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Çernobil'in yýldönümünde sokakta olacaðýz!

Nükleer santral istemiyoruz
Nükleer santral tüp gaz deðildir.
Nükleer santral yaptýrmayacaðýz

26 Nisan'da 18:30'da Galatasaray Lisesi önünde
http://www.kureseleylem.org
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Kürt sorununda demokratik çözüm!
Ergenekon ve JÝTEM daðýtýlsýn!
Irkçýlýðýn son bulsun, ayrýmcýlýk bitsin!
Nükleer santrallara, termik santrallara hayýr!
Sermayenin AKP’sine, ýrkçýlarýn CHP-MHP’sine oy yok!

1 Mayýs’ta Taksim’e
DSiP saflarýna
bilgi için: 0536 335 10 19 dsip.org.tr
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12 Haziran seçimleri için mil-

letvekili aday listeleri açýklandý.

Binlerce aday arasýndan öne

çýkan isimler, seçimlerde,

ýrkçýlýða, milliyetçiliðe, dar-

belere, savaþa karþý politik

tutum alan siyasi güçlerle

diðerleri arasýnda bir mücadele

olacaðýný gösteriyor.

BDP adaylarý
BDP seçim barajýndan dolayý bu seçim-

lere de baðýmsýz adaylarla katýlacak. Diðer
tüm partiler arasýnda sadece BDP, sokak-
taki mücadelenin öncülerini, Kürt hareke-
tinin militanlarýný meclise taþýyacak bir
kampanyayý örgütlemeye çalýþýyor.

Örneðin, Ýstanbul 3.bölgeden baðýmsýz
milletvekili adayý olan Mustafa Avcý, yýl-
lardýr kamu çalýþanlarý hareketinin
öncülüðünü yapan, KESK eylemlerinin
militan sözcülerinden birisiydi. 

Önce DTP, DTP'nin kapatýlmasýnýn
ardýndan da BDP Ýstanbul Ýl Eþbaþkanlýðý
görevini sürdüren Mustafa Avcý, týpký
Ýstanbul 1. Bölgeden aday olan Sebahat
Tuncel gibi mücadelenin, eylemlerin
içinde demokrasi, özgürlük ve emek hak-
larý için direniþlerin en önünde yer alýyor-
du.

Bu seçimlerin en önemli konularýnýn
baþýnda, Kürt sorunu gelecek. PKK lideri
Abdullah Öcalan'ýn vurguladýðý gibi
sorun ya en önemli çözüm evresine gire-
cek ya da çözümsüzlük ve çatýþma ortamý
yeniden hâkim hale gelecek. Kürt soru-
nunun çözümü için BDP'nin önerdiði
baðýmsýz adaylar etrafýnda etkin bir seçim
kampanyasý örgütlemek, adaylarýn seçimi
kazanmasý için mücadele etmek çok
önemli. 

Bu mücadele, mahallelerden meclise
Kürt halkýnýn özgürlük taleplerinin taþýn-
masý ve Kürt sorununun çözümü
yönünde kitlesel bir iradenin ortaya
çýkarak seçimlerin ardýndan sorunun Kürt
halký lehine çözülmesini isteyen milyon-
larca insanýn sesinin mecliste yankýlan-
masý için verilmeli.

Kürt halkýnýn temsilcilerinin alacaðý her

bir oyu, ýrkçýlýða karþý kazanýlmýþ bir oy
olarak görmek gerekiyor. 

Seçim sonrasýna hazýrlýk
Seçimlerin bir önemli özelliði de seçim

sonrasý mücadeleyi belirleyecek olmasý.
Seçimlerden hemen sonra Kürt sorununda
hangi adýmlarýn atýlacaðý ve nasýl bir yeni
anayasanýn þekilleneceði, seçim sürecinde-
ki mücadele, seçim kampanyalarýnýn kitle-
selliði tarafýndan belirlenecek.

Yeni anayasa tartýþmalarýnda,
anayasanýn deðiþtirilemez maddelerinin
deðiþtirilmesi için, ýrkçý, milliyetçi, askeri
vesayete dayalý, emeðin haklarýný
gözetmeyen, düþünce, ifade, örgütlenme
ve gösteri özgürlüðünü son sýnýrýna kadar
garanti altýna almayan bir anayasa man-
týðýnýn maðlup edilmesi için demokratik
anayasa isteyenlerin baðýmsýz adaylarý
desteklemesi gerekiyor. 

Seçim sonrasýnýn bu en kritik tartýþmasý-
na bugün hangi partinin hangi açýdan

baktýðý, neden baðýmsýz aday kampa-
nyasýnýn seçimlerden sonra daha da
önemli olacaðýný gösteriyor.

Sivil itaatsizliðe devam
Kürt halký haftalardýr direniyor. Newroz

öncesi baþlayan direniþ belirgin taleplere
sahip. Seçim barajýnýn düþürülmesi bu
taleplerden birisi. 

Seçim barajý nedeniyle, Kürt hareketi

meclise çok daha fazla milletvekili sokma
þansýna sahipken, baraj, her seferinde Kürt
halkýnýn siyasal temsilinin önüne bir engel
olarak dikiliyor.

Taleplerden bir diðeri, anadile özgürlük.
Milyonlarca insanýn anadili, yasaklanýyor.
Ýki dilli bir eðitim, iki dilli bir yaþam Kürt
halkýnýn en önemli hak taleplerinin baþýn-
da geliyor. 

Ne AKP ne de MHP anadil özgürlüðüne
tahammül ediyor. CHP ise tüm alanlarda
olduðu gibi anadil talebine de statükoyu
savunarak yanýt veriyor.

BDP'nin sivil itaatsizlik eylemlerinin
taleplerinden birisi KCK tutuklularýnýn
serbest býrakýlmasý. 

Seçilmiþ belediye baþkanlarý, BDP
üyeleri uyduruk bir iddianameyle aylardýr
tutuklu. 

Barýþ sürecinin önündeki en önemli
engellerden birisi, KCK davasý. Dava,
anadil tartýþmasý açýsýndan da önemini
koruyor. 

KCK davasýndan tutuklu bulunana
siyasiler, anadilde savunma yapmak istiy-
or ama mahkeme heyeti, "bilinmeyen bir
dil" diyerek, milyonlarca insanýn konuþ-
tuðu bir dili küçümsüyor. Bu eðilim, Kürt
halkýnýn küçümsenmesi anlamýna geliyor. 

KCK davasýndan yargýlanan siyasiler,
anadilde savunma haklarý ellerinden
alýndýðý için savunma yapmama kararý
aldý.

Batýda barýþýn sesi
Seçim kampanyasý, Kürt halkýnýn haklý

talepleriyle, batýda emekçilerin taleplerini
birleþtirmek için deðerlendirilmeli. 

Kürt halkýnýn devletle mücadelesinde
yalnýz kalmasý, barýþ sürecinin en önemli
sorunu. 

Batýda, milliyetçiliðe karþý, ýrkçýlýðýn
yaygýnlaþmasýna karþý mücadele, Kürt
sorununda çözüm için en önemli koþul. 

Bu yüzden 12 Haziran seçimlerinde,
BDP adaylarýna oy kampanyasý, emekçi-
lerin özgürlük talepleriyle, Kürt halkýnýn
özgürlük talepleri arasýnda, bir köprü
kurma çabasý olarak da örgütlenmeli.

Emek, Barýþ ve Özgürlük Blok'unun
adaylarýna kazandýrýlacak her oy, hem
sivil itaatsizlik eylemleriyle özgürlük
arayan Kürt halkýna batýdan verilecek
destek anlamýna gelecektir hem de kendi
egemen sýnýfýna karþý mücadele eden batý
emekçi sýnýflarýnýn özgürlük taleplerinin
kitleselleþmesi anlamýna gelecektir.

Halklarýn kardeþliði
için seçimlerde...
> Irkçýlýða, ayrýmcýlýða karþý,
emekçilerden yana adaylarý destek-
liyoruz

> Seçimlerde milliyetçi olmayan
adaylarý destekliyoruz.

> Irkçýlýða hiç bir prim vermeyen
adaylarý destekliyoruz.

> Kürt halkýnýn özgürlük mücade-
lesinin yanýnda yer alan, devletin
Ergenekon yapýlanmasýnýn daðýtýl-
masýný savunan adaylarý destekliy-
oruz.

> Türkiye Cumhuriyeti’nin
gelenekleriyle hesaplaþacaðýný,
Ermenilere karþý 1915 yýlýnda uygu-
lanan katliamýn açýða çýkmasý için
mücadele edeceðini, azýnlýklarýn hak-
larýný savunacaðýný açýkça dile getiren
adaylarý destekliyoruz.

> Ýþçi sýnýfýnýn haklarýnýn, düþünce,
örgütlenme, ifade ve gösteri düzen-
leme özgürlüðünün, grevli ve toplu
sözleþmeli sendika hakkýnýn mücade-
lesini verecek adaylarý destekliyoruz.

> Kadýnlarýn özgürlüðü olmadan
özgür olamayýz. Kadýnlarý haklarýný,
kadýnlar üzerinde uygulanan her
düzeyde baskýya karþý tutum ala-
caðýný açýklayan adaylarý destekliy-
oruz.

> Cinsel yönelimlerin çeþitliliðini
benimseyen, yönelimlerinden dolayý
aþaðýlanan, baský gören ve þiddete
maruz kalanlarýn haklarýný savunacak
adaylarý destekliyoruz.

> Küresel iklim deðiþikliðine karþý
acil tedbirler alýnmasý gerektiðini
savunan, nükleer enerjiye, nükleer
santrallarla karþý yenilenebilir enerji-
den yana tutum alan adaylarý destek-
liyoruz.

> Kadýnlar üzerindeki baskýya
karþý çýkarken, baþörtüsü takan
kadýnlar üzerindeki baskýcý uygula-
malara da ses çýkartan adaylarý
destekliyoruz.

> Her düzeyde özgürlük istiyoruz.

> Özgürlüðü sýnýr tanýmadan savu-
nan adaylarý destekliyoruz.

> Demokrasinin önündeki tüm
engellerin kaldýrýlmasý için mücadele
edecek adaylarý destekliyoruz.

> Oyumuz özgürlüðe, oyumuz
eþitliðe, oyumuz halklarýn
kardeþliðine!

> Oyumuz savaþlara, militarizme,
ýrkçýlýða hayýr diyenlere!

Oylarýmýz
BDP’nin
baðýmsýz
adaylarýna

 Özgürlük ve demokrasi için

“Seçim kampanyasý,
Kürt halkýnýn haklý talep-
leriyle, batýda emekçilerin
taleplerini birleþtirmek
için deðerlendirilmeli.
Kürt halkýnýn devletle
mücadelesinde yalnýz
kalmasý, barýþ sürecinin
en önemli sorunu. Batýda,
milliyetçiliðe karþý,
ýrkçýlýðýn yaygýnlaþmasýna
karþý mücadele, Kürt
sorununda çözüm için en
önemli koþul.”
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Darbelere,
ergenekon çetesine
karþýysan,

Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,

Küresel krize karþý
mücadele etmek
istiyorsan,

Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan, 
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Seçimlerden sonra bir dizi özgürlük
talebi için mücadele daha da
büyük bir önem kazanacak. Kürt

sorunu için yeni bir dönem baþlayacak.
Abdullah Öcalan, 15 Haziran'a kadar
hükümetin ve devletin sorunun çözümü
yönünde adým atmamasý durumunda,
savaþýn daha þiddetli bir biçimde
yeniden baþlayabileceði mesajýný veri-
yor. Seçimlerden sonra, ya Kürt soru-
nun çözümü konusunda, Kürt halkýnýn
ulusal varlýðýnýn tanýnmasý yönünde
adýmlar atýlacak ya da yeniden insanlar
ölmeye baþlayacak.

Seçim sonrasýnýn önemli bir baþlýðý da
yeni anayasa yapýmý için düðmeye
basýlmasý olacak. 12 Eylül referandu-
munda anayasada kýsmi deðiþiklikler

gerçekleþti. Seçimlerden sonra
anayasanýn tümünün deðiþtirilmesi,
yeni bir anayasanýn hazýrlanmasý süreci
baþlayacak. Bu süreçte, tüm ezilenlerin,
tüm dýþlananlarýn sesini duyurmak,
taleplerinin içerilmesini saðlamak için
hazýr olmak çok önemli.

Seçimlerden sonra, baþörtüsünden
anadilde özgürlüðe, emekçilerin
örgütlenme özgürlüðünden
Ergenekon'un tümüyle daðýtýlmasýna,
devletin Ermeni soykýrýmýndan dolayý
özür dilemesinden cinsel yönelimler
üzerindeki baskýlarýn ortadan kaldýrýl-
masýna kadar bir dizi alandaki
mücadele için seçimler öncesinde güçlü
bir seçim kampanyasýný örgütlemek çok
önemli.

Kürt halkýnýn mücadelesi "Kürt açýlýmý"
denilen süreci baþlattý. Sürecin daha ikinci
gününde AKP geri adým atmaya baþladý.
Bir yandan devlet televizyonunda Kürtçe
yayýn yapýlýrken bir yandan anadilde
eðitim hakký yönünde Recep Tayyip
Erdoðan'ýn yaptýðý ve MHP liderliðinin
sahip olduðu vurgulardan ayýrt edilemez
konuþma, milliyetçiliðin AKP açýsýndan
da seçim döneminde kullanýlacak bir koz
olduðunu gösteriyor.

Hükümet bir yandan milliyetçi oy
tabanýný geliþtirmek için "tekçi" bir dil kul-
lanýr, Kürt halkýnýn haklý taleplerinden
birisini bile meþru karþýlamazken bir yan-
dan tüm alanlarda yeni liberal politikalarý
uyguluyor.

Japonya'daki nükleer felaketten, daha
hýzla ve daha özensiz bir þekilde nükleer
santral kurma eðilimi çýkartan yeryüzün-

deki tek hükümet AKP hükümeti oldu.
Hem enerji alanýnda hem de tüm ekono-
minin örgütlenmesinde yeni liberal poli-
tikalarý ýsrarla savunmasý, HES'ler, termik
santrallar kurma konusunda aymazlýk
göstermesi AKP'ye verilecek oylarýn yeni
liberal politikalarýn desteklenmesine teka-
bül edeceðini gösteriyor.

CHP ise Ergenekon davasý konusunda
zikzaklar çizerek bugünlere geldi. 

Önce Ergenekon'un avukatlýðýný üstlendi
CHP liderliði. Daha sonra, Kemal
Kýlýçdaroðlu, "Ergenekon neredeyse söy-
leyin ben de üye olacaðým" diyerek
Ergenekon davasýný sulandýrmaya çalýþtý.

Kýlýçdaroðlu belli ki Ergenekon'a üye
olmak için gerekli kontak noktalarýna
ulaþamadýðý için Ergenekon'u CHP'ye üye
yapmaya karar vermiþ. 

Üç Ergenekon sanýðýný, CHP milletvekili
adayý olarak öneriyor. Mehmet Haberal,
Mustafa Balbay ve Sinan Aygün CHP lis-
tesinden aday oldular.

Darbeci bir örgütlenmenin üyesi olduk-
larý gerekçesiyle sanýk olan þahýslarý mil-
letvekili adayý olarak önererek, CHP
bütün demokratik yeni bir parti olarak
örgütlenme iddiasýný kaybetmiþtir.
Statükonun bekçiliðini yapan, demokratik
her hamleye karþý çýkan, tüm darbe gir-

iþimlerine alkýþ tutan, Ergenekon
davasýnýn en baþýndan beri davayý þüphe
altýnda býrakmaya çalýþan CHP'ye verilen
oylar, Ergenekon zihniyetini desteklemek
anlamýna gelecektir.

Kemal Kýlýçdaroðlu CHP Genel Baþkaný
olduðunda, CHP'de yeni bir dönemin
baþladýðýný, demokratik yönde bir
deðiþimin önüne geçilmez bir biçimde
artýk CHP'ye hakim olacaðýný iddia eden-
ler yanýldý.

Seçimlerde barajý aþma ihtimali olan üç
parti var. Bu partilerden AKP ve
CHP'nin bir baraj sorunu yok ama MHP
hakkýnda rivayet muhtelif. 

Bazý anketler faþist MHP'nin baraj
altýnda kaldýðýný gösterirken baþka
anketler barajýn üstünde gösteriyor.
Sonuç ne olursa olsun, MHP, özel bir
örgüt, faþist bir parti olarak hem Kürt
sorununun derinleþmesinden yana,
savaþýn devamýndan yana hem de
anayasada tüm yeniliklere karþý.
Anayasanýn Türk milliyetçiliði vurgusu-
nun aynen kalmasýný savunan MHP,

tüm seçim stratejisini de kirli savaþýn
derinleþtirilmesi yönünde kurguluyor.

Irkçý, milliyetçi hiçbir aday ve partiye
oy verilmemeli!

Seçim kampanyasýnýn en aktif slogan-
larýndan birisi bu olmalý. MHP'ye verile-
cek oylar, BBP adaylarýna verilecek oylar
tüm demokratik haklarýn elimizden alýn-
masýna katký saðlayacak, siyasal
demokrasinin zaten beðenmediðimiz
sýnýrlarýnýn daha da daralmasýný saðlay-
acaktýr. 

Seçim kampanyasý boyunca anti-faþist
vurgu daima öne çýkmalýdýr.

Sermaye partilerine oy yok!

"Tekçi" AKP

Avukat CHP

Faþizme geçit yok!

Seçimlerden sonra

Darbe giriþimlerine katýlan, Ergenekon
adlý cinayet þebekesine üye olmaktan
yargýlananlar soluðu CHP ve MHP lis-
telerinde aldý.

12 Eylül referandumunda CHP, mil-
letvekillerinin dokunulmazlýklarýnýn
kaldýrýlmadýðý için 'hayýr' oyu verme
çaðrýsý yapmýþtý. Ýkiyüzlü devlet partisi
Ergenekoncularý milletvekili yaparak hem
dokunulmazlýk veriyor hem de hapisten
meclis sýralarýna taþýyor.

Ýþte Ergenekoncu
milletvekili adaylarý:

Mehmet Haberal: Zonguldak'tan, adý
madenciler ve emekle özdeþ bir þehirden
1. sýrada gösterilen Haberal, adý Erge-
nekon'la özdeþ olan 9. Cumhurbaþkaný
Süleyman Demirel'in temsilcisi olarak
tanýnýyor. Türkiye ise Haberal'ý hazýrlat-
týðý sahte hastalýk raporlarýyla 2 yýl boyun-
ca hapiste deðil bir ofise çevirdiði hastane
odasýnda kalmasýndan biliyor. Sahte
hastalýk raporlarýný hazýrlayan iki doktor
tutuklu.

Darbe giriþimine katýlmak ve anayasal
düzeni zorla deðiþtirmek gibi suçlamalar-
la aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapisle
yargýlanan Haberal sonunda CHP tarafýn-
dan kurtarýlýyor!

Mustafa Balbay: Ýzmir 2. seçim böl-
gesinde CHP tarafýndan 2. sýrada aday

gösterilen Cumhuriyet Gazetesi'nin eski
Ankara temsilcisi Mustafa Balbay, gazete-
cilik faaliyetlerinden deðil aktif darbecilik-
ten tutuklu. Balbay, tuttuðu günlüklerde
darbe giriþiminde generalleri nasýl destek-
lediðini, hatta kýþkýrttýðýný yazmýþtý. “Genç
Subaylar Rahatsýz” manþetinin sahibi
Balbay kamu vicdanýnda mahkûm
edilirken CHP onu da kurtaracak.

Sinan Aygün: Ankara Ticaret Odasý
Baþkaný tefeci Sinan Aygün'ün adý Balyoz
darbesi sonrasý kurulacak hükümetin
baþbakaný olarak geçiyordu. Aygün,
2002'de Hýristiyanlara karþý baþlatýlan
misyonerlik karþýtý kampanyanýn finan-
sörlerinden biri olmuþtu. Misyonerlik
karþýtý yüzbinlerce CD'nin parasýný o ver-
miþti. Cumhuriyet Mitingleri'nin örgütlen-
mesinde öne çýkan Aygün'de Ergenekon
davasýnýn sanýklarýndan biri ve örgütün
kasalarýndan olduðu iddia ediliyor. Faþist
görüþleriyle tanýnan Aygün'ü kurtarmak
da CHP'ye düþtü.

Engin Alan: Balyoz darbe davasý tutuk-
lusu emekli Korgeneral Engin Alan, faþist
MHP tarafýndan Ýstanbul 1. Seçim böl-
gesinde 1. Sýrada aday gösterildi. Camileri
bombalamak, darbeye direnenleri stadlara
toplamak, 12 Eylül tipi bir yönetim kur-
mayý hedefleyen Balyoz Darbe Planý'nýn
imzacýlarýndan biri olan Alan faþistler
tarafýndan meclise taþýnmak isteniyor.

Ergenekoncular
meclise giriyor



2011 1 Mayýs'ý yaklaþýyor. DÝSK, Türk-Ýþ,
Hak-Ýþ, KESK ve MEMUR-SEN'in
aralarýnda bulunduðu 11 sendika ve
meslek örgütü Ýstanbul'da Taksim'e birlik-
te çýkma kararý aldý. Sendikalar, 1 Mayýs
gösterilerinde sendika hakký ve iþ güven-
liði olmayan milyonlarýn taleplerini öne
çýkartýrken uzun yýllardýr devrimci sosyal-
istlerin attýðý bir sloganý seçti: 'Milyonlar
aç, milyonlar iþsiz, Ýþte kapitalist
düzeniniz!'

Uzun yýllar boyunca sert mücadelelere
konu olan, onlarca insanýn hayatýný
yitirdiði 1 Mayýs iþçilerin uluslararasý bir-
lik ve dayanýþma günü geçen yýl resmi
tatil ve bayram ilan edilmiþti.

1977'de kontrgerillanýn yaptýðý
katliamdan sonra ilk kez Taksim göster-
ilere açýlmýþtý.

Bu yýl Pazar gününe denk gelen 1
Mayýs'ýn yüksek katýlýmla geçmesi bek-
leniyor.

Eðer sendikalarýn birliði korunursa, iþçi
sýnýfýnýn tüm kesimleri 1 Mayýs'ta beraber
gösteri yaparsa bu seçimlerden hemen
önce iþçi sýnýfýnýn sorunlarý ve talepleriyle
hiç ilgilenmeyen sermaye partilerine karþý
güçlü bir yanýt verilebilir. Ortak talepler
yüksek sesle dile getirilebilir.

1 Mayýs 2011'e hem siyasi hem de
ekonomik talepler damgasýný vuruyor:

Tunus Devrimi ardýndan Mýsýr'da
devam eden ve tüm Ortadoðu ve Kuzey
Afrika'yý saran devrimlerle dayanýþmak
ve devrimleri boðmak için Libya'yý iþgal
eden emperyalist güçlere karþý ses çýkar-
mak için Taksim'de olacaðýz.

Kürt halkýnýn kendi kendini yönetme
ve anadilde eðitim hakkýnýn tanýnmasý,
liderliði Öcalan'ýn ve tüm KCK tutuklu-
larýn serbest býrakýlmasýný istemek için
Taksim'de olacaðýz.

Tüm ezilenler için "Özgürlük Ýstiy-
oruz" talebini haykýrmak için 1 Mayýs'ta
Taksim'de olacaðýz.

Ergenekon davasýnýn bir yalan
olmadýðýný olmadýðýný, Kenan Evren'in
ressam deðil kanlý bir katil olduðunu
haykýrmak,  Kafes, Balyoz gibi bilumum
darbe tezgâhçýlarýnýn, baþarýlý baþarýsýz
tüm darbelerin ve darbecilerin yargýlan-
masý için Taksim'de olacaðýz.

Taksim'de "Hepimiz Ermeni’yiz" diye-
rek Hrant Dink'i linç edenlerden hesap
soracaðýz. Devletin 1915 soykýrýmýný taný-
masýný ve Ermenilerden özür dilemesini
isteyeceðiz.

Taþeronlaþtýrmaya, esnek üretime, iþsi-
zliðe, güvencesiz çalýþmaya karþý, parasýz
saðlýk ve eðitim için iþçi sýnýfýnýn birleþik
mücadelesini örgütlemek için 1 Mayýs'ta,
Taksim'de olacaðýz.

Üniversite hastanelerinde yeni
uygulanmaya baþlayan perfor-
mans sistemi 9 Eylül has-

tanesinde asistan doktorlarýn daha çok
çalýþmalarýna raðmen ücretlerinin
düþmesine sebep oldu. Yýllardýr zaten
geçici personel olarak görülen ve eðitimi
süresince bazen haftada 120 saate varan
çalýþma sürelerine zorlanan asistan dok-
torlar da yýllardýr, kendilerine biçilen bu
rolün geçiciliðini bilerek ses çýkar-
mamýþlardý. 

Gerek sendikalarda, gerekse de tabip
odasýnda örgütlülükleri az olan asistan
doktorlar bu son uygulama neticesinde 9
Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi
Hastanesi'nde ücretlerinin 800 lira kadar
düþmesine beklenmeyen bir tepki verdi.
Daha önce asistan komisyonlarýnda ya
da baþka ortamlarda bir araya gelerek
tartýþan bu kesim, örgütlülüðünün
zayýflýðýna raðmen çok radikal bir iþ
býrakma baþlattý.

Kendiliðinden grev, aþaðýdan
örgütlenme

Ücret kayýplarýnýn giderilmesini, çalýþ-
ma saatlerinin normal koþullara geri
çekilmesi talebiyle yola çýktýlar. Greve
baþladýklarýnda sonuçlarýný kestiremiy-
orlardý. Sendikaya, Tabip Odasý'na
güven sorunlarý vardý. Ancak oldukça
kararlý davrandýlar. Onlarýn bu kararlý
tutumu hastanedeki diðer personele de
umut verdi. Onlar da hýzla greve katýldý.
Sendika ve Tabip Odasý da kendi eylem
takvimlerinin hantallýðýna raðmen bu
eyleme ayak uydurmak zorunda kaldý. 

Öðretim görevlilerinden, hemþirelere,
büro personelinden, teknisyenlere kadar
hemen herkes grevdeydi. Grev çadýrýnýn
olduðu alanda konserler verildi, grevin
gidiþatý tartýþýldý. 5 gün boyunca hastane
bahçesi önemli bir tartýþma alanýydý.
Rektör ve baþhekim görüþmeler için yine
bu alana çaðrýldý. Zorla ameliyata sokul-
mak istenen asistanlar bu alanda seçilen
gönüllüler tarafýndan ameliyathaneden
çýkarýldý.  Grevin kararlýlýðý bir yandan
"hastane iþletmesini" birkaç trilyon

zarara uðratýrken, tabandan geliþen bu
hareketin karakteri grevin yayýlmasý
olasýlýðýný da beraberinde getirdi. Beþinci
gününde grev, Saðlýk Bakaný'nýn da
görüþmelere katýlmasýna raðmen, zaferle
sonuçlandý. Bu mücadele sýrasýnda yüz-
den fazla asistan, Saðlýk Emekçileri
Sendikasý'na (SES) üye oldu.

9 Eylül deneyimi tüm
hastanelere örnek olmalý

Sendika ve Tabip Odasý yönetimi elin-
den geldiðince grevin gidiþatýný kendi
inisiyatiflerine almaya çalýþsa da baþarýlý
olamadýlar. Grevin kendiliðinden karak-
teri belirleyici oldu ve mücadeleyi
sürükledi. Sendikalý çalýþanlar, yýllardýr
mücadele içinde edindikleri deneyimle
hýzla asistan doktorlarýn mücadelesi ile
birleþti ve önemli bir güç kattýlar.
Asistan doktorlarýn oluþturduklarý grev
komitesine diðer saðlýk personelinin
grev komitesi de eklendi. Her ikisi de
ayrý ayrý toplanýp sonra kararlarý ortak-
laþtýrýyordu. Mücadelenin kazanýlmasýn-
da, tabandan gelen bu mücadele
isteðinin, örgütlü güçleri harekete
geçirmesinin önemi çok fazla. 

Sendikal hareketin, saðlýk çalýþan-
larýnýn bölünmüþlüðü, sendikalarýn ve
Tabip Odasý'nýn tutuculuðu aþaðýdan
mücadele ile aþýldý. Þimdi bu mücade-
lenin deneyimleri diðer hastanelerde de
anlatýlmaya çalýþýlýyor. 19-20 Nisan'da
yapýlacak olan saðlýk çalýþanlarý grevi,
eðer 9 Eylül  Hastanesi'ndeki mücade-
lenin deneyimleri kullanýlabilirse, çok
daha etkili olacaktýr. Her hastanenin, her
bölümün talepleri ayný deðil. Bu talepler
dikkate alýnarak grev inþa edilmeli.
Grevin ana vurgusu AKP karþýtlýðý
olmamalý. Ýþyerinin talepleri etrafýnda
her türlü siyasetten çalýþaný bir araya
getirebilmeli. 

Tahrir ruhu 9 Eylül üniversite hastane-
sine de uðradý. Bir sonraki duraðýna
daha hazýrlýklý olmak için bu deneyim-
leri paylaþmalýyýz.

Bekir Ersin

Tahrir ruhu 9 Eylül 
Üniversitesi hastanesindeydi

Buca Belediyesi direniþinden Batýgül Tunç, tekrar eylemde!
Ýzmir'in Buca Belediyesi'nde 56 gün grev yapýp iþlerine geri dönen iþçilerden

Batýgül Tunç, Konak Belediyesi taþeron iþçilerine destek verdiði için tekrar iþten
atýldý. Batýgül Tunç, CHP Ýzmir Ýl Baþkaný Tacettin Bayýr'ýn kendisine gelip bizzat bu
yüzden iþten çýkarýldýðýný söylüyor. 56 gün Buca Belediyesi önünde verdiði
mücadeleyi, 30 gündür CHP Ýzmir Ýl Binasý önünde sürdürüyor. 

Konak Belediyesi iþçileri: Gemileri yaktýk, geri dönüþ yok!
50 gündür Basmane Meydaný'nda taþeron sistemine karþý direnen Konak

Belediyesi iþçileri kararlý. 67 iþçi, geçtiðimiz günlerde Basmane’deki dünya heyke-
line kendilerini zincirledi. Ardýndan belediye hizmet binasýnýn çatýsýna çýkarak
pankart astý. Sendika, iþ güvencesi ve taþeronun kaldýrýlmasý talepleriyle CHP’li
belediye yönetimine karþý greve çýkan iþçilerin mücadelesi devam ediyor.

1 Mayýs’ta
Taksim’e!
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1 Mayýs 2011'de iþ güvenliði ve iþ
güvencesi olmayan iþçilerin talepleri dile
getirilecek. 

Mart ayýnda 26 iþçi iþ kazalarýnda öldü,
131 iþçi ise yaralandý. 

Binlerce iþçi patronlarýn keyfi uygula-
masý ile iþten atýlýrken güvencesiz
iþlerde çalýþanlar düþük ücret ve aþýrý
çalýþma saatleriyle yaþamak zorunda
býrakýldý.

Türkiye iþ güvenliðinde dünya sýrala-
malarýnýn sonlarýnda. Ýþ kazalarý sonucu
ölümler sýradan bir durum olarak
görülüyor. 

Ýþçiler ölüyor ama ne hükümet ne de
devlet çalýþanlarýn yaþama hakkýný
koruyor.

Geçen Mart ayýndaki iþ kazasý rakam-

larý durumun ne kadar vahim olduðunu
gösteriyor.

En fazla iþçi ölümü Hidro Elektrik
Santrali (HES) ve bina inþaatlarýnda
gerçekleþti. 

Ýþçiler Mart ayýnda göçük altýnda kaldý,
kanalizasyon tarafýndan yutuldu ya da
LPG depolarýnda alev alev yandý.

Tersaneler ve madenlerde meydana
gelen ölümlerle halkýn tepkisini çeken
iþçi cinayetleri hiç hýz kesmiyor. Çünkü
hiçbir yaptýrýma tabi tutulmayan patron-
lar iþ güvenliðini saðlamýyor.

Güvencesiz çalýþanlara güvence veril-
sin. Sendikalý, sigortalý ve iþ güvenliði
saðlanmýþ bir ortamda çalýþmak herkesi
hakkýdýr.

Mart ayýnda 32 iþçi iþ cinayetlerinde öldü
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Ýzmir'de Anti-Kapitalist Günler!
22-23 Nisan, Cuma - Cumartesi

22 Nisan Cuma
Saat: 18:00

1915'te Ne Olmuþtu?
Doðan Tarkan (Dsip Genel Baþkaný)

Hayko Baðdat (Gazeteci)

23 Nisan Cumartesi
Saat: 13:00

Ortadoðu Devrimleri
Doðan Tarkan (DSÝP Genel

Baþkaný)
Tuncay Atmaca (ÖSP Temsilcisi)

Saat: 15:00
Marksizmin Güncelliði

Ayþin Altun (DSÝP)
Sinan Canbay (marksist.org

muhabiri)

Saat: 17:00
Ergenekon'da Nereye?

Av. Hüseyin Baha Coþkun
Av. Süphan Erkan

Ferda Keskin (Akademisyen/Bilgi
Üniversitesi)

DSÝP Ýzmir Ýl Bürosu:
Kýbrýs Þehitleri Caddesi 1462 sokak.
No:21 D:1 Alsancak (St. Joseph Lisesi

ve ZMO sokaðý)

Ýletiþim Numaralarý:
0555 720 02 92
0555 732 34 29

1milyon 692 bin 345 kiþinin katýldýðý,
geleceðini baðladýðý YGS'de þifre
bulunmasý ve etrafýnda yürütülen

tartýþmalar Türkiye'deki eðitim sisteminin
temel unsuru olan sýnav sisteminin ne
denli çürümüþ olduðunu ortaya koydu.
Ancak tartýþmalar "cemaat devleti ele
geçirdi" fikri merkezinde tutulduðu için
sýnav sisteminin deðiþmesinden baþka
þeyler tartýþýlýyor.

YGS soru kitapçýðýnda bir dersane öret-
meni tarafýndan bulunan þifre iddialarýný
ÖSYM baþta yalanladý. Cumhurbaþkaný,
Baþbakan ve Milli Eðitim Bakaný, ÖSYM
baþkanýnýn açýklamalarýndan tatmin
olduðunu söyledi. Buna karþýlýk liseliler
ve aileleri tatmin olmadý. Günlerce türlü
açýklamalarla þifre iddialarýný yalanlayan
ÖSYM sonunda soru kitapçýðýnda þifre
olduðunu kabul etti.

YGS'de þifre hakkýnda iki iddia var. Ýlk
iddia bunun Fethullah Gülen cemaati
mensuplarýnýn kendi çocuklarýna þifre ver-
erek sýnavý kazandýrdýðý, böylece kadro-
laþtýðý. Ýkinci iddia ise Ali Nesin'in dey-
imiyle bunun bir "aptallýðýn daniskasý"
olan matematiksel bir hatanýn ürünü
olduðu.

Cemaatin þifreyi oluþturup kullandýðýný
söyleyenler iktidarda AKP'nin bulun-
masýný kanýt olarak göstererek Gülen
cemaatinin ÖSYM'de gizlice örgütlendiði
ileri sürüyor.

Türkiye'de üniversiteye giriþ sýnavlarýn-
da usulsüzlük ve yolsuzluk sürpriz ola-
maz. Ýster bir aptallýk olsun ister bir
þebekenin iþi YGS'deki þifre rezaleti
hakkýnda tüm iddialar soruþturmalý.

YGS'de þifre rezaleti, Türkiye'de iflas
etmiþ eðitim politikalarýnýn, devlete ve
sermayeye kazanç saðlanmak üzere
örgütlenmiþ eðitim endüstrisinin, öðrenci-
leri yýllar süren bir yarýþa sokan sýnav sis-
teminin bir sonucu.

Bu sistemden, laik-dindar, herkes mað-
dur. Sýnav sistemi ve paralý eðitime son
verilmeli. 

Eþit, bilimsel, parasýz ve
sýnavsýz eðitim istiyoruz!

Antikapitalist Liselilerin ve birçok öðren-
ci grubunun 12 Nisan'da gerçekleþtirdiði
YGS'ye Hayýr eyleminin çaðrýsýnda YGS
maðdurlarý þunlarý söyledi: 

“ En güzel yaþlarýmýzda dershanelerde,
etüt odalarýnda, özel derslerde vaktimizi
çürütüp bir sonuç alamadýðýmýzý bir kez
daha gördük. Bu sýnavdan þifreleriyle, tor-
pilleri ile kârlý çýkanlar ÖSYM'nin açýkla-
masýný masumane bulup onaylarken, biz
masa baþlarýnda dirsek çürüten, güzel bir
yarýn için emek harcayan öðrenciler bu
masala kanmadýk, TATMÝN OLMADIK,
OLMAYACAÐIZ. 

“Bizler ortada dönen dolaplarýn farkýn-
dayýz. Eðer sen de bu haksýzlýktan rahat-
sýzsan, halký üç kaðýda, torpile sürükleyip
"sen düþünme, biz senin yerine
düþünürüz"cülere karþý 12 Nisan Salý
günü saat 17.00'da Galatasaray Lisesi
önünde buluþalým; þarkýlarýmýzý söyleyip,
onlarla, þifreleriyle ve düzenleriyle alay
edip ÖSYM'nin, YÖK'ün ve Milli Eðitim
Bakanlýðý'nýn balonunu patlatacaðýz!
Eðitim temel hakkýmýzdýr, elimizden alý-
namaz ve satýlamaz! 

Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn
baþlattýðý 12 Eylül soruþturmasý,
31 yýldýr darbecilerin yargýlanmasý

isteyen halk ve sosyalistler tarafýndan
mutlulukla karþýlandý.

'Referandumun üstünden aylar geçti,
neden Kenan Evren yargýlanmýyor?':
Milyonlarca insanýn merak ettiði bu soru
nihayet yanýtýný buldu.

2011/1 sayýlý dosya numarasýyla Kenan
Evren, hayatta olan Milli Güvenlik
Konseyi üyeleri Tahsin Yeþilkaya ve Nejat
Tümler ve hakkýnda suç duyurusu
yapýlan sýkýyönetim komutanýnda iþkence-
ci polislere kadar birçok kamu görevlisi 12
Eylül davasýnda yargýlanacak.

Darbenin 30. yýldönümünde seçmenlerin
yüzde 58'i 12 Eylül darbecilerine dokunul-
mazlýk zýrhý veren 1982 Anayasasý'nýn
geçici 15. maddesinin kaldýrýlmasýna 'Evet'
demiþti.

Ertesi günü sabahý, 13 Eylül 2010'da
Yetmez ama Evet aktivistlerinin Kenan
Evren ve 12 Eylül darbecileri hakkýnda
yaptýðý suç duyurusunu ülke çapýnda 3
bin 500 suç duyurusu izlemiþti.

Tüm suç duyurularý Ankara Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'nda tek bir dosyada birleþtiril-
di. 2011'in ilk soruþturmasý 12 Eylül dar-
becilerine açýldýðý geçen hafta gazete
manþetlerine çýktý.

Davayý yürüten Savcý Murat Özdemir,
Kenan Evren'in ifadesinin alýnacaðýný,
soruþturmanýn geniþ tutularak bir yýlda
tamamlanacaðýný açýkladý. Ankara
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, içinde 12 Eylül
darbesinin belgelerinin olduðu Balyoz
dosyasýný da istedi. 12 Eylül'e zemin
hazýrlamak için darbeci generaller tarafýn-
dan hayata geçirilen Bayrak Darbe Planý,
Balyoz Darbe Planý'ný yapanlarýn esin kay-
naðý olmuþtu.

Hayýrcýlar bunu engellemek istedi
Kenan Evren ve darbeci generaller

tarafýndan yazdýrýlan 1982 Anayasasý'nýn
geçici 15. Maddesi onlarý 30 yýl korudu. 12
Eylül'de yakýnlarý iþkence gören, asýlan,
öldürülenlerin verdiði bu mücadele 30 yýl
sonra halkýn oylarýyla kazanýldý.

12 Eylül referandumunda 'hayýr' oyu
çaðrýsý yapan CHP-MHP Bloðunun ve
ulusalcý sosyalistlerin en büyük iddiasý
Kenan Evren ve 12 Eylül'ün aslýnda
yargýlanmayacaðý idi. Zamanaþýmýný, yani
olayýn üzerinden geçen süre nedeniyle
dava açýlmayacaðýný ileri sürmüþlerdi. 12
Eylül soruþturmasýný yürüten savcý ayný
fikirde deðil. Davanýn baþlangýç tarihini
12 Eylül 2010 referandumu olarak görüy-
or ve zamanaþýmýnýn bitmesinin 2040
yýlýnda olacaðýný ekliyor. Hayýr oyu
çaðrýsý yapan çevreler halka yalan söyley-
erek, geçici 15. maddenin kaldýrýlmasýný
ve 12 Eylül'ün yargýlanmasý engellemek
istemiþti.

Yetmez ama Evet diyenler bu konuda da
haklý çýktý. 12 Eylül soruþturmasýnýn
baþladýðý haberinin yarattýðý sevinç,
Kenan Evren ve cunta üyelerinin, halka
zulmeden devlet görevlilerin sivil
mahkemelerde hesap verecek olmasý
üzerinden 31 yýl geçmesine raðmen kims-
enin 12 Eylül darbesini unutmadýðýný gös-
teriyor.

12 Eylül soruþturmasýný, Kenan Evren'in
yargýlanmasýný engellemek isteyen güçlere
karþý bu davanýn arkasýnda durmak gerek.

YGS þifre rezaleti

Sýnav sistemine hayýr!

Sanýk Kenan Evren, Dosya numarasý 2011/1

12 Eylül yargýlanýyor

Ergenekon sanýðý darbeci generaller yap-
týklarý darbe planlarýnýn bir harp
olduðunu ileri sürüyor. 11 yýl önce hapis-
hanelerde "Hayata Dönüþ" adýyla düzen-
lenen katliamýn týpký Kafes ve Balyoz gibi
bir plan doðrultusunda gerçekleþtiði açýða
çýktý.

Ýnsanlarý zindanlarda diri diri yakanlar
bu plana Tufan adýný vermiþ.

Tufan adý verilen katliam planýnýn yaný
sýra ayný an da Bora ve Atmaca adlarý ver-
ilen planlar hayata geçirilmiþ. Bu planlar

doðrultusunda 20 ayrý hapishanede siyasi
tutuklulara ve hükümlülere yapýlan silahlý
saldýrýlar sonucunda 32 kiþi yaþamýný
yitirmiþti.

28 Þubat darbesinden 3 yýl sonra gerçek-
leþen katliam cuntanýn kuklasý DSP-MHP-
ANAP hükümeti ile Jandarma tarafýndan
birlikte planlanmýþ, bu planlama öylesine
geniþ tutulmuþ ki belediyelere bile katliam
haberi önceden gitmiþ.

Hapishane katliamýnýn sorumlularý bir
an önce yargýlanmalýdýr.

Hapishane katliamýnýn sorumlularý yargýlansýn!

Orhan Pamuk’un
yanýndayýz!

Yargýtay, büyük romancý Orhan
Pamuk’u, Kemal Kerinçsiz’e tazminat
ödemeye mahkum etti! Kerinçsizler ‘1
milyon Ermeni’yi, 30 bin Kürdü
öldürdük’ diyen Pamuk’a dava
açmýþtý. 301. davalarýnda hedef haline
getirilen Orhan Pamuk, Ergenekon’un
suikast giriþimleri nedeniyle yurtdýþýn-
da yaþamak zorunda kaldý. Yargýtay,
bu kararýyla katillerin yanýnda dur-
duðunu vurguladý. Biz Orhan
Pamuk’un yanýndayýz. Ergenekon,
devlet içindeki tüm uzantýlarýyla,
daðýtýlmalýdýr.
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224
Nisan 1915'de dönemin
Dâhiliye Nazýrý Mehmed
Talat Bey'in emriyle
Ermeni Komite merkez-
lerinin kapatýlmasý, ele-

baþýlarýnýn tutuklanmasý ve her türlü bel-
gelerine el konulmasý ile ilgili 24 Nisan 1915
kararlarý alýndý. Ýstanbul'da Ermeni toplumu-
nun önde gelen 2.345 ismi tutuklanarak
Anadolu'ya sürüldü. Bunlar arasýnda siyasi
militanlarýn yanýnda milletvekilleri, tanýnmýþ
yazar ve þairler, sanatçýlar, din adamlarý ve
iþadamlarý da vardý. Sürülenlerin çoðu
sürgünde öldü veya öldürüldü. 

27 Mayýs 1915'te çýkarýlan "Tehcir Kanunu"
Kanun-ý Muvakkat (geçici yasa) ile yerel
mülki ve askeri yöneticilere, uygun görecek-
leri kiþileri geçici olarak baþka yere naklet-
tirme yetkisi verildi. 

30 Mayýs günü Meclis-i Vükelâ (Bakanlar
Kurulu) kararýyla tehcir süresiz hale getirildi.
Verilen rakamlar deðiþmekle birlikte 1 ila 1
buçuk milyon Ermeni denizde boðularak,
tehcir sýrasýnda yollarda çeþitli þekillerde
katledildi. 

Bütün bu sürecin baþladýðý tarih olarak
kabul edilen 24 Nisan günü bütün dünya
Ermenileri tarafýndan bu soykýrýmýn anýldýðý
gün olarak kabul edildi. Önceki yýllarda
çeþitli gösteri, protesto ve etkinlikler düzen-
lense de ilk defa geçen sene Taksim
Meydaný'nda 1915 soykýrýmýnda yaþamýný
yitirenler için kitlesel bir þekilde anma etkin-
liði Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe Giriþimi
tarafýndan düzenlendi. Bu yýl, bu anmanýn
ikincisi 24 Nisan Pazar günü yine Taksim
Meydaný'nda yapýlacak. 

Biz de Garo Paylan ve Hayko Baðdat ile bir-
likte geçmiþte 24 Nisan'da yaþananlara nasýl
baktýklarýný, böyle bir anma etkinliðinin
bugün Ermeniler için ne ifade ettiðini ve
neden 24 Nisan'da Taksim Meydaný'nda
olmak gerektiðini konuþtuk.

24 Nisan Ermeni Soykýrýmý yaþamýný
kaybedenleri 95 yýl sonra ilk kez Taksim'de
andýk. Neden þimdi yapýlabiliyor? Ne
deðiþti?

Hayko Baðdat: Arat bana, Hrant için
yapýlan bütün eylemlere gelen bir kadýn-
dan bahsetmiþti. Bir gün yine böyle bir
eylemde kadýn, kenarda biraz ürkerek
duran Ermenilere, 'neden orada duruyor-
sunuz? Buraya gelseniz. Bedeli ödendi'
diye baðýrmýþ. Bugünlere gelmemiz bir
mücadelenin sonucunda olmadý. Biz bedel
ödedik, Hrant'ý verdik. Bu bedeli ödemiþ
olan Hrant ve ailesi bir topluma, daha çok
Ermeni toplumuna þunu salýk vermiþ ola-
bilir; ' hadi ama artýk, anladýk korktunuz,
anladýk hayatta kalmaya çalýþtýnýz,
anladýk çocuklarýnýzý kurtarmaya
çalýþtýnýz'. Þimdi ben de çocuk sahibiyim.
Bunlarla yüzleþmemek, kendimi ve ailemi
riske etmeyecek þekilde davranmak da bir
ihtimaldir ve gelenekseldir Ermeniler
içinde. Ya çocuðum büyüdüðünde kendisi
bunlarla ilgilenmeye çalýþýrsa? Çünkü bu
belayý, bu kötülüðü, bu yalaný, bu kasa-
banýn sýrrýný hayatlarýmýzý zehirleyen
algýsýný ne zaman ortadan kaldýracaðýz?
Ben bunu yapmazsam, bunu yapmayý
Aras'a býrakacaðým. Umarým bundan son-

rasýný yeni bedeller üzerine kurmayýz.
Umarým Türkiyeliler cesaret göstererek,
yeni kahramanlar feda etmeden bu mesel-
eye bakabilirler. Dolayýsýyla deðiþen þey 'e
yeter artýk' duygusudur. Bizler bu yüzden
artýk bunlarý konuþuyoruz, insanlar bu
yüzden 24 Nisan'da Taksim'e gelecekler. 

24 Nisan'da bir anma etkinliði düzenle-
menin bu yüzleþme açýsýndan nasýl bir
anlamý vardýr?

Hayko Baðdat: Soykýrýmýn yaþandýðý
topraklarda bugün yaþayan bizler
mezarlýklar üzerine kurduðumuz hayat-
larda yaþadýðýmýz yerin altýnda olan
ölülere bir dua etmekle mükellefiz artýk.
Bütün bunlarýn yaþandýðý yerde de daha
fazla kasabanýn sýrrýyla yaþamayalým. Bu
sýr, binlerce insanýn ölümü üzerine büyük
bir yalanla inþa ettiðimiz bu oksijen
çadýrýmýz bizi öyle insanlar haline getirdi
ki… Ceylan'ýn üzerinde havan topu pat-
ladý ve bu ülkede hiçbir þey olmadý. Uður
Kaymaz'ýn yaþýndan çok kurþun çýktý
vücudundan. LGBTT üyeleri sokak
ortasýnda delik deþik ediliyor hala. Toplu
mezarlar… Dolayýsýyla o aðaca döktükleri
kezzabýn kokusu duyu organlarýmýzý,
algýlama yetimizi köreltti. Bir kýsým
insanýn ciðerlerini yaktý ve onlarý öldürdü
zaten, yaþayanlarýn da duyu organlarýnýn
iþlevlerini bozdu. Bu iþlevsizlik bugün
yaþadýðýmýz çoraklýðýn müsebbibidir.
Bunlara yüzleþmek sadece Ermeni'ye iyi
gelmez. Hepimize iyi gelir, tedavi oluruz.
Ben bu mücadelenin büyük bir kýsmýný
ayný zamanda yaþadýðým topraklarýn
yeniden yeþermesi için de veriyorum.
Yeni bir kuþak yetiþiyor. Hrant öldüðünde
16 yaþýnda olan bir çocuk bugün 20.5
yaþýnda. Çok umutluyum da o yüzden
uðraþýyor deðilim ki, benim uðraþmaktan
baþka þansým yok. Baþka türlü bu bilgiyle
yaþamak mümkün deðil. Herkes bize
hikâyemizi soruyor. Asýl bu sorularý
onlara sormak lazým. 'Bütün bu hikâyenin,
yalanýn þahitleri olarak bildiðin ve anlat-
madýðýn halde size ne oldu?' demek
lazým. Onlarýn vereceði cevaplar beni
deðil, seni iyileþtirir. Ben zaten biliyorum.
Sen cevabýný ver, gerçek seni özgür-
leþtirsin. 

24 Nisan 1915 ve sonrasýnda yaþanlar için
bir çok tanýmlama kullanýlýr. Sizce nasýl
tanýmlamak gerekir?

Garo Paylan: 1915'den sonra zaten çok
az sayýda Ermeni kalmýþtý. Burada kalan-
lar kendilerini kurtarmaya, yurt dýþýna
gidenler de yeni bir hayat kurmaya
çalýþtýlar. Ermeniler arasýnda bunun çok
sayýda ismi var; 'Büyük Felaket',  'Büyük
Kýyým' vs gibi yaklaþýk on beþe yakýn adý
var. 1915 sonrasý sadece Ermeniler deðil
herkes bu konuda susuyor. 1945'e kadar
da 1915'de yaþananlara evrensel bir isim
konmamýþ, hukuki olarak adlandýrýl-
mamýþ. Zaten Ermenilerin yurt dýþýnda da
içeride de bu konuyla daha organize bir
þekilde ilgilenmeye baþlamasý 2. Dünya
Savaþý'ndan sonra oluyor. O dönemde
bunun adýna 'soykýrým' denmeye baþlanýy-
or. Ayrýca 'soykýrým' kelimesinin kelime

anlamý olarak da o dönemde yaþananlarý
karþýladýðýný düþünüyorum, çünkü tam
olarak da böyle olmuþ, yani soyumuz
kýrýlmýþ. Bu nedenle bunu baþka bir
kelimeyle ikame etmek bana doðru
gelmiyor. Sonuçta bu memleketin insan-
larý soykýrýmla yavaþ yavaþ yüzleþiyorlar.
Bu kötü bir þey olma haliyle birlikte bu
memleketin insanlarý da kendi vicdan-
larýnda bunun yerini buldukça, o belleðin
üzerindeki çamur kalktýkça kendi vicdan-
larýnda buna uygun bir kelime bulacak-
lardýr. Önemli olan bunun kötü bir þey
olduðunu, insanlýða karþý iþlenmiþ bir suç
olduðunun bilincine varabilmektir. 

Hayko Baðdat: 2. Dünya Savaþý'ndan
sonra soykýrým tabirinin hukuksal olarak
tanýmlanýrken Ermenilere yapýlanlar refer-
ans olarak gösteriliyor. Hatta 2. Dünya
Savaþý'ndaki soykýrýmýn esin kaynaðý
olarak Ermeni soykýrýmýndan da fay-
dalanýldýðý da söylenir. Evrensel hukuk
insanlýða karþý iþlenmiþ suçlarýn bir
bölümüne bu ismi koymuþtur. Bu yap-
týrýmlarý olan bir kavramdýr. Þimdi biz
yerel aðýzla buna baþka bir þey söyleyebil-
iriz fakat bu, caydýrýcýlýðýný, onun vereceði
utanç duygusunu, yaptýrýmýný görmezden
gelmemize engel olmasýn. Bu bir
soykýrýmdýr. Eðer soykýrýmýn hukuki
karþýlýðý egemen devlet bakýþýný ürkütüy-
orsa þunu hatýrlatmak da fayda var;
soykýrým demesen de sen milyonlarca
insanýn tehcirinden doðacak hukuki
sorumluluklarý eninde sonunda karþýla-
makla mükellefsin. Sen buna ne dersen de
haksýz yere devlet erkiyle korumakla
mükellef olduðun vatandaþlarýný ölüme
göndermek, onlarýn varlýklarýný çalmak,
daha sonra onlarý gasp etmek, bugüne

kadar devam edecek þekilde o gaspý
sürdürmek meselesinin bir tane karþýlýðý
vardýr. Dolayýsýyla sen buna ne isim
bulursan bul bunun karþýlýðý soykýrýmdýr.
Soykýrým tabirinin getirdiði caydýrýcýlýk ve
bedelinin aðýr ödenmesi noktasý bugün
dünyanýn baþka yerlerinde risk altýndaki
halklarýn ve insanlarýn korunmasý açýsýn-
dan da önemlidir. Geçmiþe dair bütün
tespit ve hesaplaþmalarýmýz gelecekteki
hayatýmýzý þekillendirmek üzere olursa
anlamlýdýr. Yani 1915 ile bu kadar uðraþ-
mamýzýn sebebi 2015'de insanlýðýn bunu
bir daha yaþamamasý içindir. Sadece
geçmiþle ilgili bir þey olsaydý birbirimize
bir kere sýkýca sarýlýrdýk, helalleþirdik, bu
iþ de biterdi. Bu iþ öyle bir þey deðil. Suç
ve ceza var, hukuk var. Dolayýsýyla
dünyada hukuk talep eden kesimlerin
eleþtirilmesini, dýþlanmasýný doðru bul-
muyorum. Bu da anlamlý, anlaþýlýr ve
haklý bir mücadeledir. 

Ne yapýldýðý zaman yüzleþilmiþ olacak?

Garo Paylan.: Mesela bir Eðitim Bakaný
çýkýp "ders kitaplarýnda, 'Ermeniler 1.
Dünya Savaþý sýrasýnda bizi arkamýzdan
hançerlediler ve biz o yüzden onlarý bu
memleketten gönderdik' tabirinin yalan
olduðunu söyler ve "ders kitaplarýnda
bundan sonra Ali topu  Agop'a da Delal'a
da atacak" diye açýklandýðý gün olabilir.
Memlekette Talat Paþa isimli yüzlerce
cadde bulvar ve okul isimlerinin deðiþtiði
gün olabilir. Bugün Türk Sanat Müziði
denen müziðin aslýnda Bizans müziðinin
devamý olarak pek çok Rum, Ermeni,
Yahudi müzik insanlarýnýn da katkýlarýyla
yapýldýðýnýn ve bu müziðin ortak
kültürümüzün bir nüvesi olduðunun bir

Ermeni soykýrýmýný anmak

Gerçek seni öözgürleþtirsin
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Kültür Bakaný tarafýndan anlatýldýðý gün
olabilir. Anayasada geçen hepimizin Türk
olduðu ibaresinin deðiþtirildiði gün ola-
bilir. Ya da Ermeni okullarý da dâhil
olmak üzere okullarda çocuklara her
sabah 'Varlýðým Türk varlýðýna armaðan
olsun! Ne mutlu Türk'üm diyene' dedirt-
ilmediði gün olabilir. 

Hayko Baðdat: Bence nasýl yüzleþileceði
konusunda ortak bir uzlaþma noktasý
bulunmasý gerekmiyor. Ben sosyalist biri
olarak devlete karþý mücadele ediyorum.
Sahip olduðum kimliðin hikâyesi bu
mücadelemi kuvvetlendiren bir erk.
Dolayýsýyla hem duygusal hem de siyasi
bir mücadele veriyoruz. Duygusal tarafým
þunun hesabýný soruyor; sen bizim birbir-
imizin üzüntülerine üzülme duygumuzu
elimizden aldýn ey ceberut devlet. Sen
bunun hesabýný vereceksin. Türkiye halk-
larý önünde suçlusun. Bunlarý anlatýrken
karþýmdakinin etnisitesine, dinsel inancýna
ya da hangi referanslarla geldiðine deðil,
bunu anlamasýný engelleyen duyguyu
anlamasýný saðlamak üzere ikna etmeye
çalýþýyorum. 'Her þeyi boþ ver, sen bu
hikâyeye nasýl kötü bir þey demezsin? Sen
çocuklarýn yollarda açlýktan öldüðü ya da
kýlýçtan geçirilip derelere atýldýðý bir
hikâyeyi nasýl meþrulaþtýrýrsýn? Senin
meþrulaþtýrmana yol açan þartlar senin
suçun deðil. Bak nasýl kandýrdý seni?
Fakat sen artýk bu bilgiyi aldýn. Artýk
bununla yüzleþmeye mükellefsin. Dün
bana bunu yapan devlet bugün bunlarý
yine yapar. Egemenin bakýþý senin
çocuðunu yine öldürür. Ceylan 8 yaþýn-
daydý. Sen binlerce Ceylan'ýn ölümünü
kanýksadýðýn gün bu Ceylan'ýn ölümüne
ses çýkaracak halin kalmaz', diyorum.

Hayatý deðiþtirmenin en önemli
malzemelerinden bir tanesi gerçek ise bu
gerçek þu anda bizim elimizde mevcut. 

24 Nisan'da neden Taksim'de olmak
gerekiyor?

Garo Paylan: Geçen sene bir ilk yaþadýk.
Evet, daha önce bazý eylemler oldu, ama
geçen yýlki bir anmaydý. 95 yýl sonra ilk
kez bir anma yapýlabildi. Geçen sene ses-
siz bir þekilde, aslýnda normalde bizim
kiliselerimizde olmasý gereken þekliyle bir
anma düzenlendi. Bu yýl da Taksim
Meydaný'nda ayný þekilde bir anma
düzenlenecek. Bunun dýþýnda da belki pek
çok þey yapýlacak ama Taksim'dekinin
farký bir anma olmasý. Bu yýl bu anma
Ankara, Ýzmir ve Diyarbakýr'da da yapýla-
cak. Artýk bu vicdani yükü taþýmak iste-
meyen herkes Taksim Meydaný'nda ola-
cak. 

Hayko Baðdat: Geçen yýl Taksim'de
yapýlan eylemin tarihsel anlamda çok
önemli bir dönüþümü baþlatan, Ermeni
meselesi ile ilgili yazýlacak olan tarihte
altýn harflerle yazýlacak olan bir iþ
olduðunu düþünüyorum. Öldüðünü
bildiðimiz bir yakýnýmýzýn mezarýný yap-
mak isteriz. Taþ koyarýz üzerine ve yazý
yazarýz. Arkadaþýmýzýn mezarýný yapmak
hikâyesidir hala bu iþ. Dolayýsýyla bu
eyleme katýlmak çocuklarýmýza býraka-
caðýmýz mirastýr. Bu kritik dönemde, bu
þartlanmalarýn olduðu yerde, bu
manipülasyonlarýn olduðu yerde bu
eyleme gelmek çocuðuna bir þey anlat-
maktýr. Dolayýsýyla bu duygularla
çaðýrýyorum insanlarý.

Röportaj: Arife Köse

Gerçek seni özgürleþtirsin
Yýl 1915. Ýstanbul'da Beyazýt Meyda-

ný'na daraðaçlarý kuruldu. 24 Nisan'da
Ýttihatçýlar tarafýndan baþlatýlan Ermeni
avý sýrasýnda gözaltýna alýnan 19
Ermeni sosyalisti 15 Mayýs 1915 günü
Beyazýt'ta idam edildi. Katledilen
Ermeni sosyalistleri bir toplu mezara
gömüldü. Adlarý ve neden öldürüldük-
leri 95 yýl sonra, Ermeni Soykýrýmý ilk
kez bu topraklarda kitlesel olarak
anýldýðý sýrada hatýrlandý.

Ermeni Soykýrýmý'ný tanýmak,
yüzleþmek, bu insanlýk suçunun
taraflarýný ve faillerini açýða çýkartmak
bugünün sosyalistleri için tarihsel bir
sorumluluktur.

Ulus-devlet
soykýrým üzerine kuruldu

1915 yýlý Türk ulus-devletinin asýl
kuruluþ tarihidir. 19. yüzyýlýn sonunda
Osmanlý Ýmparatorluðu çökerken bir
Türk ulus-devleti kurmak isteyen Ýtti-
hat ve Terakki Partisi, bu topraklarda
yaþayan, yaþadýklarý yerler Ermenistan
olarak anýlan kadim bir halký hedef
seçti. Yalnýzca Ermeni olduklarý için 1,5
milyon insan katledildi.

Türkiye Cumhuriyeti, 20. yüzyýlýn ilk
soykýrýmý üzerinde þekillendi. 1923'te
iktidara gelecek olan eski Ýttihatçýlar,
Ermenilerin mallarýna evlerine el
koyarak ilk devlet sermayesini oluþtur-
du. "Ne mutlu Türküm diyene" ýrkçý
sloganý bu sürecin bir ifadesidir.
Ermeni Soykýrýmý üzerinde yükselen
Türk devleti 96 yýl boyunca zorla
Türkleþtirme politikalarýný Ermeni düþ-
manlýðýný temel alarak uyguladý.

1915 Soykýrýmý ile hesaplaþmak Türk
ulus devletinin kanlý temelleri ve resmi
ideolojisi ile hesaplaþmaktýr.

1915 ruhu yaþýyor
1,5 milyon Ermeni'nin katledilmesini

emreden Talat Paþa'nýn (kendisi asker
olmadýðý halde ünvaný paþadýr) adý
bulvarlara, sokaklara, okullara verildi.

2002'de misyonerlere karþý savaþ
baþlatan Ergenekon, Talat Paþa'yý
bayraklaþtýrdý. Ülkücü ve ulusalcý
faþistler bu isim etrafýnda "Kýzýl Elma"
adýný verdikleri kanlý ittifaký kurdu.

Sadece Ermeni olduðu için, 1915'i
hatýrlatan ve yüzleþme talep eden bir
Ermeni olduðu için katledilen Hrant
Dink, 1915 ruhunu taþýyanlarý topluma
tanýttý.

Hrant'ý linç ettirenlerden Veli Küçük,
Ergenekon davasý sýrasýnda yaptýðý
savunmalarda Ermenileri hedef göster-
meyi sürdürdü.

2009 Nisan tarihli Kafes Darbe
Planý'ný yazan Deniz Kuvvetleri men-
subu subaylar, darbe ortamý yaratmak
için 1915 ruhuyla Ermenileri hedef aldý.

96 yýl boyunca gerek eðitim sistemi
gerekse medya Ermeniliði þeytanlýkla
bir tuttu. 1915 gerçeði Türkiye halk-
larýndan saklanýrken, yeni kuþaklara
Ermeni düþmanlýðý üzerinden ýrkçýlýk
empoze edildi.

1915 Soykýrýmý ile yüzleþmek bir tari-
hi tartýþma olmadýðý gibi tarihçilere de
býrakýlamaz.

Sol ve 1915
Bu topraklarda 96 yýl önce bir

soykýrým yaþandý. Buna karþýlýk
cumhuriyet sonrasý Türk solunda
Ermeni Soykýrýmý hemen hemen hiç
anýlmadýðý gibi katliamý gerçekleþtiren-
lerden de hesap sorulmadý.

Solun kimi kesimleri bugün hala 1915
Ermeni katliamýnýn hesabýný sorma
mücadelesini bir "kimlik sorunu"
olarak adlandýrýp küçümsüyor. Geçen
yýl, 95 yýl sonra ilk kez katledilen 1,5
milyon Ermeni'yi anan, anma törenini
düzenleyen tek parti DSÝP'ti.

Türk solunun kahraman tarihinden
bahsedenlerin çoðu 1915 katliamýna
sessiz kaldý. Çünkü ilerici bir güç
olarak gördükleri ve ittifak kurduklarý
Kemalist ordu-bürokrasi bu katliamýn
failiydi.

Cumhuriyet devriminin, 1923'ün
"kazanýmlarýndan" bahsetmek 1915'i
savunmaktýr. Bu topraklarda yaþayan
herkesin Türk olduðunu söylemek
1915'i savunmaktýr. Soykýrýma
uðratýlmýþ bir ulusun adýný hakaret ve
küfür olarak kullanmak 1915'in karan-
lýðýný daimi kýlma isteðinin ifadesidir.
Hýristiyanlara, gayri Müslimlere karþý
yürütülen nefret kampanyalarýný
ilhamlarýný 1915'ten alýr.

1915 katliamýnýn hesabýný sormak,
Türk devletinin Ermeni halkýndan özür
dilemesini istemek sosyalistlerin tarih-
sel görevidir.

Bu görev sadece geçmiþle yüzleþmek
deðil bugün ýrkçýlýk ve her türden Türk
milliyetçiliði ile hesaplaþmaktýr.

1915'i unutma!
19 Ocak 2007'de arkasýndan vurulan

Hrant Dink'in tabutunun ardýndan
yürüyen yüzbinlerce insan 'Hepimiz
Ermeniyiz' diyerek hem Ergenekon'un
planlarýný bozdu hem de resmi ideolo-
jiye ölümcül bir darbe indirdi.

24 Nisan yaklaþýyor. Soykýrýmda
yaþamýný yitirenler sadece Ýstanbul'da
deðil, Ankara, Ýzmir ve Diyarbakýr'da
da anýlacak. Bir tabuyu, Kemalist
rejimin ve devletin üzerinde yükseldiði
tabuyu yýktýk ve þimdi yüzleþmenin
yolunu açýyoruz.

Bu yoldan yürümek gerek. 
96 yýl sonra katledilen 1,5 milyon

Ermeni'yi anýyoruz.

Soykýrým tanýnsýn!

Devlet Ermenilerden özür dilesin!



Ortadoðu'da Tunus ve
Mýsýr'la baþlayan devrimler
hýzla birçok ülkeye yayýlmýþ,
yýllardýr Batý'nýn da desteðini
alarak halklarýný ezen dik-
tatörlükler birer birer devrilm-
eye baþlamýþtý. Bu iki ülkeden
sonra gerçekleþen en ciddi
ayaklanma Libya'daydý.
Milyonlarca sýradan insan,
Kaddafi'nin baskýcý rejimine
karþý ayaklanarak ülkenin
büyük bölümünü ele geçir-
miþti.

Ancak bir süre sonra, isyancýlar güç
kaybetmeye baþladýðý sýralarda, Fransa,
Ýngiltere ve ABD önderliðindeki ulus-
lararasý koalisyon, Kaddafi'nin ayak-
lananlarý vahþice ezeceðini öne sürerek
"insani müdahale" adý altýnda Libya'ya
hava saldýrýsýný baþlattý. Saldýrý önce BM
Güvenlik Konseyi'nden onay almýþtý,
askeri operasyonun komutasý daha sonra
NATO'ya geçti. Ortadoðu'daki devrim-
leri, deðiþim ve özgürlük taleplerini
destekleyen insanlar tüm dünyada ikiye
bölündü: bir kesimi, devrimlere yardýmcý
olacaðý gerekçesiyle müdahaleyi destek-
ledi; Sosyalist Ýþçi yazarlarýnýn ve
okurlarýnýn da dahil olduðu bir kesim
ise, Batýlý emperyalistlerin müda-
halesinin hiçbir yerde insanlýðýn faydasý-
na olmadýðýný, sadece daha fazla ölüm
ve savaþ getirdiðini, bu müdahalenin asýl
amacýnýn devrimi bastýrmak veya kon-
trol altýna almak olduðunu söyleyerek
karþý çýktý.

EEmperyalizmin hazýrlýðý
Emperyalistler, Tunus ve Mýsýr'da olay-

larýn gidiþatýna yeterince müdahil ola-
mamýþlardý. Örneðin, Sarkozy, Tunus'un
diktatörü Bin Ali'yi son ana kadar
desteklemiþ; ancak Tunus halkýnýn onu
devirmesinin önün geçememiþti.

Libya'da ise durum farklý oldu. Ýlk
andan itibaren muhtemel bir Batý müda-
halesine zemin oluþturacak þekilde
davranýldý. Örneðin, Kaddafi'nin ayak-

lananlarý ezmek için yabancý paralý
askerler getirdiði haberi, çatýþmalarýn ilk
günlerinden itibaren yoðun olarak
medyada yer buldu. Ancak bu iddia
doðru çýkmadý. Yine çatýþmalarýn ilk
günlerinden itibaren, olaylarýn bir iç
savaþa döneceði anlatýldý. Oysa
Kaddafi'nin ordusuna ve çetelerine karþý
yüzbinlerce, milyonlarca kiþi ayaklanýy-
ordu. Dünya basýný kitle hareketini anlat-
mayý tercih etmedi.

Müdahale insani gerekçelerle
mi yapýldý?

Geçtiðimiz hafta Ecdebiye yakýnlarýnda
NATO'nun düzenlediði füze saldýrýsý
sonucu 13 isyancý ve 4 saðlýk çalýþaný
hayatýný kaybetti. Atýlan füzelerin
nedeninin, konvoyun havaya ateþ açmasý
ve bu yüzden hedef zannedilmesi
olduðu söylendi. Ýsyancýlarýn askeri
komutaný Abdülfettah Yunus konvoyun
hareket edeceði rotayý NATO'ya
bildirdiklerini söyledi, NATO'nun kendi-
lerinden özür dilediðini belirtti. Ancak
bu iki bilgi de yalanlandý. "Ýnsani" müda-
halede bulunan güçler, sivilleri ve
isyancýlarý korumak için düzenledikleri
askeri operasyonda, sivilleri ve
isyancýlarý öldürdüklerinde özür dahi
dilemiyorlardý.

Üstelik, medya hâlâ "uçuþa kapalý hava
sahasý"ndan bahsetse de, iþgal güçleri
ýsrarlý bir þekilde karadaki hedefleri vur-
maya devam ediyor. CIA ajanlarýnýn ve
Batýlý güçlerin muhtelif özel birliklerinin
ülkede kara hedeflerini vurduðu biliniy-
or. ABD Savunma Bakaný Robert Gates,
operasyonun ne kadar süreceðini kims-
enin bilmediðini düþündüðünü açýkladý.
Ýngiltere Hava Kuvvetleri Komutaný ise,
askeri operasyonlarýn haftalar deðil aylar
sürebileceðini ifade etti.

Ýþgal petrolle açýklanabilir mi?
Peki, emperyalistler, özellikle de askeri

operasyonun her aþamasýnda Fransa ve
Ýngiltere'ye göre geri planda duran ABD
asýl olarak neyi hedefliyordu?

Dünyanýn en büyük petrol þirketleri
zaten Libya'da iþ yaptýðýna göre,
emperyalistlerin Libya'ya müdahale
etmesinin bununla açýklanmasý mümkün
deðil. Üstelik, bir Beyaz Saray danýþmaný
23 Mart'ta Financial Times'a verdiði
demeçte, "Ortadoðu'da en az çýkarýmýzýn

olduðu yer Libya" diyordu. Üstelik ABD
Baþkaný Barack Obama, örneðin Suudi
Arabistan'ýn Bahreyn'e müdahalesini ve
Yemen'de ayaklananlara uygulanan þid-
deti sert bir dille eleþtirerek, bölgedeki
tüm ülkelerde deðiþimden yana olan
isyancýlarýn taleplerini destekliyor gibi
gözüküyordu.

Devrimleri kontrol altýna
almaya çalýþýyorlar

ABD ve diðer emperyalistler, devrim-
lere müdahale etmek ve bu ayaklan-
malarý kendi politikalarý doðrultusunda
kontrol altýna almak istiyor. Batý, yýl-
lardýr Kaddafi'nin halkýna yaptýðý
baskýlara sesini çýkarmýyordu. Þimdi ise,
Ortadoðu'da kendi varlýðýna da bir
tehdit olan ayaklanmalar baþladýðýnda,
diktatörlüklere karþý deðiþim isteyen
kitlelerin yanýndaymýþ gibi gözükmeye
çalýþýyor.

Obama'nýn müdahele baþladýðý sýralar-
da yaptýðý bir açýklama ise durumun
böyle olmadýðýný ortaya koyuyor:
"Güvenliðimiz doðrudan tehdit altýnda
olmasa da, deðerlerimizin ve çýkar-
larýmýzýn tehdit altýnda olduðu zamanlar
da olacak. Böyle durumlarda harekete
geçmekten korkmamalýyýz. Ancak bu
hareketin bütün sorumluluðu da
ABD'nin olmamalý."

Obama'nýn "güç kullanýmýný savunmak-
tan çekinmeyen" bu açýklamalarý, Bush
destekçisi neo-conlardan dahi destek
aldý. Çünkü ABD'nin çýkarlarý ve deðer-
leri, özgürlük isteyen ve deðiþim için
ayaklanan kitlelerle uyuþmuyordu. ABD
Baþkaný, Mübarek devrilirken de, onu
deviren kitlelerin enerjisinin yeni sektör-
lere istihdam olarak patlama yaratabile-
ceðini söyleyerek, ABD'nin bu ayaklan-
malarý politik olarak kontrolü altýna
alarak, kendi çýkarlarý doðrultusunda
yeni neo-liberal çizgilere çekmek iste-
diðini ortaya koyuyordu.

Kaddafi'ye sadýk olan eski güçler, þimdi
bu yeni rejimlerde pozisyon kapabilmek
için birbirleriyle yarýþýyorlar.

Ýþgal deðil, devrim!
NATO güçlerinin zaman zaman "yan-

lýþlýkla" vurduðu isyancýlar, Kaddafi'nin
acýmasýz diktatörlüðünü yýkmak için
ölümü göze alarak harekete geçmiþ
sýradan insanlardý. Böyle milyonlarca
kiþi sokaklarda özgürlük istiyordu. Bu
insanlarýn yarattýðý toplumsal güç,
militer olarak Kaddafi'ye denk veya
ondan üstün olduðu için deðil, diðer
insanlara da daha iyi bir þey vaat ettiði
için Kaddafi'nin þehirlerini ele geçire-
biliyordu.

Onlarca yýldýr ülkesini diktatörlükle
yöneten bir adamýn merkez üssünün
önünde sivil kalkanlar oluþturulmasýný,
onun bir anti-emperyalist gibi görün-
mesini saðlayan ise, NATO güçlerinin
asýl olarak devrimi boðmak isteyen
askeri iþgali oldu.

Ýsyancýlar bu iþgali gerçekleþtirenlerin
piyonlarý olma tehlikesini taþýdýkça,
emperyalistler Ýngiltere'de toplanarak
Libya'nýn geleceðini tartýþma hakkýný
kendilerinde görüyor, kendi istedikleri
türden rejimleri nasýl yaratabileceklerini
konuþuyorlar.

Bu durumu tersine çevirecek olan ise,
Libya'da deðiþim isteyen geniþ kitlelerin
hem iþgal güçlerine hem de diktatör
Kaddafi'ye karþý verecekleri aþaðýdan
mücadelenin baþarýsýndan baþka bir þey
olamayacak.

Ozan Tekin
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Libya isyaný nereye?

SURÝYE

Devrimlerin
son halkasý

Ortadoðu ve Kuzey Afrika’yý kapsayan
devrimler, ayaklanmalar dalgasýnýn son
vurduðu ülke Suriye oldu.

Suriye’de 40 yýldýr iktidarda olan Esad
ailesi Suriye nüfusunun yüzde 10’unu
oluþturan Alevilere dayanýyor.

Aleviler asker sivil bürokrasinin bütün
kilit noktalarýný ellerinde tutuyorlar.

Ne var ki Esad rejimine karþý baþlayan
hareket sadece nüfusun çoðunluðu olan
Sunni bir hareket deðil. Birçok kentte
Alevi emekçiler de gösterilere katýlýyorlar.

Diðer Ortadoðu ülkelerinde olduðu gibi
bir Cuma eylemi çaðrýsýndan önce
ülkenin en güneyinde, Ürdün hududun-
daki Deraa kentinde bir grup liseli genç
duvarlara “halk rejimi deðiþtirecek” diye
sloganlar yazarken yakalandý ve göz altý-
na alýndý.

Ertesi gün Deraa kenti sokaklara
döküldü ve polis ateþ açtý. 4 kiþi öldü.
Daha sonra Deraa kentinde sayýsýz gösteri
oldu, askerler ve polis ateþ açtý, bazý iddi-
alara göre sadece Deraa’da 100’den fazla
insan öldü.

Ýlk Cuma eylemi Deraa dýþýnda çok
büyük olmadý ama rejim bu gösterilere
þiddetle saldýrdý. Ýnsanlar öldü. Ertesi
günü cenazelerinde gene gösteriler oldu,
polis gene ateþ açtý. Yeni ölüler ve bu
böyle sürüp gidiyor.

Suriye’nin sadece belli baþlý büyük kent-
lerinde deðil, birçok kentinde gösteriler
oluyor.

Halk önce reformlar istiyordu. Baas reji-
mi reformlar yapacaðýný söyledi ama ayný
zamanda gösterilere saldýrdý ve
inandýrýcýlýðýný kaybetti. Barýþçý göster-
ilere ateþ açýlmasý tümm reform vaadi
söyleminin palavra olduðunu ortaya
çýkardý.

Halk þimdi çok daha fazlasýný istiyor.
Artýk slogan “halk rejimi devirecek” ve
“devrim!”

Baas rejimi ayaklanmanýn dýþ kaynaklý
olduðunu ve Suriye’yi parçalamayý he-
deflediðini söylüyor.

Diðer Ortadoðudevrimlerinde, ayaklan-
malarýnda olduðu gibi Suriye’de de
korku yer deðiþtirdi.Þimdi rejim, egemen
sýnýflar korkuyor ve halk korkusuzca
sokaða çýkýyor. Her baský, gösterilerde
ölen her yeni insan daha çok insanýn gös-
terilere katýlmasýna neden oluyor.

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi
artýk kaçýnýlmaz.

Suriye ve diðer Ortadoðu devrimleri ile
ilgili daha çok haber için marksist.org ve
blog.marksist.org’a bakabilirsiniz.

Bingazi’de NATO bombalarýyla öldürülmüþ isyancýlar.



KKuzey Kýbrýs iþçi
sýnýfýnýn 13 talebi

1 Sendikal platform, emek örgütlerinin
demokratik, ekonomik, sosyal ve özlük hak-

larýný koruma ve geliþtirme amacýyla kurulmuþ
bir birliktelik olup, bu amaçlara giden yolda
siyasi iradenin temsiliyetinin yarattýðý sorunu
ortadan kaldýrarak "toplumun kendi kendisini
yönetme" hedeflemektedir. Platformun
hükümet olma amacý yoktur.

2 Sendikal Platform'un mücadelesinde
toplumsal yokoluþu hedefleyen uygula-

malara destek veren örgütlere ve siyasi partilere
yer yoktur. Örneðin "Göç Yasasý"ný
destekleyenler.

3 Kýbrýs sorununun kýsa sürede Birleþmiþ
Milletler kararlarý temelinde çözümüne ve

Kýbrýslý Türklerin uluslar arasý alanda yerini
almasýna destek verir.

4 Kýbrýslý Türkler'in kendi kendilerini yönet-
melerine saygý duyulmalýdýr.

5 Türkiye ile Kýbrýslý Türkler arasýndaki iliþki
karþýlýklý saygýya dayalý, siyasi eþitler

düzeyinde olmalýdýr. Buyuran-emir alan, man-
týðýna dayalý iliþkiye son verilmelidir.

6 Kýbrýslý Türkler'in kendi kurumlarýný yönete-
bileceði bilgi, beceri ve potansiyel vardýr. Bu

gerçekten hareketle Merkez Bankasý, Sivil
Savunma Teþkilatý, Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlýðý'nýn yönetimi Kýbrýslý Türkler'e
devredilmeli, polis ve itfaiye sivil yönetime
baðlanmalýdýr.

7 Ulusal Birlik Partisi hükümeti koltukta
kalma uðruna AKP hükümetinin yaptýðý tüm

dayatmalara boyun eðerek ve ahlaki sýnýrlarýn
ötesinde milletvekili transferleri yaparak Kýbrýslý
Türkler'in siyasi iradesini AKP'ye teslim etmiþtir.
UBP halka karþý uygulamalarý ile Kýbrýs Türk
toplumunu yokoluþa sürüklemekte ve iþbirlikçi-
lik ve halk düþmanlýðý yapmaktadýr. Tüm bu
gerekçelerle UBP hükümeti siyaseten toplumu
temsil etmemektedir.

8 Sendikal Platform T.C. hükümetlerine teslim
edilen siyasi iradenin geri alýnmasý mücade-

lesinde, mecliste temsil edilen partilerin
hükümetin atacaðý adýmlar konusunda etkili ola-
bilmek için, sivil itaatsizlikle birlikte hükümet-
lerin baþka çare býrakmamasý halinde meclisten
çekilme dahil, tüm eylemleri  desteklemelerini
beklemektedir.

9 Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri içiþlerimize
müdahale etmekten vazgeçmeli, müþavir

adý altýnda "gölge kabine" uygulamasýna son
verilmeli, T.C. Yardým Heyeti'nin siyasi iradenin
kararlarýna müdahalesi durdurulmalýdýr. Mali
destek uygulamalarý proje bazýnda, Kýbrýslý Türk
makamlar üzerinden yapýlmalý, ihaleler Kýbrýs'ta
açýlmalýdýr.

10 T.C. ile imzalanan protokoller çerçevesin-
de Kýbrýslý Türkler'in ekonomik, sosyal ve

kültürel yapýlarýna uymayan ve tamamen siyasi
amaç güden dayatma ekonomik paket derhal
durdurulmalý, yapýlan düzenlemeler ortadan
kaldýrýlmalýdýr.

11 Özelleþtirme adý altýnda Kýbrýslý Türkler'e
ait kamusal alanlarýn peþkeþ çekilmesi

uygulamalarýndan derhal vazgeçilmelidir.
Kurumlarýn çalýþmalarý ve gelecekleri ile ilgili
karar verme yetkisi Kýbrýslý Türkler'e aittir.

12 Ülkemizdeki sosyal, ekonomik ve kültürel
dokuyu bozan, Kýbrýslý Türkler'in siyasal

iradesini ortadan kaldýran vatandaþlýk daðýtma
uygulamalarý derhal durdurulmalý, uluslar arasý
gözlemciler gözetiminde nüfus sayýmý yapýlarak
ülkedeki kaçak nüfusun geri dönüþü saðlanmalý,
kimlikle giriþ uygulamasý kaldýrýlmalý, ülkeye gir-
iþler kontrol altýna alýnmalýdýr.

13 Gayri insani koþullarda çalýþtýrýlan özel
sektör çalýþanlarýnýn çalýþma koþullarý

iyileþtirilmeli, ILO kurallarýnýn ülkemizde hem
kamuda, hem de özel sektörde uygulanmasý
saðlanmalýdýr."

Kýbrýs'ta sömürge yönetiminin kararlý
savunucusu Türk milliyetçileri ve faþistleri
Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý Genel
Sekreteri Þenel Elçin'e Avrupa parlamento-
sundaki konuþmasý nedeniyle saldýrýyor. 

KTÖS'ün lideri "Ýnsanlar nasýl bu kadar
çok çoðalabilir? Bildiðim kadarýyla kediler
ve tavþanlar bu kadar çok çoðalabilir. Bunu
baþka türlü açýklayamayýz." diyerek adada-
ki nufüs artýþýna dikkat çekmiþti.
1974'ten beri Kýbrýs'ýn Kuzey'inde nüfusun

tam olarak kaç olduðu bilinmi-yor. Çünkü
iþgal yönetimi baðýmsýz uluslar arasý
gözlemcilerin denetiminde saðlýklý bir
nüfus sayýmý yapýlmasýný engelliyor. 2006
yýlýnda adanýn yerlisi olan 120 bin Kýbrýslý
Türk olduðu tahmin edilirken KKTC
tarafýndan yapýlan nüfus sayýmýnda sonuç

265,100 kiþi çýkmýþtý. Bu yüzde 16,4 artýþa
tekabül ediyor. 

KTÖS Genel Sekreteri Elçin, buna iþaret
ediyor. 

Sendikalar, þu anda Kuzey'de 130 bin
Kýbrýslý Türk'ün yaþadýðý buna karþýlýk
nüfusun 800 bine ulaþtýðýna dikkat çekiyor.

TC her yýl Türk vatandaþlarýna KKTC
kimliði daðýtýyor. Mafya babalarýna,
kumarhane sahiplerine, Sinan Aygün gibi
Ergenekon sanýklarýna verilen KKTC vatan-
daþlýðý 1974'te baþlayan askeri iþgalle birlik-
te kolonileþme ve asimilasyonu da temsil
ediyor. 

Kýbrýs'ý 30 bin askerin zoruyla "yavru
vatan" yapan Türkiye, adada nüfus den-
gesini deðiþtirerek adanýn yerlilerini bir
azýnlýk haline getiriyor.

Uluslararasý anlaþmalarý hiçe
sayarak askeri iþgalle kurulan
KKTC'yi dünya tanýmýyor.
KKTC yönetimi tanýnmadýðý için

Kuzey Kýbrýs ekonomik olarak ithalatý ve
ihracatý Türkiye üzerinden
gerçekleþtiriyor. Yani Kýbrýs ekonomisi
tümüyle Türkiye ekonomisine hatta Türk
hazinesine baðlý. 

Sanayi hiç geliþmezken adada
tüm bankalarýn þubeleri ve
kendine özgü sistemiyle 9 banka
bulunuyor. Kýbrýs, Türk kapital-

istlerinin kara para aklama cenneti iken
Ankara tarafýndan belirlenen bütçeler
Kuzey ile Güney arasýnda gelir uçurumu
yaratýyor. Kiþi baþýna düþen milli gelir
Kuzey’de 16 bin dolar olarak hesa-
planýrken Güney’de 28 bin 468 dolar.

2002 yýlýnda % 10 olan iþsizlik
oraný 2009 yýlýnda %12.4'lere
ulaþtý. 2009 yýlýndan sonra ger-
ilemeye baþlayan iþsizlik oraný

2010 yýlýnda %12.2, 2011 yýlýnda %12.2
olurken 2012 yýlýnda ise %11.9 olarak
gerçekleþti.

2008’de küresel finans krizinin
etkisini yoðun olarak
hissedilirken Kuzey’in
dünyadan tecrit durumu

ekonomik krizi derinleþtirirken hayat
pahalýlýðý dorukta.

Kuzey Kýbrýs’ta TC 30 bin asker-
lik bir ordu bulunduruyor.
Ordu, Kýbrýslýlar için adadaki
baskýnýn biricik kaynaðý.

Toplumsal Varoluþ mücadelesini yürüten
KTÖS’lü sendikacýlara, sosyalistlere ölüm
tehditleri yollanýyor. Afrika gazetesi
kurþunlanýyor. Ergenekon iþgal altýndaki
topraklarda cirit atýyor.

%65
Kýbrýs'ýn iþgal altýndaki Kuzey'inde

Sendikal Platform'un gerçek-
leþtirdiði üçüncü Toplumsal

Varoluþ eyleminde kamu emekçileri yine
grev yaptý; Ocak ve Mart'ta 80 bin
Kýbrýslýnýn katýldýðý iki iþgal karþýtý mitin-
gin ardýndan üçüncü kitlesel eylem
KKTC Cumhuriyet Meclisi önünde
gerçekleþti.

Kukla UBP hükümetini ve atadýðý
müsteþarla adayý adeta eski usul bir
sömürge valisi gibi yöneten AKP
hükümetinin temsil ettiði TC'nin yine on
binler tarafýndan protesto edildi.

Baðýmsýz iþçi hareketi
"Özellikle Yunan Cuntasý'nýn 1974 yýlýn-

da organize ettiði askeri darbe sonrasý
Türkiye'nin garantörlük görevi
çerçevesinde Kýbrýs Cumhuriyeti'nin
toprak bütünlüðünü korumak ve bozulan
anayasal düzeni tekrardan tesis etmek
için düzenlediði askeri hareket sonrasý
yaþananlar kabul edilemez."

Sendikal Platform'un bildirisindeki bu
tespit 7 Nisan'da üçüncü Toplum varoluþ
eylemini gerçekleþtiren iþgale karþý
radikal bir iþçi hareketinin Kýbrýslý
Türklerin çoðunluðunun desteðini alarak
statükoya karþý çýktýðýnýn bir ifadesi.

Kuzey bölgesinde iþçi sýnýfýnýn çoðun-
luðu kamu emekçileri oluþturuyor. 60 bin
devlet memurunun çoðunluðunun
örgütlü olduðu KTAMS, KTÖS,
KTOEÖS, BES KOOP-SEN,  BASIN-SEN,
TIP-ÝÞ,  ÇAÐ-SEN,  DAÜ-BÝR-SEN'in ve
GÜÇ-SEN'in oluþturduðu Sendikal
Platform 2011'i Toplumsal Varoluþ yýlý
ilan etmiþti. Kuzey'deki muhalefet parti-
lerinin tamamý sendikalarýn eylemine
destek vereceðini açýklamýþtý.

Adada 130 bin Kýbrýslý Türk olduðu tah-
min ediliyor. Bunlardan 80 bini Toplum
Varoluþ eylemlerine katýldý.

Ýþgal karþýtý hareketin
radikalleþmesi

Türkiye devletinin ve Ankara'nýn
verdiði tepki Kuzey Kýbrýs iþçi sýnýfýný
daha radikalleþti. TC Baþbakaný
Erdoðan'ýn Kýbrýslý Türkler için "besleme"
hakaretini kullanmasý ve alenen sömürge
yönetimini savunmasý karþýsýnda Kýbrýslý
sendikalar ve halk Türkiye'nin adadaki
iþgale son vermesini yüksek sesle dile
getirmeye baþladý. Geliþmeler Tunus ve
Mýsýr'daki ayaklanmalarla kýyaslanabilir. 

Yýlýn ilk dört ayýnda üç genel grev
yapýldý. Grevciler siyasi ve ekonomik
talepli kitle gösterilerine katýldý. Ýþgal
karþýtý aktivistlerin ve sosyalistlerin
destek verdiði hareket tüm bölme
çabalarýna raðmen kararlý.

7 Nisan'da meclis önünde gerçekleþen
oturma eylemi öncesi sendikalarýn
radikalleþmesi ve 13 maddelik iþgal
karþýtý taleplerinin kabul edilmesi için
kazanana kadar mücadele etme karar-
lýlýðý büyük bir kýrýlma yarattý.

Ýlk iki eyleme destek veren muhalefet
partileri CTP, TDP ve DP'nin
sendikalarýn, yani baðýmsýz iþçi hareke-
tinin belirleyici olmasýndan rahatsýz
olarak Toplumsal Varoluþ mücadelesin-
den desteðini çekti. CTP ve TDP sosyal
demokrat, Serdar Denktaþ'ýn liderliðinde-
ki demokrat parti ise merkez sað bir kim-
liði sahip. Üç partide Türkiye ile uzlaþ-
mak gerektiðini söyleyerek sendikalarýn
iþgal karþýtlýðýndan þimdi uzak duruyor. 

Kuzey Kýbrýs'taki iþçi hareketi, Kýbrýslý
Türklerin ezici çoðunluðunun desteðini
kazanan Toplumsal Varoluþ mücadelesini
sürdürmekte kararlý. Mücadele hem
ekonomik hem de siyasi taleplere sahip.
Kuzey Kýbrýs iþçi sýnýfý ve halký 30 bin
Türk askeriyle sürdürülen iþgalin son
bulmasýný istiyor.

sosyalist9

Üç Toplumsal Varoluþ mitingine katýlan on binlerin talebi

TC iþgali son bulsun
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2004 yýlýnda yapýlan adanýn iki
tarafýnda eþ zamanlý yapýlan
referandumda Kýbrýs’ý baðýmsýz
ve federatif tek bir devlet olarak
birleþtirmeyi içeren Annan
Planý’na Kýbrýslý Türklerin
yüzde 65’i ‘Evet’ demiþti. 

Kýbrýs’ta
isyan
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Irkçýlýk asýl olarak sömürgecilikle
iliþkilidir ve 16. yüzyýlda en saldýr-
gan, en amansýz haldedir. Bu

dönemde tamamen biyolojik özellikler
iþaret ederek iþ görür. Sömürgeci kapi-
talizm iki kirli iþini ýrkçý ideolojiye
yaslanarak meþrulaþtýrýr. 

Ýlk olarak; iþgal ettiði topraklarda
yaþayan insanlarýn neden buna reva
görüldüðünü anlatýr. Bunu iþgal edilen
topraklarda yaþayan insanlarý "doðal
olarak aþaðý deðerde" ve ahlaki olarak
"yozlaþmýþ" diye tanýmlayarak yapar.
"Yozlaþmýþ" ve "doðal olarak aþaðý"
olanlarý tahakküm altýna almak, onlara
"uygarlýk götürmekle" açýklanýr. Bu
sömürgeciliðin meþrulaþtýrýlmasýdýr.
Ýkinci olarak; ele geçirdiði sömürge
topraklarýnda ihtiyaç duyduðu emek
gücünü baþka bir yerlerden söküp
alýrken ýrkçýlýðý devreye sokar. Köle
olarak kullandýklarýnýn neden köle
olduðunu açýklarken, onlarýn insan
olmadýðýný ya da tam geliþmemiþ insan-
lar olduðunu söyler. Böylece köleciliðin
yeniden baþlamasýnýn zemini oluþur.

Oysa kapitalist üretim iliþkisinde emek
özgürdür. Ýþçi yaþamak için emeðini sat-
mak zorundadýr ama bunu isterse yap-
mayabilir. Burada sýkýntýlý bir durum
ortaya çýkar: Deðil mi ki burjuva devri-
mi; "eþitlik, özgürlük ve kardeþlik" þiarý
üzerinde yükselmiþtir, þimdi içinde eþit,
özgür ve kardeþ olmayanlarýn duru-
munu nasýl açýklanacaktýr? Binlerce
insanýn topraklarýndan sökülmesi ve
köle olarak kullanýlmasý nasýl açýklan-
abilir? Ýþte ýrkçýlýk tam olarak burada
son derece iþlevsel, týlsýmlý bir ideoloji
olarak devreye girer: Yerlilerin ve
köleleþtirilenlerin, insan olmadýðý ilan
edilir. Tam da bu nokta, ýrkçýlýðýn sökün
ettiði kaynaktýr. Ýlk haliyle ýrkçýlýk,
Yenidünya'daki plantaj aristokrasisi
diye adlandýrýlabilecek sýnýfýn ideoloji-
sidir.

Ama þimdi soru þudur: Kölecilik artýk

olmadýðýna göre ýrkçýlýk neden vardýr ve
çaðdaþ kapitalizm ýrkçýlýða neden
ihtiyaç duyar? Kuþkusuz günümüzde
ýrkçýlýk kölecilik döneminin bir "ideolo-
jik artýðý" olarak görülemez.
Günümüzde ýrkçýlýk daha çok kültürel
özelliklere, farklýlýklara iþaret ederek
iþliyor. Kültürel farklýlýklarýn týpký biy-
olojik farklýlýklar gibi aþýlamaz
olduðunu söylüyor. Çaðdaþ kapital-
izmin kimi arýzalarý ýrkçýlýkla yaman-
abiliyor. Bunlardan ilki iþçiler arasýndaki
ekonomik rekabet: Kapitalist üretim
sürecinde iþçiler farklý ücretlerle
çalýþtýrýlýr. Örneðin kalifiye denen iþçi
vasýfsýz iþçiden fazla kazanýr. Bu tür bir
ayrým, iki farklý ulustan iþçi için söz
konusu olduðunda ýrkçýlýk iþlevsel bir
rol üstlenir. Göçmen iþçinin daha ucuza
çalýþtýrmasýný hem saðlar hem de açýk-
lar. Ýkinci olarak, yerli iþçiler ýrkçý ide-
olojiden etkilenir. Bu etki, onlarýn
yabancý iþçiye bakarak kendilerini yine
kendi gibi yerli olan patronuyla
özdeþleþmesini getirir.  Böylece yerli iþçi
kendini acýmasýz üretim sürecinde daha
iyi hisseder. Üçüncü olarak, ýrkçýlýk iþçil-
er arasýndaki bölünmüþlüðü derin-
leþtirmeye yarar, sýnýfý böler. Bu da kap-
italistlerin iþine gelen bir durumdur. 

Þimdi bu söylenenler kapitalizm için
ýrkçýlýðýn nasýl bir verim saðladýðýna
iliþkindir. Daha önemli olan kapitalist
üretim iliþkilerinin ýrkçýlýðý doður-
duðudur. Yani ýrkçýlýk, kapitalist ekono-
minin iþleyiþinden dolaysýz olarak çýkar.
Kapitalist üretimde artý deðerin oluþ-
masý, deðiþken sermaye ve sabit ser-
maye iliþkisi üzerinden olur. Burada
sadece deðiþken sermaye yani iþgücü
deðer üreten sermayedir. Ýþçi çalýþma
süresinde ücret olarak ödenen deðerden
daha fazla bir deðer yaratýr. Bu artý
deðere el koyan patron iki þey yapabilir:
Ya yeni makineler alýr ya da yeni
iþgücüne yatýrým yapar. Her iki durum-
da da sermayenin terkibi deðiþir. 

Ýlk durumu yani kapitalistin yeni
makinelere yatýrým yapmasýný ve bunun
sonuçlarýný bir kenara býrakalým.
Sermayenin artý deðer üreten kýsmý
deðiþken sermayeye basarak artý deðer
üretmek, temel olarak deðiþken sermaye
giderlerinin düþürülmesine baðlýdýr.
Yeni teknolojiler alýnmadan, mevcut
makineler yenilenmeden, deðiþken ser-
maye giderlerinin düþürülmesinin çok
sayýda yolu vardýr. Örneðin iþ saatleri
uzatýlabilir, bu genel ücretlerin düþme-
sine yol açar. Ama burada üzerinde
durulmasý gerek asýl yöntem þudur:
Ýþgücü arzý satýlýk ucuz iþgücü ithaliyle
arttýrýlabilir. Bu uygulama, ortalama
ücretlerini düþmesini saðlar. 

Ýþgücü ithalinden anlaþýlmasý gereken
de kuþkusuz asýl olarak göçmen iþçil-
erdir. Kapitalist üretim tarzýnda göçmen
iþçiler üzerinden saðlanan ucuz iþgücü
son derece önemlidir. Ýþgücünün fiyatý
içinde, iþgücünün yeniden üretimi yani
yeni iþçi kuþaklarýnýn yetiþtirilmesi de
vardýr. Göçmen iþçilerin çocuklarý söz
konusu olduðunda bu noktada da mas-
raflar azalýr. Göçmen iþçinin piyasaya
sokulmasýnýn yukarda saydýðým fay-
dalarý da saðladýðý düþünülürse yine
göçmen iþçi üzerinden saðlanan iþgücü
arzýnýn arttýrýlmasýnýn ne denli yerinde,
istenir bir yöntem olduðu ortaya çýkar.
Kapitalizm iþgücünün arzýný artýrmak ve
bu yolla ücretleri düþürmek için göçmen
iþçilerden vazgeçemez. Yani emek ulus-
lararasýdýr. Ýþte bu nokta kapitalist üre-
tim iliþkisinde ýrkçýlýðýn yuvasýdýr. 

Þimdi ýrkçýlýk kapitalizmin olmasa
olmaz bir yasasý olan "deðer yasasýyla"
iliþkilidir. Nasýl ki "deðer yasasý"
olmadan bir kapitalizm düþünemezsek
týpký bunun gibi ýrkçýlýðý olmayan bir
kapitalizm de düþünemeyiz. Bu durum-
da da ýrkçýlýk eleþtirisi, ýrkçýlýða karþý
mücadele kapitalizme karþý mücadeleyle
birleþir.

SSinan Özbek

Kapitalizm neden
ýrkçýlýða ihtiyaç duyar?

Afrika’nýn sömürgeleþtirilmesi ile ýrkçýlýðýn doðuþu eþ zamanlýdýr.

Karþýdevrime yenik
düþen devrimci:

Mayakovski
Mayakovski

1893 yýlýnda
Gürcistan'ýn bir
köyünde doðar.
Yaþý daha 12'yken
bir gösteriye
katýldýðý için
okuldan atýlýr,
1906'da
Moskova'ya
gider. Ertesi yýl
Bolþevik Partisi'ne üye olur. Ýki yýl
sonra bildiri daðýtmak suçuyla hapse
düþer. Üçüncü kez hapse girdiðinde,
þair olmaya karar verir.

Çýkar, sanat okuluna yazýlýr. Sanatý
"eski" ile mücadelelerinde bir silah
olarak gören Fütürist (Gelecekçilik)
akýmýnýn bir parçasý olur. Kendini,
þiirin sadece içeriðini deðil, biçimini
ve dilini de deðiþtirmeye adar.

Bizim Nazým Hikmet'le tanýdýðýmýz
vezinsiz, kafiyesiz, kýrýk dizeli þiiri
Nazým öðrenci olarak gittiði
Moskova'da 1920'lerde
Mayakovski'den öðrenmiþtir.

Mayakovsky, þiirleri ve savaþ
karþýtlýðý nedeniyle 1914'te sanat oku-
lundan da atýlýr. Kendini tümüyle þiire
ve devrim propagandasýna verir.

Rusya'da 1917 devrimini izleyen yýl-
lar, emekçi kitlelerin gündelik hay-
atýnýn inanýlmaz ölçüde deðiþtiði,
özgürleþtiði, renklendiði yýllardýr. Aile
kurumu, çocuk bakýmý, cinsellik,
kadýnlarýn yaþamý, iþyeri iliþkileri…
Her þey sorgulanmakta ve deðiþmek-
tedir.

Ve özgürleþen kitlelerin bilgiye ve
kültüre susamýþlýðý ve yaratýcýlýðý
sýnýrsýz bir patlamaya dönüþür. Isaac
Deutscher, Troçki biyografisinde, bir
sahne anlatýr. Kýzýl Meydan'ýn bir
ucundaki bir binada Troçki kültür
üzerine bir konuþma yapacaktýr. Salon
dolmuþtur, bina dolmuþtur, meydan
dolmuþtur. Troçki meydanýn öbür
ucundan girer, binaya ulaþmasý
imkânsýzdýr, kalabalýk onu kaldýrýr,
kafalarýnýn üzerinden taþýyarak binaya
ulaþtýrýr. Ayný günlerde 7 binden fazla
iþçi tiyatro kulübü kurulmuþtur,
sayýsýz þiir ve edebiyat dergisi yayýn-
lanmaktadýr.

Siyaset sahnesine çýkan, kendi hayat-
larýný ilk kez kendi ellerine alan mily-
onlarca emekçi, hayatýn her alanýyla
ne kadar ilgili olduklarýný ilk kez anla-
makta ve göstermektedir.

Ve Mayakovski bu devrim, kültür,
yaratýcýlýk, yenilikçilik patlamasýnýn
tam ortasýnda yer alýr. Ülkenin en
popüler, çaðýn ruhunu en iyi
yakalayan þairidir.

Ne var ki, iþgal ve iç savaþ devrimi
yapan iþçi sýnýfýný yok ederken, Alman
devriminin yenilgisi Sovyet devrimini
yalnýz býrakýr, bürokratikleþme
hýzlanýr, bürokrasi yeni bir egemen
sýnýf olarak kendini pekiþtirmeye
baþlar. Stalinist karþýdevrim
baþlamýþtýr.

Sanatta yenilik ve deneysellik yerini
komite kararlarýna, kararnamelere,
Stalinist bürokrasinin beðenisine
býrakýr. Birinci Beþ Yýllýk Plan'ýn
1928'de uygulamaya konmasýyla bir-
likte bürokrasinin iktidarý yerine otur-
maya baþlar.

Mayakovski, 9 Nisan 1930'da bir
öðrenci kalabalýðýna "Avazým Çýktýðý
Kadar" þiirini okur. Yuhalanýr.

14 Nisan'da beynine bir kurþun
sýkarak intihar eder.

Stalinist bürokrasi tarafýndan hedef
gösterilmiþ olmasýna raðmen tabutu-
nun ardýndan on binler yürür.



Hrant Dink'in katili Ogün Samast, mahke-
meye hitaben yazdýðý mektupta kendisini
cinayete azmettirenin medyada yer alan
yazýlar ve manþetler olduðunu söyleyerek;
Emin Çölaþan'ýn ve Ertuðrul Özkök'ün
yargýlanmasý gerektiðini söyledi. Hrant
Dink'in ölümünü hazýrlayan manþetleri
atan medya kapitalizmle kopmaz baðlara
sahip. Hem Türkiye'de hem de dünyanýn
geri kalanýnda medyanýn yapýsýný
incelediðimizde karþýmýza iletiþimin
neredeyse her alanýnda etkin olan ve
tamamýna yakýnýný elinde bulunduran
tekeller çýkýyor.

MMedyada üretim iliþkileri
Karl Marx, egemen sýnýfýn sadece üretim

araçlarýný deðil; fikri üretim araçlarýný da
elinde tuttuðunu söyler. Buradan yola
çýkarak þöyle söyler: "Topluma egemen
olan fikirler, egemen sýnýfýn fikirleridir".
Medya, egemen fikirleri yeniden üretmenin
en temel araçlarýndan birisidir. Ancak
medyanýn rolü bununla sýnýrlý deðildir.
Medya ayný zamanda kâr etmek zorunda
olan bir endüstriyel yapýdýr. Bu sebeple
kapitalizmdeki tüm endüstrilerin içinde
taþýdýðý çeliþkileri içinde barýndýrmaktadýr.
En baþtaysa elbette emek-sermaye çeliþkisi-
ni…

Kapitalizmin temel eðilimlerinden birisi
tekelleþmedir. Piyasadaki rekabet son
derece vahþi kurallara dayanýr. Kâr denilen
doðal olmayan ancak sisteme içsel güdü;
büyük þirketlerin, daha küçük olanlarý yut-
malarýný ve giderek midelerini büyüt-
melerini gözetir. Sermayenin bir temel
kuralý vardýr: sermaye birikimi. Bu birikim
emek sömürüsüne ve acýmasýzca rekabete
dayalýdýr.

Özellikle 1980'li yýllardan itibaren uygu-
lanmaya baþlanan yeni liberal politikalar
medya sektöründe tekelleþme eðilimini hýz-
landýrmýþtýr. Medya mülkiyetinde radikal
deðiþiklikler meydana gelmiþ; o güne kadar
kamu hizmeti yayýncýlýðý olarak bilinen ve
devlet ve sermayeden görece özerk olabilen
-veya öyle görünebilen- yapý ortadan
kaldýrýlmaya baþlanmýþtýr.
Düzensizleþtirme (deregülasyon) poli-
tikalarýyla medyada sermaye yoðunlaþ-
masýnýn önü açýlmýþ; farklý sektörlerdeki
büyük sermaye sahipleri hýzla medya sek-
törüne yatýrým yapmaya baþlamýþlardýr.
Yani medya, yeni liberal politikalar doðrul-
tusunda baþtan aþaðý yeniden yapýlan-
mýþtýr.

Bu süreçte medya sektöründe dünya
çapýnda çapraz, dikey ve yatay bütün-
leþmeler hýz kazanmýþtýr. Bu bütün-
leþmelerin sonucu olarak medya sek-
töründe yer alan þirketlerin sayýsý giderek
azalmaya baþlamýþtýr. Ankara Üniversitesi
Ýletiþim Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr.
Gülseren Adaklý bir makalesinde Ben
Bagidikian'ýn kitabýnda 1983'te ABD medya
pazarýna hâkim gruplarýn sayýsýný 50 olarak
aktardýðýný ancak kitabýn 2004 baskýsýnda
bu sayýnýn 4'e düþtüðünü belirtmektedir.
Bugün dünya çapýnda þirket evlilikleri ve
küçük þirketleri satýn alma yoluyla medya
sektöründe çoðu ABD'li olan birkaç büyük
grup kalmýþtýr. Bunlardan en büyükleri,
sýrasýyla General Electric, Walt Disney,
News Corporation, Time Warner, Viacom
CBS Corporation, Bertelsmann ve
Vivendi'dir. 2009 yýlý verilerine göre bu þir-
ketlerin en büyüðü 157 milyar dolar gelir
elde ederken, en küçüðünün geliri 27.13
milyar avro'dur.

Türkiye'de Medya Mülkiyeti
Türkiye'de de medya endüstrisinin

dönüþümü dünyadakine benzer bir þekilde
geliþmiþtir. 1980'li yýllarla beraber
Türkiye'de de medyada sermaye yoðunlaþ-
masý yaþanmaya baþlamýþtýr. Sermaye
yoðunlaþmasýnýn sonucu olarak da yeni
medya tekelleri ortaya çýkmýþtýr. Ogün
Samast'ýn kendisini etkilediðini söylediði

yazýlarýn yer aldýðý Hürriyet gazetesinin
baðlý bulunduðu Doðan Medya Grubu,
Türkiye'deki yeni medya yapýlanmasýnýn
en net örneklerinden birini oluþturur. Hatta
bu grubun diðer medya gruplarýna örnek
teþkil ettiðinin de altý çizilmelidir. 1990'lý ve
2000'li yýllar boyunca süren sert rekabet ve
siyasi geliþmeler sonucunda Uzan grubu
gibi büyük gruplar piyasadan çekilmeye
zorlanýrken; günümüzde Doðan Medya
Grubu, Turkuaz, Çukurova gibi -medya
alaný dýþýnda da ciddi yatýrýmlarý bulunan-
büyük þirketler medya sektöründe egemen
konumdadýr.

Bu egemenliðin sadece basýn ve yayýn
alanýnda olduðu düþünülmemelidir.
Örneðin piyasanýn yarýsýndan fazlasýný
elinde bulunduran Doðan Medya Grubu;
gazete, dergi, kitap yayýmcýlýðý, televizyon
ve radyo yayýncýlýðý, yapýmcýlýk, dijital TV
platformu, perakende ve maðazacýlýk gibi
medya sektöründeki pek çok alanda
yatýrýmlara sahiptir. Son zamanlarda
küçülme kararý alan Doðan Medya Grubu,
bünyesinde bulundurduðu Radikal ve
Referans gazetelerini birleþtirip bu
gazeteleri Hürriyet gazetesinin mülkiyetine
geçirmiþtir. Son günlerde ortalýkta dolaþan
ancak kanýtlanamamýþ haberlere göreyse
Ülker firmasý, Doðan Medya'yý satýn almak
istiyor.

Sektörde büyük pay sahibi bir baþka grup
ise Çukurova Holding. Mehmet Emin

Karamehmet'e ait olan Çukurova Holding;
endüstri, bilgi iletiþim teknolojileri, inþaat,
taþýmacýlýk ve hizmet, finansal hizmetler ve
enerji gibi sektörlerde bulunan yatýrým-
larýnýn yaný sýra medyada ciddi bir paya
sahip. Show TV, Digiturk, Alem FM ve
dergi, Güneþ gazetesi gibi pek çok medya
organý Çukurova Holding'e ait.

Hükümete yakýn duran Çalýk Holding'e
ait Turkuvaz Medya Grubu da son yýllarýn
en hýzlý büyüyen medya grubu. Çalýk
Holding, tekstil, enerji, inþaat, finans,
medya, Telekom ve madencilik gibi alanlar-
da faaliyet gösteren büyük bir holding.
Sabah-ATV baþta olmak üzere gazete
yayýmcýlýðýndan, televizyonculuða,  haber
ajansýndan, dijital medyaya kadar
medyadaki pek çok alanda faaliyet
yürütüyor.

Elbette irili ufaklý pek çok grup mevcut
ancak sektörde giderek tekelleþen büyük
güçler, aralarýndaki siyasi farklýlýklara rað-
men medya sektörünün büyük bir çoðun-
luðunu kontrol ediyor.

Tekelleþmeye neden
karþý çýkmak lazým?

Büyük firmalar arasýndaki rekabetin biz
sosyalistleri neden ilgilendirdiði sorusu
sorulabilir. Gerçekten de bir sermayedarýn,
baþka bir sermayedarý rekabette geçmesi
bizi neden ilgilendirsin ki? Ancak büyük
tabloya bakýnca meseleye böyle bakmak
olanaksýz hâle geliyor. Medya sektöründe
tekelleþmenin en ciddi sonuçlarý medyada
çalýþan emekçiler üzerinde yaþanýyor.
Normalde birbirleriyle rekabet hâlinde olan
büyük þirketler, emek sömürüsünü giderek
arttýrýrken, medya sektöründe esnek ve
güvencesiz çalýþma hâkim oluyor. Sabah-
ATV grevi baþladýðýnda diðer medya
organlarýnda yer almamasýnýn en temel
sebebi, tüm gruplarýn emek sömürüsünde
ayný yöntemi izliyor olmasý.

Ayrýca tekelleþme, medya içeriðinin tekti-
pleþmesini de beraberinde getiriyor. Ýmalat
ve finans sektörlerine göbeðinden baðlý
olan medya organlarýnýn tek temel güdüsü
kâr hâline geliyor.  Egemen fikirlerin yayýl-
masý açýsýndan her alanda benzer bir içerik
üretmek, sermaye açýsýndan muazzam bir
þey.

Tüm bunlara raðmen elbette medya da,
tüm sektörlerde olduðu gibi kapitalizmin
çeliþkilerinden muzdarip. Emek-sermaye
çeliþkisinin medyayý etkilememesi
mümkün deðil. Medya çalýþanlarýnýn
örgütlenmesinden tüm medya patronlarý
ölüm gibi korkuyorlar. Bu sebeple sendikal
faaliyet yürütenler derhal kapý dýþarý ediliy-
or. Medya sektöründeki grevler haber
konusu yapýlmýyor. 

Sermayenin karmakarýþýk iliþkileri aslýnda
basit bir temele dayanýyor: emek
sömürüsünü toplumsal olarak sürekli
yeniden üretmek. Medya bunun hem aracý,
hem de alaný.

Egemen sýnýfýn fikirlerini; milliyetçiliði,
cinsiyetçiliði, homofobiyi, emek düþman-
lýðýný, bireysel kurtuluþ hayallerini pom-
palamaya devam ederken sýnýf mücadelesi
bu alanda her gün devam ediyor.  2008'deki
krizden de medya sektörü ciddi biçimde
etkileniyor.

Makine þimdilik iþliyormuþ gibi görünüy-
or, ancak tam da üretimin baþladýðý yerde
zincirlerinin kýrýlmasý ve devasa güçlere
sahip görünen tekellerin bir anda yerle bir
olmasý mümkün.  

Can Irmak Özinanýr

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

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez, düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz. Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý sermaye sahipleri-

ni, egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milis-
lerinin üzerinde yükselen tamamen farklý bir
devlet ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mü-cadele dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr. Sosyalistler baþka
ülkelerin iþçileri ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam bir sosyal,
ekonomik ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel yönelimlerden
dolayý aþaðýlanmalarýna ve baský altýna alýn-
malarýna karþý çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin iþçilerinin diðer
ülkelerin iþçileri ile karþý karþýya gelmesine
neden olan her þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve emperyalizme karþýdýr-

lar. Bütün halklarýn kendi kaderlerini tayin
hakkýný savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý ulusal kurtuluþ
hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþayamaz. Rusya, Çin,
Doðu Avrupa ve Küba sosyalist deðil, devlet
kapitalistidir.

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

sosyalist iþçi
ne savunuyor?
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Medya ve sömürü
Karl Marx, egemen sýnýfýn sadece üretim araçlarýný deðil; fikri üretim araçlarýný da elinde tuttuðunu söyler. Buradan yola çýkarak þöyle
söyler: "Topluma egemen olan fikirler, egemen sýnýfýn fikirleridir".
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Çernobil nükleer felaketinin üzerinden
25 yýl geçti. Kazanýn ardýndan 15 bin kiþi
öldü, 50 bin kiþi yaralandý. Açýða çýkan
radyasyonda 3,5 milyon kiþinin etkilen-
diði tespit edildi. Çernobil nükleer santra-
lýnýn çevresindeki bölgede, Karadeniz'de
kanser hastalýðýnda ülke ortalamalarýnýn
üzerinde kanser vakalarý görüldü. Dünya,
nükleer santrallarýn hiç de güvenli olma-
dýðý gerçeðiyle tanýþtý.

Nükleerci þirketler, Çernobil'in tek bir
vaka olduðunu, nükleer santrallarýn aslýn-
da güvenli olduðunu ileri sürdü. Bu
yalandý. Onlarca büyük kaza oldu. Ancak
'nükleer güvenlidir' iddiasýnýn yerle bir
olduðu an Fukuþima felaketi oldu.

Japonya'da depremin ardýndan
tsunaminin vurduðu Fukuþima nükleer
santralýndaki 3 reaktör arýzalandý.

Reaktörlerden biri Çernobil'de olduðu
gibi eridi. Sorun hala çözülebilmiþ deðil
ve Fukuþima'dan açýða çýkan radyasyon
hakkýnda ürkütücü haberler gelmeye
devam ediyor.

Çernobil sonrasý kanser vakalarýný
yaþayan, devlet tarafýndan söylenen
yalanlara hala öfke duyan Türkiye halk-
larý Fukuþima'daki felakete raðmen
Türkiye'ye üç nükleer santral dikmekte
ýsrar eden bir hükümetle karþý karþýya.

AKP gözü dönmüþcesine nükleer
santrallarý savunuyor. Baþbakan, arýza-
landýðý ya da patladýðý anda yüzbinlerce
insaný etkileyecek olan nükleer reaktörleri
tüpgaz ve kozmetik malzemeleriyle eþit
tehlikede gösterirken, nükleer þirketlerin
sözcüsü gibi konuþan Enerji Bakaný Taner
Yýldýz santrallarýn yarattýðý tehlikeyi bekar

lýk ve uçak kazalarýyla karþýlaþtýrýyor.
AKP, Fukuþima'daki felaketin ardýndan

nükleer santral kurma fikrinden derhal
vazgeçtiðini açýklayacaðý yerde ülkeden
ülkeye gezerek 2023 yýlýna kadar toplam-
da elektrik üretimi içinde nükleer ener-
jinin payýný yüzde 20'ye çýkaracak üç nok-
tada 15000 megavatlýk 12 nükleer reaktör
kurmayý planladýðýný söylüyor.

CHP ve MHP ise nükleer enerjiye karþý
deðil. Onlar bunun AKP eliyle yapýlmasý-
na karþý. Meclisteki muhalefet partileri
nükleer santrallarý Rus þirketin yapmasýna
itiraz ediyor. Türk þirketlerin yapacaðý
santrallara ise 'evet' diyor!

Nükleer santrallarý durdurmak için
halkýn kendi mücadelesinden baþka yol
yok. Sermaye partilerinin felakete dave-
tiye çýkarmasý karþýsýnda tüm Türkiye'de
nükleer karþýtlarý ayaða kalktý.

Haziran ayýnda seçimler gerçekleþecek.
12 Haziran seçimlerinde nükleer santral-
larý savunan partilere oy vermemeliyiz.

Çernobil felaketinin 25. Yýldönümü olan
26 Nisan günü Küresel Eylem Grubu
(KEG) Ýstanbul'da ve birçok þehirde eylem
çaðrýsý yapýyor. 2005'ten bu yana nükleer
santralarla karþý aralýksýz kampanya
yürüten KEG, hükümetten nükleer pro-
gramýndan vazgeçtiðini derhal açýkla-
masýný istiyor.

Biz karþý çýkarsak yapamazlar.
Akkuyu'ya, Sinop'a, Türkiye'nin ya da
dünyanýn herhangi bir yerine nükleer
santral istemiyoruz. 

Nükleer
santral
istemiyoruz

Yeni nesil nükleer
santrallar güvenli mi?

1986 yýlýnda Rusya'daki Çernobil nük-
leer santralýnýn çekirdeði eridi, uzman-
larýn ifadesiyle tehlike düzeyi 7 idi.
1986'dan sonra 7 seviyesine ulaþan bir
kaza olmadý. Fukushima'nýn tehlike
seviyesi þimdilik 6 olarak dile getiriliy-
or, ancak tek deðil üç reaktörde sorun
var ve tehlike hala giderilmiþ deðil.

Nükleerin altmýþ yýllýk geçmiþi içinde
500 den fazla kaza kayýtlara geçti. Bu
kazalarýn her biri Çernobil noktasýna
ulaþabilirdi. Ulaþmamýþ olduðu için
þimdi kendimizi þanslý mý hissetmemiz
gerekiyor?

Nükleer enerji yanlýlarý teknolojinin
geliþtiðini yeni nesil nükleer santral-
larýn güvenli olduðunu söylüyor. Ýlk
nesil nükleer reaktörlerin güvenlikleri
için uzmanlar yüzde yüz garanti veriy-
ordu. 

Three Mile Island ve Çernobil
kazalarýndan sonra " felakete dayanýk-
lý" reaktör inþa ettiklerini söylediler.
"Pasif emniyet sistemi" denilen sistem-
ler sayesinde artýk ciddi kazalar olmay-
acaðýný iddia ettiler. Hatta bu tür reak-
törler için " býrak git reaktörleri" adýný
vermiþlerdi. 

Maalesef gerçek böyle olmadý. Hala
üzerinde çalýþýlan ve ancak 2045'lerde
kullanýlabileceði söylenen dördüncü
nesil reaktörler için bile artýk bu tür
garantileri veremiyorlar. 

Enerji Bakaný Yýldýz ise Türkiye'de
kurulacak santrallarýn 9 þiddetinde
depreme dayanýklý, devasa bir uçak
çarpmasýndan etkilenmeyecek " býrak
git reaktörleri" cinsinden olacaðýný
yalanýný söylemeye devam ediyor.

Dünya nükleer
peþinde mi koþuyor?

Nükleer santrallarýn sayýsý dünyada
sürekli ve hýzlý bir biçimde artýyor mu? 

Enerji Bakaný Taner Yýldýz diyor ki
'Nükleer santrallarýn inþasý kazalara
raðmen devam etti.' Nükleerci bakaný
duyan sanki tüm dünyada harýl harýl
nükleer santral yapýlýyor zannedecek.
Oysa durum tamamen farklý:

Ýlk nükleer reaktör 1954 yýlýnda
iþletilmeye baþlandý. 2002 yýlýnda 444
adet nükleer reaktör ile en yüksek
seviyeye ulaþýldý. 2010 yýlýnda ise 436
adet nükleer reaktör faaliyet halinde ve
bunun kurulu gücü 370 bin megavat. 

Avrupa'da yapýmý süren sadece iki
reaktör var bunlar ise Finlandiya ve
Fransa'da. 

Yapýmý süren 60'tan fazla reaktörün
çoðu Çin'de ve Rusya'da, Hindistan,
Güney Kore ve Japonya bu ülkeleri
takip ediyor. 

Amerika'da ise inþaatý devam eden
bir reaktör bulunmakta. Bu reaktörün
2012 yýlýnda bitirilmesi planlanýyor
yani temelleri atýldýktan tam 40 yýl
sonra. 

Þu anda çalýþan 436 nükleer reak-
törün çoðu miladýný doldurmuþ
durumda ve 10-15 yýl içinde hizmet
dýþý kalacak. 

Nükleer geleceðin enerji türü deðil.
Sayýsý ve kurulu gücü her geçen gün
azalan bir sektörden bahsediyoruz.

Hadi patlamadý ama
ya nükleer atýklar ne
olacak?

Nükleer santrallar sadece bir kaza anýnda
tehlike deðil. Nükleer santralden çýkan
radyoaktif atýklar binlerce yýl ölümcül etki-
lerini koruyor. Yüksek derecede radyoaktif

atýklarýn doðadan izole edilmesini saðlaya-
cak özelliklere sahip son depolama alaný
bugün itibariyle herhangi bir ülkede yok. 

Almanya 2014 yýlýnda böyle bir tesise
ulaþmak için hala çalýþýyor. 

104 adet reaktörü bulunan ve elektrik
talebinin yüzde 19'unu nükleerden
karþýlayan ABD yýllardan beri sürdürdüðü
ve milyarlarca dolar harcadýðý atýklarýný
Yucca Daðlarý'na gömme projesinden 2009
yýlýnda vazgeçti. 

Bakan Yýldýz Akkuyu'da yapýlacak nükleer
tesisin atýklarýnýn sorumluluðunun Rus þir-
ketinde olduðunu söylüyor. Akkuyu'da ne
kadar süre kalacaðý belli olmayan atýklar bir
süre sonra Rus þirketinin aracýlýðýyla büyük
ihtimal Rusya'ya götürülecek. Dünyanýn
hiçbir yerinde çözümlenemeyen atýklarýn
son depolama alanýný Türk aklý böyle çözer.
Oysa ister Akkuyu'da ister Rusya'da bu
atýklarýn çok uzun yýllar doðadan izole
edilmesi gerekiyor.

Hükümet 3 nükleer santral yapmak istiyor


