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Bir kere daha savaþ çýðlýklarý
yükselmye baþladý. Türk ordusu-
nun Kuzey Irak’taki Kürt Özerk
Bölgesi’sne girmesi isteniyor.

Aslýnda herkes biliyor ki bu bir
çözüm deðil. Ve gene herkes
biliyor ki böylesi bir adýmý atmak
kolay deðil ve Türkiye için çok
riskli. Buna raðmen “girin, girin”
çýðlýklarý yükseliyor.

Oysa Kürt hareketi bütün
olanaklarý ile barýþ istiyor. Barýþý
kazanmak için, siyasal bir çözüm
bulmak için çalýþýyor. Bu sese
kulak vermek, bu sese destek
vermek gerekir.

Savaþ bugüne kadar hiçbir þey
çözmedi tam tersine acý ve
felaket getirdi. 10 binlerce insan
öldü, köyler yok oldu. Ülkenin
kaynaklarýnýn çok büyük bir
kýsmý savaþa gitti. Bütün bunlara
son vermek gerekir.

Barýþý savunalým!

�Ayaklanma
Burma’yý  sarsýyor

� Çözüm  sokakta

�Kýsa  Burma  tarihi

� 1988’in  yenilen
ayaklanmasý

Sayfa: 4-5

MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN
EZBERÝNÝ
BOZDUK

satýcýnýzdan isteyin
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Çözüm  bu  kez
Ankara’da

Ankara'da bomba yüklü
araçlar, Ýzmir ve
Avcýlar'da patlayan bom-
balar, Beytüþebap'da 12
korucunun, Þýrnak'ta 16
askerin öldürülmesi,
büyük medya tarafýndan
yürütülen savaþ yanlýsý
kampanya, DTP genel
merkezi ve Fatih
örgütünün kurþunlan-
masý, yine DTP hakkýnda
derinleþtirilen soruþturma

ve baskýlar, yeniden
karþýmýza sürülen Irak
Kürdistaný'na operasyon
senaryolarý. Savaþ
yeniden kapýda mý?

12 korucu ve 14 asker,
Þýrnak'ta bir gün arayla
26 kiþinin hayatýný kay-
betmesi savaþ yanlýsý sesi
güçlendirdi.
Genelkurmay baþkanýyla
toplantý yapan, cumhur-
baþkaný ve baþbakan,
"terörün üzerine
görülmedik bir biçimde
gidileceðini" açýkladý.

12 askerin ölümünün

son olmasýný açýk
yüreklilikle isteyip, barýþ
talebini yineleyen DTP
hedef gösterildi. Ankara
ve Ýstanbul'da DTP
binalarýna kurþun sýkan
milli duygularla dolu iki
"yurttaþ" serbest býrakýldý. 

Ve bombalar.
Genelkurmay PKK iþi
olduðunu söylüyor. Ama
'saða sola bomba attýrttým'
diyen emekli albay
Tokatlý, anýlarýnda 'asker-
lere sakal býraktýrýp geril-
la kýlýðýna sokarak
operasyon yaptýrdýk' diye
yazan emekli albay

Sarýzeybek'in açýkla-
malarýna ne demeli?
Birkaç ay önce yapýlan
operasyonlarda evlerinde
bomba dolu cephanelikler
çýkanlar da vatansever
emekli subaylardý. 

Askeri çözümde ýsrar
etmek 1990'lara geri dön-
mektir. 20 bini "bölücü
örgüt mensubu" 30 bin
kiþi bu dönemde
yaþamýný yitirdi. 

Kürt sorunu ne silahla,
ne sýnýr ötesi operasyon-
larla çözülemez. Çözüm
Ankara'dadýr, DTP
meclistedir.

15 Ocak 1996'da Þýrnak'ýn
Güçlükonak ilçesinde 11
köylünün öldürüldüðü,
10'unun yakýldýðý haberi
tüm Türkiye'yi sarstý.
Olaydan kýsa bir süre
sonra genelkurmay yerli ve
yabancý gazetecileri
helikopterle olay yerine
taþýdý, sorumlu olarak PKK
ilan edildi.

PKK o dönem tek taraflý
ateþkes yapýyordu, bu iddi-
ayý reddetti. Ercan Kanar
(ÝHD), Münir Ceylan
(Petrol-Ýþ) ve Þanar
Yurdatapan'dan (Besteci)
oluþan bir çalýþma grubu
bölgeyi ziyaret etti ve
tanýklarla konuþtu.
Karþýlaþtýklarý gerçek bam-
baþkaydý.

11 köylünün seyahat
ederken diri diri yakýldýk-
larý söylenmiþti. Altýsý eski
korucuydu, olaydan birkaç

gün önce gözaltýna alýnmýþ
ve askeri birliðe
götürülmüþlerdi. Gerekçe
gerillaya destek olmalarýy-
dý. Orada iþkence görmüþ,
aç ve susuz býrakýlmýþlardý.
Dördü halen korucuydu ve
köylerinden askeri araçla
alýnarak rutin göreve
çýkarýlmýþlardý. Onlarda
iþkence gördü. Tanýklar
yakýlmadan önce
öldürüldüklerini söyledi-
ler.

Bir minibüse bindirildiler.
Koltuklara baðlandýlar.
Bacaklarýnýn arasýna
silahlarý konuldu. Bir þöfor
ve üç askerin eþliðinde
yola çýkarýldýlar. Yoldaki
kontrol noktalarýndan dur-
durulmadan geçtiler ve
olayýn gerçekleþtiði yerde
özel harekatçýlar tarafýn-
dan durduruldular.
Kaçmaya çalýþan þoför

sýrtýndan vuruldu. Biraz
ötedeki Koçyurdu
köyünde yaþayanlar askeri
bir helikopteri, üç roket
atýþýný gördüler, makineli
tüfek seslerini duydular.

Þoför Beþir Nas'ýn cesedi
yýkanýp gömüldü, ancak
diðer cesetler askeri birliðe
götürüldü. Nas'ýn eþi
'kocana bunu kim yaptý'
sorusuna þu yanýtý verdi:
‘Askerler, askerler.’

Barýþ için Bir Araya Çalýþ-
ma Grubu üyeleri bir çok
tanýkla konuþtu, köylüler
hemfikirdi. Elde ettikleri
tanýklýklar doðrultusunda
kamuoyuna gerçeði açýk-
ladýlar. Ancak medyada
yer bulamadýlar.
Genelkurmay Baþkanvekili
Çevik Bir tarafýndan
orduya hakaretle suç-
landýlar. Dönemin 301'i
159. maddeden 10'ar ay

hapis cezasý aldýlar.
Cezalarý ertelense de
söyledikleri hakkýnda
hiçbir soruþturma açýl-
madý. 

Yýl 2007. Yine Þýrnak, bu
kez Beytüþebap ilçesinde
12 korucu öldürüldü.
Genelkurmay web sitesi
PKK saldýrýsý diye duyur-
du. Meclis Ýnsan Haklarý
Komisyonu üyeleri hemen
bölgeye gitti. AKP mil-
letvekili Zafer Üskül'ün
köylülerle konuþma isteði,
korucubaþý tarafýndan
engellendi. Genelkurmay
katillerin kim olduðundan
emin olsa da milletvekilleri
emin olamadý. Raporlarýna
katillerin kim olduklarýný
bilemediklerini yazdýlar.

Melih  Gökçek:

Hem  suçlu
hem  güçlü

Ankara'yý susuz býrak-
týðý için çoðunluk tara-
fýndan istifasý istenen
Melih Gökçek yine halký
suçladý. Ankara halkýnýn
su tasarrufunda bulun-
madýðýný söyleyen Gök-
çek, bu durum devam
ederse barajlardaki ölü
yataklarýnda biteceðini
söyledi.

Çözüm olarak sunulan,
insan saðlýðýna aykýrý
Kýzýlýrmak suyunun ge-
liþi 1 ay gecikti. Gerekçe
iþçilerin bayram tatiline
çýkmasý. Kýzýlýrmak
suyunun Kasým ayýnda
geleceðini söyleyen
Gökçek milyon dolarlar
karþýlýðýnda getirilecek
suyun yaratacaðý saðlýk
sorunlarýna yine hiçe
saydý.

Baykal'dan çaðrý:

Oy  kullanma,
suç  deðil!

22 Temmuz seçimleri
öncesinde oy kullanmayý
bir yurttaþlýk görevi
olarak sunan, herkesi
cumhuriyeti korumak
için oy kullanmaya çaðý-
ran, yaz tatili yüzünden
seçmenlerin oy kullana-
mayacaðý iddiasýyla
seçimleri erteletmek
isteyen Baykal þimdi
boykotçu.

21 Ekim'de gerçekleþe-
cek cumhurbaþkanlýðý
referandumunda halký
oy vermemeye çaðýran
Baykal þu güvenceyi
verdi: Oy kullanmamak
suç deðil.

Baykal'ýn sesi pek gür
çýkmýyor artýk. CHP'de
Mustafa Sarýgül'den
sonra 4 ayrý muhalefet
grubu ortaya çýktý. Bu
gruplar birkaç hafta
öncesine kadar Baykal'la
kol kolaydý.

CHP bir parçalanma
sürecine doðru ilerliyor.

1996 Güçlükonak - 2007 Beytüþþebap

Þüpheli geliþmeler

Hrant Dink davasý:

Unutmadýk,
takipçisiyiz!
19 Ocak günü

öldürülen Hrant Dink
davasýnda yargýlanan
katillerin ikinci duruþ-
masý 1 Ekim günü
Beþiktaþ'ta görüldü.
Duruþma tam bir hukuk
skandalýna dönüþtü.
Mahkeme, yaptýðý tele-
fon konuþmasý tüm
Türkiye tarafýndan din-
lenen ve cinayetin plan-
lanma sürecinde yer alan
polis memuru hakkýnda
soruþturma açýlmasýna
izin vermedi. Hrant için
"gebermiþse gebermiþ"
diyen bu polis memuru,
þimdi eski Trabzon
Emniyet Müdürü'nün
yanýnda çalýþýyor.
Ayrýca, mahkeme Erhan
Tuncel hakkýndaki
dosyanýn istenmesini
"unuttu". Emniyet istih-
baratý bu dosyayý yak-
týðýný söylüyor.

Duruþma 11 Þubat'a
ertelendi. Bu karar
davayý çözümsüzlüðe
sürükleyecek. 11 Þubat'a
kadar sanýklar üzerinde
kolayca baský kurula-
bilir. Devlet bu davayý
unutturmak istiyor.
Hatta bununla da yetin-
meyip resmi aracýn üzer-
ine faþistlerin "Ya sev, ya
terk et" sloganýný
yazarak, izleyicilere
cezaevi aracýndan dalga
geçer gibi el hareketi
yapan jandarmaya
dokunmayarak failleri
savunduðunu gösteriy-
or.

Bu bir restleþmedir.
Statükoyu savunan
ýrkçýlarla demokrasi güç-
leri arasýnda bir
restleþme. Bu davanýn
karartýlmasýna veya
unutturulmasýna izin
vermek yalnýzca bu
davayla ilgili bir þey
deðil. Bundan sonra
iþlenecek benzeri cinayet
ve katliamlar karþýsýnda
sessiz kalýnacaðýný ve
katillerin devletin
güvencesinde kahraman
ilan edilebileceðini gös-
terir. 

Bu restleþmenin tarafý
haline getirilen
demokrasi güçleri
cinayeti unutmadýk-
larýný, takipçisi olduk-
larýný her fýrsatta ve özel-
likle duruþmalar sýrasýn-
da göstermelidir.
Örneðin 19 Ocak günü
Hrant'ýn öldürüldüðü
yer ve saatte büyük bir
gösteri düzenleyip unut-
madýðýmýzý göstermeli,
Ermeniler ve tüm azýn-
lýklarla dayanýþmamýzý
göstermeliyiz.

sosyalist  iþçi’yi

internetten takip

edebilirsiniz

sosyalistisci.org

Diyarbakýr Barýþ  mitingi:  Kürt  halký  yýllardýr  barýþ  istiyor

KESK, TMMOB, TTB:

3  Kasým'da
Ankara'dayýz

Emek örgütleri 3 Ka-
sým'da Ankara'da eylem
yapýyor. "Özgürlükçü
demokratik eþitlikçi bir
Türkiye" baþlýklý eylem
yeni anayasa ve demok-
ratikleþme tartýþmala-
rýnda çalýþanlarýn ne
düþündüðünü, ne iste-
diðini ortaya koyacak.

Saðlýðýn ve sosyal
güvenliðin özelleþtir-
ilmesi, kamu personel
rejimi adý altýnda iþ
güvenliðinin ve sendi-
kalaþmanýn yok edilme-
sine dikkat çeken KESK,
TMMOB ve TTB, yeni-
liberal saldýrganlýða
geçit verilmemesi için 3
Kasým'da Ankara'da
buluþma çaðrýsý yaptý. 

Yükselen

hareket ve

YENÝ
SOL

sosyalist  iþçi
satýcýlarýndan
alabilirsiniz

2 YTL

Þanar Yurdatapan’ýn 4 Ekim’de
yaptýðý basýn açýklamasý bkz.
http://www.antennatr.org/fir
st_page_tr.asp
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Kürt sorununda
çözüm?

Sonunda Kuzey Irak’a, Irak’ýn Kürt bölge-
sine girmek için istenen ortam yaratýldý.
Hükümet bayram sonrasýnda gerekli yasal
iþlemleri tamamlayacaðýný söylüyor.

Türk Ordusu daha önce 24 defa Kuzey
Irak’a girdi. Sonuç ordu için sýfýr. Kara
Kuvvetleri Komutaný sivilleri suçluyor, ama
baþýnda olduðu 700 bin kiþilik ordu onlarca
senedir savaþýyor. Karþýsýndaki güç ise 4-5
bin kiþi. Ama “ölü ele geçirilen terörist”
sayýsý 20 bin. Türk ordusunun bu savaþta pek
baþarýlý olsduðu söylenemez.

Bu kez ise Kuzey Irak’ta sadece PKK güçleri
deðil Irak’ýn Kürdistan Özerk Bölgesi’nin
güçleri ve hatta Irak ordusu var. ABD
ordusunun ne yapacaðý ise belli deðil.

Sonuç olarak Türk Ordusu’nýn Kuzey Irak’a
girmesi söylemi esas olarak bir iç propaganda
konusu.

Þimdiden sonra sorun ordunun ve
hükümetin ne kadar tahrik olacaðý ve ne
kadar baský altýnda kalacaðýna baðlý. Siyasal
geliþmeler zaman zaman gerçeklerden kopa-
bilir. Hükümet ve genelkurmay baský sonucu
bile bile maceracý bir adým atabilir. Saddam
Hüseyin sonunda yenileceðini bile bile
ABD’ye kafa tuttu ve yenildi.

Sorunun bir de diðer yaný var.
Diyarbakýr’da çeþitli kitle örgütleri PKK’ye
silah býrakma çaðrýsý yaptý. Benzer çaðrýlar
son bir kaç yýldýr çeþitli kurumlar tarafýndan
tekrarlanýyor. Bölge halký savaþtan yorgun ve
savaþýn devamýný istemiyor. Nitekim Kürt
hareketi de buna uygun adýmlar atýyor. Barýþ,
siyasal çözüm çaðrýsý yapýyor. Ateþkes ilan
ediyor. Ama yeterli cevap alamýyor. Bugün
en temel görev Kürt hareketinin bu barýþ
arayan tutumuna tamamlayýcý bir yanýt
gelmesi için çalýþmaktýr.

Kürt hareketi için bir sorun daha var. Bir
iddiaya göre Murat Karayýlan “ABD ile Ýran
arasýnda tercih yapmak zorunda kalýnca
ABD’yi tercih ettik” demiþ. Bu iddianýn ne
denli doðru olduðu kuþkulu, ama eðer
doðruysa Karayýlan çok vahim bir hata yap-
makta.

Geçmiþte de ABD’ye güvenen Kürt önder-
leri çýktý. Irak Kürt hareketi bu nedenle çok
aðýr bir biçimde tahrip oldu. Emperyalist
ABD hiçbir zaman güvenilir bir dost olamaz.
Kürt hareketi önce kendi güçlerine sonra
Türk emekçilerine güvenmelidir.

Her yýl DSÝP tarafýndan evsahipliði yapý-
lan Marksizm bu sene 26-29 Ekim tarih-
leri arasýnda istanbul’da yapýlacak.
Bu sene Marksizm’de 15 konu tartýþýla-
cak.

���26  Ekim  Cuma
17.30
Kýrlangýçlarýn Yuvasý
Hrant Dink belgeseli
Yönetmen: Bülent Arýlý, Yapýmcý: Þehbal
Þenyurt, Nedim Hazar

19.00-20.15
Yeni liberalizme, savaþa küresel direniþ
Markar Esayan, Selim Deringil, Cengiz
Alðan

�������	
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26-229  Ekim

2007

Taxim  Hill  Hotel
Taksim  -  Ýstanbul

4 günlük tartýþma
toplantýlarý dizisi

0536  335  10  19

YENÝ  BÝR  DÜNYAYI  ÞEKÝLLENDÝRMEK  ÝÇÝN

Doðan  TARKAN

Geçen hafta Radikal gazetesinde ÖDP
üzerine çýkan bir yazý Türkiye solunun
bir süredir alttan alta sürdürdüðü bir
tartýþmanýn bir kanadýnýn derdini iyi
özetliyor. Yazar, ÖDP içindeki bir
kanadý “kampanyacý” olmakla suçluyor
ve asýl yapýlmasý gerekenin örgütün
inþasý olduðunu, ÖDP’nin yapmasý
gerekenin bu olduðunu söylüyor.

Biz Sosyalist Ýþçi sayfalarýnda Özgür-
lük ve Dayanýþma Partisi’nin ne yap-
masý gerektiðini tartýþamayýz.

Ancak kampanyalar yaparak hareketi
büyütmek mi, buna karþý çýkarak örgütü
büyüteceðini sanmak mý tartýþmasý bizi
ilgikendiriyor. Çünkü bu konu hem
bütün dünyada 6-7 yýl önce yoðun
olarak tartýþýldý, hem de Türkiye solu-
nun çeþitli kesimlerinde dünyadan biraz
gecikmeli olarak bugünlerde tartýþýlýyor.

Ýlk soru þu: Bir sol siyasal örgüt kam-
panya yapmadan nasýl kendisini inþa
edebilir. Türkiye solunda bir kýsým
insanýn cevabý “israrlý, iðne ile kuyu
kazan bir çalýþma ile” biçiminde. Güzel
iðne ile kuyu kazmakta bir mahsur yok
ama gene de “nasýl” sorusu ortada
duruyor.

Bir sol siyasal örgüt siyasal gerçekleri
açýklar. Lenin buna “siyasal gerçeklerin
açýklanmasý kampanyasý” diyor. Siyasal
gerçeklerin açýklanmasý olmaksýzýn bir
örgüt sesini nasýl topluma duyurabilir
ki?

Bugün dünyada yaþanan birbiriyle
baðlantýlý iki büyük geliþme var. Küresel
sermaye iki açýdan iþçi ve emekçilere
saldýryor: Savaþ ve yeni liberalizm.
Dolayýsýyla bir örgüt bu iki konuda
kampanyalar yapmadan, bu iki konuda
toplumun büyük çoðunluðunu harekete
geçirmeden nasýl kendisini inþa edebilir
ki? Kendimizi inþa etmek için akra-
balarýmýzý, dar cemaatýmýzý, tarikatýmýzý
mý örgütleyeceðiz?

Türkiye solunun bugünkü durumu
açýk. Hemen her seçimin gösterdiði gibi
sol bir bütün olarak yenilgi yaþýyor.
Bazýlarý “yenilmedik çünkü teslim
olmadýk” deseler de bu sadece ucuz bir
retorik. Sol üst üste yenilgiler yaþýyor,
çünkü çýkýp siyasal gerçekleri açýklama
kampanyalarý yapmýyor.

Bugün toplumun çok büyük kesimleri
savaþa karþý, ama savaþa karþý yoðun,
istikrarlý, kapsayýcý bir kampanyayý
sadece BAK yapýyor. Diðer sol ondan

uzak duruyor, onu eleþtiriyor, kimileri
onu “bitirmekten” söz ediyor. Savaþa
karþý her gün, iðne ile kuyu kazarcasýna,
istikrarlý bir çalýþma ile kampanya yap-
mazsanýz, savaþý her gün her gün
yeniden teþhir etmezseniz ve savaþa
karþý olan bütün güçleri kapsayacak bir
tutum içinde olmazsanýz kendinizi
ancak kendi dar çevrenizde örgütleye-
bilirsiniz ya da örgütlediðinizi
sanýrsýnýz. Ýþte bu nedenle sol
yürüyüþlere, gösterilere sadece giderek
daralan, azalan “bindirilmiþ kýtalarý” ile
gelebilmekte. Küresel BAK ise kurul-
duðundan bu yana geçen 5 yýl içinde
gerçekleþtirdiði yoðun teþhir çalýþmasý
ile savaþ karþýtý hareketi büyütürken
bunu yürüyüþlerde de gösteriyor. BAK
kortejlerine çok sayýda yeni insan
katýlýyor ve bu insanlar ileride baþka
konularda da harekete katýlýyorlar.
(Baskýn Oran, Ufuk Uras kampan-
yalarýnda yüzlercesi yer aldý.)

Savaþa karþý kampanya için söyledik-
lerimizi yeni liberalizme karþý mücadele
için de söyleyebiliriz.

Öte yandan solun bu denli gerilediði

bir dönemde hareket büyümeden, yani,
kampanyalar çevresinde bir geliþme
olmadan siyasal partilerin de geliþmesi
mümkün deðil. Þöyle özetleyebiliriz:
Solun gemilerinin yüzdüðü havuz kuru-
muþtur. Önce bu havuzun yeniden dol-
masý gerekir ki gemilerin yüzmesi
mümkün olsun. Ondan sonra hangi
gemiyle, nasýl devam edeceðiz diye
konuþabiliriz. Ama önce havuzu doldu-
ralým. Biz Sosyalist Ýþçi’nin fikirlerine
katýlanlar, DSÝP üyeleri bunu yapýyoruz.
Bunun için BAK’ta, KEG’te, DurDe’de,
BarýþaRock’da, Saðlýk hakkýmýzý koruma
kampanyalarýnda, Medikomu
Vermiyorum Kampanyasý’nda,
Ankara’da su kampanyasýnda çalýþý-
yoruz. Sekterlik, çýkarcýlýk yapmadan,
önce hareketin büyümesi için. Solun
daha büyük kesimleri böyle davrandýðý
takdirde havuz dolacak ve sol yenilgi
halinden çýkýp harekete geçebilecektir.
Gerisi laf-ý güzaf!

BAK’ýn 5 yýllýk çalýþmalarýnýn ayrýntýlý bir
dökümü için bakýnýz www.kuresel-

barisveadalet.org

Önce hareketin büyümesi için

���  27  Ekim  Cumartesi
11.00-12.15
Kadýnlar nasýl özgürleþecek
Funda Baysal, Ayþe Demirbilek
13.00-114.15
Devrim nasýl birþey olacak?
Roni Margulies
15.00-16.15
Küresel ýsýnmayý durdur, dünyayý
deðiþtir
Hilal Atýcý, Doðan Tarkan
17.00-18.15
Kapitalizm neden yeni liberal oldu?
Chris Bambery, Ahmet Tonak
19.00-20.15
Amerikan emperyalizmi ve direniþ
Gencay Gürsoy, Mete Çubukçu, Harun
Tekin, Yýldýz Ramazanoðlu

���  28  Ekim  Pazar
11.00-12.15
Rusya’da sosyalizm nasýl yenildi?
Damla Çimen, Ersin Tek
13.00-14.15
Sosyalistler ve ulusal deðerler
Kerem Kabadayý, Roni Margulies, Murat
Paker
15.00-16.15
Kültür: Sadece politika ile yaþanmaz
Mehmet Ali Alabora, Bülent Somay
17.00-18.15
Kürt sorunu: Çözümün neresindeyiz?
Aysel Tuðluk, Erkin Erdoðan
19.00-20.15
Küreselleþme çaðýnda solun geleceði
Ufuk Uras, Doðan Tarkan, Chris
Bambery

���  29  Ekim  Pazartesi
11.00-12.15
Ýktidar olmadan dünya deðiþtirilebilir
mi?
Volkan Akyýldýrým, Avi Haligua
13.00-14.15
Chavez yeni bir sosyalizm mi kuruyor?
Metin Yeðin, Canan Þahin
15.00-16.15
Laikliði nasýl tanýmlamalý?
Nihal Bengisu, Þenol Karakaþ
17.00
Kapanýþ konuþmasý
Yeni bir dünyayý þekillendirmek
Özden Dönmez
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Giles  Ji  Ungpakorn

Burma’daki askeri dik-
tatörlüðe karþý dünya basýný
yabancý ülkelerin ve
Birleþmiþ Milletler’in müda-
halesinin çözüm olacaðýný
anlatýyorlar.

Ne var ki gerçek mücadele
Burma’nýn çeþitli
þehirlerinde sokaklarýnda
sürüyor. Öte yandan
Tiennenman katliamýnýn
sorumlusu Çin’in Burma’ya
demokrasi getireceðini
iddia etmek ise çok komik.

Batýya gelince, Batýlý
emperyalist ülkeler Uzak
Doðu’da birçok askeri dik-
tatörlüðü hep desteklediler.
Örneðin Endonezya ve
Filipinler’deki diktatörlük-
lere karþý parmaklarýný
kýpýrdatmadýlar.

Zaten son gösterileri
düzenleyenlerin artýk Batýlý
güçlerden hiçbir þey bekle-
memeleri gerektiðini fark
ederek sonunda kendi kur-
tuluþlarý için harekete
geçmeleri ile baþladý.

Burma’daki son ayaklan-
ma 8888 diye adlandýrýlan
ve 8 Aðustos 1988’deki
ayaklanma. 8888 ayaklan-
masý  öðrenciler tarafýndan
ekonomik taleplerle
baþlatýlmýþtý ve kýsa zaman-
da demokrasi talebi ile
þekillenmiþti. 

Ayaklanmanýn ardýndan
yýllar boyu aktivistler
muhalefet hareketinin lideri
Aung San Suu Kyi’nin
ABD’nin askeri cuntaya
baskýsý ile serbest býrakýl-
masýný ve bir demokrasiye
dönüþ programýnýn oluþtu-
rulmasýný beklediler.

Ancak o günden bugüne
çok ders alýndý. Bu sene
baþýnda bir grup aktivist
mabetlerde “dua
yürüyüþü” biçiminde açýk
protesto gösterilerine baþla-
ma kararý aldýlar. Bunun
ardýndan yakýt fiyatlarýna
yüzde 500 oranýnda zam
yapýlýnca rahiplerin yýðýnsal
gösterileri baþladý.

Rahiplerin gösterileri bin-
lerce insanýn kendisine
güvenini artýrdý ve bu
insanlar gösterilere katýl-
maya baþladýlar.

Son yýllarda yüzlerce poli-
tize olmuþ genç rahip oldu.
Bunun bir nedeni cuntanýn

üniversiteye giriþleri zor-
laþtýrmasý ve hatta kimileri
için imkânsýzlaþtýrmasý.

1979’da Ýran’da camilerin
ya da Doðu Bloku’nun bir
parçasý olduðu sýralarda
Polonya’da Katolik
kiliselerinin olduðu gibi
mabetler insanlarýn toplan-
masý ve tartýþmasý için daha
güvenilir yerler..

Demokrasi hareketi bugün
1988’den daha deneyli. 20
yýl önce hareket Suu
Kyi’nin Demokrasi Ýçin
Ulusal Birlik Partisi’nin
harekete önderlik etmesine
izin veriyordu.

Bugün nasýl ilerleneceði
konusunda hareket içinde
epeyce tartýþma var. Herkes
Sui Kyi’nin ve diðer politik
mahkumlarýn derhal serbest
býrakýlmasýný isterken
hareketin daha radikal
kanatlarý hareketin liderliði-
ni Sui Kyi’e ve Demokrasi
Ýçin Ulusal Birlik Partisi’ne
terk etmek istemiyor.

Bugünkü hareketin birçok
aktivisti köklerini 8888’e
dayandýrýrken hareket
içinde yeni yer alan genç
aktivistler için durum farklý.
Bu yepyeni bir

radikalleþmiþ kuþak demek.
Bu yeni kuþak orduya

büyük bir cesaretle karþý
koymaya hazýr ve
demokrasinin cuntanýn
devrilmesiyle elde edile-
ceðini biliyorlar.

Bunun için mücadeleye ve
askerlerin saf deðiþtirmesi
için çabalamaya hazýrlar.

Hareketin Burma’da uzun
süredir var olan etnik
sorunu da çözmesi gereki-
yor. Burmalý olmayanlar
nüfusun yarýsýný oluþturu-
yorlar ve birleþik bir devlet-
ten pek de hoþlanmýyorlar.

Birçok grup 1948’den beri
baðýmsýzlýk için silahlý
mücadele veriyorlar.

Ulusal azýnlýk örgüt-
lerinden birisi olan Karen
Ulusal Birliði derhal
demokrasi hareketinden
yana tutum aldý ve Burmalý
askerlerin silahlarýný subay-
larýna çevirmelerini istedi.

Demokrasi hareketi
Burma’nýn etnik azýnlýk-
larýnýn kendi kaderlerini
tayin hakkýný savunarak
dayanýþma içinde olmalýdýr.

Geçmiþte Burma’nýn
baðýmsýzlýk hareketinin lid-

erliði farklý etnik gruplara
otonomi vermek konusun-
da pek istekli deðildi. Sui
Kyi’de bu konuda açýk fikir-
lere sahip deðildi ve bu
nedenle Burmalý olmayan
etnik gruplarýn güvenini
kazanamýyordu.

Geliþmeler üzerinde
Burma iþçi sýnýfý da çok net
bir rol oynayacak. Burmalý
iþçilerin ne denli örgütlü
olduklarý hakkýnda çok az
bilgimiz var. Tabii ki açýk
sendikalar yok. Buna rað-
men 1988’de sendikalar bir
genel grev çaðýrmayý baþar-

mýþlardý.
Ýþçi sýnýfýnýn en yoðun

olduðu kesimler tekstil ve
petrol. Ayrýca sýnýrýn hemen
öbür tarafýnda Tayland’da
Mae Sot gibi kentlerde de
yoðun bir Burmalý iþçi sýnýfý
var. 

Bu göçmen iþçiler örgütlü
ve Burma’daki iþçilerle
saðlam iliþkileri var.

Bir yýðýn hareketinin
Filipinlerde 1986’da
Ferdinand Marcos’a, Mayýs
1992’de Tayland’da general
Suchinda Kraprayoon’a ve
1998’de Endonezya’da
Baþkan Suharto’ya karþý
olduðu gibi baskýcý askeri
diktatörlükleri yenme
olanaðý var.

Hareket grev, vur kaç gös-
terileri, ordudaki askerleri
kazanma çabasýyla büyüye-
bilir. Bütün bunlar oldukça
tehlikeli aktiviteler. Ama
Burma halklarýnýn cuntayý
devirerek baþarý elde etme
olanaðý var.

Giles Ji Ungpakorn
Bankgkok’ta yaþýyor ve

Tayland Ýþçi Demokrasisi
örgütünün üyesi.

AYAKLANMA
BURMA’YI
SARSIYOR

Hareket grev, vur kaç gösterileri, ordudaki

askerleri kazanma çabasýyla büyüyebilir.

Bütün bunlar oldukça tehlikeli aktiviteler.

Ama  Burma halklarýnýn cuntayý devirerek

baþarý elde etme olanaðý var.

Gerçek  mücadele  Burma  sokaklarýnda

1988’in  yenilen
ayaklanmasý

8 Aðustos 1988 sabahý Rangoon liman-
larýnda ve hükümet binalarýnda genel
grev baþladý. Toplumun bütün kesimleri
askeri rejime karþý yürüyüþe geçti.

Rejimin baskýsýna, ateþ açarak 3 bin
kiþiyi öldürmesine raðmen hareket
kazanma iþaretleri gösterdi. Cuntanýn
baþý Ne Win istifa etmek zorunda kaldý
ve seçimler vaad edildi. 

Ancak hareket sonuna kadar ilerleyip
cuntayý devirmedi. Aung San Suu Kyi
göstericilere orduya güvenmelerini ve
daðýlmalarýný söyledi..

Demokrasi hareketinin potansiyalleri
seçim politikalarýna döndürüldü. 1990’da
Suu Kyi’nin Demokrasi Ýçin Ulusal Birlik
Partisi 485 milletvekilliðinden 392’sini
kazandý. Ama cunta sonuçlarý kabul
etmedi.

Yeni bir cunta oluþtu ve Suu Kyi ev
hapsine alýndý, ama artýk demokrasi
hareketi zayýflamýþ ve direnemez hale
gelmiþti.
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"Vay, Küba'yý nasýl
eleþtirirsin!"

Türkiye ilginç bir memleket! Ve doðal olarak,
bizim sosyalistlerimiz de ilginç. Vakt-i zamanýnda
Rusya'nýn, Çin'in sosyalist ülkeler olduðuna inan-
mak bizimkilere özgü bir þey deðildi, dünyanýn
her yanýnda bu inancý paylaþan kiþiler ve örgütler
vardý. Ama bizde, Arnavutluk ve Eritre gibi
ülkelerin bile sosyalist olduðunu savunan örgütler
olmuþtur!

Küba'yý düþününce insanýn aklýna Arnavutluk
veya Eritre gibi bir ülke gelmiyor elbet. Çok daha
olumlu þeyler geliyor. En baþta, Che Guevara
geliyor, insanýn içi ýsýnýyor. Sonra, Amerikan
emperyalizmine meydan okuyan; küçücük boyuna
ve karþýlýklý güçlerin dengesizliðine hiç bakmadan
Amerika'ya boyun eðmeyi reddeden bir ülke
geliyor. Üçüncüsü, tüm yoksulluðuna raðmen,
dünyaya örnek olan bir saðlýk hizmeti ve bir
eðitim sistemi yaratmýþ bir ülke geliyor aklýmýza.

Bütün bunlar, sosyalistler arasýnda Küba'ya yöne-
lik müthiþ bir romantizm ve iyiniyet hissi
uyandýrýyor. Hem Türkiye'de, hem Ýngiltere'de
para biriktirip, borç alýp, ne yapýp edip Küba'yý
ziyaret eden arkadaþlarým var.

Ýtirazým yok. Amerikan emperyalizminin saldýrýsý
altýnda kaldýðýnda Yugoslavya, Ýran, Irak gibi
ülkeleri destekledik, Küba'yý mý desteklemeye-
ceðiz! Elbet Amerika'nýn tüm yaptýrýmlarýna karþý
desteklemek gerekir Küba'yý.

Ama "Küba sosyalist midir?" sorusunu bütün
bunlardan baðýmsýz olarak düþünmek gerek.
Sosyalizm ne romantizm ve iyiniyetle ilgili bir þey,
ne de Amerika'ya direnip direnmemekle.

Ýlk bakýþta Küba, belli ki Arnavutluk ve Eritre
gibi bir ülke deðil. Bu ikisi, sosyalizmin s'siyle ve
demokrasinin d'siyle alakasý olmayan ülkeler.
Dahasý, alabildiðine yoksul ve dolayýsýyla halklarý
periþan olan ülkeler. Küba bunlar kadar anti-
demokratik deðil, bunlar kadar yoksul deðil. Ama
aralarýndaki fark nitelik deðil, nicelik farký.

Demokrasi ve yoksulluk, sosyalizmle doðrudan
iliþkili kavramlar deðil diye düþünülebilir.
Sosyalizm, iþçi sýnýfýnýn, emekçilerin kendi iktidar
organlarý yoluyla doðrudan iktidarda olduðu sis-
temin adý. Mesele þu ki, demokrasinin olmadýðý ve
yoksulluðun olduðu yerde, iþçi sýnýfýnýn iktidarý
olamaz; kurulsa da süremez. Yoksulluk, nüfusun
doymasý için iþçilerin ve köylülerin daha fazla,
daha sýký, daha disiplinli çalýþmasýný gerekli kýlar.
Demokrasi yoksa, bu gereklilik tepeden dayatýlýr.
Ýþçi sýnýfýna bir þeylerin tepeden dayatýldýðý sistem
iþçi sýnýfýnýn iktidarý olamaz.

Küba'da güzel þeyler olmuþ, oluyor. Ama
demokratik olmayan, yoksul bir ülke. Ýþçi sýnýfý
iktidarda deðil. (Castro'nun yerine kimin geçe-
ceðine, iþçi sýnýfýnýn demokratik iktidar organlarý
deðil, Castro karar verdi). Dolayýsýyla, sosyalist
deðil.

Ufuk Uras'ýn tartýþma açan þu sözlerine katýl-
mayan bir sosyalist düþünemiyorum:

''Ben, demokratik çoðulcu bir siyasi yapýyý tercih
ederim. Basýn özgürlüðünün olduðu, siyasi parti-
lerin özgür olduðu bir yapýlanmayý tercih ederim.
Dolayýsýyla tek partili rejimlere özel bir hayranlýk
duymuyorum. Fidel Castro'nun yýllardan beri
Amerika'ya karþý kafa tutmasý önemli bir baþarýdýr,
ama bizim için yeterli deðildir. Küba sosyalizmi
deneyimi aþýlarak, bunun özgürlükçü, demokratik,
çoðulcu bir yapýya evrilmesi gerekiyor. Böyle olur-
sa sevgim ve hayranlýðým daha fazla artar. Bu
haliyle deðil.''

Bu sözlere "Vay, Küba'yý nasýl eleþtirirsin!" diye
cevap verenler ise sosyalizm deyince iþçi sýnýfýnýn
iktidarýný deðil, baþka bir þey anlýyor.

Roni Margulies

GÖRÜÞ

Christina  Fink Burma’dan
komþu Tayland’a göçmen
iþçi olarak giden Burmalý
iþçiler arasýnda çalýþýyor.
Sosyalist Ýþçi’nin kardeþ
gazetesi Socialist  Worker
Fink’le konuþtu.

Ülkenin en büyük kenti
Rangoon’daki gösterilere
katýlým azalýyor. Ýlk göster-
ilere 100 binin üzerinde
insan katýlmýþtý. Bütün gös-
teriler barýþçýydý.

Christina askerlerin ve
polisin göstericilere çok
vahþice saldýrdýðýný ve gös-
tericilerin yaný sýra çevre-
dekilere de saldýrdýðýný
anlatýyor.

“1000’e yakýn rahip tapý-
naklar basýlarak göz altýna
alýndýlar. Bunlarýn çoðu
çok kötü bir biçimde
dövüldü ve en az 3 tanesi
öldürüldü.”

Devlet kontrolündeki
basýn sivillerden, rahipler-
den ve yabancýlardan 10
kiþinin gösteriler sýrasýnda
öldüðünü yazýyor. Ne var
ki Rangoon’daki yabancý
konsolosluklar ölü
sayýsýnýn çok daha yüksek
olduðunu söylüyorlar.

Christina Funk
“Göstericiler karþýsýndaki
baskýnýn bu denli þiddetli
olmasý gösterilere katýlýmý
düþürüyor” diyor ve ekliy-
or: “Sokaklar aðýr silahlý
askerlerle dolu. Bu asker-
lerler herkesi vurmakla
tehdit ediyorlar. Bu neden-
le birçok gösterici evlerine
çekilmiþ durumda.”

Rangoon dýþýndaki
kentlerde polis ve asker
sayýsý daha az ve buralarda

gösteriler devam ediyor. 
“Geçen hafta

Kyaukpadaung kentinde
gösteriler oldu. Gösteride
1000 kadar rahip ve 30 bin
sivil vardý. Sittwe’de ise
50’si rahip 5000 gösterici
sokaða çýktý. Mandalay’da
5000, Mogok’da 8 bin kiþi
gösterilere katýldý.

Bütün baskýlara raðmen
gösteriler her an yeniden
çok büyük boyutlarda
yeniden baþlayabilir. 

Halk askerlerin ve polisin
rahiplere yaptýklarý
karþýsýnda çok þaþkýn ve
öfkeli. Gösteriler
Rangoon’da bu öfkenin
sonucunda yeninden
baþlayabilir.

Christina Funk “Ýnsanlar
bu defa bir deðiþimi
gerçekleþtirmenin
mümkün olduðunu
düþünüyorlar. Ayrýca
ordunun bölünme olasýlýðý
da var. Birçok subay halka
ateþ açmak istemiyor.
Durumdan mutsuz olan
çok sayýda subay var”
diyor.

Bir baþka sorun daha
kapýda bekliyor. Etnik
azýnlýklarýn yaþadýðý böl-
gelere Dünya Gýda
Programý tarafýndan yol-
lanan gýda maddeleri
gidemiyor. Oysa bu bölge-
s lerde halkýn önemli bir
kýsmý için tek gýda elde
etme olanaðý bu.

Christina Funk’un Burma
üzerine yazdýðý “x Sessiz
Yaþam: Burma’da Askeri

Rejim Altýnda Yaþam” adlý Zed
Yayýnevi tarafýndan 

yayýnlanmýþtýr

ÇÖZÜM
SOKAKTA

Geçtiðimiz haftalarda

Burma’da rahipler ve

gençler sokaklara

çýktý. Göstericiler poli-

tik baskýnýn sona

ermesini ve

demokrasi istiyorlardý.

Askeri diktatörlük

göstericilere þiddetle

saldýrdý.

19. yüzyýlýn sonlarýnda Ýngilizler
Burma’yý iþgal ettiler ve ülkenin
tüm zenginliklerini tam anlamý ile
yaðmalamaya baþladýlar.

Ýngilizlerin Burma’yý iþgali çok
kanlý oldu. Çok insan öldü, çok
insan göç etmek zorunda kaldý.

Ýþgalciler Burma toplumunu “böl
ve yönet” taktiði ile biçimlendirdil-
er. Etnik gruplar birbirlerine düþ-
man  hale getirildi.

20. yüzyýlýn baþýnda yeni bir
demokrasi hareketi ortaya çýktý.
Rahipler bu hareket içinde önde
gelen bir role sahiptiler.

1930’larda Thakin adlý radikal
hareket ortaya çýktý. Aung San, U
Nu ve Ne Win bu hareketin lider-
leriydi. Bu liderlik yardým için
komþu ülkelere bakmaya baþladý.

2. Dünya Savaþý baþladýðýnda
Japonlar Aung San’a askeri yardým
vaad ettiler, o da oluþturduðu
Burma Baðýmsýzlýk Ordusu ile
Ýngilizlere karþý savaþmaya
baþladý.

1942’de Japonya Burma’yý iþgal

etti. Burmalýlar kýsa zamanda yeni
iþgalcilerin Ýngilizlerden farklý
olmadýklarýný anladýlar. Bunun
üzerine ismi Burma Ulusal Ordusu
olarak deðiþtirilen Aung San’ýn
ordusu saf deðiþtirdi.

Savaþtan sonra Ýngilizler Aung
San’ý ne yapacaklarýný bir süre
bilemediler. Bazýlarý ihanet suçun-
dan yargýlanmasýný istiyorlardý
ama sonunda Ýngiltere Burma’nýn
baðýmsýzlýðýný verdi.

Baðýmsýzlýk 1948 Ocaðýnda ilan

edilecekti ama 19 Temmuz 1947’de
Aung San ve tüm yakýn çevresi bir
suikast sonucu öldürüldü.

Aung San’dan sonra baðýmsýzlýk
hareketi bölündü. U Nu ilk devlet
baþkaný olurken Ne Win’de
ordunun baþýna geçti ve azýnlýklara
ve komünistlere karþý savaþa
baþladý.

1960’larýn baþýnda U Nu kontrolü
kaybetmeye baþladý, Ne Win ABD
ve Ýngiltere’nin onayý ile bir darbe
yaparak askeri bir rejim kurdu.

Burma askeri cuntasý “Burma
sosyalizmini” kendisine ideoloji
olarak seçti. “Burma sosyalizmi”
aslýnda ordu generallerinin kendi-
lerini yeni egemen sýnýf olarak
örgütlemesinden baþka birþey
deðildi.

Generaller son yýllarda Burma’ya
yatýrým yapmalarý için Çin ve
Hindistan gibi ülkelere döndü. Bu
arada ABD ve Ýngiltere iki yüzlü
bir biçimde Burma’nýn korkunç
insan haklarý durumunu öne çýkar-
maya baþladýlar.

Kýsa
Burma
tarihi
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Esra  Akbalýk

Kentsel Dönüþüm  (KD)
kavramý, özellikle son bir
yýldýr gündemi yoðun olarak
meþgul ediyor. Ýlk olarak,
Kentsel Dönüþüm ve Geliþim
Yasa Tasarýsý olarak gündeme
geldiðinde, meslek odalarý ve
sivil toplum kuruluþlarý
tarafýndan oldukça yoðun bir
tepkiyle karþýlanan ve yasalaþ-
madan askýya alýnan bu tasarý,
aslýnda kendi içinde parçalara
ve maddelere bölünerek 5366
sayýlý Yýpranan Tarihi ve
Kültürel Taþýnmaz Varlýklarýn
Yenilenerek ve Yaþatýlarak
Korunmasý adýyla 5 Temmuz
2005 tarihinde yasalaþarak
yürürlüðe girdi. Bu yasa ile
iyileþtirme yapýlacak alanlarýn
belirlenmesinden bu
iyileþtirme kararlarýnýn uygu-
lamasýný da kapsayan oldukça
geniþ bir yetki alaný
belediyelere devrediliyor.

Kentler  dönüþür  mü?
Kentler, oldukça karmaþýk

üretim - ekonomi- idari- sosyal
ve kültürel iliþkiler aðýný
barýndýrlar. Sanayi Devrimi
sonrasýnda önemi artan kent
miti; yükselen fabrika bacalarý,
idari merkezler, ulaþým aðlarý
vs. ile hem her türlü deðiþimin
sahnesi hem de nesnesi olarak
karþýmýza çýktý. Fabrikalarda
çalýþan iþçi sýnýfýnýn konut
sorunu, banliyöleþme, güven-
lik, göç vs. gibi çeliþkiler,
aslýnda özünde kaosu
barýndýran kentlerin her
zaman dinamik bir yapýda
olduklarýnýn da göstergesiydi. 

Modernizmin ideal yaþam
projesi, sanayi üretimi ve bu
üretim biçiminin getirdiði
yaþam biçimi ve örgütlen-
melerinin temel ihtiyaçlarýný
karþýlamayý koþul alan kent
biçimlenmesini yarattý. Sosyal
konutlar, müzeler, kamu
yapýlarý, metro aðlarý ve
ulaþým yollarý ile kentler de
adete kendi içinde çalýþan
birer fabrika görünümünde
idi. 

70'ler ile birlikte deðiþmeye
baþlayan politik dengeler ve
üretim biçimi ile teknolojinin
sunduðu olanaklar ile yeniden
tanýmlanmaya baþlayan kapi-
talizm, kentleri de dönüþüme
zorladý. Postmodern söylemin
yerellik, muðlaklýk, küre-
selleþme gibi kavramlarý

etrafýnda kentler de yeni
ihtiyaçlarýna cevap aramaya
baþladýlar. Artan nüfus, sanayi
üretiminin kent merkez-
lerinden taþýnmasý, uluslar
arasý sermayenin serbest
dolaþýmý ile þirketlerin
dünyanýn her yerinde sahne
alma çabalarý, özellikle kent
merkezlerinin çehresini
deðiþime zorladý. Merkezden
savrulan nüfus da kent çeper-
lerine, çok daha saðlýksýz,
altyapýsýz alanlara sürüklenm-
eye zorlandý. Dünya kenti
sýfatýyla serbest dolaþan ser-
maye için cazibe alaný haline
gelmek ve olabildiðince çok
fazla sermayeyi topraklarýna
çekmek için uðraþan ülkeler
de kentlerini bu sýfat etrafýnda
rekabet içine sokmaya
baþladýlar. 

Ýstanbul:  Tozu  halýnýn
altýna  atmak

Ýstanbul da modernleþme
sürecini uzun vadede yaþaya-
mamýþ bir ülkenin özellikli bir
þehri olarak, dünya kentleri
arasýndaki yerini almak için
bu yarýþa dahil edilmiþ
durumda. Adeta eve ziyarete
gelecek zengin misafirlere
kendini beðendirme çabasýyla
salonu hýzla temizleme,
süpürme ve vitrine alelacele
biblolar koyma telaþýnda olan
bu yaklaþým, kentsel dönüþüm
adý altýnda oldukça kapsamlý
bir projeyi baþlatmak için tuþa

basmýþ durumda artýk. 
Çöküntü alanýna dönüþen

tarihi alanlarýn yaþatýlmasý ve
korunmasý, turizmin kültür
mirasý ayaðýna yatýrým yapýl-
masý, olasý bir deprem ve afet
anýna hazýrlýk gibi aslýnda
oldukça rasyonel olan
gerekçeler altýnda, yöntem
açýsýndan þeffaflýðý ve insan
odaklý planlamayý pek
önemsemeyen bir tutumla
karþý karþýyayýz. 

Konuya müdahil olma ve
yenileme alaný ilan edilen böl-
gelerde yaþayanlarýn birebir
aktif katýlýmýný saðlamaya
yönelik pratikleri pek
barýndýrmayan bu dev proje,
özünde sermaye odaklý ve
üretilecek yeni üst ve orta sýný-
fa ve yabancý sermayeye
yaþam alanlarý düzenlemeyi
hedef alan neo-liberal bir tutu-
mun çok açýk bir örneði. 

1950'lerden itibaren yaygýn af
kanunlarý ile yasallaþtýrýlmýþ
olan gecekondu bölgeleri, bu
dönüþüm yasasý ile birlikte
kamulaþtýrma tehdidi ve
yerinden etme pratikleri ile
eþitlik ve adalet odaklý bir
sosyal yaklaþýmdan oldukça
uzak durulduðunun da göster-
gesi. 

Konuyu çok boyutlu ele ala-
cak uzmanlarýn, meslek örgüt-
lerinin ve sosyal taraflarýn
temel çözüm önerileri ýþýðýnda
ve ülke çapýnda bir kalkýnma
ve dönüþüm vizyonu ile bir-

likte ele alýnmasý gereken
böyle bir giriþimin, þehir hari-
tasý üzerinde karanlýk görünen
noktalarýna müdahale edilerek
hayata geçirilmeye çalýþýlmasý,
bir süre sonra çok daha
derinden yýrtýlma potansiyeli
barýndýran bir yamalama
iþlemine benziyor. 

Eminönü bölgesi, Kartal,
Tuzla, Zeytinburnu, Sulukule
bölgelerinde baþlayan yýkým
çalýþmalarý, çokluðu kendi
koþullarý içinde kabul etmeyen
ve yok sayan bu yaklaþýmýn,
sürdürülebilir bir kentsel
yenilemenin ancak gözleri
kapalý bir giriþimden öteye
gidemeyeceðini göstermekte-
dir. Aslýnda, Galatasaray
Üniversitesi Öðretim Üyesi
Jean-François Perouse'nin
dediði gibi:

".... Aslýnda dönüþüm kentin
aþikar bir gerçeði. Bu baðlam-
da; kamunu iddiasý, sadece bu
sürekli dönüþümün bir
parçasýný yönlendirmek /
anlamlandýrmak olabilir
kanaatindeyim. Siyasi iletiþim
modalarýnýn ötesine gidecek
olursak, þehir güneþinin altýn-
da deðiþen bir þey yok: Rant
arayýþý bitmez, yeniden seçilm-
eye yönelik kýsa vadeli
hesaplar devam eder..." 

Jean-François Perouse;
Aman, Ýstanbul Miami

Olmasýn! Tarih Vakfý Ýstanbul
Dergisi, Ekim 2006, Sayý: 57

Küresel  savaþ
çaðýnda
iyimserlik  ?

10.  Uluslararasý  Ýstanbul
Bienali,  "Ýmkânsýz  Deðil,  Üstelik
Gerekli:  Küresel  Savaþ  Çaðýnda
Ýyimserlik"  baþlýðý  ile  8  Eylülde
açýldý.  4  Kasým'a  kadar  sürecek
sergilere  bbu yýl,  çeþitli  ülkeler-
den  96  sanatçý  ve  sanatçý  grubu

katýlýyor.  Türkiye  de  220  yýldýr
düzenlenen  bienalin  kelime
anlamý  iki  yýllýktýr.  Dünyanýn  ilk
bienali  1895'ten  beri  düzenlenen
Venedik  Bienali'dir.  Sergileri
büyük  þirketler  sponsorluðunda
küratöörler  düzenlerler.  Küratör
kelimesi,  gerek  bienallerde
gerekse  de  sergilerde  düzenleyi-
ci/seçici  anlamýnda  kullanýlýr.
Küratörler,  serginin  parçalarýný
arzuladýklarý  etkiyi  yarratmak
üzere  dizer,  gerekli  mekan
düzenlemeleriyle  etkiyi  arttýr-

mayý  amaçlarlar.  Bu  yýl  Ýstanbul
Bienali  küratörü  Hou  Hanru,
"modernleþme  ve  modernlik
tartýþmasýna  tekrarr  can  vermek"
amacýyla  çaðdaþ  sanatçýlarý  ve
iþlerini  bir  araya  getiriyor.  Her
yýl,  sektörleþen  ve  piyasa  kural-
larýna  tabi  olan  sanat  ortamýnda
sanatçýlarýn  iþvereeni  rolünü
üstlenen  küratörlerin  hakimiyeti
giderek  keskinleþiyor.  Ýyimserlik
baþlýðý  alttýnda  biraraya  getirilen
bu  iþler  dünyada  olup  bitene
karþý  bir  siyasi    duyarlýlýkk  ve

eleþtiriyi  gözler  önüne  seriyor
olma  iddiasýnda  olsa  da,  2016
yýlýna  kadar  Koç  gibi  bir  spon-
sor  bulmuþ  olmanýn  eförisini
yaþýyor  da  olabilir.

Sergi  algýsýndaan,  organizasyon
þekline,  bilet  fiyatlarýna,  hýzla
sektör  haline  gelmekte  olan
"sanat"  açýsýndan  iyimser  bir
örnek  sayýlamayacak  olan
Bienal,  yine  de  sanatýn  nasýl
metalaaþtýðýný  görmek  ve  çözüm-
ler  üzerine  düþünmek  için  ideal
bir  mekan..

Kahire  tekstil
iþçilerinin  zaferi

Kahire'nin kuzeyindeki dev Gazal el
Mahalle tekstil fabrikasýnda çalýþan 27
bin iþçi geçen hafta devleti dize getir-
di.

Kamu sektörünün en büyük iþlet-
melerinden biri olan Mýsýr Tekstil'e ait
fabrikanýn iþçileri, hükümetin kendi-
lerine vaad ettiði ve 150 günlük ücrete
denk düþen ikramiyeleri almak için
bir hafta boyunca iþyerini iþgal etti.
Ýþgal zaferle sonuçlandý. Ýþçiler, 130
günlük ikramiyelerini almanýn yaný
sýra, iþyerine ulaþým için servislerin
çoðaltýlmasýný, fabrika müdürünün
iþten atýlmasýný ve sendikanýn iþveren-
le iþbirliði yapan yerel þube
baþkanýnýn görevden alýnmasýný
saðladý.

Bir haftalýk grev ve iþgal boyunca,
dýþarýda bekleyen polisin gözleri
önünde, fabrikanýn büyük avlusuna
çadýrlar kuruldu, pankartlar asýldý ve
müzik çalýndý. Ortalýk bir genel
toplantý yerine dönüþtürüldü. 

Grev, Mýsýr'da giderek yükselen
mücadele düzeyinin en yeni gösterge-
si oldu. Geçen yýl ayný fabrikadaki
grev de hem önemli kazanýmlar elde
etmiþ, hem de bir dizi baþka grevin
patlak vermesinin önünü açmýþtý.
Tekstil grevini, postacýlarýn, belediye
otobüslerinin ve El Azhar Üniversitesi
öðretim görevlilerinin grevleri
izlemiþti.

Gazal el Mahalle grevinin zaferini
sadece Kahire iþçileri deðil, Ýsk-
enderiye'deki 12 bin tekstil iþçisi de
gösterilerle kutladý.

Mübarek rejimi yükselen mücadele
karþýsýnda giderek sýkýþýyor. Ýki yýl
önce, demokratik özgürlükler için dev
bir gösteri dalgasý yaþandý. Geçen yýl,
hileli seçimler nedeniyle gösteri yapan
yargýç ve hakimler polisin saldýrýsýna
uðradý.

Neoliberalizme ve emperyalizme
karþý elle tutulur bir öfke var. Gazal el
Mahalle iþçilerinin geçen hafta boyun-
ca attýðý sloganlar arasýnda, "Dünya
Bankasý bizi yönetemez!
Sömürgeciliðe boyun eðmeyeceðiz!"
vardý.

Kentsel  dönüþüm:  

Kim  için?  Ne  yararýna?
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Aþaðýdan  sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform  deðil,  devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, ege-
men sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-
reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mü-cadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden 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
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketleri-
ni desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.

Devrimci  parrti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi 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 kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

DSÝP’in
internet  sitesi

dsip.org.tr
yenilendi

8 Aralýk'ta Endonezya'nýn
Bali Adasý'nda toplanacak
iklim konferansý sýrasýnda
dünyanýn 65 ülkesinde
yürüyüþ ve mitingler
gerçekleþecek. Küresel
eylemciler hükümetlere
sera salýmýný azaltmalarý
yönünde çaðrý yapacak. 

Tek iklim anlaþmasý olan
Kyoto'nun yürürlük tarihi
2012'de son buluyor. Üç
ülke Kyoto'yu imzala-
mayýp atmosferi kirletm-
eye devam ediyor: ABD,
Avusturya ve Türkiye. 8
Aralýk'ta Kyoto sonrasý
yeni bir iklim anlaþmasýnýn
temelleri atýlacak. Yeni

anlaþmanýn daha radikal
kesintiler önerdiði
söyleniyor. Ancak
Kyoto'ya imza atmayan-
larýn yeni iklim anlaþmasý-
na taraf olmasý imkânsýz.

8 Aralýk Türkiye için son
þans. Atmosfere en fazla
sera gazý gönderme
utancýndan kurtulmak
mümkün. Tayyip Erdoðan,
Kyoto'yu imzalayabilecek-
lerini ama Türkiye'nin
sanayileþmesinin devam
edeceðini söylüyor. 8
Aralýk'ta Ýstanbul'daki mit-
ing iþte bu yüzden büyük
önem taþýyor. Erdoðan
durmamalý, hemen

Kyoto'yu imzalamalýdýr.
Bizler sesimizi yükselterek
bunu saðlayalým.

Susuz býrakýlan
Ankara'da ise 1 Aralýk'ta
KEG mitingi var.
Kuraklýðýn vurduðu bu
þehrin sakinleri KEG'in
çaðrýsýyla sokaða çýkacak
ve meclisi uyaracak.

Katýl, birlikte deðiþtire-
lim!

Ýstanbul: (0532) 396 25 07
- (0535) 439 21 93, Ankara:

(0543) 417 36 07 - (0539)
346 74 82, Ýzmir: (0533) 445

34 68 - (0555) 673 88 68,
Bursa: (0542) 500 23 22

301 kaldýrýlsýn,
ýrkçýlar
yargýlansýn!

Türk Ceza Yasasý'nýn 301. Maddesi ifade özgür-
lüðünü kýsýtlamada devletin elinde tehlikeli bir sila-
ha dönüþebiliyor. Yüzlerce gazeteci, yazar, sanatçý,
aydýn bu maddeye dayanýlarak yargýlanýyor ve kim-
ileri ceza alýyor. 

Yoruma çok açýk bir madde olduðu için saçmalýða
varacak davalar da açýlabiliyor 301. maddeden.
Örneðin bir bakanýn elini sýkmayý reddettiði için
sýradan bir yurttaþa veya kurulan Barýþ Panayýrý
çadýrýnda bir resim asýldýðý için bir DSÝP üyesine
301. maddeden dava açýlabiliyor.

Madde ayrýca, sanki Türkiye'de tehlike içinde
yaþayan etnik grup Türklermiþ gibi, "Türklüðü
aþaðýlamaya" ceza öngörüyor ve sonu cinayet ve
katliamlara varacak geliþmelere yol açýyor. Ýþte
Hrant Dink cinayeti, iþte Malatya'da üç Hýristiyan'ýn
katledilmesi, iþte Trabzon'daki Rahip Santoro
cinayeti. 

Üstelik, bu maddenin varlýðýna güvenen aþýrý mil-
liyetçi gruplar yaptýklarý katliamlarý "milliyetçi has-
sasiyetlerine" baðlayarak devlet tarafýndan
korunacaklarýný da bilerek gittikçe pervasýzlaþýyor.
Duruþmalara giderken Orhan Pamuk'a "akýllý olsun"
diye baðýrabiliyor, devletin karakolunda bayrak
önünde hatýra fotoðrafý çektirebiliyorlar. 

Deðiþtirmek  yetmez
Ceza yasasý ve diðer yasalarda da 301 benzeri ýrkçý

ve ifade özgürlüðünü kýsýtlayýcý baþka maddeler de
var. Bu yüzden 301'i kaldýrmak yeterli deðil. Ancak
301 artýk bir arketiptir. Bir yandan katillere dayanak
olurken bir yandan da düþüncesini açýklayanlara
çevrilmiþ bir namlu oluyor.

AKP hükümeti ise bu konuda ikircikli davranýyor.
Hükümetin kimi üyeleri ve hatta cumhurbaþkaný
maddenin deðiþtirilmesinden yana. Bazý üyeler ise
(Cemil Çiçek gibi) ordu ve CHP ile birlikte deðiþik-
liðe karþý çýkýyor. Bu durumda sivil kamuoyunun
aþaðýdan bir basýnç uygulamasý gerekiyor. Hükümet
statükocu güçlerin baskýsýyla AB ve kamuoyunun
baskýsý arasýnda sýkýþmýþ durumda. Eðer yaygýn bir
kampanya yürütülebilir ve 301 yeterince iyi teþhir
edilebilirse bu ýrkçý maddeyi yasadan kaldýrtmak
olanaklý olabilir. 301'i kaldýrmakla elde edeceðimiz
zafer ayný zamanda çeþitli konularda kampanyalar
yürüten aktivistlere de moral olacaktýr.

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe DurDe Giriþimi bu konu-
da "301 Kaldýrýlsýn, Irkçýlar Yargýlansýn!" baþlýðýyla
bir kampanya yürütüyor. Kampanyaya imzacý ve
aktivist olarak katýlmak için iletiþim bilgileri:

www.durde.org
0535 885 76 15

Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampüsü'nde bu
hafta, Küresel Eylem
Grubu'nun yerel
faaliyetini yürüttüðümüz
Antikapitalist Öðrenci
Topluluðu olarak  iklim
deðiþikliði kampa-
nyasýnýn ilk eylemini
gerçekleþtirdik.

1 Aralýk'ta Ankara'da, 8
Aralýk'ta dünya ile
beraber Ýstanbul sokak-
larýnda yapýlacak olan
mitinglere biz de yere-
limizde tam gaz hazýr-
lanýyoruz. 

Küresel ýsýnmaya, nük-
leere,  Gökçek' e karþýyýz
dedik, Türkiye Kyoto'yu
Ýmzala, Güneþ Rüzgar
Bize Yeter, Gitsin
Gökçek, Baþka Bir Enerji
Mümkün, diye
haykýrarak 

Cebeci Kampüsü'ne çýk-
týk. Derdimizi anlattýk.
'Küresel Isýnmayý
Durduralým, 1 Aralýk'ta
Sokaða'  pankartýyla ve
çeþitli sloganlarla bütün
okulu dolaþtýk.

Daha sonra
belirlediðimiz alana aðaç
dikerek eylemimizi
tamamladýk.

Okullarýn açýlmasýyla
beraber biz de standýmýzý
açmaya baþladýk, yak-

laþýk 2 haftadýr sayýsýz
bildiri daýðýttýk. Ýletiþim
fakültesinde bir forum
düzenledik ve aktivist
föyleri dolaþtýrdýk.
Föylerin hepsi üstelik
doldu!

Ýklim deðiþikliðine teker
teker ne sen ne ben sebep
olduk dedik. Bunda
suçlularýn küresel þir-
ketler, yoðun sanay-
ileþme, termik ve nükleer
santral isteyenler
olduðunu anlattýk.

Sorun bütün dünyayý
tehdit ediyor, küresel bir
felaketi bireysel önlem-
lerle deðil ancak küresel
büyük bir hareketle dur-

durabiliriz. Þimdi
önümüzde büyük bir
toplantý ve yeni eylemler
var. Ayný hýzla devam
edeceðiz.

Biz Türkiye'nin
Kyoto'yu imzalamasýný
talep ediyoruz. Sadece
Kyoto yetmez, güneþ rüz-
gar bize yeter! Binlerce
insanýn ölümüne sebep
olan nükleere hayýr diy-
oruz.

Biz dünyayý çok sevdik,
ölüm bizden de
dünyadan da uzak
olsun...

8 Aralýk ta hep beraber,
birleþerek Ýstanbul'da,
sokaktayýz!

1 Aralýk'ta Ankara'da, 8 Aralýk'ta tüm dünya ile birlikte sokaktayýz

Küresel ýsýnmayý durdur

Ankara Üniversitesi’nde gösteri

Küresel ýsýnmaya
karþýysan sokaða çýk

Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu (BAK) yeni bir
kampanya baþlattý. Son
aylarda ABD'nin Ýran'a
yönelik saldýrý tehditlerine
karþý, Küresel BAK, "Irak-
'tan defol! Ýran'a dokunma!"
kampanyasýný ilan etti.

29 Eylül'de Ýstanbul'da
Galatasaray Lisesi önünde
konuyla ilgili yapýlan basýn
açýklamasýnda Irak'ta
bataða saplanan ABD'nin
yeni bir savaþ koalisyonu
oluþturmaya çalýþýrak Ýran'a

saldýrmaya  hazýrlandýðý
vurgulandý. Basýn açýkla-
masýný Küresel BAK adýna
sanatçý Görkem Yeltan
yaptý.

Görkem Yeltan'dan sonra
söz alan Memet Ali
Alabora, ABD'nin Irak
saldýrýsýndan önce yapýlan
kampanyalar sayesinde
savaþ karþtýlarýnýn savaþý
geciktirdiðini, bugün
yapýlacak kampanyalarla
Ýran'a yönelik saldýrganlýðý
tümüyle engelleyebile-

ceðimizi söyledi.
Basýn açýklamasýnda

SODEV onursal baþkaný
Ercan Karakaþ da bir
konuþma yaptý. Ercan
Karakaþ barýþ mücade-
lesinin önemine vurgu
yaparak Ýran'a yönelik
saldýrganlýða izin ver-
ilmemesi gerektiðini söyle-
di.

Basýn açýklamasý sýrasýnda
Türkiye'nin Ýncirlik Üssü'nü
ABD'ye kullandýrýlmamasý
da talep edildi.

Küresel  BAK'tan  yeni  kampanya
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Yaðmurlu bir Ankara

günü. Aslýnda bara-

jlarýnýn doluluk oraný %1

olan bir kent için kötü bir

haber sayýlmaz. Daha

doðrusu baþka koþullar

sabit kalsa idi, sayýlma-

masý gerekirdi. Bu yað-

murlu Ankara gününde

bir arkadaþýn iþyerine

uðramak için Kuðulu

Park tarafýna yürüyoruz

iki kiþi. Yaðmur yaðdýðý

zaman kanalizasyon yað-

mursuyu falan hep

beraber sokaklarý cad-

deleri bastýðý için de

seke seke ilerliyoruz.

Yürürken, etrafý yüksek

ve sivri demirlerle çevrili,

içi aðaçlarla ve yola

bakan taraflarý

(muhtemelen yoldan

geçenlerden misafirleri

rahatsýz olmasýn diye)

kaplanmýþ bir yere bitiþik

kaldýrýmda yürüyoruz.

Burasý bir tür zenginler

kulübü. Adýný tam hatýr-

lamadýðým "birþey

palas"ýn yanýnda

yürürken sol tarafýmda

kaldýrýmdan yola ufak on

santim yüksekliðinde bir

köprücük gördüm.

Buraya gelen zengin mis-

afirler, arabalarýndan bu

köprücük vasýtasýyla

doðrudan kaldýrýma

oradan da kulüplerine

ulaþabilsinler de maazal-

lah yola basýp suyla

temas etmesinler diye

düþünülmüþ. 

Bu küçük köprünün iki

metre ilerisinde ise,

kaldýrým bitiyor ve ufak

bir þelaleyi aþarak yola

devam etmek gerekiyor.

Üstelik bu þelaleyi de

sakatlar için yapýlmýþ

rampadan müteþekkil

gölet tamamlýyor. Bir

yanda sakatlarý evine

hapseden öte yanda ise

büyük bir refah ve sosyal

olanaklar vadeden bir

sistem iþte…

Tenis oynamak için

kulübünüze giderken

ayaðýnýz ýslanmýyorsa,

güzel bir hayat demektir

sanýrým bu. Tabi,

herkesin bu þansý

olduðunda ise güzel bir

dünya.

Çöp Sepeti
Ersin TEK

Nükleer santral yasasý yeniden
meclis gündeminde. TBMM
Sanayi ve Enerji Komisyonu'nun
gündemine gelen yasa, buradan
meclis genel kuruluna gidecek.
AKP hükümeti nükleer santral
kurmakta kararlý olduðunu dile
getiriyor.

Yasaya göre:
� Kamu þirketleri de santral

yapabilecek. Kurulacak þirkete
özel sektör þirketleri ortak olabile-
cekler. Bir nükleer santralin
maliyeti 5 milyar dolar. Özel sek-
tör böylesi bir yatýrým yapamýyor,
bu yüzden kamuya yöneliyor.
Kamu þirketlerinin parasý nereden
geliyor? Ödediðimiz vergilerden.
� Þirket Türkiye Atom Enerjisi

Kurumu standartlarýna uyan fir-
malar arasýndan bir yarýþmayla

seçilecek. Ölümcül bir kâr için!
� Atýklar ve söküm için iki fon

oluþturulacak. Bu fonlara ödeme-
ler vergiden muaf. Söküme devlet
katký yapabilecek. Yatýrýmcýlara
santral arazisi bedelsiz tahsis
edilecek. Hükümet nükleer lobi-
sine her türlü kolaylýðý saðlýyor.
� 2014 yýlýna kadar faaliyete

geçecek 1000 MW'nin üzerindeki
yerli kömür kullanan santrallere
15 yýl boyunca alým garantisi var.
Nükleer yasa geçerken termik
santral inþasýnýn da önünü açýyor.
Bu yangýna körükle gitmek
demek. Termik santrallerde kömür
kullanýlarak küresel ýsýnma tetik-
leniyor. 25 yeni termik santral
kapýda.

Nükleer  öldürür

1990'lardan itibaren kayda giren
110 nükleer santral kazasý var.
Sorunlar bir türlü çözülemiyor.
Japonya sorunlarý çözemediði için
nükleer projelerini durdurdu.
Finlandiya'da yeni inþa edilen
nükleer santral faaliyete geçir-
ilemiyor, güvenlik sorunlarý
çözülemediði için.

Radyoaktivite sorunu çözülemi-
yor.  Çalýþan santraller çevreye
radyasyon yayýyor.

Diðer önemli sorun atýklar.
Nükleer atýklar santrallerin içinde
ve sýzýntý olasýlýðý her zaman gün-
demde. Þirketler nükleere yatýrým
yapýyor, ama atýk tesislerine
yatýrým yapmak istemiyor. Bu
tesislerin baþarýlý olup olmadýðý ise
hâlâ bir soru.

ABD 30 yýldýr nükleer reaktör

satýn almýyor. Avrupa ise 20 yýldýr.
Tek istisna Finlandiya, ancak
oradaki deneyde nükleere kuþkuy-
la bakýlmasýna yol açýyor. Ancak
Türkiye Çernobil'in etkileri devam
ederken ve tüm dünyadaki durum
ortadayken ille de nükleer istiyor.

Temiz  ve  yenilenebilir
enerjiye  yatýrým  yok

Hükümet nükleer lobilerinin
hizmetinde, temiz ve yenilenebilir
enerji kaynaklarýna sýrtýný dönü-
yor.

Rüzgar, güneþ, biokütle gibi
temiz enerjiye yatýrým
öngörülmüyor.

Yeni termik santrallere izin ver-
memek, nükleeri engellemek kitle-
sel bir mücadeleyle mümkün.
Yeni-liberal saldýrýyý durduralým.s

Nükleerciye vergi yok, arazi bedava

Hayatýmýzla
oynuyorlar

Nükleere  karþý
8  Aralýk’ta  KEG Kadýköy’de

Katýl, birlikte deðiþtirelim!
Ýstanbul: (0532) 396 25 07 - (0535) 439 21 93,

Ankara: (0543) 417 36 07 - (0539) 346 74 82,
Ýzmir: (0533) 445 34 68 - (0555) 673 88 68

Bursa: (0542) 500 23 22


