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FFransa: Le Pen'in kýzýnýn liderliðindeki Ulusal Cephe atýlým yaptý

Fransa'da 1972 yýlýnda kurulan Ulusal
Cephe (FN) son yerel seçimde ilk turda
yüzde 15, ikinci turda yüzde 12 oy aldý.
Bazý bölgelerde oy oraný yüzde 40'a ulaþtý.
1990'larda yüzde 10 oya ulaþtýðý zaman
ýrkçýlýk karþýtlarýnýn ve solun kitlesel kam-
panyalarla zayýflattýðý FN Marine Le
Pen'in baþkanlýðý ile atýlým yaþýyor. 2012
cumhurbaþkanlýðý seçiminde Le Pen'in 2.
tura kalarak Sarkozy'e rakip olabileceði
öngörülüyor. FN kampanyalarýnda, göç-
menlere, Ýslam'a ve Avrupa Birliði para
politikasýna karþýtlýðý öne çýkarýyor.

Ýtalya: Mussolini'nin ruhu Kuzey Birliði'nde yaþýyor
2008 yýlýnda seçimlerde yüzde 8.3 oy alan Kuzey Birliði adlý ýrkçý parti
Berlusconi'nin hükümet ortaðý ve oy oranýndan çok daha fazla bir etkiye sahip.
Skandallarla sarsýlan Berlusconi'ye verdiði siyasi desteðin karþýlýðýn kendi poli-
tikalarýnýn uygulanmasý olarak alýyor. Ýtalya'nýn zengin ve sanayileþmiþ Kuzey'inin
daha az geliþmiþ Güney'e ekonomik yardýmda bulunmasýna karþý çýkýyor.Ýtalya
Ýçiþleri Bakaný Roberto Maroni, Kuzey Birliði üyesi ve Kuzey Afrika'dan Ýtalya'ya
gelen göçmenlere karþý çýkýyor. Kuzey Birliði'nin paramiliter bir örgütlenmesi var,
elinde bulundurduðu belediyelerde bu örgüt gündelik yaþamý düzenlemeye
kalkýyor.

Hollanda: Adýnda özgürlük olan ýrkçý parti Ýslam'a savaþ açtý
Hoþgörü ve demokrasinin kalelerinden biri olarak kabul edilen ülkede durum
Geert Wilders liderliðindeki Hollanda Özgürlük Partisi'nin geçen yýlki genel
seçimde oylarýn yüzde 15,5'ini kazanarak üçüncü sýraya yerleþmesiyle köklü olarak
deðiþti. Hollanda'yý liberal-muhafazakar azýnlýk koalisyonu yönetiyor. Wilders'ýn
partisi bu koalisyonu dýþarýdan destekleyerek ülke yönetiminde etkili oluyor. Bu
yüzden koalisyonun açýkladýðý ilk kararlar arasýnda burka ve çarþafýn yasaklan-
masý, göçmenlerin engellenmesi yer aldý. Hollanda'daki ýrkçýlarýn en önemli gün-
demi Ýslam karþýtlýðý. Ülkede kurulan camileri göstererek Hýristiyanlýðýn elden git-
tiðini ileri süren Wilders açýkça Müslümanlarý hedef gösteriyor.

Ýsviçre: Irkçýlar federal mecliste en büyük güç
Ýsviçre Halk Partisi 1999'dan beri federal meclisteki en büyük siyasi güç. Irkçý parti,
2007 seçimlerinde oylarýn yüzde 28,9'unu almýþtý. Göçmenlere karþý sert bir çizgi
izleyen ýrkçýlar AB'ye de karþý. Son seçimler göçmenleri "ülkeden tekmelenerek
çýkarýlan kara koyunlar" olarak tasvir eden posterleri kullanmýþlardý. 2009'da
minarelerin inþasýný sýnýrlamak için yapýlan referandum sýrasýnda minareleri rokete
benzeten afiþler kullanan Ýsviçre Halk Partisi baþarýlý olmuþtu.

Danimarka: Muhammed karikatürünün ardýndan güçleri arttý
Irkçý Danimarka Halk Partisi parlamentodaki üçüncü parti konumunda ve
2001'den bu yana iktidardaki liberal-muhafazakar koalisyona dýþarýdan destek ver-
erek dediðini yaptýrýyor. Batýlýlar dýþýndaki göçmenlerin ülkeye giriþinin yasaklan-
masýný savunan Danimarkalý ýrkçýlar, ülkede yaþayan yabancýlarýn da asimile
edilmesini istiyor. 2005-2006'da Muhammed'in bir karikatürünün yayýnlamasýyla
baþlayan krizin ardýnda Ýslam düþmaný parti büyük destek kazandý.

Ýsveç: Irkçýlar yabancýlarýn ülkelerine geri gönderilmesini istiyor
Ýsveçli Demokratlar Partisi 2010 seçimlerinde yüzde 5.7 oyla çýktý. Seçim zaferi
ülkede þok yaratan ve protestolarla karþýlanan ýrkçý parti merkez sað koalisyonun
salt çoðunluða ulaþmasýný da engelledi. Parlamentodaki diðer partiler tarafýndan
þimdilik dýþlanmýþ olan ýrkçýlar ülkeye göçün katý yaptýrýmlarla sýnýrlandýrýlmasýný
ve Ýsveç'te yaþayan yabancýlarýn kendi ülkelerine geri gönderilmesini savunuyor.

Avrupa’da ýrkçýlýk yükseliyor

Finlandiya'da Nisan ayýnýn ikinci
haftasýnda gerçekleþen genel seçimlerde
ýrkçý Gerçek Finlililer (PS) partisi yüzde
19 oy alarak 3. parti konumuna yüksel-
di. Kuzey Avrupa'da ýrkçý partiler
sadece Finlandiya'da deðil, Norveç,
Danimarka ve Ýsveç'te de atýlým içinde. 

Kuzey Avrupa ülkeleri ya da
Türkiye'deki popüler adlandýrmasýyla
Baltýk ülkeleri Avrupa'nýn en zengin
refah toplumlarý olarak biliniyordu. 5.3
milyon nüfusu olan Finlandiya'da kiþi
baþýna düþen milli gelir 44 bin 499
dolara ulaþýyordu. 4 milyon seçmenin
katýldýðý genel seçimlerde 560 bin kiþi
Gerçek Finliler adlý ýrkçý partiye oy
verdi.

Neden güçlendiler?
Irkçý PS, Avrupa'daki diðer ýrkçý

parti ve hareketlerle ayný görüþleri
taþýyor.

PS, avro'nun para birimi olmaktan
çýkarýlmasýný istiyor. Avrupa Birliði'nin
para politikalarýna da karþý çýkýyor.
Borç kriziyle çöken Yunanistan ve
Portekiz'in AB tarafýndan kurtarýlmasý-
na karþý. Seçim kampanyasý sýrasýnda
AB ekonomik politikalarýna karþýtlýk
gibi yabancý ve Ýslam düþmanlýðýný öne
çýkartan PS neden bu kadar oy aldý? 

En zengin ve istikrarlý ekonomiler
olarak görülen Kuzey Avrupa
ekonomileri, 2007 sonunda baþlayan
borç kriziyle sarsýldý. Finlandiya
hükümeti, tüm AB hükümetleri gibi
kemer sýkma politikalarýný uygulamaya
baþladý. Sosyal harcamalar kýsýlýrken,
kriz politikalarý en yoksul ve dezavan-
tajlý kesimleri vurdu.

Emekliler ekmek almak için kuyruk-
larda beklerken buna hastanelerdeki
kuyruklar ve aylar süren ameliyat
sýralarý izledi. Gelir daðýlýmý bozulmaya
baþlarken, iþsizlik arttý.

Irkçý PS seçim kampanyasýný
"Zenginden alýp yoksula vereceðiz" slo-
ganý etrafýnda yürüttü. Emekliler
kuyruklarda beklerken, iþsizlik

artarken, Portekiz'i kurtarmak için
ekonomik yardým yapýlmasýna karþý
çýktý. Her türden kötülüðün sorumlusu
olarak göçmen iþçileri ve Ýslam'ý göster-
di. Diðer siyasilerden "Helsinki'deki
beyler" olarak söz eden ýrkçý PS'nin li-
deri  Timo Soini tarihsel bir çýkýþ yaptý.

Portekiz'i kurtarma planý çöpe
Gerçek Finliler Partisi, seçimlerden 3.

parti olarak çýktý. 2. sýraya yerleþen
sosyal demokratlar ise sadece binde bir
oranýnda oy farkýyla ikinci olabildi.
Birinci sýraya yüzde 24 oyla Ulusal
Birlik Partisi oturdu. Þimdi bu üç par-
tinin koalisyon kurmasý bekleniyor.
Irkçý PS 1. olmasa da artýk Finlandiya
politikalarýnda belirleyici bir güç.

Bu durum Avrupa Birliði'nin gele-
ceðini köklü bir þekilde deðiþtiriyor. AB
yönetimi krizle batan Portekiz'i kurtar-
mak için yardým paketi oluþturmaya
çalýþýyor. Kurtarma paketi ancak AB
üyesi tüm ülkelerin 'evet' oylarýyla
oluþabilir. PS'nin seçim zaferinin ardýn-
dan Finlandiya'nýn Portekiz'in kurtarýl-
masýna 'hayýr' demesi bekleniyor.

Bu durum Avrupa merkezli küresel
ekonomik krizin siyasi krizle birleþmesi
demek. AB, Portekiz'e ekonomik
yardým için baþka formüller bulabilir.
Ancak Avrupa'da ýrkçý partilerin yük-
seliþi, kendi içinde sorunlarýný çözmüþ,
sýnýrlarý aþmýþ, ortak para avro'ya sahip
olmuþ, refahýn ve barýþýn AB'si fikrinin
sadece bir efsane olduðunu ortaya
koydu.

Borç krizine ne AB'nin ne de küresel
kapitalizmin bir çözümü yok.
Yunanistan ve Portekiz eðer batarsa bu
tüm Avrupa'nýn sarsýlmasý ve istikrarsý-
zlaþmasý anlamýna geliyor.

Krize karþý yanýtý kim verecek? Ýþçi
sýnýfý ve radikal sol mu? Yoksa ýrkçýlar
ve faþistler mi?

20. yüzyýlýn baþýnda Ýtalya ve
Almanya'da beliren bu sorular, þimdi
Kuzey ve Batý Avrupa'da bir çok
ülkede birden gündeme geliyor.

Finlandiya

Irkçý PS'nin yükseliþi tüm
Avrupa'yý etkileyecek
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sosyalizme güç verin

� Darbelere,
ergenekon çetesine
karþýysan,
� Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
� Küresel krize karþý
mücadele etmek
istiyorsan,
� Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan, 

� devrimci
sosyalizme
güç ver

� baþka bir
dünya mümkün

Irkçýlýk kartý sadece
faþist partiler
tarafýndan
oynanmýyor

Avrupa'da ýrkçýlýk bayraðý, sadece açýkça
ýrkçý ya da faþist olan güçler tarafýndan
deðil hâkim muhafazakâr ve liberal güçler
tarafýndan da yükseltiliyor.

Ýki örnek durumu açýkça sergiliyor.
Biri AB'nin iki belirleyici gücünden biri

olan Fransa'nýn baþýndaki Sarkozy ve
arkadaþlarý. Sarkozy, Çingeneleri sýnýr dýþý
ediyor, Ýslam'a karþý savaþ açýp kadýnlarýn
çarþafla örtünmesine cezai yaptýrým
getiriyor, ülkede yaþayan göçmenlerin
asimile olmasý gerektiðini söyleyip, göçe
kýsýtlamalar getiriyor. Sarkozy ayný
zamanda Libya'ya yapýlan NATO
saldýrýsýnda öne çýktý ve Kuzey Afrika ile
Ortadoðu'daki devrimlere müdahale ediy-
or. 65 milyonluk Fransa'da 4 milyona
yakýn Müslüman yaþýyor.

Diðer ülke ise AB üyesi olmayan ve avro
para birimini kullanmayan Ýngiltere.
Liberal Partili Baþbakan David Cameron
aþýrý göçün Britanya toplumunu istikrarsý-
zlaþtýrdýðýný söyleyerek göçmen iþçileri
hedef gösterdi.

Solun güçsüzleþtiði ülkede hâkim siyaset
ýrkçýlaþýrken, ýrkçý partiler bu ikimden
beslenerek güç kazanýyor. Sarkozy ve
Cameron örneði Avrupa'daki ýrkçýlýk
tehdidinin ulaþtýðý boyutu sergiliyor.

Cameron Göçmen karþýtý
konuþmalarý ýrkçý

David Cameron ezilenlerin zenginler
yerine bir birini suçlamalarýný istiyor.
Göçmenleri günah keçisi ilan ediyor,
oysaki krizin göçmenlerle hiçbir ilgisi yok.
Ýnsanlar göçmenleri suçlamaya devam
ederlerse Torilerin saldýrýlarý hiçbir direniþ
gösterilmeden kabul edilecektir. 

Medyanýn ve kamuoyunun önde gelen-
leri ise Cameron'u eleþtirmekte yetersiz
kalýyorlar.

Ýþçi Partisi temsilcileri göçmen kontrol-
leri yanlýþtýr demek yerine göçmenleri
çalýþmamakla suçluyorlar.

Ýngiltere'de Liberal Parti hükümetinin
lideri David Cameron,  ekonomik krizin
sorumlusu olarak ve göçün büyük kýs-
mýnýn AB üyesi ülkelerden ve öðrenciler-
den oluþtuðu gerçeðini göz ardý etmeye
devam ediyor. 

Ne zaman göçmenlerin neden olduðu
problemlerden söz etse yalnýzca dediko-
dulara dayanan durumlardan söz ediyor.
Hiçbir kanýt göstermeye gerek duymadan
ülkeye giriþ için insanlarýn evliliðe zor-
landýðýný söyleyebiliyor.

Bir yandan öðrencilerin Britanya'ya ge-
tirilmesi gerektiðinden söz ederken, bir
yandan da "sahte" öðrencilerden söz edi-
yor.

Cameron göçmenler üzerinden
kazanýlmýþ haklara saldýrýrken, son
zamanlarda Göçmen Konseyi tarafýndan
yapýlan bir araþtýrma ülkedeki göçmen
sayýsýnýn aþýrý abartýlarak bahsedildiðini
ortaya çýkardý. Soru sorulan kiþilerin yak-
laþýk yarýsý 2009 yýlýnda 100,000 göçmenin
ülkeye kabul edildiðini düþünürken
gerçek rakamýn yalnýzca 4.175 olduðu
açýklandý.

Cameron'un yalanlarý deþifre ederek ve
gerçek düþmaný iþaret ederek onun kirli
oyunlarýný durdurabiliriz.

Suriye:

“Ýnsanlýk kalmadý”
BAAS rejimi 40 yýldýr süren olaðanüstü hali kaldýrdýðýný ilan etmesinin ertesi

günü Suriye'nin bütün kentlerin büyük gösteriler baþladý. Suriye halký rejimin geri
adým atmasýnýn verdiði heyecanla sokaklara çýktý.

Olaðanüstü Hal kaðýt üzerinde kalktý, ama BAAS ve Suriye Devlet Baþkaný Beþir
Esad kan dökmekten vazgeçmedi.

Suriye'de gösterilerin baþlamasýyla birlikte güvenlik güçleri 200'e yakýn eylemciyi
vurarak öldürmüþtü. Bir günde 80 kiþi daha öldürüldü. Ertesi günü Suriye halký
yýlmadý, gösteriler büyüyerek devam etti. Cenazeler gösteriye dönüþtü, polis gene
ateþ açtý, gene insanlar öldü ve ertesi gün gösteriler ayaklanmaya dönüþtü, BAAS
rejimi ise bu defa tanklarý ve ordu bir-
liklerini harekete geçirdi.

"Merak etmeyin reformlar yapacaðým.
yeter artýk durun, evinize dönün" diyen,
reformist bir baþkan izlenimi vermeye
çalýþan Beþir Esad yalan söylediðini
böylece göstermiþ oldu.  Þimdi bütün
Suriye Beþir Esad'ýn yalan söylediðini,
reformist olmadýðýný biliyor ve öfke ile
sokaða çýkýyor.

Suriye'de rejim þimdi bütün reformist
görünümünü bir yana býraktý ve bütün
aðýrlýðýyla orduyu harekete geçirdi.

Deraa, ilk olaylarýn baþladýðý kent ve
Þam'ýn birçok yoksul dýþ mahallesinde
þimdi katliam var. Ýnsanlara doðrudan
ateþ açýlýyor. Sadece otomatik silahlarla
deðil, tanklarla.

Þam'ýn yoksul bir mahallesi olan
Ýzraa'da ise görgü tanýklarýnýn ifadesine
göre tam anlamý ile katliam yaþanýyor.
Evler basýlýyor, insanlar sürükleniyor,
hareket eden herþeye ateþ açýlýyor.

BAAS rejimi daha önce de Müslüman
kardeþler örgütünün ayaklanmasýna
karþý Humus'da benzer bir katliam
gerçekleþtirmiþ ve 80 bin kiþi öldür-
müþtü. Þimdi Ýzraa'da da benzer boyut-
ta bir katliamýn gerçekleþmesinden
korkuluyor.

Suriye'de BAAS rejimi þimdiye kadar milliyetçilik kartýna oynadý. Ýsraile karþý
mücadele ettiðini ve bu nedenle milli
birlik ve beraberliðe ihtiyaç olduðunu
anlattý. Yakýn zamana kadar bu kart iþe
yaramýþtý ama þimdi halk "Esad ordunu
Gazze'ye yolla" diye slogan atýyor.

Beþir Esad ve BAAS rejiminin sonu
gelmiþ gibi görünüyor. Sadece baský ile,
katliamla halký bastýrabileceðini sanan
Esad rejimi yanýlýyor. Tunus'da Bin
Ali'nin, Mýsýr'da Mübarek'in baþýna
gelecekler daha acý bir biçimde onlarýn-
da baþýna gelecek.

Arap baharý þimdi Beþir Esad ve kanlý
BAAS rejimini deviriyor.

Ortadoðu devrimleri ilgili daha fazla ve
sürekli bilgi için
� blog.marksist.org
� marksist.org
� sesonline.net

Yemen:

Bir diktatör
daha gidiyor

Yemen'de gösteriler Ocak baþýnda
baþladý. 33 yýllýk diktatör Salih hýzla
kendi taraftarlarýný yanlarýna sivil
kýyafetli güvenlik güçlerini ekleyerek
sokaða çýkardý.

Diktatörün çeteleri demokrasi isteyen,
özgürlük isteyen halka saldýrdý. Her gös-
teriye karþý diktatörün çeteleri de sokaða
çýktý.

Salih hem ABD'nin hem de Körfez kral-
larýnýn ve emirlerinin desteðine sahipti.

Yemen'in Suudi Arabistan ile uzun bir
sýnýr vardý ve bu sýnýr boyunca Suudi
Arabistan krallýðýna karþý silahlý
mücadele sürdüren El Kaide ile yemen
ordusu savaþýyordu.

ABD ve batýlý emperyalist ülkeler Salih'i
laik olduðunu söyleyerek destekliyordu.
Kravat takýyordu, karýsýnýn baþý açýktý.

Suudi Arabistan'ýn þeriatçý kraliyet reji-
mi ise kendisini koruduðu için Saleh'i
destekliyordu.

Ama sonunda yanýndakiler birer birer
muhalefete katýlmaya baþladý. En yüksek
generali muhalefet geçti, diktatörün
yanýnda sadece kendi özel koruma
ordusu kaldý. Sarayýna sýkýþtý.

Sýkýþtýkça tavizler verdi. Önce bir daha
ki seçimlere katýlmayacaðým, ‘2013'de
görevi býrakacaðým’ dedi. Sonra ‘oðlum
da aday olmayacak’ dedi. 

Daha da sonra ‘bu sene sonunda býraka-
caðým’ dedi!

Ama her taviz veriþinin ertesi günü ben
darbelere pabuç býrakmam deyip tavizin-
den geri adým atmaya çalýþtý.

Son olarak iki haftadýr Yemen'in belli
baþlý bütün kentlerinde gösteriler sürüy-
or. Artýk Salih kendi taraftarlarýný yeter-
ince harekete geçiremiyor ve sonunda
yýkýlacaðý iyice açýða çýkýnca ABD Salih'i
desteklemekten vazgeçti.

Bunun ü zerine Körfez Ýþbirliði Konseyi,
KÝK devreye girdi. Suudi Arabistan ve
diðer petrol zengini Körfez ülkeleri
Yemen diktatörüne çekil artýk yoksa hep-
imizin baþýný yakacaksýn dedi. Bunun
üzerine Salih bir ay içinde çekileceðini,
görevi yardýmcýsýna býrakacaðýný ve 2 ay
sonra da baþkanlýk seçimleri yapýlacaðýný
kabul etti.

Ne var ki KÝK'in uzlaþmasýný Yemen
muhalefetinin bütün kanatlarý kabul
etmiyor. Eski rejimin saflarýndan muhale-
fete geçenler uzlaþmaya olumlu bakarken
gösterilerin düzenlenmesinde önemli
roller üstlenen, üniversiteli gençler
arasýnda güçlü olan örgütlenmeler uzlaþ-
mayý reddediyorlar.

Þöyle ya da böyle Arap Baharý bir dik-
tatörlüðü daha yýkýyor.

Muhalefetin acil talepleri

� Ýþkence, ölümler, tutukla-
malar son bulmalý,
� Devlet þimdiye kadar ölenler
için resmen 3 gün yas ilan
etsin,
� Ölüm olaylarý ve polis ve
ordu müdahaleleri için baðým-
sýz bir soruþturma baþlatýlsýn,
� Politik tutuklularýn hepsi
hemen býrakýlsýn,
� Anayasa reformu yapýsýn,
devlet baþkanlarý 2 dönem için
seçilebilsin.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 18 Nisan
günü aldýðý kararla 7 BDP'li milletvekili
adayýnýn seçimlere katýlmasýný veto etti.
Yýllarca kurduklarý tüm partileri kapa-
týlan, parti üyeleri, yöneticileri ve hatta
belediye baþkanlarý cezaevlerine konulan,
seçim barajýyla parlamentoya girmesi
engellenmek istenen, demokratik siyaset
yapma hakký elinden alýnan Kürt halkýna
yapýlan bu darbe, Kürdistan'da birçok
merkezde anýnda direniþle karþýlaþtý.

Kürt illerinde on binlerce kiþi sokaklarda
YSK darbesini protesto ederken, Ýstanbul'-
da kararýn alýndýðý 18 Nisan akþamý bini

aþkýn kiþi Taksim'de protesto gösterisi
yaptý. Ertesi gün ise Taksim'den
Aksaray'daki Çözüm Çadýrý'na 20 bin
kiþiyi aþkýn bir kalabalýk yürüdü.

Bismil'deki gösteride 18 yaþýndaki lise
öðrencisi Ýbrahim Oruç polis kurþunu
sonucu hayatýný kaybetti. Protestolarda
polisin saldýrýlarý sonucu 6'sý aðýr olmak
üzere onlarca kiþi yaralandý, yüzlerce kiþi
gözaltýna alýndý.

AKP bu karar karþýsýnda bölündü. Bazý
üyeler kararý destekledi, bazýlarý karþý
çýktý. Kararý ikirciksiz olarak destekleyen
tek parti faþist MHP oldu.

Sonunda, Kürt illerinde ve Batý'da ver-
ilen demokrasi mücadelesi kazandý; YSK
karardan geri adým atmak zorunda kaldý.
7 BDP'li adayýn 6'sýnýn milletvekili
adaylýðý onaylandý. Darbe karþýtlarý, veto
kararýyla toplumu geren ve bir kiþinin
ölümüne neden olan YSK hakkýnda suç
duyurusunda bulundu.

Baðýmsýzlarýn adaylýðýnýn sokakta
kazanýlmasý, özgürlük için sokakta ve-
rilen mücadelenin önemini bir kez daha
kanýtladý. Þimdi sýra Bloku adaylarýný par-
lamentoya göndermekte!

Kürtleri rahat
býrakýn!

Seçimler yaklaþýrken Kürt siyaseti
üzerindeki baskýlar gitgide artýyor.
YSK, BDP ile Batý'daki demokrasi güç-
lerinin ittifaký olan Emek, Barýþ ve
Özgürlük Bloku'nun 7 adayýnýn mil-
letvekilliði adaylýðýný veto etti. YSK
darbesini protesto gösterilerinde bir
kiþi hayatýný kaybetti, 2 yaþýndaki
bebeðin kafasýna gaz bombasý isabet
etti, 40 günlük bir bebek 2. kattaki
evinde polisin sýktýðý gaz nedeniyle
neredeyse hayatýný kaybediyordu.

Bu gösterilerde onlarca kiþi yara-
landý, yüzlerce kiþi gözaltýna alýndý.
Polis ayrýca Batman, Hakkari ve Ýstan-
bul'da Kürt halkýnýn sivil itaatsizlik
direniþi için kurduðu çözüm çadýrlarý-
na saldýrdý.

YSK protestolarýnýn yoðun olduðu 19
Nisan günü, Beyoðlu'nun orta yerinde
biri polis iki kiþi 21 yaþýndaki Mehmet
Çelik'i sarý, kýrmýzý, yeþil poþu taktýðý
için boðazýný keserek öldürdü.

Kürdistan'da Türk Silahlý
Kuvvetleri'nin operasyonlarý sonucu
PKK gerillalarý hayatýný kaybediyor.

Kürtçe'nin "bilinmeyen bir dil" ilan
edildiði KCK davalarýndaki týkanýklýk
devam ediyor. Savunma avukatlarý
Kürtçe kriziyle bir süre davadan çek-
ildiler. Hakkari'de çözüm çadýrýna
yapýlan operasyonda 35 kiþi KCK
operasyonu kapsamýnda gözaltýna
alýndý.

Bir yandan Abdullah Öcalan'ýn
görüþmelerin devam ettiði yönündeki
açýklamalarý hükümet sözcüleri
tarafýndan doðrulanýrken, diðer yan-
dan Kürt halký üzerindeki baský
seçimlere yaklaþýlýrken arttýrýlýyor.

Kürt halkýnýn direniþi ve toplumsal muhalefet YSK darbesini püskürttü

Demokrasi aþaðýdan
mücadeleyle kazanýlýr

1915 Ermeni Soykýrýmý’ný unutmadýk! Bu acý hepimizin!
1915 Soykýrýmý’nda katledilen

Ermeniler, 96 yýl sonra Ýstanbul, Ankara,
Ýzmir, Bodrum ve Amed’de anýldý.

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe
Giriþimi’nin organize ettiði anma etkin-
liklerinin en büyüðü Ýstanbul’da gerçek-
leþti. Bu Acý Hepimizin anmalarýnda oku-
nan açýklamada þöyle dendi: “Devletin
bu suçu inkâra dayalý resmi politikasý
sürdükçe o tarihten beri bu ülke insan-
larýnýn yüreðinde gizli gizli kanayan yara
derinleþmekte; aklýmýzý, vicdanýmýzý,
hak-adalet duygumuzu daha fazla felç
etmektedir.

Ama artýk buna bir son vermeliyiz. O
nedenle, bu ülkenin alný ve vicdaný ak
insanlar ülkesi olmasýný yürekten isteyen
herkesi çok gecikmiþ bir insanlýk
görevine davet ediyoruz. 24 Nisan'ýn
iþaret ettiði o aðýr suçun, insanlýðýn asli
deðerleri temelinde birleþen hepimizin
ortak acýsý olduðunu ilan etmeye çaðýrý-
yoruz."

Liseliler isyanda:
ÖSYM Baþkaný Demir
istifa etmeli!

ÖSYM, önce YGS soru kitapçýklarýn-
daki þifreyi inkar etti, ardýndan 'se-
hven' yani yanlýþlýkla olduðunu
söyleyerek liselilerden özür diledi. Bu
özür hiçbir þeye karþýlýk gelmiyor.
Cumhurbaþkaný, baþbakan, bakanlar
ve bilumum hükümet yetkilisi 'tatmin
olduk' dese de YGS'ye giren 1.7 milyon
öðrenci öfke içinde. Binlercesi sokaða
döküldü. 18 ilde gösteriler gerçekleþti.
ÖSYM Baþkaný Ali Demir özür dile-
mek yerine derhal istifa etmeli.

Devletin para kazanma kapýlarýndan
biri olan, paralý sýnav sisteminin uygu-
layýcýsý ÖSYM'nin YGS skandalýna
karþý öfke bitmek bilmiyor. AKP
hükümetinin ÖSYM arkasýnda saf
tutulmasý ile tepkileri doruða çýkan
liseliler adalet istiyor.

Soruþturma sürüyor, soru kitapçýk-
larýný basan Meteksan matbaasý aranýy-
or, ancak bu rezaletin baþlýca sorum-
lusu olan ÖSYM Baþkaný Demir bir
türlü istifa etmiyor.1.7 milyon
öðrencinin günlerce, kendine vakit
ayýrmadan çalýþtýðý, okuldan dersaneye
mekik dokuduðu, tüm gelecek beklen-
tisini baðladýðý bir sýnavda gerçekleþen
sahtekârlýk ise hala açýða çýkarýlmadý.

YGS hakkýndaki skandal her geçen
gün büyürken ÖSYM bu kez diðer
sýnavý ALES'te ortaya çýktý. 272 bin 496
adayýn katýldýðý Akademik Personel ve
Lisanüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý'na
katýlan 500 kiþi hatalý soru kitapçýðý
nedeniyle sýnava baþlayamadý! ÖSYM
týpký YÖK gibi kokuþmuþ bir kurum.
Sýnav sistemi kaldýrýlmalý. ÖSYM
zulmü sona ermeli. 
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CHP'nin seçim vaatlerine bakýnca sosyal
demokrat bir parti görmemiz isteniyor.
CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu ‘iktidara
gelince demokrasiyi getireceðiz’ diyor.
Solcular, ezilen Aleviler, sermayenin day-
atmalarýna karþý çýkan sendikalý iþçiler
solcu bir söylemle altý okun yani kemal-
izmin bayraðý altýnda toparlanmaya
çalýþýlýyor.

Kýlýçdaroðlu ile CHP Ergenekon'un
avukatlýðýndan üyeliðine geçmiþti. Acaba
Ergenekon darbe yapmaktan vazgeçip
siyasal mücadelede mi karar kýldý? "Yeni
CHP" ile AKP arasýnda bir "demokrasi
yarýþý" mý gerçekleþecek? Kýlýçdaroðlu ile
devlet partisi CHP yüzünü halka mý
dönüyor?

Kemal Kýlýçdaroðlu, görünmeyen bir el
tarafýndan, eski genel baþkan Deniz
Baykal'ýn bir kaset darbesiyle devrilmesi
sonucu CHP genel baþkaný oldu.
Kýlýçdaroðlu'nu koltuða oturtanlar
Baykal'ý destekleyen CHP delegeleriydi.
CHP delegeleri ve teþkilatý bir gecede
kaseti görüp solcu mu oldu?

Parti içi darbe gibi anti-demokratik yön-
temlerle ilerleyenler demokrasi getiremez.

Baykal, þantaj ve teþhirle devrilmekle
kalmadý. OdaTv adlý kontrgerilla oluþu-
munun bir üyesi Kemal Kýlýçdaroðlu ve
Gürsel Tekin'in yol vermesiyle Baykal'a
yine þantaj için yanaþtý.

Þantajla, gizli kayýtlarla yol alan bir
siyasi hareket demokratik olamaz.

Hepsinden önemlisi CHP listelerinin ön
sýralarýnda yer alan Ergenekoncular. Tüm
solcu boya burada dökülüyor. Mustafa
Balbay, Mehmet Haberal, Sinan Aygün ve
Ýlhan Cihaner gibi halkýn vicdanýnda çok-
tan mahkum edilmiþ darbeciler yeni ve
solcu olduðunu ileri süren CHP tarafýn-
dan meclise taþýnýyor.

Ergenekon'un olduðu yerde ne sol ne de
emekçilerden yana bir hareket olabilir.

Siyaseti biçimlendiren güçler tarafýndan
siyasal ve demokratik olmayan yöntem-
lerle deðiþtirilen CHP özünü koruyor.
Ambalaj deðiþti, ama içeride askeri
vesayetin savunucusu, Ergenekon'un
borazaný olan ýrkçý bir parti duruyor.

Heyecansýz seçim
ve yeni döneme
hazýrlýk

YSK darbesine olana dek heyecansýz
ilerleyen seçim süreci, BDP'li baðýmsýz-
lara veto darbesinin püskürtülmesiyle
yeniden ayný sakin kulvara girdi. Eðer
yine sansasyonel-beklenmedik bir
"geliþme" yaþanýrsa tekrar tansiyon yük-
selecek. Tansiyon yükselse bile Türkiye
tarihinin en heyecansýz, en sönük seçim
süreci yaþadýðýmýz açýk.

Neden heyecan yok?
2007'den farklý koþullarda gidiyoruz

genel seçime, ancak 2011'de de siyasi
kompozisyon ayný.

2007 genel seçimleri Hrant Dink'in
arkasýndan vurulmasý, Malatya'da Zirve
Yayýnevi'nde üç Hýristiyan'ýn vahþice
katledilmesi, darbe çaðrýlarýnýn
yapýldýðý Cumhuriyet Mitingleri ve 27
Nisan e-muhtýrasýnýn üzerine gelmiþti.

E-muhtýracýlarýn devirmek istediði
AKP direnç göstermiþ, karþýsýndaki
CHP-MHP bloðu ordu tarafýndan
desteklenmiþ, yüzde 10 seçim barajýnýn
engellediði Kürt hareketi ve baðýmsýz
sol adaylar güçlü kampanyalarla 2007
seçimlerine girmiþti.

2002'de yüzde 30 oy alarak hükümeti
kuran parti AKP, 2007 seçimlerinde
oyu-nu yüzde 47'ye çýkarmýþtý. CHP,
yüzde 20'de kalmýþ, MHP ise yüzde 14
oy almýþtý. 21 Kürt ve 1 sosyalist baðým-
sýz aday meclise girmiþ; Kürt hareketi
ilk kez mecliste grup kurmuþtu.

Bunun üzerinden 4 yýl geçti. Ama
siyasi denklemde deðiþiklik, sadece
MHP'nin baraj altýnda kalýp kalmaya-
caðýnýn belirsizliði ile var. 

AKP, 8.5 yýlýn sonunda gücünü koru-
yor. CHP ise oylarýný bir miktar artýrmýþ
gözükse de ayný etkisiz konumda duru-
yor. Kürt halký yine baðýmsýz adaylarla
meclise giriyor ve grup kuracak. Bir di-
ðer farklýlýk ise 2007'de Baskýn Oran ve
Ufuk Uras için yapýlan binlerce aktivis-
tin katýldýðý baðýmsýz sol kampanyalara
benzer hareketler ortada yok.

AKP neden gücünü koruyor?
Bir sermaye partisi olan AKP gücünü

karþýsýndaki muhalefetin
çürümüþlüðüne borçlu. 

12 Eylül referandumundaki 'Hayýr'
cephesi, CHP ve MHP, zenginlere,
þehirli laik orta sýnýflara dayanýyor. Bu
cephenin iþçileri ve emekçileri sola çeke-
rek AKP'yi zayýflatmasý beklenemez.

BDP, Kürdistan'da AKP'nin karþýsýna
çýksa da Türkiye'de AKP'ye karþý, onun
tabanýnda duran iþçileri ve emekçileri
demokratik ve özgürlükçü talepler etra-
fýndan kazanabilecek bir siyasi güç yok.

12 Eylül referandumunda iþçilerin ve
yoksullarýn aðýrlýklý olarak durduðu
yüzde 58'in büyük kýsmý AKP tabanýn-
da durmaya devam ederken yüzde 8'lik
Yetmez ama Evet diyen, AKP'ye ve
CHP-MHP bloðuna karþý çýkanlarý tem-
sil edecek bir alternatif yok.

Tablo böyle olunca siyasi kompozisy-
on pek de deðiþmediði gibi heyecan da
olmuyor. Herkes seçime deðil, sonrasý-
na bakýyor.

12 Haziran seçimlerini iki önemli
geliþme izleyecek. Yeni bir anayasa
yapýlacak. Kürt sorununun siyasi
çözümü gündeme gelecek.

Yeni dönemde AKP'yi zayýflatmak
ancak tabanýndaki iþçilerin ve emekçi-
lerin taleplerini mücadele ederek
kazanacak bir hareketle mümkündür. 

Yeni anayasanýn demokratik ve özgür-
lükçü talepleri içerir olmasýný saðlaya-
cak olan diri bir toplumsal muhalefettir. 

Biz seçimlerde Kürt halkýnýn temsilci-
lerini destekliyoruz. Bu tarihi döne-
meçte, Kürtlerin tüm baskýlara karþý
mecliste güçlü bir þekilde temsil edilme-
si biz ezen ulusun sosyalistlerinin tarih-
sel görevidir.

Tayyip Erdoðan, 2023 vaatlerini açýkladý.
3 nükleer santral, bol bol yol, duble yol,
köprü ve baraj… AKP sanki bir
belediyeymiþ gibi bu tip vaatlerde
bulunuyor; ancak bu vaatlerin arasýnda ne
ezilenlerin demokratik talepleri ne de
emekçilerin insanca bir yaþam isteði yok.

AKP, 'özgürlükçü bir anayasayý getire-
ceðim' diyor. 2007 seçimlerinde de ayný
vaadi ileri sürmüþlerdi. 4 yýl geçti, yeni
anayasa ortaya çýkmadýðý gibi AKP bu
anayasadan ne anladýðýný, hangi temelleri
savunduðunu yine açýklamýyor.

AKP 'ileri demokrasi' diyor. Ancak bu
demokraside baþörtülü kadýnlar, Aleviler,
Kürtler, azýnlýklar yok.

AKP ekonomik baþarýlarýyla övünüyor.
8.5 yýlda ücretler bir milim ilerlemediði
gibi, çalýþanlarýn baþta sendika ve iþ
güvenliði olmak üzere hiçbir hakký tanýn-
madý. 

Hükümet partisi kiþi baþýna düþen milli
geliri artýrmaktan bahsederken, açlýk
sýnýrýnýn altýndaki asgari ücreti insanca
yaþayacak bir düzeye çekmeyi hiç düþün-
müyor.

Baþbakan, 'çetesiz, cuntasýz, mafyasýz bir
Türkiye' diyor. Ancak 4 yýldan fazla
zaman geçmesine raðmen hala Hrant
Dink için 'öldür' emri verenler yargýlan-
mýyor. JÝTEM daðýtýlmýyor. Anayasal suç
iþleyen ve Ergenekoncularý kollayan

genelkurmay baþkanlarý açýða alýnmýyor.
AKP'yi zayýflatacak güç tabanýnda yer

alan iþçilerin ve emekçilerin taleplerini
sonuna kadar savunan, hükümet partisini

laiklik-milliyetçilik ile deðil demokrasi ve
özgürlük ekseninde muhalefetle sýkýþtýran
gerçek sol bir hareketin var olmasýna
baðlý.

MHP: Faþist
faþistliðini yapýyor

2011 seçimlerinin belki de tek tartýþ-
malý yaný faþist MHP'nin barajýn altýn-
da kalýp kalmayacaðý. Ülkücü faþist-
lerin yaþadýðý kriz Türk milliyetçil-
iðinin ve kemalizmin krizi. MHP'li
faþistler bu kriz karþýsýnda açýkça
faþistlik yaparak güç kazanmaya
çalýþýyor.

Hakim medya, bazen demokrat
kalemler bile, Devlet Bahçeli liderliðin-
deki MHP'nin itidalli olmasýný övdü ve
MHP bir merkez sað parti olarak
anýldý. 12 Eylül referandumunda
geleneksel tabanýný oluþturan taþrayý
kaybeden MHP þimdi diþlerini gös-
teriyor.

YGS þifre tartýþmalarý sadece bir
bahane, "bin bozkurt" Kürt halký baþta
olmak üzere demokrasi ve özgürlük
isteyen halkýn çoðunluðuna yönelik bir
tehdit.

YSK darbesini savunan, BDP'lilere
siyaset yasaðý isteyen faþist parti, týpký
CHP gibi Ergenekoncularý meclise taþý-
mak istiyor.

MHP'nin saldýrgan söylemi endiþe
yaratsa da karþýmýzda diri ve hamle
yapan deðil, gerileyen ve kriz içinde
olan bir faþist hareket var. 

12 Haziran'da faþist oylarýn ger-
iletilmesi, yeni anayasa ve Kürt soru-
nunda demokratik çözümün önünü
açacaðý gibi ülkücü faþizmi kamusal
alanýnýn dýþýna çýkartan, marji-
nalleþtiren bir sürece de iþaret ediyor.

Faþist MHP'den tedirgin olanlar,
endiþelenmek yerine eli kanlý katilleri
yenmek için harekete geçmeli.

AKP: Vaat çok, emekçiler ve
ezilenler için hiçbir þey yok

S E R M A Y E  P A R T İ L E R İ N E  O Y  Y O K !

CHP: Sol ambalajlý Ergenekonculuk
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Sendikalar, iþçi sýnýfýnýn en temel hak
alma, hak koruma örgütüdür. Sýnýf
mücadelesinin içinden doðan, iþçilerin
ekonomik ve siyasi haklarýný geniþletmek,
bu haklarýný korumak ve kalýcý güvenceler
haline getirmek için yükselttiði örgütlen-
me mücadelesinin ürünüdür.

Sendikalarýn gücü ve örgütlenme
düzeyi, iþçi sýnýfý açýsýndan siyasal
demokrasinin sýnýrlarýný belirler.
Sendikalar ne kadar güçlüyse, ne kadar
çok iþçi sendikalarda örgütlüyse siyasal
demokrasi, ayný ölçüde iþçiler lehine iþli-
yor demektir.

""Sosyalizm okulu"
Sendikalar haklarý koruma örgütüdür

ama yaný zamanda Lenin'in vurguladýðý
gibi iþçiler açýsýndan "sosyalizm oku-
ludur." Sendikasýz bir iþçiyle sendikalý bir
iþçi arasýndaki en önemli fark, birisi,
patronlarýn ve devletin baskýsý karþýsýnda
tek baþýnayken, diðeri, kolektif bir gücün,
kitlesel bir örgütlenmenin güvencesine
sahiptir. Bu yüzden, örgütlenmenin gücü
sendikalý her iþçinin kendine güvenli
olmasýna neden olur. Patronla tek baþýna
maaþ pazarlýðý yapmakla, binlerce iþçinin
örgütünün pazarlýðý arasýnda dev bir
siyasi fark vardýr. Bu siyasi fark,

sendikalarýn neden sosyalizm okulu
olarak algýlanmasý gerektiðini de açýklar.
Kuþkusuz sendikalar, ayný zamanda bir
pazarlýk aracýdýr ama bu araç, pazarlýðý
yapanlarýn kolektif gücünün ürünü
olduðu için, mülksüz kitlelerin çýkar bir-
liðinin ifadesi olarak, iþçi sýnýfýnýn sahip
olduðu ve baþka hiçbir toplumsal kesimin
sahip olmadýðý deðiþtirme yeteneðinin
açýða çýktýðý ilk platformdur. Tek tek her
iþçi, toplumsal düzende gedik açma
yeteneðine sahip bir sýnýfýn üyesi
olduðunu çoðu kez sendikal mücadelede,
sendika eylemlerinde ve sendika eðitim-
lerinde görür.

Sendikal birlik
Sendikalar konusunda yaygýn bir yanlýþ,

sendikalara parti muamelesi yapan zih-
niyette yatar. Sendikalar parti deðildir.
Sendikalar iktidar mücadelesi vermez.
Sendikalar devrimin öncü örgütlenmesi
deðildir.

Sendikalar kýzýl ya da sarý diye bölüne-
mez. Sendikalarýn en önemli özelliði, iþçi
sýnýfýnýn tümünün savunma örgütü
olmasýdýr. Bu örgütlenmenin liderliðinin
siyasi görüþleri, sendikalara mesafeli dur-
manýn gerekçesi olamaz. Bu yüzden
sendikalara, partiymiþ gibi yaklaþmak,

Yeni-liberalizmin 30 yýllýk serüveni
2008 yýlýnda çöktü. Bu süreçte kar oran-
larý düþen kapitalistler krizden çýkmak
için iþçi sýnýfýný hedef aldý ve yeni-liberal
politikalarý yýllardýr uygulamaya devam
ediyor. Esnek ve güvencesiz çalýþtýrma,
taþeronlaþtýrma uygulamalarý sonucu
her geçen gün daha çok yoksullaþýrken,
çalýþma saatlerinde artýþ ve görev taným-
larýmýzda yaþanan belirsizlikler
yaþamýmýzý giderek güçleþtiriyor. Üste-
lik saðlýk ve eðitim hizmetlerinin hýzla
özelleþmesi geleceðe iliþkin korku-
larýmýzý artýrýyor. Egemenler milyonlarca
iþçiyi yoksullaþtýrma pahasýna kar sev-
dasýna düþse de krizden çýkýþý saðla-
malarý mümkün deðil, çünkü bu sistem
krizlere mahkumdur.  

Öte yandan kapitalistler krizden çýka-
bilmek için yine emekçileri borçlandýrýy-
orlar.  Çeþitli kredilerle mali sermayenin
baðýmlýsý haline getirilen yoksullar yine
kapitalistlerin  en küçük bir sarsýntýsýnda
bütün kazanýmlarýný, birikimlerini ve
iþlerini bir gecede kaybediyorlar.  Týpký
2001 Türkiye'sinde ve 2008 ABD'sinde
olduðu gibi.  

Türkiye'deki durum da dünyada-
kinden farklý deðil. Saðlýk ve eðitim
hizmetleri özelleþtirilirken kamu çalýþan-
larý 4b/4c statüsünde güvencesiz ve
esnek çalýþmaya zorlanýyorlar.

Bu durum özel sektörde de ayný. Tüm
olumsuz geliþmelere raðmen kamu ve
özel sektör çalýþanlarý ayrý ayrý
sendikalarda ve konfederasyonlarda
örgütleniyor.

Ýþçi sýnýfýnýn zaten örgütlenme düzeyi
düþükken bu kadar çok konfederasyona
bölünmesi mücadelenin zayýflamasýna
yol açýyor. Üstüne üstlük Türk egemen
sýnýfý bizleri Kürt-Türk, Alevi-Sünni,
Laik-Müslüman, kadýn-erkek, baþörtülü-
baþörtüsüz olarak ve cinsel tercihlerine

göre bölmeye çalýþýyor. Oysa Tunus'ta
ve Tahrir'de gördük ki aþaðýdan birleþik
bir mücadele karþýsýnda hiç bir iktidar
direnemez.

Bizler ancak birleþtiðimizde kazanabili-
riz.  

Tam da be nedenle biz antikapitalist
çalýþanlar hizmet alan/hizmet veren
ayrýmý gözetmeden kadýnlarýn her alan-
da baþörtüleriyle çalýþma haklarýný
savunuyoruz.  

Kürt halkýnýn ana dilde eðitim ve
savunma hakkýný sonuna kadar destek-
liyoruz.

Kadýnlarý ve erkekleri bölen cinsiyetçil-
iðe ve farklý cinsel yönelimlere karþý
dayatýlan tek tipçi yaklaþýmlara karþý
çýkýyoruz.

Yeni liberal politikalara karþý birleþik
mücadeleyi savunuyoruz.

Birleþen iþçiler yenilmezler
Sadece ekmek deðil özgürlük de istiy-

oruz.

Sendikalar iiþçi sýnýfýnýn
en temel örggütüdür

Antikapitalist
Çalýþanlar Çaðrýsý

Birleþelim kazanalým

Kamu sendikalarýnýn üye
sayýlarý

2002 2010
KESK 262 bin 219 bin
Türk Kamu Sen 329 bin 369 bin
Memur Sen 42 bin 392 bin

Eðitim iþ kolundam
sendikalarýn üye sayýsý

2002 2010
Eðitim Sen 149 bin 110 bin
Türk Eðitim Sen 126 bin 156 bin
Eðitim Bir Sen 18 bin 149 bin
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K
amu Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu, KESK'in
mücadele tarihi sayýsýz
deneyimle dolu. Ne yazýk ki
bu mücadele, sekter eðilim-

lerin iç çatýþmalarý ve arka arkaya yanlýþ
politikalarýn kamu çalýþanlarý
hareketinde hâkim hale gelmesiyle
bütün parlaklýðýný kaybetti.

Türkiye'de kapitalizmin krizine paralel
olarak, devlet, yeni liberal politikalarý
hayata geçirmek için kamu alanýnda
elde edilen kazanýmlara þiddetle
saldýrdý. Yýllardýr uðruna mücadele
ettiðimiz "Parasýz eðitim!" ve "Parasýz
saðlýk!" slogan-
larý, sadece bu
saldýrýya karþý
yükseltilen slo-
ganlar olmanýn
ötesinde,
saldýrýnýn hangi
alanlara
yöneldiðini de
gösteriyordu. 

Mücadelenin örgütsel kürsüsü
Ýþte kamu çalýþanlarý hareketi, "devlet

memurlarý" arasýnda bu saldýrýya karþý
örgütlenmenin adýmý olarak ortaya çýktý.
En çok saldýrýya maruz kalanlar, en çok
mücadele edenler oldu. Kamu çalýþanlarý
hareketi, sadece yeni-liberal saldýrýnýn
muhatabý olarak kalmadý, ayný zamanda
memurlarýn örgütlenme, sendika hakký
kurmasý yönündeki yasaklara karþý da
mücadele etmek zorunda kaldý. Bu,
kamu çalýþanlarý hareketine en baþtan
siyasi bir karakter kazandýrdý.

Özellikle eðitim ve saðlýk alanýnda
yükselen mücadele, giderek dev adým-
larla örgütsel bir kimlik buldu. Postane
çalýþanlarýnýn mücadelesi bu adýmlara
eklendi. Devlet memurlarý, 12 Eylül
darbesinin yasalarýna sert bir tokat attý,
yasaða raðmen sendikalarýný, iþyer-
lerindeki mücadelenin ürünü olarak
teker teker kurmaya baþladý. Devlet,
sendikalarý yasakladýðýnda, sendika
kapýlarýna mühür vurduðunda, on bin-
lerce iþçi, grevlerle, eylemlerle, sokak
gösterileriyle mühürleri söküp attý.

Öncü güç
Ýþçi sýnýfý, darbenin ardýndan öncüsünü

bulmuþtu. Kamu çalýþanlarý hareketi,
tüm iþçi hareketini canlandýrdý, Türk-Ýþ
gibi, yasaklý olmaktan kurtulan DÝSK
gibi konfederasyonlarda örgütlenen
iþçiler, kamu çalýþanlarý hareketinden
esinlenmeye baþladý. Mücadele isteði, bu
sendikalarýn tabanýndaki iþçilerden
yukarýya doðru büyük bir basýnç yarattý.

Emek Platformu adýný alan ve tüm
emekçi örgütlerinin bir araya geldiði, bir
çatý örgütü gibi iþçi eylemlerini koordine
eden ve birleþtiren zeminin yaratýl-
masýnda kamu çalýþanlarý hareketinin
mücadele odaðý olma yeteneði belirleyici
oldu.

Halklarýn kardeþliði
Hareket çok önemli bir baþka özelliðe

daha sahipti. Tüm iþçi sýnýfýnýn öncüsü
olmanýn yaný sýra, Türk ve Kürt iþçilerin
birliðinin de adresi oldu. Her sendikada
Kürt iþçiler örgütlü olsa da Kürt Özgür-
lük Hareketi'nin gücünü iyice artýrdýðý

günlerde, Kürt kamu çalýþanlarý, ayaða
kalkan bir halkýn emekçileri olarak yük-
sek mücadele deneylerini kamu çalýþan-
larý hareketinde belirgin bir biçimde bir-
leþtirdiler.

KESK böyle doðdu.
Sendikalaþma mücadelesi meyvelerini

vermeye baþladýðýnda, gündeme "Sahte
Sendika Yasasý" adýný verdiðimiz bir
gündem yerleþti. Dönemin hükümeti,
kamu çalýþanlarýnýn grevsiz sendika
olmaz kararlýlýðýna raðmen, grevsiz,
toplu sözleþme hakkýný kapsamayan bir
sendika yasasýný çýkartmayý amaçladý. 4-

5 Mart'ta Ankara'da
gaz bombalarýnýn da
kullanýldýðý eylem-
lerde kamu çalýþan-
larý gündemi
belirleyen bir direniþ
örgütledi.

Ama ayný
dönemde, KESK

içindeki yanlýþ siyasi eðilimler de
hareketi sekter bir eðilimle daha fazla
belirlemeye baþladý.

Hareketi bölen eðilimler
Bu eðilimlerin birkaç temel özelliði

oldu: Öncelikle, sendikayý dernek gibi
algýladýlar. Ýþyerlerine dayalý örgütlen-
meyi önemsemediler. Üstelik, hareketin
içinde, hareketin liderliðini yapanlar, ka-
mu çalýþanlarýný iþçi sýnýfýnýn bir parçasý
olarak görmediler. Ýþyeri örgütlen-
mesinin güçlenmesi için mücadele
etmek yerine, hareketi, iþçileri zorlayan,
yoran, merkezi mitingleri tercih ettiler.

Onlarca miting yapýldý, birkaç miting
kitlesel olurken, hareket giderek yorul-
maya ve geri çekilmeye, mitingler kitle-
selliðini kaybetmeye baþladý. Kazanmak
için mücadele etmek yerine, protesto
etmek için mücadele, kazanana kadar
grev yapmak ve grevi yaygýn bir kam-
panyayla örgütlemek yerine merkezi
Ankara mitingleri aracýlýðýyla mücadele
etmek tercih edilir oldu.

Darbeye karþý politikasýzlýk
28 Þubat'ta gerçekleþen darbeye karþý,

KESK liderliðinin de laik-dindar
ayrýmýný benimseyen ve darbeye net bir
biçimde karþý duramayan politikasý,
hareket üzerindeki en derin izi býraktý.
Hareket, politik olarak büyük bir yara
aldý. 

PKK lideri Abdullah Öcalan'ýn
yakalanmasýnýn ardýndan þiþirilen Türk
milliyetçiliðinin basýncý da eklenince,
Kürt ulusal hareketine zaten mesafeli
olan siyasi eðilimler açýsýndan geri çekil-
iþ daha da hýzlandý.

KESK artýk, sýnýf mücadelesinin en
önemli, mücadele dönemlerini birbirine
baðlayan öncü gücü olmaktan uzaklaþ-
maya baþlamýþtý. Siyasi gruplarýn ilkesiz
ittifaklar adýný verdiðimiz, sadece KESK
yönetimlerinde almak için akýl sýr ermez
ve sadece politika dýþý kongre ittifaklarý
hareketin geri çekiliþ sürecini daha da
hýzlandýrdý.

Bu sekter eðilimler, ne zaman emek
örgütlerinin birliði gündeme gelse, emek
örgütlerini sadece dört örgütün ittifaký-
na indirgemeye çalýþýrken hala
karþýmýza çýkýyor.

Türkiye'de ve
dünyada
sendikalaþma 
� Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý, Türkiye'de
sendikalaþma oranýný son 25
yýldýr %55 ile %70 arasýnda
açýklýyor. Bu istatistiðin elbette
ki hiçbir anlamý yok. Türkiye'nin
resmi istatistiði Uluslararasý
Çalýþma Örgütü (ILO) tarafýndan
dahi tanýnmýyor.

� Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK) tarafýndan açýklanan ver-
ilere göreyse, toplu pazarlýk
kapsamýna giren ve sendikalara
aidat ödeyen çalýþanlarýn sayýsý
toplam resmi çalýþan sayýsýna
bölündüðünde, sendikalaþma
oraný %6 ila %7 arasýnda
seyrediyor.

� Kayýt dýþý istihdamýn TÜÝK'in
açýkladýðýndan fazla olduðu ve
toplam iþçi sayýsýnýn 23 milyon
civarýnda olduðu tahmin ediliy-
or. Bu sayý hesaba katýldýðýnda,
gerçekte sendikalaþma oraný
daha da düþük.

� Sendikalaþma oraný 1988'de
yüzde 22,2 iken, 2002'de yüzde
9,5'e, 2003'de yüzde 8,9'a,
2004'te yüzde 8,1'e, 2005'te
yüzde 7,6'ya, 2006'da yüzde
7'ye, 2007'de yüzde 6,1'e
düþüyor.

� Sosyal-Ýþ'in araþtýrmasýna
göre, erkek iþçiler arasýnda
sendikalaþma oraný %7.7 iken,
kadýnlarda bu oran %3.

� 1960'larda yükselen iþçi
hareketlerinin 1970'lerin sonuy-
la birlikte gerilemesi ve
1980'lerde uygulanmaya
baþlanan yeni liberal politikalar
nedeniyle, sendikalaþma oran-
larý dünyanýn birçok bölgesinde
hýzla düþtü.

� Son beþ yýlýn verilerine göre
sendikalaþma oranlarý ABD'de
%12, Ýngiltere'de %29,
Fransa'da %9, Almanya'da %20,
Ýspanya'da %15, Ýtalya'da
%33.7, Japonya'da %18.

Sendikalar iþçi sýnýfýnýn
en temel örgütüdür

çok önemli bir hastalýktýr. Sorun, söz
konusu sendikalar olduðunda, daima, iþçi
sýnýfýnýn bütününün birliðini saðlamaktýr.
Ýþçi sýnýfýnýn bütününün tek bir sendikal
birlik altýnda örgütlenmesini saðlamaktýr.
Bu yüzden, yine Lenin, öncü iþçilerin, en
gerici liderliklere sahip sendikalarda bile
çalýþmasý gerektiðini vurguluyordu. 

Ekmek ve siyaset
Bu zorunluluðun basit bir nedeni var.

Sendikalar devrimci örgütlenmeler
olmasa da, iþçi sýnýfý zaman zaman
eyleminin siyasi geniþliðine baðlý olarak,
sendika çatýsý altýnda giriþtiði bir mücade-
leyi hýzla devrimcileþtirebilir. Küçük bir
zam mücadelesi, büyük bir sýnýf çatýþ-
masýna neden olabilir. Sendikanýn
pazarlýk süreci, sokaklarda, fabrikalarda
barikatlarýn kurulduðu kitlesel bir iþçi
ayaklanmasýna evrilebilir. Sendikalý iþçil-
er, haklarýný savunurken, ansýzýn düzeni
deðiþtirmek için bir mücadeleye giriþmiþ
olabilirler.

Hem en basit haklarý savunurken hem
de siyasal bir eyleme giriþmiþken, iþçi
sýnýfýnýn en önemli silahý her zaman bir-
liði olmaya devam edecek. Sendikalar,
iþyerlerine dayalý iþçi birliðinin ilk zemini
olarak bu yüzden çok önemlidir.

KESK:

Bir mücadele
hikâyesi

KESK artýk, sýnýf mücade-
lesinin en önemli, mücadele

dönemlerini birbirine
baðlayan öncü gücü olmaktan

uzaklaþmýþtýr



Matthew Cookson, Amerikan
Ýç Savaþý'nýn baþlamasýndan
150 yýl sonra, bu çatýþmanýn
önemine ve arkasýnda gerçek-
ten ne yattýðýna bakýyor. 

Amerikan Ýç Savaþý 150 yýl önce bu ay,
Güney Carolina'da bir hükümet üssü
olan Fort Sumter'ýn bombalanmasýyla
baþladý. Bazýlarý Kuzey ve Güney
Amerika devletleri arasýndaki bu savaþýn
devletlerin haklarýyla ilgili olduðunu
iddia ediyor. Gerçekte ise bu savaþ,
toplumun iki farklý örgütlenme biçimiyle
ilgili bir çatýþmaydý.

Kölelik, dört yýl süren ve 30 milyon
nüfusun 600.000'nin ölümüne neden olan
bu kanlý savaþýn tam merkezindeydi.

Konfederasyon olarak bilinen Güney
eyaletlerinin liderleri köleliði savunmak
için çarpýþtý. Kuzeydeki yöneticiler ise
kendi sýnýf çýkarýna olduðu için, "özgür
emek" ideolojini destekledi.

Sonunda Kuzey kazandý çünkü devrim-
ci bir savaþ vermiþti. Köleliðin kaldýrýl-
masý sözü verdi ve yüz binlerce siyah
kurtuluþlarý için seferber oldu. Siyah ve
beyaz kadýnlar mücadelenin önemli bir
parçasý oldular.

1775-1783 Amerikan Baðýmsýzlýk Savaþý
ABD'nin Ýngiliz hükümdarlarýný
devirdiðine þahit oldu. Ancak bu yeni,
baðýmsýz ülkede iki birbirinden çok fark-
lý örgütlenme þekli vardý.

Kuzey'de, iþçiler yeni büyüyen fab-
rikalarý doldurdu, küçük çiftçiler de
arazide çalýþtý.

Güney'de köle sahipleri hakimdi.
1860'da, zalim gözetmenler ve zor
koþullar altýnda yaþayan dört milyon
köle, dünya pazarý için yýllýk bir milyon
ton pamuklu üretiyordu.

Kuzey ve Güney elitler arasýnda derin
bölünmeler vardý. Kuzey'deki birçok
endüstriyel kapitalist, kendi piyasalarý ve
ürünlerini Ýngiliz firmalarýndan korumak
için gümrük korumasý istedi.

Ama gümrük korumasý Ýngiliz pamuk
endüstrisine olan ihracatlarýný vuracaðý
için Güney köle sahipleri serbest ticaret
istediler.

KKöleliðin kaldýrýlmasý yanlýlarý
Güney'in çýkarlarý, , köle sahipleri tem-

silcisi Demokrat Parti yardýmý ile 19.
yüzyýlýn çoðuna hakim oldu.

Ama köleliðe karþý öfke,  kölelik karþýtý
hareketin yükseliþine þahit oldu,  birçok
"özgür emek" taraftarý Güney'in gücünü
azaltmak istiyordu.

1850'lerde Cumhuriyetçi Parti böyle bir
atmosferde doðdu ve 1860 baþkanlýk
seçimini Cumhuriyetçi Abraham Lincoln
kazandý.

Lincoln baþýndan itibaren Güney'le
uzlaþma taraftarýydý. Lincoln, " kölelik
kurumu olan devletlere müdahale
etmeyeceðini " açýkladý.

Buna raðmen Güney eyaletleri
Lincoln'ün seçilmesinii iktidarlarýna karþý
bir tehdit olarak gördü. Bunlarýn yedisi,
Güney Carolina, Mississippi, Florida,
Alabama, Georgia, Louisiana ve Texas,
Birlikten (federal hükümet) ayrýldý.

Virginia, Arkansas, Tennessee ve Kuzey
Carolina, Fort Sumter'ýn bombalanmasýn-

dan ve Lincoln'ün, Güney devlet gücünü
eski haline getirmek için orduyu seferber
etmesinden sonra Birlik'e katýldý.

Eyaletlerin milis alaylarý sunmasý ve
erkeklerin yeni orduya gönüllü olmasý
Kuzey'de çok güçlü bir hava estirdi.

Ýnsanlar, azat edilen köle Frederick
Douglass ve bir quaker aktivist
(17.yüzyýlda  köleliðin kaldýrýlmasý ve
kadýnlarýn eþit  haklar kazanmasý
mücadelesinde önemli bir yeri olan
Ýngiltere'de baþlayan dini hareket çn.)
olan 19 yaþýndaki Anna Demir gibi
konuþmacýlarýn olduðu kölelik karþýtý
toplantýlara akýn etti

Douglass,  "Amerikan halký ve
Washington hükümeti bir süredir taný-
mayý reddetse de olaylarýn amansýz man-
týðý bu ülkede yürütülen savaþýn köleliðe
karþý olduðunu onlara zorla anlatacaktýr"
diye yazdý. 

Lincoln ilk baþta "ýlýmlý" olmaya çalýþtý.
Köleliði destekleyen Kuzeyli

Demokratlara ve Birlik'te kalan köle
sahibi devletlere tavizler verdi.

Lincoln, Güney 'deki köleliðin bir
destekçisi olan George B McLellan'a
ordunun kontrolünü verdi.

Bir general, Aðustos 1861'de Güney
güçlerine karþý,  askeri bir tedbir olarak
köleleri azat etmeye baþladýðýnda,
Lincoln generalin talimatýný durdurdu. 

Lincoln, kaçak kölelerin, askeriyede
iþçilik yapanlar dýþýnda Konfederasyon
sahiplerine iade edilmesi gerektiðini bile
söyledi. 

Bu ýlýmlý yöntemler baþarýsýz oldu ve 18
ay süren savaþtan sonra iþler çýkmaza
girdi.

Köleliðin kaldýrýlmasý yanlýlarý daha
radikal tedbirler alýnmasý için zorladý.
Lincoln'den köle özgürlüðünü ilan
etmesini ve siyah askerlerin Kuzey

ordusuna kayýt edilmesini istediler.
Kaçan kölelerin gittikçe daha fazla

Birlik ordusunda gönüllü iþgücü
olmasýyla bu zaten gerçekleþiyordu.
Lincoln, ilk baþta tereddüt etti ama ikna
olduðunda, sonunda zafer kazanmasý
için bunu gönülden desteklemesi
gerekiyordu.

Lincoln 1862 yýlýnda McLellan'i
görevden aldý. Sonra 1 Ocak 1863 tari-
hinde Kölelerin Serbest Býrakýlmasý
Ýlaný'ný duyurdu, Konfederasyona katýlan
devletlerdeki köleleri azat etti.

Birlik ordusu siyahlara açýldý ve on bin-
lercesi kaydoldu.

Fikirler
Savaþýn sonunda Birliðin 2,5 milyon

askerinin yüzde 10'nu siyah askerlerden
oluþuþtu.

Onlarýn ordudaki varlýðý karþýlaþtýklarý
birçok kiþinin fikrini deðiþtirdi.

Michigan eyaleti çavuþu "lanetli kölelik
kurumunu öðrendikçe nihai imhasýna
kadar tahammül etmeye istekli hissediy-
orum kendimi "diye yazdý.

"Köleliði kaldýrmak emeði yükseltecek-
tir; aslýnda, bu durum her þeyi tamamýy-
la deðiþtirecektir."

Dönüþen Kuzey ordusu, köle sahip-
lerinin gücünü yok etmek için var
gücüyle savaþtý.

Güneyli elitler kendi topraklarýnda
siyah insanlarýn varlýðýndan daha çok
kaygýlanmaya baþladý.

Yüzbinlerce köle tarlalarý terk etti ve
Birlik ordusunun kamplarýna girdi.

Bu durum Güney'i, ordusunun
ihtiyaçlarýný temini konusunda yýldýrdý.

Kuzey ordularý, köleleri kurtararak ve
tarlalarý yakarak, Güney'e girdi. Köle
sahiplerinin Nisan 1865'de teslim olmak-
tan baþka seçeneði kalmadý.

Mücadele Lincoln'un fikirlerini deðiþtir-
di. Ama köleleri azat eden sadece onun
eylemleri deðildi.

Kölelik ABD'de, Güney'e karþý devrimci
bir savaþta rol alan siyah beyaz milyon-
larca sýradan insanýn eylemleri nedeniyle
devrildi.

Devrimci Karl Marx, "Yenidünya, hiçbir
zaman bu gösterilerle elde ettiði zafer-
den daha büyük bir zafer elde
etmemiþtir, sosyal ve siyasal örgütlen-
meleri göz önüne alýndýðýnda sýradan
insanlar, eski dünyada sadece kahraman-
larýn gerçekleþtireceði bir þölen gerçek-
leþtirdi." diye gözlemde bulunmuþtu.

Kuzey Zaferinin Sýnýrlarý
Köleliðin serbestliði kutlandý ancak her-

hangi bir eþitlik umudu acýmasýzca ezil-
di.

Bir Konfederasyon ajaný Kuzey'in
zaferinden bir gün sonra Abraham
Lincoln'u öldürüldü. Halefi, Andrew
Johnson, köleliðin kaldýrýlmasý dýþýnda
Güney'e herhangi bir deðiþiklik empoze
etmek istemiyordu.

Ancak Johnson'a karþý büyük bir
muhalefet vardý. Bu muhalefet 1868
baþkanlýk seçimlerini Ulysses S Grant'ýn
kazanmasýna yol açtý.

Grant, Güney' deki "yeniden yapýlan-
ma" süresini zorladý.

Ýþgalci Kuzey ordusu, eski Güney elitin
elinden devlet veya yerel yönetimlerin
kontrolünü aldý.

Serbest köleler seçimlerde oy kullandý,
yüzlerce siyah, eyalet hükümetleri, feder-
al Kongre ve Senato'ya seçildi

Okullar ilk kez yoksul siyah ve beyaz
çocuklarýn eðitimine açýldý.

Eski çiftçiler, serbest köleler ve onlarýn
beyaz destekçilerine karþý bir terör kam-
panyasý baþlatan Ku Klux Klan'ýn ortaya
çýkmasýný teþvik etti.

Kuzey ordusu oradayken siyahlarýn
kazanýmlarýnýn geri alýnmasý söz konusu
olamazdý.

Mülkiyet
Ama Kuzey, Güney'deki, eski arazi

sahiplerinin ellerinde kalan arazi
mülkiyetine karþý mücadele etmeyi red-
detti 

Eski kölelerin çoðu yaþamlarýný
sürdürmek için eski köle sahiplerine
"özgür emeklerini" satmak zorunda
kaldý.

1870'lerin ortalarýnda, Kuzeyli kapital-
istler Güney'deki çiftçilerin gücünü
kýrdýklarýna inandý.

Ordu Güney'den çýktý, böylece Ku Klux
Klan'ýn terör kampanyasýný artýrmasýna
fýrsat verildi. Bu ve toprak sahiplerinin
ekonomik gücü, eski elitin yeniden kon-
trolü ele almasýna yol açtý.

Siyahlarýn ve birçok yoksul beyazýn oy
hakkýný kaldýrdýlar.

Buna halk desteði saðlayamýyorlardý.
Ama Güney'deki siyahlar 1950 ve
1960'larýn Sivil Haklar Hareketi'ne kadar
oy verme haklarýný geri alamadý

Endüstriyel kapitalizm ve "özgür emek"
ABD'de de hakim oldu. Ama ýrkçýlýk bu
sistemin de ayrýlmaz bir parçasýdýr,
siyahlarýn haklarý bir müddet sonra
ayaklar altýna alýndý.

Yine de, sýradan insanlarýn kitlesel
mücadelesi temel deðiþimin nasýl gerçek-
leþebileceðini gösterir.
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Fas'tan Irak'a, Suriye'den Yemen'e
Ortadoðu ya da Arap dünyasý sarsýlýyor.
Daha þimdiden Tunus ve Mýsýr'da onlarca
yýldýr iktidarda oturan diktatörler devril-
di. Yemen'de Ali Saleh 1 ay içinde çekil-
meyi kabul etti ve Suriye'de BAAS
rejimine karþý ayaklanma her hafta daha
yaygýnlaþarak ve güçlenerek devam edi-
yor. Suriye'de Esad ailesinin saltanatýnýn
günleri sayýlý.

Libya'da ise baþka bir süreç yaþanýyor.
Kaddafi rejimine karþý ayaklananlar
silahlandý ve ayaklanma bir iç savaþa
dönüþtü. Þimdi emperyalist ülkeler
Libya'yý bombalýyor ve yakýnda kara
harekâtýnýn baþlayacaðý tartýþýlýyor.

Korku yer deðiþtirdi
Tunus'ta Bin Ali'nin kaçýþý bütün

Ortadoðu'da dengeleri deðiþtirdi. Eskiden
halk yýðýnlarý rejimlerden korkarken þimdi
diktatörler, tek parti rejimlerinin polis
þefleri, bakanlar, baþbakanlar, diktatörler,
krallar ve emirler halk yýðýnlarýndan
korkuyorlar.

Hemen hemen her ülkede ayný þey
yaþanýyor. Önce küçük bir gösteri oluyor.
Güvenlik güçleri bu gösteriye aþýrý zor
kullanýyor. Ateþ açýyorlar. Ýnsanlar ölüyor.
Ertesi günü daha fazla sayýda insan
sokaða çýkýyor ve bu böyle devam ediyor.
Devletin þiddeti karþýsýndaki hareketi
sindirip gerileteceðine büyümesine yol
açýyor.

Çünkü artýk halk yýðýnlarý diktatörlük-
lerin devrilebileceðini gördü. Bu nedenle
korkmuyor, tersine öfkeleniyor, bileniyor
ve sokaða çýkýyor.

Hareket büyüdükçe baský rejimleri yavaþ
yavaþ hareketi sadece baský kullanarak
yok edemeyeceðini anlýyor. Tavizler ver-
meye baþlýyor.

Bazý reformlar vaat ediliyor. Ama
sýradan insanlar bu reformlarý dikkate
almýyor. Hem çok geç buluyor hem de ve
daha önemlisi yetersiz.

Ayrýca rejimlerin önerdiði reformlarýn ne
kadar uygulanacaðý bilinmiyor. Bu neden-
le halk reform vaatlerine güvenmiyor.

Ama her reform vaadi rejimin
zayýfladýðýný gösteriyor ve bu da halkýn
kendisine güvenini daha da arttýrýyor.

Tunus'ta Bin Ali ne zaman bir geri adým
atsa hareket daha da büyüdü ve sonunda
Bin Ali kaçmak zorunda kaldý.

Mýsýr'da da süreç ayný þekilde iþliyor.
Mübarek'in televizyona her çýkýþýndan
sonra Tahrir Meydaný'ndaki insan sayýsý
arttý, sokaktaki devrimcilerin kendilerine
güveni yükseldi.

Arap ülkelerinde kurulduklarý günden
beri iþçi ve emekçiler için örgütlenme
hakký yok. Her örgütlenme giriþimi zor-
balýkla bastýrýldý. Bazýlarýnda hiç bir siyasi
örgütlenme ve sendika yok. Örneðin
Suudi Arabistan. Bazýlarýnda ise sadece
tek bir siyasi parti ve devlet tarafýndan
devletin denetiminde, yani diktatörlüðün
denetiminde çalýþan sendikalar var.
Bazýlarýnda ise iktidar partisinin dýþýnda

tek tük siyasi örgütlenmeye izin verilmiþ
ama bunlarýn hepsi çok cýlýz güçlere
sahipler.

Ortadoðu'nun bir baþka özelliði ise
hemen hemen bütün Arap ülkelerinin
petrol zengini olmasý, buna raðmen hep-
sinde çok büyük bir gelir adaletsizliði var.
Küçük ama çok küçük bir azýnlýk aþýrý
zengin, büyük, çok büyük bir çoðunluk
ise aç.

Petrol fiyatlarý arttý ama emekçiler bun-
dan hiçbir þey görmedi, gýda fiyatlarý arttý
ve Ortadoðu'da açlýk sýnýrýnýn altýnda
yaþayan insan sayýsý hýzla çoðaldý.

Bu koþullar diktatörlüklere karþý
harekete geçenlerin sayýsýný artýrdý ancak
örgütsüzlük bütün Ortadoðu emekçileri
için en temel sorun.

Bütün devrimlerin tarihi gösteriyor ki
iþçi sýnýfý ve emekçiler örgütsüz olduklarý
takdirde, hareketi yönlendirecek, ulus-
lararasý hareketin deneylerini aktaracak,
bir hafýza rolü görecek baðýmsýz devrimci
bir parti olmadýðý takdirde devrimlerin
kazanma ve bir sosyal devrime dönüþme
olasýlýðý yok.

Ýþçi sýnýfýnýn son derece güçlü olduðu
Almanya'da bile 1919 Devrimi'nde iþçi
sýnýfýnýn baðýmsýz bir partisi olmadýðý için
yenilgi zorlayarak geldi.

Devrimler öðretiyor
Ne var ki devrimler öðretiyor. Ýþçiler ve

emekçiler egemen sýnýflarýn hakim fikir-
lerinin etkisinden devrim günlerinde
çýkýyor. Ortadoðu'da da tam böyle oldu.

Ýlk öðrenilen ders iþçi ve emekçilerin
gücü oluyor. Egemenlerin her geri adým
atýþý iþçilerin güçlerini görmelerine neden
oluyor tabii bununla içiçe olan ikinci bir
ders daha var: Ýþçiler ve emekçilerin güç-
lerini birliklerinden alýyorlar.

Libya dýþýnda bütün Ortadoðu devim-
lerinde görüldüðü gibi iþçi, emekçi yýðýn-
lar devlete, diktatörlüðe karþý savaþýrken
daima barýþçý kitle gösterilerini kullanýyor.

Mýsýr'da haftalar boyunca milyonlarca
insan sokaklara çýktý ve Mübarek'in
gitmesi gerektiðini söyledi.

Yemen'de bu konuda iyi bir örnek.
Yemen halký Ortadoðu'nun belki de silahlý
halký. Her evde mutlaka silah var. Çok
zaman büyük çaplý otomatik silahlar bun-
lar ama gösterilerde güvenlik güçleri
halka ateþ açarken halk silah kullanmadý.
Sadece her seferinde daha kalabalýk olarak
geri geldi.

Libya'da ise süreç farklý iþledi. Ýlk kitle
gösterilerinin ardýndan Batý basýný
Libya'da iç savaþ çýkacak demeye baþladý
ve gerçekten de muhalefet silahlandý ve iç
savaþ çýktý. Artýk kitle gösterileri yok,

silahlý bir savaþ var.
Asilerin silahlý gücü Kaddafi'nin eðitimli

ordusuna yetmiyor ve bu nedenle batýlý
emperyalistler karadan müdahale etmeyi
planlamaya baþladýlar.

Diktatörlerin kaçtýðý ülkelerde de
devrimler sürüyor. Ýþçi ve emekçiler
öðreniyor. Örgütleniyorlar. Eski rejimin
artýklarýnýn iktidarý gasp etmesini engelle-
meye çalýþýyorlar.

Tunus'ta bu doðrultuda bazý adýmlar
atýldý, Mýsýr'da Mübarek hapsi boyladý
ama iktidara el koymuþ olan ordu
bütünüyle tek parti diktatörlüðünün
kadrolarýnýn kontrolünde.

Ordu grevleri, gösterileri yasakladý ama
baþarýsýz. Grevler, gösteriler sürüyor.

Önümüzdeki dönemde Ortadoðu'da ne
olacaðýný devimlerin geliþip geliþmeye-
ceðini iþçi ve emekçilerin örgütlenme sü-
reci belirleyecek. Ýþçi ve emekçilerin
örgütlenmesi güçlendiði takdirde devrim-
ler ilerleyecek aksi takdirde egemen sýnýf
yeniden iktidarý bütünüyle kontrol ede-
cek.

Ýþçi sýnýfýnýn örgütlenme düzeyi ve
mücadelesinin düzeyi önümüzdeki
dönemde demokrasinin sýnýrlarýný da
belirleyecek.

21. yüzyýlda devrimler mümkün
Devrimler döneminin kapandýðý

söyleniyordu. Ortadoðu baharý bu iddiayý
yýktý. Devrimler mümkün, baþarýsý ise
yukarýda belirtildiði gibi örgütlenmeye ve
mücadeleye baðlý.

Ortadoðu devrimleri devletlerin o kadar
da güçlü olmadýðýný kanýtladý. Yýkýlmaz
sanýlan rejimlerin tepe taklak olabileceðini
bir kere daha gösterdi.

Dünyanýn ekonomik olarak en önemli
bölgelerinden birisi olan Ortadoðu baþka
ülkeleri, bölgeleri de etkiliyor. Bugün
emperyalizmin zayýf halkasý Ortadoðu,
doðru dersler çýkarýlýrsa yarýn Avrupa'da,
Amerika kýtalarýnda, Asya'da ve
Türkiye'de de benzer geliþmeleri görebili-
riz. Hazýr olmak gerekir.

Ortadoðu’da ne oluyor?

21. yüzyýlda devrim
mümkün mü?

Tunus: Diktatör kaçtý.
Mýsýr: Diktatör hapiste.
Yemen: Diktatör bir ay
içinde çekileceðini ilan
etti.

Suriye: BAAS rejimi þiddetle
sallanýyor.
Bahreyn: Suudi Arabistan ve diðer
Körfez ülkelerinin iþgali altýnda.
Libya: Ýç savaþ var ve
emperyalistler ülkeyi bombalýyor.
Ürdün: Kral reformlar vaad ediyor,
bu arada hükümeti istifa ettirdi
ama hareket durmuyor.
Irak Kürdistaný: 2 aya yakýn
zamandýr sürekli gösteriler var.
Cezayir: Yoðun Olaðanüstü hal
kaldýrýldý.
Suudi Arabistan: Grevler var.
Fas: Gösteriler var.
Irak: Kitlesel gösteriler var.
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118 Nisan 2007'de, Malatya'da, Ýncil
basýmý yapan  Zirve Yayýnevi'nde
çalýþan üç Hýristiyan olan çalýþan
Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske
ile Necati Aydýn ve Uður Yüksel boðaz-
larý kesilerek vahþi bir þekilde katledil-
di.

O günlerde kimse bu olayýn büyük bir
planýn bir parçasý olduðunun farkýnda
deðildi. Ancak o günden bu yana
ortaya çýkan tanýk ve kanýtlar, bu
katliamýn aslýnda bir askeri darbeye
ortam hazýrlamak üzere kaos yarat-
mak için hazýrlanan büyük bir planýn
parçasý olduðunu gösterdi.

Misyonerler, 2001-2002'den itibaren
MGK tarafýndan 'iç tehdit' listesine
alýnmýþ ve o tarihten itibaren haklarýn-
da gerek medya gerek sivil toplum
kuruluþlarý tarafýndan kampanya
baþlatýlmýþtý.

Ergenekon davasý kapsamýnda ifade
veren gizli tanýk Türkiye'deki misyon-
erlik faaliyetlerinin önlenmesi ve mis-
yonerlere gözdaðý vermek amacýyla
üst düzey komutanlardan talimat
geldiðini anlattý.

Yine, Gölcük Donanma
Komutanlýðý'nda ele geçirilen belgel-
erde, Ergenekon soruþturmasý kap-
samýnda, Zirve Yayýnevi katliamýný
azmettirdiði iddiasýyla tutuklanan
emekli Albay Mehmet Ülger'in
"katliamýn sorumluluðunu hükümete
yýkmak için" sahte istihbarat raporlarý
hazýrlattýðý ortaya çýktý.

Zirve katliamý davasý hala devam
ediyor ama aslýnda failler belli. Biz de
davanýn avukatlarýndan Orhan Kemal
Cengiz ile katliamý ve bu katliamýn
büyük resim içindeki yerini konuþtuk.

� Ergenekon davasýnda kapsamýnda
gizli tanýðýn verdiði ifade Zirve katliamý
davasý açýsýndan ne anlama geliyor?
� Bu gizli tanýðýn kim olduðunu aslýn-

da biz biliyoruz. Bu kiþi, istihbarat için
misyonerlerin arasýna sýzmýþ olan bir
jandarma baþçavuþu. Hatta bu kiþi
maaþýný da Malatya jandarmasýndan
alýyor. Misyonerlerin arasýna sýzýyor.
Kilise içinde de yükseliyor. Bu kiþi
aldýðý emirle sonra yeniden Müslüman
oluyor. Daha sonra Ergenekon'un son
dalgasýnda evleri aranan Ýlahiyat
hocalarý ile birlikte büyük bir kampanya
baþlatýyorlar ve misyonerlerin nasýl
büyük bir tehdit olduðunu anlatýyorlar.
Bu kiþi Ergenekon davasýnda gizli tanýk
olmuþ ve bu cinayetin nasýl iþlendiðini
anlatýyor. Anlattýklarýna göre Malatya
Jandarma eski il komutaný üstlerinden
gelen emirler doðrultusunda misyoner-
lere yönelik bir korkutma operasyonu
planlýyor. Bunun için psikolojik zemin
hazýrlanmasý amacýyla þehirde çeþitli
seminer ve konferanslar düzenleniyor.
Doðrudan ve dolaylý yollarla bu
cinayeti iþleyecek çocuklar hazýrlanýyor.

Hatta bu gizli tanýðýn söylediðine göre
kýþkýrtýcýlardan bir tanesi olan bir ilahi-
yat hocasý bu kiþiyi arayarak 'vur dedik,
öldürdüler' diyor. O kiþinin anlattýklarý
bunlar.

� Peki olay hakkýnda tanýðýn verdiði
ifadenin ötesinde neler söyleye-
bilirsiniz? 
� 2001-2002 yýllarýnda, yani misyoner-

liðin MGK tarafýndan bir tehdit olarak
tanýmlandýðý yýllarda, Ergenekon'un,
sivil topluma nüfuz edilmesi ve sivil
toplumun þekillendirilmesini öngören
"Lobi" belgesi çerçevesinde 2004 ve
2005'de ulusalcý derneklerin kurul-
duðunu ve bu ulusalcý derneklerin
önemli çalýþma alanlarýndan bir
tanesinin bütün Türkiye çapýnda misy-
onerlikle ilgili paranoya yaratmak
olduðunu biliyoruz. Orhan Pamuk'a,
Perihan Maðden'e, Elif Þafak'a ve Hrant
Dink'e karþý açýlan davalarýn arkasýnda
da onlar vardý. Hrant Dink
yargýlanýrken, onun için "Misyoner

çocuðu" yazýlý bir pankart açmýþlardý.
Yani çok uzun süre boyunca hazýrlýðý
yapýlmýþ bir süreç bu. Benim gördüðüm
kadarýyla Malatya Zirve katliamý bir ara
merhaleydi. Aslýnda çok daha büyük bir
cinayet zinciri planlanýyordu. Bu süreç
2006'da Rahip Santaro cinayeti ile
baþladý. Tabi Rahip Santaro
öldürüldüðünde kimse aslýnda onun
büyük bir cinayet zincirinin ilk halkasý
olduðunu anlayamadý. Santaro'yu
Hrant Dink takip etti. 2007 Nisan ayýn-
da Malatya'da bu katliam olduktan
sonra polis diðer cinayetlerin önüne
geçti.

� Bu cinayet Malatya'da yaþayan diðer
Protestanlarý nasýl etkiledi?
� Cinayetten sonra örneðin eþi

öldürülen Suzan Geske orada kaldý.
Yine küçük bir Protestan grup var,
onlar daðýlmadýlar. Ama tabi çok büyük
bir travma bu. Týpký Hrant Dink, Rahip
Santaro cinayetinde olduðu gibi,
Türkiye'deki bütün gayrimüslim azýn-

lýklar için büyük bir korku iklimi
yaratýlmýþ oldu. Ergenekon davasýyla
bir miktar rahatlama hisettiler, çünkü
bu davayla birlikte bu gruplara yönelik
tehditler çok ciddi þekilde azaldý.

� Bu cinayetlerin amacý neydi?
� Aslýnda bu hükümete yönelik büyük

bir operasyondu. Müslümanlarýn ikti-
dara gelmesiyle Hýristiyanlarýn maruz
kaldýklarý katliamlar arasýnda bir para-
lellik kurulmasý amaçlanýyordu. Çok
büyük bir psikolojik harekattý.
Türkiye'nin AB'ye girmesini engellemek
de amaçlardan bir tanesiydi. Ama tabi
bunun bir sürü ayaklarý var. Bu cinayet
sadece Malatya'daki bir ilahiyat
hocasýyla bir jandarma albayýnýn
gerçekleþtirdiði bir cinayet deðil. Bütün
büyük medya organlarý yayýnladýklarý
haberlerle bu kampanyaya çanak tut-
tular. Çok büyük bir paranoya yaratýldý.
Nitekim cinayeti iþleyen çocuklarýn
baþýndaki kiþi, yani liderleri yakalandýk-
tan sonra, Malatya'da 40 tane kilise

Türkiye’nin solcularý Ergenekon
davasýna sahip çýkmalýdýr
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Devrim için devrimci fikirler



AAþaðýdan 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 tarafýn-
dan ele geçirilip kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý
korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi
milislerinin üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-reklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
eylemi devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele dünya çapýn-
da bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam bir sosyal,
ekonomik ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel yönelim-
lerden dolayý aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin iþçilerinin
diðer ülkelerin iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her þeye karþý
çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve emperyalizme
karþýdýrlar. Bütün halklarýn kendi kader-
lerini tayin hakkýný savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý ulusal kurtu-
luþ hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyal-
izm tek bir ülkede izole olarak yaþaya-
maz. 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 fikir-
lere katýlan herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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olduðunu söyledi. Yani öyle bir para-
noya yaratýlmýþ ki bu çocuklar
Malatya'da 40 tane kilise olduðuna
inanmýþlar. Sanki bütün ülke iþgal altýn-
da. Yani bu olay münferit deðildi ve çok
büyük bir planýn parçasýydý.

� Peki, büyük plan neydi?
� Büyük resimde iki önemli þey var;

birincisi, misyonerlik milliyetçiliði yük-
seltmenin bir aracý olarak kullanýldý.
Misyonerler, bir tür günah keçisi olarak
gösterildi. Çünkü Türkiye toplumunun
bilinç altýnda ülke her zaman dahili ve
harici düþmanlarýn tehdidi altýndadýr.
Misyonerler, tarihsel düþmanlýklarý kul-
lanmak açýsýndan çok uygun bir araçtý.
Bu, 'Müslüman mahallesinde salyangoz
satýlmaz' örneðinde de olduðu gibi,
Türkiye'de herkesin rahatlýkla inan-
abileceði hayali bir düþman.
Misyonerlik paranoyasýyla milliyetçilik
harekete geçirilmeye çalýþýldý. Çünkü,
ulusalcýyý da, dindarý da, herkesi
inandýrabilirsiniz bu tehdide. Bu açýdan
misyoner kartý çok iyi kullanýldý. Ýkinci
boyutu da, Hrant Dink cinayeti de dahil
olmak üzere bir dizi cinayetin zemini
hazýrlanmaya çalýþýldý. Ýçinde büyük
cinayetlerin iþleneceði nefret iklimi oluþ-
turulmaya çalýþýldý bu paranoya ile.
Nitekim ikisi de baþarýldý.

� Malatya'da Hýristiyanlarý kim
öldürdü sorusunun cevabýnýn 1915
Ermeni soykýrýmýnda yattýðýný söylüyor-
sunuz. Nasýl bir baðlantý var arada?
� Bence bütün hikaye 1915'te baþladý.

Çünkü 1915'te Türkiye'de bir düzen
kuruldu ve o düzen bugüne kadar hiç
deðiþmeden geldi. 1915'ten bugüne iki
þey aktarýldý; birincisi Ermenilere karþý
bu suçlarý iþleyen o suç aðý cumhuriyet
döneminde derin devlete dönüþtü. Ýkin-
cisi, toplumsal olarak 1915'te Ermenilere
yapýlanlarla yüzleþilmemesi ondan
sonra da sürecek bir linç kültürünün
miras kalmasýna neden oldu. Ayrýca,
Türkiye'de ulusal kimlik gayri
Müslimlerin dýþlanmasý üzerine kurul-
muþtur. Yani Türk demek aslýnda
gayrimüslim olmayan demektir.
Müslüman da diyemiyorum, çünkü
aslýnda Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran
elitler Müslümanlardan da hoþlanmýy-
orlardý. Dolayýsýyla Türkiye'de
gayrimüslim olmamak üzerinden kurul-
muþ bir Türk kimliði var. O nedenle
bence bütün hikâyenin özü 24 Nisan
1915'de baþladý ve kesintisiz olarak da
devam etti.

� Zirve davasýnýn Ergenekon davasý
ile birleþtirilmesi gerektiðini söylüyor-
sunuz. Ergenekon davasý darbe planlarý,
cinayetler, dezenformasyonlarla çok
kapsamlý bir görüntü sergiliyor. Nedir
Ergenekon?

� Aslýnda göründüðü kadar daðýnýk
deðil. Bunlarýn hepsi bir darbe hazýrlýðý
sürecinin parçalarýdýr. Hýristiyanlarý
öldürdüler çünkü bunu yaparak AB ve
dýþ dünya ile Türkiye'nin arasýný boz-
mayý ve bundan da hükümeti sorumlu
tutmayý amaçladýlar. Bu da bir darbeyi
çok kolaylaþtýracaktý. Burada
Hýristiyanlarýn öldürülmesine göz
yuman fanatik Ýslamcý bir iktidar varsa
buna karþý yapýlacak bir askeri darbeye
dýþarýdan insanlar çok da tepki göster-
mezler diye düþündüler. Ergenekon'un
içinde Rum Patriði'ne, Ermeni Patriði'ne
yönelik cinayet planlarý da çýktý. Kafes
Eylem Planý çýktý ve orada gayrimüslim-
lerin hedef alýndýðýný biliyoruz. Yine
Kayseri'deki Ermeni önderlerine yönelik
suikast planlarý ortaya çýktý. Hepsinin
amacý askeri darbe için ortam hazýrla-
maktý. Zaten Türkiye'deki bütün askeri
darbelerde böyle olmuþtur.

� Ergenekon davasý fasa fiso olduðu,
aslýnda AKP'sivil dikta kurmak için
uygulamaya soktuðu bir plan olduðu
fikri konusunda ne düþünüyorsunuz?
� Ben bunlara katýlmýyorum.

Ergenekon davasýnýn bence çok saðlam
bir özü var; suikast planlarý, cinayet
planlarý, dezenformasyon kampa-
nyalarý. Ergenekon davasý ile birlikte,
derin devletin, geçmiþten gelen 'ceza
baðýþýklýðý' ciddi bir yara aldý. Eksiðiyle,
gediðiyle, Ergenekon davasý bu yönüyle
büyük bir dönüm noktasýdýr bu ülke
için. Ama bence Ergenekon davasýnýn
kötü kullanýlmýþ parçalarý da var.
Ahmet Þýk'ýn tutuklanmasý ÇYDD'den
burs almýþ 5 bin öðrencinin araþtýrýlmasý
bence yanlýþtýr. Çünkü bunlar, davada o
kadar büyük þeyler varken üzerinde
durulmaya gerek duyulmayacak kadar

küçük detaylardýr. Ergenekon davasýnýn
özünü oluþturan olaylar takip edilip
araþtýrýlýrsa bence geçmiþte iþlenmiþ
bütün cinayetler aydýnlatýlýr. JÝTEM'in
iþlediði faili meçhul cinayetler ortaya
çýkar. Bu dava Kýbrýs'a uzanýr, Kýbrýs'ta
Türk Mukavemet Teþkilatý'nýn yaptýk-
larý ortaya çýkar. Fýrat'ýn doðusuna
uzanýr.

� Buralara uzanýrsa ne olu?
� Buralara uzanýrsa Türkiye tarihi ile

karþý karþýya kalýrýz.

� Davanýn buralara uzanmasý için ne
yapýlmasý gerekir?
� Onu bu mahkemeler yapamaz.

Çünkü bu mahkemeler eski DGM'nin
devamý olan özel yetkili mahkemel-
erdir. Bu mahkemeler, devlete karþý
iþlenmiþ suçlarý soruþturmak ve araþtýr-
makla görevlendirilmiþ mahkemelerdir.
Türkiye'nin yapmasý gereken ise
geçmiþiyle hesaplaþmaktýr. Mahkemeler
bunun ancak bir kýsmýný yapabilir. Bu
olaylarý maðdur haklarýný koruma bakýþ
açýsýyla takip eden, maðdurlarýn
yaþadýklarý üzerinden olaylarý takip
edecek bir mekanizmaya ihtiyaç var. Þu
anda Türkiye'de bunun ne hukuki ne de
zihinsel altyapýsý yok. Bu mahkemelerle
bu noktaya gelinmiþ olmasý bile çok iyi.

� Nedir o nokta?
� Örneðin, Ergenekon davasý

baþladýðýndan beri cinayet iþlenmiyor
bu ülkede. Örneðin 12 Eylül davasý
içinde geçerli ayný þey. 12 Eylül'cüler
darbe yapmaktan deðil insanlýða karþý
suç iþlemekten yargýlanmalýdýr. Eðer
böyle yargýlarsanýz 12 Eylül'e giden
süreci hazýrlayan olaylarý, Alevi
katliamlarýný, 77 1 Mayýs'ýnýn faillerini
de araþtýrma ve yargýlama imkâný elde
edersiniz. Bence, bütün bu davalarýn
sonuçlanmasý için Türkiye'nin böyle bir
bakýþ açýsýna ihtiyaç var. Darbe yapmak
siyasi bir suçtur ve siyasi suçlarý soruþ-
turarak varacaðýmýz yer çok sýnýrlýdýr.
Bizim asýl bakmamýz gereken yer insan-
lýða karþý iþlenmiþ suçlardýr. Türkiye'nin
tarihi bunlarla doludur. Bence toplum-
sal muhalefet ve sol bu anlamda çok
önemlidir. Türkiye'nin solcularý
Ergenekon davasýna sahip çýkmalýdýr.
Türkiye'nin solcularý 12 Eylül davasýnýn
bir siyasi yargýlama olmaktan çýkýp
iþkencecilerin yargýlandýðý, Alevileri
katledenlerin yargýlandýðý, 1977 1
Mayýs'ýnda insanlarýn üzerine ateþ eden-
lerin yargýlandýðý, kontrgerillanýn yargý-
landýðý bir davaya dönüþtürmelidir.
Türkiye'de bunu yapabilecek önemli
kesimlerden biri soldur. Maalesef
Türkiye'de sol da ulusalcýlýk hastalýðýn-
dan muzdarip olduðu için, Kemalizm
hastalýðýndan muzdarip olduðu için
bunlarý yapamýyor.

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

Ergenekon'un içinde
Rum Patriði'ne,

Ermeni Patriði'ne
yönelik cinayet
planlarý da çýktý.

Kafes Eylem Planý
çýktý ve orada

gayrimüslimlerin
hedef alýndýðýný

biliyoruz.
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Felaketin üzerinden 25 yýl geçti.
Dünya, Çernobil nükleer santralýndan
fýrlayan ölümü unutmadýðý gibi
felaketin açtýðý yaralar hiç kapanmadý.
Japonya'da depremin tetiklediði
tsunami nedeniyle patlayan ve yanan
Fukuþima nükleer santralý hem Çer-
nobil felaketini hatýrlattý, hem de tüm
dünyada nükleer karþýtlarýný nükleer
santrallarý kapattýrmak için harekete
geçirdi. 

Türkiye'de nükleer santral yapmak
isteyenler, Çernobil'den yayýlan radyas-
yon nedeniyle kanser hastalýðýyla boðuþan
binlerce insaný ve hayatýný kaybeden mil-
yonlarý unutmamýzý istiyor. Unutmadýk,
unutmayacaðýz!

Çernobil'de ne olmuþtu?
Ukrayna'da baþkent Kiev'e baðlý olan

Çernobil þehrindeki nükleer santralda 25
Nisan 1986 günü güvenliði ölçmek için
mühendisler tarafýndan bir deney
baþlatýldý.

Her biri 1.000 Megawatt gücündeki dört
nükleer reaktörden birinin gücü yarýya
indirildi ve deney için güvenlik sistemi
devre dýþý býrakýldý. Deney yapýlýyordu,
çünkü nükleer enerji santrallarý hiçbir
zaman tamamlanmýþ bir teknoloji olmadý.

Geceyarýsý, saat 01.23'te büyük bir patla-
ma oldu. 3 dakika sonra iki büyük patla-
ma daha gerçekleþti. Santralýn 1,016 bin
ton aðýrlýðýndaki damý gökyüzüne fýrladý
ve ardýndan santralýn üstüne düþtü.

26 Nisan 1986'da Çernobil nükleer
santralýndan açýða çýkan radyasyon, 2.
Dünya Savaþý'nýn sonunda ABD'nin
Hiroþima ve Nagazaki'ye attýðý atom bom-
balarýndan 400 kat daha fazlaydý.

Milyonlar felaketten etkilendi

� 26 Nisan'dan gerçekleþen felaket 4 gün
sonra dünyaya duyurulduðunda radyoak-
tif bulutlar çoktan Avrupa'ya ulaþmýþtý.
� En büyük zararý Ukraynalýlar gördü.
Çernobil nükleer santralýnýn 30 kilometre-
lik çevresinde yaþayan 116 bin kiþi ve
santraldaki sorunu çözmek için çoðu
gönüllü olan 600 bin iþçi doðrudan
radyasyona maruz kaldý. Ýþçiler feci acýlar
çekerek öldüler ve çinko tabutlarla
gömüldüler.
� Yýllar sonra yapýlan araþtýrmalar Çer-
nobil nükleer felaketi nedeniyle ölen insan
sayýsýnýn 1 milyon olduðunu ortaya koya-
caktý.

� Çocuklar genetik bozukluklarla
dünyaya geldi.
� Radyasyon 1.500 dönümlük ormaný
yok ederken bazý hayvan türleri ya yok
oldu ya da genetik deðiþikliklere uðradý.
� Radyasyon, yaðmurla beraber topraða
yerleþti ve bitki örtüsü aracýlýðýyla gýda
maddelerine sýzdý.
� Karadeniz'de yaþayanlar hala troit
kanseri ve baþka kanser türleriyle karþý
karþýya kaldý.

Sorun hiç çözülemedi
Korkunç kazaya raðmen Çernobil kapa-

týlmadý ve nükleer reaktörler 2000 yýlýna
kadar çalýþtý. 

Nükleer santralýn felaketten 14 yýl sonra
kapatýlmasý sorunu çözmedi. Santral, 250
bin ton betonla kaplandý. Kýsa bir süre
sonra yüksek miktarda radyasyonun
yayýlmasýný engelleyeceði iddia edilen
betonun yüzde 10'u çatlaklarla doldu.

Kapatýlan, betonla kaplanan Çernobil
santralý kazadan 25 yýl sonra hala
radyasyon yaymaya devam ediyor. 

Santralýn etrafýnýn yeniden kaplanmasý
gerekiyor. Bunun bedeli 1.5 milyar dolar
ediyor. Parayý toplama giriþimleri ise
devam ediyor.

Çernobil felaketi, ilk teknoloji hayata
geçirildiðinden beri nükleer santrallarda
hiç bitmeyen sorunlar ve kazalar, son
olarak Çernobil'deki risk seviyesini
taþýyan Fukuþima nükleer santralýndaki
felaket, insanlýða nükleer enerjiden kurtul-
masý gerektiðini gösteriyor.

Devlet halka yalan söylemiþti,
týpký þimdiki gibi…

Çernobil felaketinin ertesinde açýða
çýkan yüksek miktarda radyasyon
Karadeniz bitki örtüsünün önüne çök-
erken dönemin cumhurbaþkaný diktatör
Kenan Evren 'Radyasyon kemiklere iyi
gelir' demiþti. 

Dönemin baþbakaný Turgut Özal
'Radyasyonlu çay daha lezzetlidir' demiþ,
Sanayi Bakaný Cahit Aral TV'lere çýkýp çay
içerek halký bir tehlike olmadýðýna ikna
etmeye çalýþmýþtý.

Yüzlerce Karadenizli kanserden öldü ve
çay ile fýndýk gibi bölgede üretilen pek
çok tarýmsal ürünle birlikte korkunç
hastalýklar her bölgeye taþýndý.

25 yýl sonra ise tüp gaz patlamasýyla
nükleer reaktör patlamasýný aynýymýþ gibi
gösteren bir Baþbakan var.

Tayyip Erdoðan ve nükleer þirketlerin

sözcüsü gibi davranan Enerji Bakaný
Taner Yýldýz, 2023'e kadar Türkiye'ye 3
nükleer santral yapmaktan söz edebiliyor.

Baþbakanýn tüp gaz benzetmesi halk
tarafýndan gülünç karþýlanýrken nükleer
projenin baþýndaki isim Taner Yýldýz ise
bu kez bekarlýðýn ömrü kýsalttýðýný yani
her þeyin zaten nükleer kadar zararlý
olduðunu iddia edebiliyor.

Bir nükleer santralý 1. derecede deprem
tehlikesi taþýyan Ecemiþ Fay Hattý'nýn 25-
30 km ötesindeki Akkuyu'ya kurmak
amacýndalar. Diðeri için hedef Sinop. 3.
Santralýn da ya Marmara'da ya Ýç
Anadolu'da kurulabileceði ileri sürülüyor.

CHP, nükleer enerjiye karþý olmadýðýný
AKP'nin ihalesine karþý olduðunu söy-
leyip, 'referanduma sunulsun' diyor. Fa-
þist MHP de CHP'yle ayný þeyi söylüyor.

Akkuyu ve Sinop'a kurmak istedikleri
santrallarýn toplam 10 bin megawatt, üç
santralýn ise 15 bin megawatt olacaðýný
ilan ettiler. Çernobil'in neredeyse 4 katý
kadar tehlikeli bir nükleer gücün inþasý
demek, felakete davetiye 'gel' demekle eþ
anlamlý.

Felaketten 25 yýl sonra bile tehlike devam ediyor:

Çernobil nükleer
felaketini unutma!

Nükleere neden karþýyýz?

1Tehlikelidir. Dünyada
güvenlik sorunlarý
çözülmüþ bir nükleer reak-

tör yoktur.

2Ölümcüldür. Nükleer
santral patlamasý hiçbir
þeyin patlamasýna benze-

mez. Açýða çýkan maddeler
yüzde yüz ölüm demektir.

3Pahalýdýr. Nükleer enerji
üretimi, yenilenebilir ener-
jiyle kýyaslanamayacak

maliyettedir.

4Ýklim deðiþikliðini körük-
ler. Nükleer santral iklim
dostu deðildir. Kullanýlan

maddelerin taþýnmasý, iþlenmesi,
nükleer atýklarýn taþýnmasý ve
baþka iþlemler sýrasýnda küresel
ýsýnmaya neden olan CO2 açýða
çýkar.


