir dakikalık sayı duruşu

yaparak bitirdiler.

Eylemden bir ün sonra saat: 20:00 sularında
bir grup faşist tarafından, Kürt öğrencilere
saldırıda bulunuldu. Kürt öğrencilerinde
karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışmada
polislerin gelmesiyle büyümeden sona erdi.

21 Aralık ünü 10-15 faşist öğrencinin
yeniden saldırmasıyla olaylar tekrar patlak
verdi. Ellerinde sallama- bıçak gibi birçok
kesici aletle elen faşistler YDÜ Kütüphanesi’ ni
adeta savaş alanına çevirdi. Olaylarda 2 Kürt
öğrenci ağır yaralandı. Olaylar yaklaşık 20
dakika kadar sürdü. Çok sayıda resmi ve sivil
polisin gelmesiyle olaylar sona erdi.

Yaralanan öğrencilerden birinin eli kesilirken
bir diğeri sol kasığından bıçak darbesi
almasıyla yoğun bakıma kaldırıldı.

Olayların bitmesinin ardından yaklaşık 3
saat boyunca sivil ve resmi polisler
kütüphaneyi adeta işgal etti. Resmi ve sivil
polisler kütüphanenin arka tarafından çıkış
olup olmadığını kontrol ederken, birçok
öğrenciyi de ayak-üstü soruya tabi tuttu. 

Beş yıl önce 1 Ocak 2005'te
Almanya'da Gerhard Schröder
başkanlığında Sosyal-Demokrat ve
Yeşiller koalisyonu “ Hartz IV reformu”
adı altında bir yasa geçirdiler. Bu yasa
ile işsizlik hakları ve sosyal yardımlar
birleştirildi.

Beş yıldan bu yana bu yasa işsizler
ve sosyal yardıma muhtaç insanlar
için bu nasıl bir sonuç doğurduğunu
gelin hep beraber görelim:

Almanya'da işçiler çalıştıkları sürece
gelirlerinin bir kısmını işsizlik
sigortasına yatırıyorlar. İşsiz kalınca
da son aldıkları maaşın belli bir oranı
(yatırılan sigorta yıllarına göre) işsizlik
ödeneği olarak kendilerine
ödeniyordu.  

2005 yılında geçirilen yasa ile bu
değiştirilerek sigortadan işsizlik ödneği
bir yıla düşürüldü. Bu da yetmezmiş
gibi iş bulmada zorlanan işsizler ikinci
yılda sigorta haklarını
kaybettiklerinden ayda 359 Euro
sosyal yardım parasına mahkum
ediliyorlar. Böylece uzun
yıllaryatırılmış olan işsizlik sigortası
yutulmuş oluyor.

Özelliklede 50 yaşının üzerinde olan
ve işlerini kaybedenlerin yeni bir iş
bulmaları çok zor olduğundan bu
işsizler geriye kalan ömürlerinde 359
Euro sosyal yardım ile sefalete terk
ediliyorlar. Bu durum burada bitmiyor.
Bu işsizler 359 Euro sosyal yardım
almak için bile aktif olarak iş aramak
zorundadırlar. Bulundukları şehirde iş
bulamazlarsa başka şehirlere gidip iş
bulmaya zorlanıyorlar. Bu insanların
ailelerini geride bırakması dikkate bile
alınmıyor. Hatta başka kentlerde
buldukları iş onların hem kendilerini
hem de ailelerini geçindirecek oranda
değidir bile.

Hartz-IV reformları ile işsizliğin
azalacağını söyleyenler artan işsizlik
oranları ve sayıları karşısında sessiz
kalmayı tercih ediyorlar.  Hartz-IV
reformundan sonra verileri inceleyen
Nuremberg İş Araştırma Enstitüsü bu
reformların uzun dönemli işsizleri çok
daha kötü durumda bıraktığını
açıkladı. Hükümetlerin uzun dönemli
işsizlerin sorunlarına eğilmesi
gerektiğini vurguladı.

Yardım Birliği Nisan 2009 verilerine
göre  Hartz IV tabanlı yardım

görenlerin sayısının 4.93 milyon kişi
olduğu bildirildi. 3.5 yıl önce, yani
Eylül 2005 yılında, bu sayı 5.15
milyon idi. Yardım Birliği  Eylül
2005'de 1.78 milyon çocuğun  Hartz
IV sosyal yardımlarından beslendiğini
açıkladıktan sonra 2009 yılında bu
rakamı 1.74 milyon çocuk olarak da
açıkladı. 

Bu veriler açıkça Hartz IV
reformunun gerek işsizlik sayısını
aşağıya çekmek gerekse de ücretlerin
artmasını kısıtlamak hatta aşağıya
çekmeye yönelik olduğunu gösteriyor.
Açlıkla boğuşan ve sefalet yardımla
baş başa kalan bir işsiz herhangi bir
işi mevcut piyasa fiyatının altında,
yani daha düşük ücrete, yapmaya
zorlanıyor. Böylece azami karlar için
sömürü katmerleşiyor.

Merkel  önderliğinde hükümete
gelen muhazefekarlar bu Sosyal-
Demokrat ve Yeşiller koalisyonunun
“Hartz IV reformu”nu göz bebekleri
gibi koruyorlar. Sosyal-Demokrat ve
Yeşiller koalisyonunun çıkardıkları bu
reform sayesinde  patronlar bu
ekonomik krizde işçilerin ücret
artışlarını frenlemekte hatta onları

işsizlikle de tehdit etmektedirler. 

Hartz IV reformu bazı işçileri full-
time işlerden part-time işlere
geçmesine neden oldu. Bu yasa
yüzünden 9 milyon işçi part-time
çalımak zorunda kalıyor. Geçici işçi
çalıştırma eskiden pek rağabet
görmezken bu yasa sayesinde çok
rağabet gürür oldu. 1.2 milyon işçi
saati brüt 5 Euro çalımaya mahküm
oldu. Bu rakam burjuvaların kendi
krumu (OECD) tarafından açlık
sınırının altı olarak bildirildi. 

İşçilerin ve çalışanların haklarını
savunduklarını ilan eden Sosyal-
Demokrat ve Yeşiller gibi dostlar
olduktan sonra  düşmana  gerek bile
kalmıyor.  

Almanya'da Sosyal-Demokrat ve Yeşillerin Mirası
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Kamu Görevlilerinin Maaş ve
Ödeneklerini Düzenleyen Yasa
Tasarısı’nın mecliste görüşülmeye
başlanacağı gün, Sendikalar
Platformu’nun çağrısıyla tüm ülkede bir
kez daha genel grev ilan edildi ve 23
Kasım günü Lefkoşa’da yaklaşık 5000
emekçinin katılımıyla yasayı engellemek
üzere miting gerçekleştirildi.

Yasa tasarısı mecliste görüşülmeye
başlandığı esnada Girne Kapısı’na doğru
“Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Faşist
AKP işbirlikçi UBP” gibi sloganlar ve
çeşitli sloganların yazdığı döviz ve
pankartlarla yürüyüşe geçen kortejler,
meclisin yanında yer alan Şehitler
Abidesi’ne yaklaştığı sırada, kortejin
önünde arbede yaşanmaya başlandı.

Meclis önünde barikat kuran polis,
meclise yürümek isteyen kitleyi
engellemeye çalıştı. Polisle yaşanan
arbede sonucunda barikatı yarmayı
başaran eylemciler, arkada bekleyen
polislerin de destek vermesiyle eylemden
önce meclis önüne yerleştirilen ring

aracına tartaklanarak bindirildi. Eylemci
kitlenin de barikata yüklenmesi ile dağılan
polis barikatıyla arbede daha da yükseldi.
Polisin tartaklayarak, şiddet kullanarak,
yerlerde sürükleyerek ve itekleyerek yaka
paça ring aracına bindirdiği eylemciler,
sloganlar atarak bu tavrı protesto etti.
Polis aracına bindirilmeye çalışılan yaşı
ilerlemiş ve hasta olduğu öğrenilen bir
kişinin ise eylemcilerin araçta çok yüksek
seste gürültü çıkararak duruma müdahale
etmesi ve araç dışındaki eylemcilerin de
çabasıyla araçtan indirildiği ve
sonrasında yere yığılarak bir süre
baygınlık geçirdiği gözlemlendi. Bir ring
aracına 16 eylemcinin üst üste
bindirilerek hızla polis merkezine
götürülmek istenmesi sırasında da
tehlikeli anlar yaşandı, araçtaki
kalabalıktan dolayı aracın arka kapısının
kapanamamasından kaynaklı bir kaza
şans eseri gerçekleşmedi. Çeşitli basın
kuruluşlarına açıklama yapan eylemciler,
polis merkezine götürülürken oturacak
yer kalmadığı için çok sayıda

Emekçilere
Yeni Dayatma!

Kýbrýs’ta

SOSYALIST GERCEK
Siyasi Gazete

Ayda Bir
Yayınlanır

Her Çarşamba
Buluşuyoruz

Birlikte düşünmek ve birlikte üretmek
için her Çarşamba Saat 19:00’da E.K.İ.M.

Kültür Sanat Üretim Merkezi’nde
buluşuyoruz. 

Bize katılmak için arayın 0533 863 66 60

E.K.i.M.’den
haberler

E.K.İ.M. Satranç Birimi eğitim çalışmaları
ve Müzik Grubu çalışmaları devam
ediyor.

E.K.İ.M. yetkilileri tarafından önümüzdeki
aylarda farklı alanlarla ilgilenen kişilerin
katılımı ile yeni çalışma alanlarında da
aktivitelerin başlayabileceği belirtildi.

E.K.İ.M. çalışmaları ile ilgili olarak daha
fazla bilgi almak için 0533 863 66 60 numaralı telefondan iletişim
kurulabilirsiniz.

Devamı Sayfa 4’de


