
Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı Temmuz 2012 (Yıl 38)

“Başkanlık Sistemi”Ama Nasıl?
Şu günlerde “başkanlık sistemi” tartışmasıülkemizde revaçta. İşbirlikçitekelciburjuvazi ve yabancı sermaye ülkedesermayesini ve yatırımlarını uzun vadedegaranti altına almak için, sermayedenyana otoriter, baskıcı düzenin sürmesinive gücü tek elde toplamayı uygun görüyor.Bu onların zayıflıklarına delalettir.Korkuyorlar... Sınıf hareketininyükselmesinden, halkların özgürlükhareketinden korkuyorlar. Korkununecele faydası yoktur. “Başkanlık sistemi”ile kendilerini güçlü göstermeye, bu sunnigücün rüzgarında ömürlerini uzatmayaçalışıyorlar.
Biz bu tartışmada başka bir perspektifgeliştiriyoruz. Egemen sınıfları kendisilahları ile vurmalıyız. Madem kibaşkanlık sistemi istiyorlar, tartışalım.Bizim açımızdan iktidarın yürütmeorganlarının biçimi ve şekli değil, sınıfsalözü ve içeriği belirleyicidir. Dolayısıylabu konuda tavrımız iktidar mücadelemizile sıkı sıkıya bağlıdır. Adı ve biçimi nasılkonursa konsun, burjuvazinin iktidarıyıkılmalıdır. Bunun ilk aşaması antiemperyalist demokratik halk devrimisürecine tekabül edebilir.
Onlar, bu tartışmayı kendi içlerindekigüçler dengesi müsaade ederse “yenianayasa tartışmaları” çerçevesindegündeme getiriyorlar. Yeni anayasa sadece“başkanlık mı, değil mi?” meselesindenibaret değildir. Yeni anayasa “vatandaşlık”tanımının netleşmesi gerektiği, “çok uluslubir cumhuriyet”in tanımlanması gerektiği,işçi sınıfı ve geniş emekçi kesimlerindemokratiksosyal ve siyasal haklarınınyasal güvence altına alındığı, Kürtulusunun siyasi ve demokratik haklarınıneksiksiz tanındığı bir çerçeveyeoturmalıdır. Ulusların, özellikle veöncelikle Kürdistan’ın demokratik özerkliğive diğer ulusların ona uygun siyasiyapılanması yeni anayasa çerçevesindeolmazsa olmaz belirlenmesi gereken birgerçektir. Özerk cumhuriyetlerin kendidevlet başkanları olursa, özerkcumhuriyetler birliği niteliği alacak olanmerkezin de tabii
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Türkiye Komünist Partisi

oradadır!

Devamı 4. sayfada

Çağrı
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AKP rejimi ABD ve AB emperyalizminin taşeronu olarak Suriye’nin içişlerine müdahil oluyor. Böyle bir politika ve “komşuluk” ilişkileri ne de“uluslararası diplomasi kuralları” ile uyumlu değildir. Ama bunu kimesöylüyorsun. Her fırsatta demokrasiden, insan haklarından bahsedenler,konu kendi sınıfsal çıkarları olunca gemi azıya alıyorlar, gözlerini kanbürüyor. Dört koldan saldrırıyorlar. Türkiye kontraların eğitildiği kamplarınyuvası. Amerikalı, İngiliz, Fransız ve Türk subaylar kontralara silahlıeğitim veriyor. Yine Amerikalılar ve Almanlar istihbarat eğitimi veriyorlar.Savaş tekniği tüm NATO ülkelerinden toplanarak getiriliyor. İskenderunlimanı silah kaçakçılığının ana üssü oldu. Türkiye, çok yönlü olarak görevüstlenmiş. Hem yer tahsis ediyor, lojistik destek veriyor, hem de bölgedekietnik özellikleri değerlendirerek gizli operasyonları üstleniyor. Sarı saçlı,mavi gözlü, arapça veya kürtçe bilmeyen bir yabancı elemanınüstlenemeyeceği görevleri, özel harekatçı sivil timler, faşist ve islamistparamiliter unsurlar yerine getiriyor. MİT de onlar vasıtasıyla bölgedecirit atıyor. Suriye’de alıkonan sözde “gazetecilerin” ne görevle oralardadolaştıklarını belirtmeye gerek yok. Hatay halkı huzursuz. Kardeşlerinin,akrabalarının katledilmesi için düzenlenen senaryoların aleti olmak istemiyor.
Suriye’nin radar sistemlerini test etmek için savaş jeti yollayacak ve onukobay olarak feda edecek kadar gözü dönen bu iktidar maalesef hırs ilehareket eden ve ne yaptığını bilmeyen bir çocuk gibi davranıyor. O kadarraydan çıkmışlar ve yaptıkları yanlışı o kadar kanıksamışlar ki, gayetrahat, Suriye’ye müdahale edebileceklerini her fırsatta söyleyebiliyorlar.Roboski’de 35 suçsuz insanı katleden ve üstünü örtenler, Kürdistan’da“terörle mücadele ediyoruz” maskesi altında köyleri bombalayan, insanlarızorunlu göçe zorlayan, tek beslenme ve gelir kaynakları olan tarlalarınıimha eden, hayvanlarını katledenler kendileri değilmiş gibi. BDP dışındaparlamentodaki hiç bir partinin mensubu da kalkıp “siz ne yapıyorsunuz”demiyor.
Ortada çok ilginç bir tablo var. Ama bu tabloyu anlamaya çalışmak eğersiyasal olarak doğru bir bakış açısı geliştiremiyorsanız mümkün değil.Böyle barbar bir iktidara karşı ne yapacağını da bilemezsin o durumda.Onun için, “emperyalizm savaş demektir” cümlesinin anlamını çok doğrukavramalıyız. Emperyalizm savaş demekse, halklar da barış istiyor. Ancakbu ulusal bir mesele değildir, sınıfsal bir sorundur. Çünkü emperyalizmsınıfsal bir olgudur. Emperyalizme karşı mücadele CHPli, MHPli, İPli,SPli hempaların “ulusal” mücadelesi ile alt edilemez. Emperyalizme karşısınıfsal mücadele işçi sınıfı ve onun avantgard gücü Türkiye KomünistPartisi önderliğinde, bu süreçteki siyasal ve sosyal bağlaşıkları ileyürütülecektir.
Barış ve Demokrasi mücadelesi, iktidar ve sosyalizm mücadelesindenbağımsız ele alınamaz. Emperyalizme karşı mücadele de proletaryanınuluslararası mücadelesinin bir bileşenidir. Türkiye Komünist Partisi,Türk, Kürt, tüm uluslardan devrimcileri emperyalizme karşı mücadeleyiyükseltmeye çağırıyor.
Emperyalizm; Suriyeden elini çek!
Türkiye Komünist Partisi
01 Temmuz 2012



Sosyalizmde temel sektörlerdeki üretimaraçları toplumsal mülkiyet altındadır.Üretim, bölüşüm ve tüketim, merkeziplanlı sosyalist ekonomi kurallarıçerçevesinde toplumsal gereksinimegöre belirlenir. Kapitalizmde ise,üretim araçları üzerindeki özelmülkiyet sömürünün kaynağınıoluşturduğundan, işçi sınıfınınsömürülmesini ve üretilen ürünlerinadil olarak bölüşülmemesiniberaberinde getirir. Onun içinsosyalizmde “sosyalist ekonominingelişmesinden” söz edilir. Karl Marks’agöre, emek, üretimin değerinibelirlediğine göre, aynı zamandasosyalist ekonominin gelişmesinin demotorunu oluşturmaktadır. Leninde, sosyalist ekonominin gelişmesininve sosyalizmin başarısının emeküretkenliğinin artmasına bağlıolacağını belirtmiştir.
Kapitalizmde ise ekonomik büyümekavramı, üretilen mal ve hizmetkapasitesinde oluşan artış içinkullanılır. Kapitalist bir ülkeninekonomik büyümesi, ülkede kişi başınagayrı safi yurtiçi gelirin (eski adıylagayrı safi milli hasıla GSMH) sürekliolarak artması olarak anlaşılmaktadır.Kapitalizmde ekonomik büyüme işçisınıfı ve diğer emekçi katmanlarınsömürüsünün artmasına ve işsizlerordusunun büyümesine sebep olur.
Kapitalizmde, ekonomik büyümegöstergeleri açıklanırken, genelliklesadece mal ve hizmet üretimindekiartış değil, aynı zamanda fiyatartışlarından ötürü oluşan değerlerde bu istatistiklere dahil edilerek sunni

ve şişirme ekonomik büyüme oranlarıaçıklanır. Bu da kuşkusuz ki reel değildir.
Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki,kapitalizmde ekonomik büyüme ilesosyalist ekonominin gelişmesikavramları arasında öz itibarıylaönemli farklılıklar vardır, daha doğrusuapayrı yaklaşımlardır.

Bir ülkede sanayi üretiminin gelişmeoranını dikkate almadan, sadece genelolarak üretim ve hizmet alanındabüyümenin gelişmesini ve onunsonuçlarını yüzdeler ile yansıtmak birülkede ekonominin gelişmesini doğruolarak açıklamaz.
Kapitalizmde ekonomik büyümeninyüzde oranlarının artışının propagandaedilmesi, öz itibarı ile toplumun sınıfsalsorunlarından ve mücadelelerindenuzaklaştırılması için kullanılan bir

mekanizmadır. Yabancı sermayeyatırımları, borç ve kredilerin hesabakatılması ile belirledikleri bu büyümedeğerlerini bir de fiyat artışlarındandolayı oluşan kişi başı gayrı safi yurtiçigelirin yükselişini ekonominin başarısıolarak göstermek yanıltıcıdır. Yani“pazar hareketli, insanlar daha fazlapara harcıyor” demek istiyorlar. Buharcamaları toplumu boğazına kadarkredi ve borç batağına sokarakyaptırdıklarını, öte yandan da işsizliğinbu koşullarda sürekli artmasından sözetmiyorlar. Dolayısıyla “ekonomikbüyüme” söylemleri kapitalizmdetoplumu yanıltmak ve kendi düzenininsüresini uzatmak için kullanılan yanlışbir bilgilendirmeden başka birşeydeğildir.
Sosyalizmin ise böyle yanıltmalaraihtiyacı yoktur ve de bu ölçüler ilesosyalist ekonomi ile kapitalistekonomiyi karşılaştırmak da doğrudeğildir. Apayrı gelişme yollarıgösterecek olan iki ayrı sistemin ikiayrı ekonomileri, bu gelişmenintopluma yansıması oranındabirbirleriyle uluslararası plandahesaplaşacaklarıdr. Onun için iki ayrısiyasal ve ekonomik düzeninözelliklerini birebir karşılaştırmayaçalışmak bizi doğru sonuçlaragötürmez.
Günlük çalışmalarımızda, sosyalistekonominin propagandasını yaparkenve bir sömürü ekonomisi olan kapitalistekonomiyi eleştirirken bu olgularıdikkate almalıyız.
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İşi yavaşlatma eylemi yaptıkları içinişten çıkarılan THY emekçilerininhaklarını savunmaları da engellenmeyeçalışılıyor. Yeşilköy Atatürk Havalimanıidari amiri vali yardımcısı, havalimanıçevresini eyleme yasak bölge ilan etti.
Sendikalaşmaya karşı dünyanın heryanında havayollarının kendilerinegöre önlem almaları kimse için sırdeğil. Sendikalaşmayı engellemek içinen çok kullandıkları yöntem, önderkonumunda olan veya sosyal haklarınıkorumak için eylem yapma cesaretiolan emekçileri işten çıkarmak. THYde bunu uyguladı. Çalışma Bakanınındahi aracılık yapma girişimini reddetti

THY yönetimi. Halbuki Başbakan „alo“dese hemen esas duruşa geçen THYyöneticileri onun girişimde bulunmasıdurumunda itirazda bulunamazlardı.Ancak, Başbakan neden „alo“ desinki? Bu uygulamalar zaten onunfelsefesine uygun yöntemleri içeriyor.
İspanya, Yunanistan ve Almanya’da,THY’nin emsali bayrak taşıyıcıhavayolları gibi THY de çeşitliyöntemler izliyor. Birincisi; taşeronşirketler kullanıp belirli hizmetlerionlardan alıyorlar. THY, bu uygulamayı2 sene önce çağrı merkezlerindeki tümçalışanları „çağrı merkezlerinikapatma“ gerekçesi ile işsizler

ordusuna kattı ve çağrı merkezihizmetlerini dost ve akrabalarınakurdurdukları özel bir şirkete taşareettiler. İkincisi; bazı şirketdepartmanlarını ayrı şirketler halinegetirerek, yeni şirketler kurarak,sendikalaşmanın önüne geçmek vesosyal hakları budamak. THY, buuygulamayı yine 23 sene önce binlerceçalışanını kapsayan yer hizmetlerialanında gerçekleştirdi. TGS adı altındayeni bir şirket kurarak, yerhizmetlerinde çalışan emekçileri hiçbir tazminat
ödemeden THY kadrosundan çıkarıpTGS kadrosuna

soktular. İtiraz edenleri ise, işe almamatehdidi ile baskı altına alıp konuyuçözdüler. TGS’ye geçen emekçilerintüm kıdem tazminatı haklarını, Havaİş Sendikası ileTHY’nin yıllara dayalımücadeleleri sonucuelde ettikleri sosyal hakkazanımlarınıbudadılar, yok ettiler.
Daha önceki yıllardada THY Teknik’in ayrıolarak şirketleşmesi ilebenzer uygulamalaryaşama geçirilmişti.THY’nin eskiden kendiaraç parkı ile yaptığıpersonel servisi taşımacılığı önceBaşbakan’ın akrabaları ve THYyöneticilerinin hemşehrileri Albayrakgrubuna, yakın zamanda da Albayrak& Günaydın ortaklığı ile kurulanTUREX’e devredildi. Günde bine yakınseferin rantı bu efendilere yediriliyor.En son İETT’nin de katkıları ilehavalimanışehiriçi yolcu taşımacılığınıda HAVATAŞ adı altında bu grubaverdiler.
105 THY emekçisinin, sadece işiyavaşlatmalarından dolayı iş akitlerininSMS yoluyla fesh edilmesi ve tümdayanışma eylemlerine ve protestolarakarşın bu kararın geri alınmaması,konunun yargıya ve iş hukukuna havaleedilmesi ile devam ediyor. Buradaönemli olan ülkede bu kadar göz

önünde olan ve ağırlık hissesi kamuyaait bir işletmede bile çalışanların büyükçoğunluğunun bu direnişlerin dışındakalması ve dayanışma amacıyla dahi

işten çıkarılan arkadaşlarının yanındayer almamalarıdır. Halbuki, 105 THYemekçisinin SMS yoluyla iştenatılmaları duyulur duyulmaz tüm THYemekçileri aktif direnişe geçip bu karargeri alana kadar tüm uçuşları vehizmetleri durdursalar idi tablo çokfarklı olacaktı. THY direnişinden veonun sonuçlarından çıkarılmasıgereken en önemli ders bu gerçektir.
İş yavaşlatma sonucunda THYyönetiminin yaptırımlarını engellemenin ve bu tür yaptırımları heralanda engellemenin yolu aktif direnişve grev olurdu. Böyle bir direniş, işçisınıfının sendikal mücadelesinde degenelde ciddi bir ivme sağlardı.
Türkiye Komünist Partisi bu

gelişmelerden önemli sonuçlarçıkarıyor. THY içinde, tek tekvardiyalarda, departmanlarda öncüişçilerin ve emekçilerin örgütlenmesinin ne kadar yakıcıolduğu ve bu kadarstratejik bir işletmedeyetersiz kalınmasınındeğerlendirilmesigerekiyor. Hava İşsendikasi özündemücadeleci birsendikadır, ancak bugerçek gösteriyor ki,sendika yönetimininuzlaşmaz tavrı tekbaşına yeterli olmuyor.Taban çalışmasının geliştirilmesi,sendikal bir hak olan sendikal eğitimeTHY emekçilerinin daha yoğunkatılımının sağlanıp, sınıf bilinçleriningeliştirilmesine katkı sağlanmasıolmazsa olmaz önem taşıyor. İştenatılan emekçiler ile ulusal veuluslararası dayanışma çok önemli idive çok güzel bir örnek teşkil etti, amabizzat THY emekçilerinin haklarınadaha fazla sahip çıkmalarınısağlayamama nedeni ile tek başınayetersiz kaldı. THY’de çarklarındurması Türkiye CumhuriyetiHükümetinin tahammül edemeyeceğimaddi ve politik zararlara sebepolacağından kesinlikle sonuç alıcıolacak ve işçi sınıfının sendikalmücadelesinde ülke çapında birkıvılcım vazifesi görecektir.

THY Emekçilerinin Direnişi ve Çıkarılması Gereken Dersler
4+4+4, Kürtaj, Sezeryan …

AKP Rejiminin Kadınlara Karşı Girişimi
Türkiye önce bir süre eğitimdeki 4+4+4konusunu tartıştı. İlginçtir ki yoğunbir tartışmanın ardından herhangi birsonuç alınmadan konu gündemdenkaydı. Ardından „terör“ v.s. derkenkonu dağıldı, bir geçiş dönemiyaşandı ve birden Başbakanın kürtajve sezeryan’a karşı söylemleri ortalığıkarıştırdı. Bir süre de bu konutartışıldı ve yine sonuçta birdeğişiklik olmadan jet uçağınınSuriye karasularında düşmesi ilegündem yine değişti.
4+4+4 ile ilgili farklı yorumlar vedeğerlendirmeler yapıldı. Birincisi veen önemlisi İmam Hatip Mezunlarınınyüksek öğrenime geçişlerini

kolaylaştırıcı bir formül olarakadlandırıldı. İkincisi, 12 yıllık eğitiminbirçok yoksul ve dar gelirli aileçocukları için mümkün olamayacağı,

bundan dolayı da eğitim düzeyinindüşürülmesinin hedeflendiği dilegetirildi. Üçüncüsü ise bu uygulama

ile kız çocuklarının eğitime daha erkenson vererek eğitim düzeyleriningerileyeceği değerlendirildi.
Bu görüşlerin tümüne katılmaklaberaber buna bir de dördüncüsünüeklemek gerekir. Bu da bütün bunedenlerden ötürü, kadınlarıntoplumsal yaşamdan ve üretimdenkoparılması, eve hapsedilmesidir.AKP rejimi, çocukların eğitimindenbaşlayarak bu amaca ulaşmaya vetoplumun çok dinamik, aktiftoplumsal bir kesimini oluşturankadınların bu yöntemle pasifizeedilebilmesini hedefliyor. Aktifolacak ise de ancak islami hareketleriçinde bunu
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Günlük çalışmalarımızda, sosyalistekonominin propagandasını yaparkenve bir sömürü ekonomisi olan kapitalistekonomiyi eleştirirken bu olgularıdikkate almalıyız.
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Ekonomik Büyüme? THY Emekçilerinin Direnişi ...

İkinci sayfadan devam

Devamı 3. sayfada

İşi yavaşlatma eylemi yaptıkları içinişten çıkarılan THY emekçilerininhaklarını savunmaları da engellenmeyeçalışılıyor. Yeşilköy Atatürk Havalimanıidari amiri vali yardımcısı, havalimanıçevresini eyleme yasak bölge ilan etti.
Sendikalaşmaya karşı dünyanın heryanında havayollarının kendilerinegöre önlem almaları kimse için sırdeğil. Sendikalaşmayı engellemek içinen çok kullandıkları yöntem, önderkonumunda olan veya sosyal haklarınıkorumak için eylem yapma cesaretiolan emekçileri işten çıkarmak. THYde bunu uyguladı. Çalışma Bakanınındahi aracılık yapma girişimini reddetti

THY yönetimi. Halbuki Başbakan „alo“dese hemen esas duruşa geçen THYyöneticileri onun girişimde bulunmasıdurumunda itirazda bulunamazlardı.Ancak, Başbakan neden „alo“ desinki? Bu uygulamalar zaten onunfelsefesine uygun yöntemleri içeriyor.
İspanya, Yunanistan ve Almanya’da,THY’nin emsali bayrak taşıyıcıhavayolları gibi THY de çeşitliyöntemler izliyor. Birincisi; taşeronşirketler kullanıp belirli hizmetlerionlardan alıyorlar. THY, bu uygulamayı2 sene önce çağrı merkezlerindeki tümçalışanları „çağrı merkezlerinikapatma“ gerekçesi ile işsizler

ordusuna kattı ve çağrı merkezihizmetlerini dost ve akrabalarınakurdurdukları özel bir şirkete taşareettiler. İkincisi; bazı şirketdepartmanlarını ayrı şirketler halinegetirerek, yeni şirketler kurarak,sendikalaşmanın önüne geçmek vesosyal hakları budamak. THY, buuygulamayı yine 23 sene önce binlerceçalışanını kapsayan yer hizmetlerialanında gerçekleştirdi. TGS adı altındayeni bir şirket kurarak, yerhizmetlerinde çalışan emekçileri hiçbir tazminat
ödemeden THY kadrosundan çıkarıpTGS kadrosuna

soktular. İtiraz edenleri ise, işe almamatehdidi ile baskı altına alıp konuyuçözdüler. TGS’ye geçen emekçilerintüm kıdem tazminatı haklarını, Havaİş Sendikası ileTHY’nin yıllara dayalımücadeleleri sonucuelde ettikleri sosyal hakkazanımlarınıbudadılar, yok ettiler.
Daha önceki yıllardada THY Teknik’in ayrıolarak şirketleşmesi ilebenzer uygulamalaryaşama geçirilmişti.THY’nin eskiden kendiaraç parkı ile yaptığıpersonel servisi taşımacılığı önceBaşbakan’ın akrabaları ve THYyöneticilerinin hemşehrileri Albayrakgrubuna, yakın zamanda da Albayrak& Günaydın ortaklığı ile kurulanTUREX’e devredildi. Günde bine yakınseferin rantı bu efendilere yediriliyor.En son İETT’nin de katkıları ilehavalimanışehiriçi yolcu taşımacılığınıda HAVATAŞ adı altında bu grubaverdiler.
105 THY emekçisinin, sadece işiyavaşlatmalarından dolayı iş akitlerininSMS yoluyla fesh edilmesi ve tümdayanışma eylemlerine ve protestolarakarşın bu kararın geri alınmaması,konunun yargıya ve iş hukukuna havaleedilmesi ile devam ediyor. Buradaönemli olan ülkede bu kadar göz

önünde olan ve ağırlık hissesi kamuyaait bir işletmede bile çalışanların büyükçoğunluğunun bu direnişlerin dışındakalması ve dayanışma amacıyla dahi

işten çıkarılan arkadaşlarının yanındayer almamalarıdır. Halbuki, 105 THYemekçisinin SMS yoluyla iştenatılmaları duyulur duyulmaz tüm THYemekçileri aktif direnişe geçip bu karargeri alana kadar tüm uçuşları vehizmetleri durdursalar idi tablo çokfarklı olacaktı. THY direnişinden veonun sonuçlarından çıkarılmasıgereken en önemli ders bu gerçektir.
İş yavaşlatma sonucunda THYyönetiminin yaptırımlarını engellemenin ve bu tür yaptırımları heralanda engellemenin yolu aktif direnişve grev olurdu. Böyle bir direniş, işçisınıfının sendikal mücadelesinde degenelde ciddi bir ivme sağlardı.
Türkiye Komünist Partisi bu

gelişmelerden önemli sonuçlarçıkarıyor. THY içinde, tek tekvardiyalarda, departmanlarda öncüişçilerin ve emekçilerin örgütlenmesinin ne kadar yakıcıolduğu ve bu kadarstratejik bir işletmedeyetersiz kalınmasınındeğerlendirilmesigerekiyor. Hava İşsendikasi özündemücadeleci birsendikadır, ancak bugerçek gösteriyor ki,sendika yönetimininuzlaşmaz tavrı tekbaşına yeterli olmuyor.Taban çalışmasının geliştirilmesi,sendikal bir hak olan sendikal eğitimeTHY emekçilerinin daha yoğunkatılımının sağlanıp, sınıf bilinçleriningeliştirilmesine katkı sağlanmasıolmazsa olmaz önem taşıyor. İştenatılan emekçiler ile ulusal veuluslararası dayanışma çok önemli idive çok güzel bir örnek teşkil etti, amabizzat THY emekçilerinin haklarınadaha fazla sahip çıkmalarınısağlayamama nedeni ile tek başınayetersiz kaldı. THY’de çarklarındurması Türkiye CumhuriyetiHükümetinin tahammül edemeyeceğimaddi ve politik zararlara sebepolacağından kesinlikle sonuç alıcıolacak ve işçi sınıfının sendikalmücadelesinde ülke çapında birkıvılcım vazifesi görecektir.

THY Emekçilerinin Direnişi ve Çıkarılması Gereken Dersler
4+4+4, Kürtaj, Sezeryan …

AKP Rejiminin Kadınlara Karşı Girişimi
Türkiye önce bir süre eğitimdeki 4+4+4konusunu tartıştı. İlginçtir ki yoğunbir tartışmanın ardından herhangi birsonuç alınmadan konu gündemdenkaydı. Ardından „terör“ v.s. derkenkonu dağıldı, bir geçiş dönemiyaşandı ve birden Başbakanın kürtajve sezeryan’a karşı söylemleri ortalığıkarıştırdı. Bir süre de bu konutartışıldı ve yine sonuçta birdeğişiklik olmadan jet uçağınınSuriye karasularında düşmesi ilegündem yine değişti.
4+4+4 ile ilgili farklı yorumlar vedeğerlendirmeler yapıldı. Birincisi veen önemlisi İmam Hatip Mezunlarınınyüksek öğrenime geçişlerini

kolaylaştırıcı bir formül olarakadlandırıldı. İkincisi, 12 yıllık eğitiminbirçok yoksul ve dar gelirli aileçocukları için mümkün olamayacağı,

bundan dolayı da eğitim düzeyinindüşürülmesinin hedeflendiği dilegetirildi. Üçüncüsü ise bu uygulama

ile kız çocuklarının eğitime daha erkenson vererek eğitim düzeyleriningerileyeceği değerlendirildi.
Bu görüşlerin tümüne katılmaklaberaber buna bir de dördüncüsünüeklemek gerekir. Bu da bütün bunedenlerden ötürü, kadınlarıntoplumsal yaşamdan ve üretimdenkoparılması, eve hapsedilmesidir.AKP rejimi, çocukların eğitimindenbaşlayarak bu amaca ulaşmaya vetoplumun çok dinamik, aktiftoplumsal bir kesimini oluşturankadınların bu yöntemle pasifizeedilebilmesini hedefliyor. Aktifolacak ise de ancak islami hareketleriçinde bunu

Devamı 4. sayfada
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Başkanlık Sistemi ...Birinci sayfadan devam
ki bir devlet başkanı olabilir. Bunaitirazımız yok.
O halde, egemen sınıfların oyununubozalım, “başkanlık sistemi”

tartışmasını, “yeni anayasa” ve“demokratik özerk cumhuriyetler”temelinde geliştirelim. Ülkede siyasianlamda böyle bir gelişme egemensınıfların iktidarını sarsacaktır, güçler

dengesi değişecektir. Parlamentodave parlamento dışında, uyumlu birmücadele, onların korkulu rüyasıdır.

4+4+4, Kürtaj, Sezeryan …
Üçüncü sayfadan devam
uygalayacakları bir yapı hedefliyor.Halbuki kadınlar, birer anne olarak,birer öğretmen olarak, birer işçi olarakve hayatın hangi alanında üretimekatılırlarsa katılsınlar, toplumsal hakve özgürlüklerini en yüksek sesle dilegetiren kesimdir.
Kürtaj ve sezeryan tedavilerininuygulanmasının yasaklanması da aynımantığa hizmet etmektedir. Her ailedeen az üç çocuk olacak ve kadınlar buçocukları büyütmek ve ev işlerindenbaşka toplumsal sorunlar ileilgilenmeyecekler. Kürtaj ve sezeryan,özel hastahaneler tarafından kötüyekullanıldığı ve haksız kazanç sağlananuygulamalar yoluyla devlet bütçesinezarar verdiği öne sürülüyorsa, bu doğrudeğildir.
Türkiye’de özel hastahane furyasınıbaşlatan AKP rejimi olmuştur ve enbüyük özel hastahane (hastalık ticareti)zincirleri AKP’ye çok yakın kesimlerden

oluşmaktadır. Başbakanın da eşiüzerinden meşhur iki sağlık grubunaortak olduğunu bilmeyen kalmamıştır.Eğer sezaryan ve kürtaj ticari amaçlakötüye kullanılıyor ise onuengellemenin yolu bu tedavileriyasaklamak değildir, kendihastahanelerini daha iyi denetlemektirve o ranttan kendilerinin vazgeçmesinisağlamaktır.
AKP rejimi toplumsal kadınhareketinden, ilerici, devrimci,özgürlükçü, kadın hareketindenkorkuyor. Farklı yol ve yöntemler iledolaylı olarak bu korkunungerekçelerini ortadan kaldırmayaçalışıyor. Ancak ilerici, devrimci,özgürlükçü kadın hareketi buuygulamalara teslim olmayacaktır.Maalesef „yetmez ama evetçi“kadınların etkin olduğu, kadınhareketini sınıfsal köklerindenkoparmaya çalışan kadın oluşumlarıdestek oldukları AKP karşısında gerekli

tavrı alamamışlardır ve alamazlar da.İşçi sınıfı hareketinin önemli vebelirleyici bir bileşeni olan ilerici,devrimci, özgürlükçü kadın hareketibu konularda mücadele içinde ağırlığınıkoymadığı sürece, AKP rejimi az daolsa kazanılmış kadın haklarını dabudayacaktır.
İlerici, devrimci, özgürlükçü kadınoluşumlarını, toplumsal mücadelenin,siyasal, sendikal ve demokratikdernekler alanında, fabrikalarda,işyerlerinde, öğrenim ve eğitimkurumlarında, işçi ve emekçi yatağımahallelerde, güçlerinibirleştirmelerinin ve örgütlenmeleriningerekliliğini vurguluyoruz. Varolangirişimler geliştirilmeli, olmayanyerlerde ise oluşturulmalıdır.
Kadının kurtuluşu işçi sınıfınınkurtuluşundan bağımsız değildir.

Haber, görüş ve önerileriniz için eposta adresimiz: info@tkponline.orgEderi 50 Kuruş

Kavga Sesleri GeliyorKöylerden ve Şehirlerden
Atılım dergisi yazı kurulununsaygıdeğer mensuplarına.
Atılım’ın Haziran sayısında CHPhakkında tespitlerimizi de içeren “herdevrimci komünist değildir ancak herkomünist devrimcidir” yazınızı ilgiile okudum. Yazı hakikaten cesaretlibir yazı. Tespitler doğru. Birçok insanbunu bildiği halde dile getirmeyekorkuyor. Siz tarihsel gerçeklerdenyola çıkarak bu tespitlerin maddidüşünsel tabanını gerekçelendiriyorsunuz. Yazdıklarınızın eksiğivar fazlası yok. Bu konudakigörüşlerimi çalışmalarınıza bir katkıolması açısından derleyerek sizeulaştıracağım.

Ben şahsen TKP’li olmamakla beraber,eskiden CHP üyeliği bulunan bir biliminsanı olarak sizin yayınlarınızı ilgiile izliyorum ve çalışmalarımdafaydalanıyorum. Yalın bir dille, kuruajitasyon yapmadan, sloganvariifadeler kullanmadan Türkiye’nin vedünyanın yakıcı sorunlarına parmakbasıyorsunuz. Parmak basmaklakalmıyor gerçekçi ve doğru fikirlerileri sürüyorsunuz.
CHP’nin savunduğu ekonomikpolitikaların ne kadar sermayesınıfından ve uluslararası emperyalistkuruluşlardan yana olduğunun ispatıolarak Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002yılının Mayıs ayında verdiği bir

demeçle ispatlamak istiyorum. RecepTayyip Erdoğan şöyle diyor: “KemalDerviş’in ekonomi politikalarını büyükoranda benimsiyorum. Bir bakımaiktidara geldiğimizde bizimuygulayacağımız ekonomi programınınzeminini oluşturuyor. Biz genel çağrıyaparak herkesi partiye davet etmiştik.Bu, Kemal Derviş’i de kapsıyor. Dervişpartimize çok yakışır”. Doğru söze nedenir? Sizlere çalışmalarınızdabaşarılar diler saygılarımı iletiyorum.
.............. Üniversitesi Öğretim Görevlisive ............ Bilim Kurulu Üyesi
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İstanbul / 19.06.2012




