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VEKİLİME DOKUNMA!
savaş değil barış

� 1994’te Kürt milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının
bedelini, binlerce ölü veren Kürt ve Türk yoksulları ödedi. 

� AKP hükümeti  CHP ve MHP’nin desteğiyle aynı şeyi yapmak,
BDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak istiyor. Bu tehli-
keli girişim savaşı körükleyerek yeni ölümlere yol açacaktır. 

� 3 milyona yakın oy almış bir partinin iradesini yok sayamazsınız.
Yasaklarla Kürt halkının özgürlük isteğini bastıramazsınız. Silahların
değil çözümün konuşulacağı bir ortam için BDP'li milletvekillerinden
elinizi çekin! İmza ver, tepki göster: ww.vekilimedokunma.blogspot.com

Suriyeli 
sığınmacılarla 
dayanışmaya!

SINIRLAR AÇILSIN
MÜLTECİ HAKLARI TANINSIN!

Suriye devrimiyle dayanış-
mak, Suriyeli sığınmacıların
tüm haklarının tanınması
için çalışmak üzere bir plat-
form kuruldu. 

Suriye Halkının Yanındayız
Platformu, bir yandan da
Suriyeli sığınmacıları hedef
alan ırkçı nefrete karşı müca-
dele edecek.

22 Eylül’de Taksim’de bir
basın açıklamasıyla kampan-
ya, dayanışma ve eylem
programını duyuracak olan
platform, Irkçılığa ve
Milliyetçiliğe DurDe girişimi-
nin çağrısıyla başlayan imza
kampanyasına destek vere-
cek. 6 Ekim’de düzenlenecek
olan “Suriyeli sığınmacılar

kardeşimizdir” forumunun
örgütlenmesi için adım ata-
cak.

Kampanya bir yandan ulus-

lararası bir dayanışma ağını
örecek, bir yandan da 1
Aralık’ta İstanbul’da Suriye
Konsolosluğu’na yapılacak

büyük yürüyüşle Suriye dev-
rimiyle ve sığınmacılarla
dayanışacak.

Çeşitli kurumların temsilci-
lerinden, devrim ve sığınma-
cılarla dayanışmak isteyen
aktivistlerin oluşturduğu
platform, ırkçılığa karşı olan,
Suriye devriminden yana
olan ve sığınmacılarla gerçek
bir dayanışma göstermek
isteyen tüm kurum ve birey-
lere açık bir şekilde büyüye-
rek, genişleyerek yoluna
devam etme kararı aldı.

Şimdi görev, Arap
Baharı’nın bu son halkasın-
da, “İçerde, dışarıda” Suriye
halkının yanında olmak!

IRKÇILIK 
DEĞİL 
KARDEŞLİK 
KAZANACAK

Esad diktatörlüğünün
vahşetinden kaçıp
Türkiye’ye sığınan 80 bin
çocuk, kadın ve yaşlı mül-
teci kendilerini “milliyet-
çi”, “ulusalcı” hatta
“solcu” olarak adlandıran
ırkçılar tarafından “terö-
rist” ve düşman ilan edili-
yor. Hatay’daki gösteri
yapan ırkçılar mezhep
çatışması çıkarmaya çalı-
şıyor. Ölümden kaçan
insanlara ev kiralanma-
ması, dışlanmaları çağrısı
yapılıyor. Sığınmacılar
tedirgin.

“Hepiniz Ermenisiniz,
hepiniz piçsiniz” pankartı
önünde konuşma yapmak-
tan çekinmeyen İdris
Naim Şahin hala bakanlık
koltuğunda otururken,
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar “Bu
ülkeye vatandaşlık bağı ile
bağlı kim olursa olsun,
kanında, sütünde bozuk-
luk yoksa terör olgusunun
içinde olmaz” ırkçı çıkışını
yaptı ve Kürtleri hedef
aldı.

Nefret yayanlara, ırkçılık
yapanlara, işçi sınıfını
bölenlere geçit vermeyece-
ğiz.

Özgürlük isteyen Kürtler
kardeşimizdir!

Suriyeli sığınmacılar kar-
deşimizdir!

Irkçılığı yeneceğiz!

DurDe’nin 
çağrısı 

sayfa 2’de
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Suriye’de 14 aydır vahşet
yaşanıyor. Babadan oğla
geçen diktatörlük rejimine
ayaklanan isyancılar Esad
ordusu ve özel güçleri tarafın-
dan kanla bastırıldıktan sonra
Özgür Suriye Ordusu’nu kurup
rejimle mücadeleye devam
ediyorlar. 

50 bin insan Auriye ordusu
ve gizli polisi tarafından katle-
dildi. Canlarını kaçıp kurtara-
bilen, çoğu çocuk, kadın ve
yaşlılar olmak üzere yüz bin-
lerce Suriyeli evlerini terk edip
başka ülkelere sığındı.
Bunlardan 80 bini de
Türkiye’deki kamplarda barı-
nıyor. Yaklaşan kışla birlikte
sorunları da artacak.

Savaştan kaçıp bize sığınan
bu insanlara karşı acımasız bir
karalama kampanyası yürütü-
lüyor. Antakya’daki kamptan
geceleri çıkıp Suriye’de savaş-
tığı ve geri döndükleri iddia-
sıyla sığınmacılar “sakallı
teröristler” olarak ilan edili-
yor. Esnafa para ödemedikleri,
kadınları taciz ettikleri, şehir-
de terör estirdikleri iddia edili-
yor. Gazetelerde “Güneş kremi
de istediler”, “Gelip masaj da
yapalım mı?” gibi küçültücü
başlıklar yer alıyor. Bunlar,
başta Arap ve İslam düşmanlı-
ğı olmak üzere, ırkçı kampan-
yalara dönüşüyor.
Sığınmacılara karşı kışkırtıcı
haberler tehlikeli boyutlara
ulaşıyor. 

Haydi dayanışmaya!
DurDe Girişimi olarak sığın-

macıların evrensel insan hak-
larını kullandıklarını anlata-
rak “Suriyeli sığınmacılar kar-
deşimizdir!” kampanyasına
start vermiş bulunuyoruz.
Basına yollanan bir metnin
ardından imza kampanyasına
dönüştürülen kampanya 6
Ekim’de, İstanbul’da, Suriyeli

dostların da aramızda olacağı
büyük bir tartışma forumu
düzenleyeceğiz. 

İç savaşı bizzat yaşayıp
Türkiye’ye sığınanların dilin-
den Suriye’de neler olup bitti-
ğini konuşacağız.
Sığınmacıların evrensel insan
hakları ve uluslararası sözleş-
melerden kaynaklanan temel
haklarını kullanmaları için

daha fazla neler yapabileceği-
mizi tartışacağız. Sonraki yol
haritamıza da büyük forumun
ardından hep birlikte karar
vereceğiz. Hem tartışmalara
hem de karar verme süreçleri-
ne katılmak için konuya
duyarlı herkesi kampanyamıza
destek vermeye ve açık foru-
mumuza davet ediyoruz.

Cengiz Alğan

Suriyeli sığınmacılar
kardeşimizdir!

Sen de bir imza ver!
Türkçe: http://imza.la/www-durde-org
İngilizce: https://secure.avaaz.org/en/petition/Syrian_refu-

gees_are_our_sisters_and_brothers/
Almanca: http://www.linkswende.org/6005/Petition-Die-

syrischen-Fluechtlinge-sind-unsere-Brueder-und-Schwestern
İmza kampanyasındaki metinler teknik nedenlerle kısaltıl-

mıştır. 
Detaylı metinler için bkz. www.durde.org

Suriyeli
sığınmacıların
uluslararası
hakları
tanınsın!

Sığınma tüm dünyada
temel insan haklarından
biri olarak kabul görmüş-
tür. İnsan Hakları Evrensel
Bildirisi sığınma hakkını
şöyle tanımlar:

“Herkesin zulüm karşısın-
da başka ülkelere sığınmacı
ve bu ülkelerce sığınmacı
işlemi görme hakkı vardır”
(Madde 14/1).

Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin, 1951
Sözleşmesi tanımı ile “Irkı,
dini, milliyeti, belli bir sos-
yal gruba mensubiyeti veya
siyasi düşünceleri nedeniy-
le zulüm göreceği konusun-
da haklı bir korku taşıyan
ve bu yüzden ülkesinden
ayrılan ve korkusu nedeniy-
le geri dönmeyen veya dön-
mek istemeyen kişi” sığın-
macıdır. Toplu sığınma, iç
savaşlar ve çatışmalarda,
yoğun baskılarda, büyük
afetlerde ortaya çıkmakta-
dır. Sığınmacılık hukuksal
bir statüdür ve sığınmacılar
sığınılan devletin koruması
altına girerler.
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Başbakana kim
güvenebilir ki?

Savaş şiddetleniyor. Her
gün yeni ölüm haberleri
geliyor. Ölümlere tepkilere
ve barış çağrılarına yanıt
veren Başbakan
“'Silahların bırakılmasını
isteyenler varsa bizler, dev-
let olarak zaten silahların
bırakıldığı yerde operas-
yonları devam ettirmeyiz”
dedi. 

Kuşkusuz bu bir TC baş-
bakanı için ileri açıklama.
Ancak Erdoğan’a kim
neden güvensin ki?

“PKK silah bırakırsa, biz
de operasyonları durduru-
ruz” açıklaması gazete
manşetlerine çıktığı sabah
İstanbul’da yine BDP’lilere
karşı “KCK operasyonu”
yapıldı. Silahlı bir eyleme
katılmamış 8 bin BDP’li
tutukluyken Erdoğan’ın
sözüne Kürtler neden
güvensin?

Başbakan pişkince BDP’li
milletvekilleri için “yargıya
talimat verdik” demişti.
Milletvekili olmadan önce
hakkında açılan BDP
İstanbul milletvekili
Sebahat Tuncel’e mahkeme
8 yıl 9 ay hapis cezası
verdi. Yurtdışına çıkışı
yasaklanan Tuncel, hak-
kındaki karar Yargıtay tara-
fından onanırsa hapse gire-
cek. Seçilmişlerin üzerine
atanmışları, polisleri ve
yargıçları gönderen
Erdoğan’a kim güvenebilir
ki?

Başbakanın çağrısının
güvenilir bulunması için,
önce hükümetin tutum
değiştirmesi gerekli.

“KCK davalarında” yargı-
lanan BDP’lilerin Kürtçe
savunma haklarının tanın-
ması güven verebilir.

Roboski katliamının tüm
sorumluların açığa çıkarı-
lıp yargılanması Kürt halkı-
na güven verebilir.

Erdoğan ise güven verici
hiçbir adım atmadığı gibi
diğer hükümet üyeleriyle
birlikte BDP’yi hedef alarak
Kürtlerin kızgınlığını artırı-
yor.

Devlet tutum değiştirirse
silahlar susar. Kürt hareke-
tinin liderliği ve Abdullah
Öcalan bunu defalarca söy-
ledi. Ancak 29 Kürt isyanı-
na neden olan devletin
tutumu hala değişmedi. 

Çözüm lafla değil somut
adımlarla gelecek. Erdoğan
ve AKP hükümeti, 30 yıldır
denenmiş ve iflas etmiş
baskı politikalarında ısrar
ettikçe insanlar ölüyor.

Kürt sorununun çözümünü
istediğini söyleyen CHP, cum-
huriyet tarihinde bu yolda atıl-
mış en önemli adımı hedef alı-
yor. 

Devlet ile PKK arasında
Oslo’da gerçekleşen barış
görüşmelerinin mutabakat
metnini İngiliz istihbaratın-
dan aldığını söyleyen CHP,
başbakanın ve hükümetin
“anayasal suç” işlediği gerek-
çesiyle suç duyurusunda bulu-
nacak.

CHP’nin açıkladığı 9 madde-
lik Oslo mutabakat metninde

savaşan iki tarafın çözüm için
çalışma kararlılığının altı çizi-
lirken diyalog ve müzakerenin
esas alındığı vurgulanıyor.
Tutuklu Kürt siyasetçilerin ser-
best bırakılması, anayasa ve
barış konseyleri, Hakikat ve
Adalet Komisyonu kurulması
gibi adımlar atılması konu-
sunda uzlaşıldığı görülüyor.

Gerçekten çözümden yana
olan bir parti, hükümetten
“Neden taahhüt ettiğin bu
adımları atmadın”, “Neden
Oslo sürecini devam ettirme-
din” diye hesap sorar. Parti

binalarına “AKP Oslo’ya, CHP
Anadolu’ya” pankartları asan
kemalist parti ise savaş kışkır-
tıcılığı yapıyor.

Akan kanın durmasını iste-
yenler MHP’nin “ruh ikizi”
olan CHP’ye karşı çıkmalı ve
Oslo sürecini savunmalı. AKP
hükümetini Kürt hareketiyle
yeniden masaya oturmaya,
imza attığı prokolleri bir an
önce hayata geçirmeye çağır-
malı.

Ulusalcı CHP ise tam tersini
yaparak barışçıl çözüm giri-
şimlerini dinamitliyor.

Ulusalcı CHP’den savaş kışkırtıcılığı 
28 Şubat gazetecileri
hesap verecek

Erdoğan’ın karşı çıkmasına
rağmen 28 Şubat soruşturma-
sı ilerliyor. “Postmodern
darbe” büyük oranda medya
eliyle gerçekleştirilmişti. 28
Şubat döneminde gazeteler ile
cunta arasındaki ilişkiler, tali-
matla haber yapışları,
Gölcük’te donanma kararga-
hında ele geçirilen belgelerde
görülmüştü. Attıkları yalan
manşetlerle toplumu bölen ve
ordunun hükümeti kolayca
düşürmesini sağlayan döne-
min medya patronları, gazete-
cileri ve köşe yazarları savcılı-
ğa çağrılıyor.
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DÜNYA

DSiP’e üye ol, dünyayı birlikte değiştirelim

0531 - 451 62 51�0555 - 637 2450

Yunanistan’da faşist Altın Şafak partisi, göçmenlere ve
sosyalistlere yönelik saldırılarını şiddetlenerek sürüyor. 

Mayıs ayında gerçekleşen seçimlerde yüzde 7 alan Altın
Şafak’ın 4 ay sonra bugün oylarını yüzde 12-14 arasına
çıkardığı tahmin ediliyor.

Faşistler elde ettikleri seçim başarısından sonra ilk iş ola-
rak 24 Mayıs’ta göçmenler için kampanya yapan Sosyalist
İşçi Partisi (SEK) binasını  polislerle birlikte basmaya çalış-
mıştı. 

7 Haziran’da bir Altın Şafak milletvekili TV’de Komünist
Parti (KKE) sözcüsüne saldırdı.

8 Eylül’de Atina yakınındaki Rafina şehrinde dinî bayram
çerçevesinde organize edilen pazarda, bir grup Altın Şafak
üyesi, göçmen seyyar satıcılarının tezgâhlarını kırdı. 

Syntagma Meydanı’nda, “sadece Yunanlılara” ücretsiz
gıda dağıtılması veya “sadece Yunanlılardan Yunanlılara”
kan bağış kampanyası gibi “barışçıl” ırkçı eylemler yapan
Altın Şafak üyeleri 15 Eylül’de Atina’nın merkezinde
Pakistanlı bir göçmeninin berber dükkânını bastı. Tepki
gösteren berberin Yunan müşterisini de bıçakladılar. 

Ekonomik krizin etkisini en ağır hissettirdiği Avrupa ülke-
si olan Yunanistan’da günde yaklaşık 1000 kişi işini kaybe-
derken, işsizlik % 23.6’ya çıktı.

Krizin faturasını göçmenlere ve sosyalistlere çıkartan
faşist parti, derin istikrarsızlığı öfke duyan Yunanistan orta
sınıflarından destek buluyor.

Tıpkı Naziler gibi Altın Şafak da bir yandan parlamentoda
saygın bir görünüm vermeye çalışırken diğer yandan para-
militer güçlerle sokakları kontrol etmeye çalışıyor. 

SYRİZA Altın Şafak’a karşı henüz sokağa çıkmazken, mec-
liste Altın Şafak’ı kınayan yumuşak bildiriyi imzalamayı
reddeden Yunanistan Komünist Partisi, faşistleri kınamak
için somut delil bulunmadığını gerekçe göstermişti.

Devrimci Sosyalistler ise sola ve antifaşist güçlere Altın
Şafak’ı geriletmek için sokakta birlikte durdurma çağrısı
yapıyor.

DSİP’in kardeş örgütü SEK’in inisiyatifiyle kurulan ve 25
Ağustos’ta Atina’da göçmenlerin kitlesel katılımıyla 15.000
kişiyi yürüten Irkçılığa ve Faşist Tehdide Karşı Hareket
(KEERFA) gibi birleşik cepheler, KKE, SYRİZA, PASOK gibi
partilere oy vermiş milyonlarca işçiyi faşizme karşı birleştir-
menin yolunu gösteriyor. 

Yunanistan’da faşizmin
önlenebilir yükselişi

ABD’li ırkçıların imal ettiği ve ülkedeki başkanlık seçimi-
ne Cumhuriyetçilerden yana bir müdahale olarak yorumla-
nan “Müslümanlarım Masumiyeti” adlı İslamofobik film,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaygın gösterilere neden oldu. 

11 Eylül’de Libya’da ABD büyükelçisi ve 3 elçilik çalışanı
öldürüldü. Yemen’de ABD elçiliği basıldı. Mısır’da da ABD
elçiliğine saldırıldı. Afganistan’da Taliban NATO üssüne
girdi.  Olaylar üzerine bildiri yayınlayan Mısırlı Devrimci
Sosyalistler şu değerlendirmeyi yaptı:

“Devrimci Sosyalistler Hareketi, Müslüman ya da Hristiyan,
her türlü dini yer ve sembole karşı yapılan saldırıları kınadığı-
nı belirtir. Bunlar mezhepçi eğilimleri ve kutuplaşmayı derin-
leştiriyor, işçi ve köylü kitlelerinin çoğunluğunun, yoksulların
ve ezilenlerin saflarını bölüyor. Bu tür saldırılar kitle mücade-
lesini, birliği, milyonlarca insanın kaderini elini tutan sömürü-
cüler ve bankerler çetesine karşı bilincin gelişmesini ve öz
örgütlenmeyi zayıflatıyor.

Biz aynı zamanda Arap devrimlerinin gerçek savaşının diğer
kültürlere ya da ifade özgürlüğüne değil, ABD emperyalizmine
karşı olduğunu vurguluyoruz. Bu savaşın kazanılmasının tek
yolu tüm halkların, işçilerin ve ezilenlerin içeride ve dışarıdaki
sömürücülere karşı devrimci mücadelelerinin büyümesidir.
ABD emperyalizmine karşı olan bu savaş bir “medeniyetler
çatışması” sorununa indirgenemez. Küçük bir grubun Libya,
Mısır ve Yemen’deki ABD elçiliklerine ve üslerine yönelik şid-
deti de, bağımsızlık ve ulusal özgürlük için sürdürülen aşağı-
dan kitlesel mücadelenin yerine ikame edilemez.”

İslamofobik filme tepkiler ve
Devrimci Sosyalistlerin tutumu

Zenginle fakir arasında ‘8 kat’ uçurum:

Emekçi sınıflara ekonomik  büyümeden pay yok
Ekonomik büyümenin yüzde 8,5 gibi üst bir

seviyede seyrettiği 2011’de Türkiye’de zengin ile
fakir arasındaki uçurum 8 kat olarak gerçekleş-
ti. Ekonomik büyümeden emekçi sınıflar pay
almadığı devletin resmi istatistik kurumu tara-
fından açıklandı. Tükiye İstatik Kurumu (TÜİK)
2011 Gelir ve Yaşam Koşulları araştırmaları ada-
letsizliği ve eşitsizliği ortaya koydu:

�
En zengin yüzde 20 ile en yoksul yüzde 20
arasında 8 kat gelir farkı var.

�
Nüfusun yüzde 16,1 yoksulluk riski altın-
da.

�
2011’de türkiye ekonomisi yüzde 8,5 oranında büyümüştü.

�
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 2011’de toplam cirosu yüzde 22 oranında artmıştı.

�
AKP hükümetinin ekonomik politikaları sosyal adaletsizlik uçurumunu olduğu gibi
korurken holdingler ve bankalar karlarına kar kattı.

12 Eylül mahkemesine verdi-
ği savunmada, İç Hizmet
Kanunu’nun 35. maddesine
dayanarak vatanı “kurtarmak”
için darbe yaptıklarını söyle-
yen darbeci generaller Kenan
Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın
nasıl kendi ceplerini doldur-
dukları açığa çıktı. İşledikleri
insanlık suçları ortada ve top-
lumun vicdanında çoktan
mahkum edilmiş olan darbeci
generaller hala kollanıyor!

Maliye Bakanlığı’na bağlı
müfettişlerden oluşan Mali
Suçları Araştırma Kurulu
(MASAK), darbe davasına
bakan mahkemenin isteği üze-
rine sanık Evren ve Şahinka-
ya’nın mal varlıklarını inceledi
ve bir rapor hazırladı:
� 20 ayrı bankada farklı

hesaplara sahip olan general-
lerin para miktarı o kadar çok
ki net olarak hesaplanamadı.
� Cunta liderlerinin hesapla-

rının dinamik olduğu, yüksek
miktarda para transferleri
yapıldığı saptandı.
� Aralarında işadamlarının

olduğu 5 kişiye diktatör Kenan
Evren’e düzenli ödeme yaptığı
açığa çıktı.
� Evren ve Şahinkaya’ya ait

çok sayıda gayrimenkul oldu-
ğu görüldü.
� 12 Eylül davası başladıktan

kısa sonra darbecilerin hesap-
larından yüklü miktarda para
çekildiği, tedbir aldıkları sap-
tandı.

12 Eylül anayasa değişikliği
referandumunda “Yetmez ama

Evet” diyenler öne çıkmasay-
dı, yüzde 58 darbecilerin yar-
gılanmasına “evet” demeseydi
Evren ve Şahinkaya’nın vur-
gunları asla açığa çıkmaya-
caktı. 

Hala kollanıyorlar
14 Eylül’de Ankara’da olan ve

12 Eylül davasının görüldüğü
Ankara Adliyesi önünde pro-
testolarda yer alan DSİP
Merkez Komitesi üyesi Meltem
Oral şunları söyledi:

“Darbeci Evren ve Şahinkaya
mutlaka mahkemeye getiril-
meliydi. Darbeciler GATA, Adli
Tıp ve A.Ü. Hastanesi heyeti
tarafından kollandı. Savcıda
generallerin etrafında örülen

zırhı kabul etti. Bunlar yasalar
çiğnenerek yapıldı. Heyetler
mahkeme kararına aykırı
hareket etti. Mahkeme ise 4
Temmuz’da taraflarla haber
vermeden gizli duruşma yapa-
rak, hangi üniversite hastane-
sinin rapor hazırlayacağını
belirledi. Sonuç sanıkların ifa-
delerinin sesli ve görüntülü
olarak alınması kararı oldu. 32
yıl önce halka kan kusturan
darbeci generaller hala kolla-
nıyor. Öte yandan 12 Eylül
duruşmalarına darbe karşıtla-
rının katılımı ve ilgisinin
düşük olması da Kenan
Evren’i kollayanlara imkan
tanıyor. Biz arkasında durmaz-
sak bu dava ilerlemez.”

12 Eylül darbecileri ceplerini
böyle doldurmuş
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devrimci fikirler
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1 oCAK 2011, Bodrum’da ücretlerini

alamayan inşaat işçilerinin eylemi



SORU
CEVAP

sosyalist isci

İşçilerin bölünmüşlü-

ğü nasıl aşılır?
Sınıf mücadelesi saf bir

işçi-burjuva mücadelesi ola-
rak gerçekleşmiyor. İşçi sını-
fı, hem bir dizi toplumsal
sınıfla çevrelenmiş durumda
olduğu için bu sınıfların
fikirleri, alışkanlıkları tara-
fından kuşatılmıştır hem de
kendi içinde bir dizi gerçek
bölünme nedeniyle egemen
sınıfın fikirlerine açık bir
halde sınıf şekillenmesini
sürdürür.

İşçi sınıfının yaşadığı
bölünmelerin her biri, sınıf
bilincinin gelişmesinde
anahtar bir role sahip olan
kolektif dayanışmanın ve
mücadelenin örülmesine
engel olur. Bu yüzden, sade-
ce genel mücadele değil, en
küçük, en önemsiz gibi görü-
nen her bir mücadele konu-
sunun işçi sınıfının birliği-
nin sağlanması ve kolektif
dayanışmasının örülmesi,
diğer bir deyişle egemen
sınıfın egemen fikirlerinde
gedikler açması çok önemli-
dir.

İster ekonomik bir talep
olsun, isterse bir işyeri soru-
nunun çözümü için ya da
genel siyasal alandaki
demokratik bir talep olsun,
işçileri harekete geçiren her
talep, mücadele eden insan-
ların kendi güçlerinin farkı-
na varmasına yardımcı ola-
cağı gibi, güçsüzlüklerinin
kaynağı hakkında da daha
net fikirler edinmelerini sağ-
layacağı için bir milyon bil-
diri okumaktan daha kıy-
metlidir. 

Ama taleplerin önemi
kadar, kazanmak için müca-
dele etmek de önemlidir.
Soyut, ulaşılamaz, sözde
keskin, işçilerin günlük ve
dönemsel ekonomik ya da
siyasi ihtiyaçlarını küçümse-
yen talepler kadar, her
somut mücadeleye başka
alanlardan talepleri dikte
etmek de harekete ve işçi
sınıfının kendi eyleminden
öğrenme yeteneğine vurula-
cak en önemli darbedir.
Küçümsennse de her somut
talebin kazanılması, kazan-
mak için mücadele eden
işçilerin birleşik gücünün
ürünü olduğu sürece, sınıf
hareketini her düzeyde bir
adım daha ileriye taşıma ve
işçilerin arasındaki sayısız
bölünmüşlüğü aşma potan-
siyeli taşır. Egemen sınıfın
fikirlerinin etkisini dağıta-
cak politik zemini sağlar. 

iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

Trabzon’un Çaykara ilçesine
bağlı Karaçam beldesinde
hidro elektirik santrali (HES)
inşaatını basan aktivistler 2
inşaat aracını yaktı. Trabzon
Valisi ırkçılık yaparak ''Bunlar
zaten Rum dölü  bu yüzden
istemiyorlar HES'i” dedi.

Vali ırkçılıkla Trabzon halkı-
nı bölmeye çalışırken sadece
HES’lerin üçte ikisinin yapıldı-
ğı Karadeniz’de değil her
yerde halk HES’leri istemiyor.
� HES nedir?
HES teknik olarak; akarsu-

yun önüne bir regülatör inşa
edilerek suyun belli bir bölü-
münün kanal, tünel ya da
borulara alınması, uygun yük-
seklik elde edilinceye kadar
taşınması, dik bir yamaçtan
dere yatağı tabanında kurulu
ve elektrik üretmek için tasar-
lanmış değişik tipteki türbin-
lere düşürülmesi ve bu türbin-
lerin dönmesi ile de suyun
kinetik enerjisinin elektrik

enerjisine çevrilmesine dönük
elektromekanik teçhizatın
kurulu olduğu yapılardır.
� Türkiye'de kaç HES var,

kaç tane daha yapılmak isteni-
yor?

Her gün yeni bir HES inşası-
na başladığı ya da tamamlan-
dığı için rakamlar hızla değiş-
mekle birlikte 205 adeti işlet-
mede, 514 adeti inşa halinde
ve il Etüt, Mastır Plan,
Planlama ve Kati Projesi hazır
olan 1222 adet olmak üzere
yaklaşık 2000 civarında küçük
orta büyük,  10.000 civarında
ise mikro hidroelektrik santral
için proje oluşturulmuş
durumda. 2000 civarı orta-
büyük ölçekteki HES’in inşası-
nın 2023 yılında tamamlanma-
sı planlanmaktadır. 
� Karadeniz'de halk neden

HES istemiyor?
Planlanan bütün HES’lerin

yapılması durumunda ortala-
ma bir hesapla 10.000 km

boyunca nehirlerin suları
doğal ortamlarından alınacak;
kanal, boru ya da tünellerin
içinde akacak. Bu projelerin
ağırlıklı kısmı da Karadeniz
bölgesinde yapılıyor. Yaklaşık
300 km mesafeli Giresun-
Artvin arasına 660 adet HES
yapılmak istenmekte. Bu böl-
gede yer alan her dereye orta-
lama 10 adet HES düşmekte.
İşte bu tablo karşısında
Karadeniz insanı ayaklanmış
durumda. Bu projelerin hayata
geçirilmesi ekolojik, ekono-
mik, sosyal ve kültürel yıkım-
lara yol açacaktır. Akarsular
kendi yataklarında akamadığı
zaman suya bağlı tüm ekosis-
temler ve doğal olarak insan-
ların yaşam alanları, kültürleri
de yok olacaktır. İklim değişe-
cek, biyoçeşitlilik azalacak,
insanların geçim kaynakları,
yaşam alanları yok olacak.
Karadeniz’de HES’lere hayır
diyenler bugün sadece kendi

yaşam alanlarını savunmuyor-
lar aynı zamanda çok az mik-
tarda kalan el değmemiş
biyosfer rezerv alanı Machael
gibi ya da biyoçeşitlilik açısın-
dan nadir bölgelerin tahrip
olmasına karşıda mücadele
ediyorlar. 

� Biz ne öneriyoruz?
Suların kendi doğal ortamla-

rında akması önemlidir. Sular
kaynağından denizlere ulaştı-
ğı süre içinde insanlar ve tüm
canlılar için yaşamın taşıyıcı-
sıdır. Bugün yaşamı sekteye
uğratan her bir vadiye, her bir
dereye HES inşa etmek kabul
edilemez. Havza planlaması
yapılmayan, ekolojik etkileri
bütünlükçü olarak değerlendi-
rilmeyen, bölge halkının onayı
alınmayan HES’lerin yapımın-
dan vazgeçilmelidir. Irkçılık
yapan, kardeş Rum halkını-
düşmanmış gibi gösteren
Tabzon valisi Recep Kızılcık
derhal görevden alınsın!

Mobbinge Son Kampanyası,
farklı sektörlerden sendikalı
ve sendikasız işçilerin bir
araya gelmesiyle oluşturuldu.
Çalışma yaşamını derinden
etkileyen ve neoliberalizmin
gelişmesiyle giderek yaygınla-
şan mobbinge karşı işyeri
eksenli mücadeleyi temel alan
ve geniş bir işçi ağı haline gel-
meyi hedefleyen kampanya,
kurulduğu günden bu yana
geçen 4 ay içerisinde bir kon-
ferans ve iki basın açıklaması
düzenledi. 

Kampanyanın kış programı
oldukça yoğun. 15 Ekim’de
mobbingci Heinrich Böll
Stiftung’a karşı bir basın açık-
laması düzenlenecek. İMO’ya
karşı direnişini sürdüren
Cansel Malatyalı’ya dayanışma
ziyareti gerçekleştirilecek.
Kasım ayında ise
Galatasay’dan Taksim’e millet-
vekillerinin, kampanya imza-
cılarının ve aktivistlerin katılı-
mıyla bir yürüyüş yapılacak. 

�
Mobbing, yani Türkçe

karşılığıyla bezdiri, iş
yaşamında sanılandan çok
daha yaygın. Bu konuda
henüz yeterli bir farkındalık ve
mücadele deneyimi oluşmadı-
ğı için birçok mobbing vakası
ortaya çıkmıyor. Özel sektörde
ise, güvencesizlikten dolayı
çoğu mobbing vakası, çalışa-
nın işini kaybetmesiyle sonuç-
lanıyor. 

�
En son SES’in yayınladı-

ğı bir raporda, sağlık
sektöründe hemşirelerin
yüzde 86’sının mobbinge
maruz kaldığı ortaya kondu.
Sağlıkta uygulanan perfor-
mansa dayalı sistem mobbing
vakalarını arttırıyor.

�
Türkiye’de açılmış 10

binden fazla mobbing
davası var. Boşanmadan sonra

açılan en çok dava, mobbing
davası.

�
Mobbinge kontrolün az

olduğu bütün işkolların-
da, özellikle sivil toplum
örgütleri, üniversiteler, liseler
gibi yerlerde sıkça rastlanıyor.
Türkiye’de kazanılan ilk mob-
bing davası TMMOB’ye bağlı
Jeoloji Mühendisleri Odası’na
karşı kazanıldı. İnşaat

Mühendisleri Odası’nda mob-
binge maruz kalıp, performans
nedeniyle işten atılan Cansel
Malatyalı’nın direnişi,
TMMOB’nin saldırganlığına
rağmen sürüyor. 

İletişim ve katılım için:
0 555 423 74 07
www.mobbingeson.org

Mobbinge karşı omuz omuza! 

Mobbinge Son kampanyası 14 Eylül’de İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü’nde protesto gösterisi yaptı. BES işyeri temsil-
cisi Sibel Yüksel’i taciz eden çalışana sadece kınama cezası veren İŞKUR, tacize uğrayan kadın çalışanını sesiz kal-
madığı için sürgünle cezalandırmıştı. Mobbinge Son aktivistleri İŞKUR’u Sibel Yüksel hakkındaki kararını geri alma-
ya ve tacizcileri korumamaya çağırdı.

Irkçı Trabzon Valisi görevden alınsın!

Halkın onayı olmadan HES yapılamaz


