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%81
barış
diyor

Kamuoyu araştırmaları barış
sürecine desteğin yüzde 81’e
ulaştığını gösteriyor. 

Bu çok büyük bir destek ancak
‘çözüme evet ‘ diyenlerin barış
için yapması gereken çok şey
var.

> Kalıcı barış, Kürt halkının

eşitliğinin ve özgürlüğünün dev-
let tarafından tanınması, anaya-
sal güvence altına alınmasıyla
mümkündür. Demokratik bir
anayasa istiyoruz!

> Kürtler barışın gereğini
yaptı. Şimdi adım atma sırası
hükümette. AKP yasal adımlar
konusundaki planını derhal

açıklamalıdır. Hükümet geçmiş-
teki gibi Kürtleri oyalamaya kalk-
mamalı, tüm haklarını eksiksiz
bir şekilde garanti altına almalı-
dır.

> Savaşın devam etmesini
isteyenlerin provokasyon ve sal-
dırılarını hep birlikte boşa çıkar-
talım. Çözümü engellemek için

her türlü çılgınlığa girişebilecek
ırkçıları ve milliyetçileri sustura-
lım.

> Çözüme Evet Koalisyonu’na
katıl, barışın  aktivisti ol.
Demokratik çözümü birlikte
anlatalım. DSİP, barışı savunan
herkesle omuz omuza mücadele
etmek istiyor.

Çözüme 
sen de katıl
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Çözüm sürecinde Kürt
hareketi üç kritik adımı bir-
den attı. Açlık grevleri
Abdullah Öcalan’ın çağrısıy-
la sona erdi. 

Paris’te üç Kürt kadının
öldürülmesinin ardından
cenaze törenini Kürt halkı
barış kampanyasının bir
parçasında çevirdi.

En önemlisi ise PKK
Abdullah Öcalan’ın çağrısıy-
la sınır dışına çekilmeye
başladı.

Bu adımlar, Kürt hareketi-
nin çatışmasızlık ikliminin
kalıcı olması için ne kadar
özenli davrandığını gösteri-
yor.

PKK sınır dışına çekilirken,
daha önceki sınır dışına
çekilmeler sırasında yaşa-
nan çatışmaların yaşanma-
ması, hükümetin çözüm
sürecinin aksamaması konu-
sunda kararlı olduğunu gös-
teriyor.

Ama bu yetmez!
Şimdi, çatışmasızlığı kalıcı

bir barış sürecinin toplum-
sal zemini haline getirmek
için hükümet bir dizi adım
atmak zorunda.

Bu adımların neler olacağı
çok açık fakat önemli olan,
çözülmesi gereken sorunun
ne olduğu konusunda anlaş-
mak.

Çözülmesi gereken sorun,
Kürt sorunu. Kürt halkının
kimliği tanınmadığı için,
devlet hakkını arayanlara
kan kusturduğu için 30 yıl-
dır bir “düşük yoğunluklu
savaş” yaşanıyor Türkiye’de.

Bu yüzden sorunun çözü-
mü için hükümetin atmak
zorunda olduğu adımların
siyasi içeriği, Kürt halkının
kimliğinin tanınmasının
önündeki her düzeyde diki-
len engelleri temizlemek
olmalı.

Anadilini istediği gibi
konuşamayan, kullanama-
yan insanlar, bu haklarının
tanınması önündeki engeller
kaldırılmazsa ne barış ne de
çözüm kavramlarını önem-
semeye devam eder.

Barış için, çözüm için bir
araya gelen insanların,
hükümete yönelik bu talebi
kitlesel bir şekilde dile getir-
mesi bu yüzden çok önemli.

Çözümden, barıştan yana
olanlar, bir yandan CHP-
MHP arasında adı konma-
dan kurulan ırkçı, dışlayıcı
koalisyona karşı tartışırken
aynı anda hükümetin barış
sürecini kalıcı kılacak ve
Kürt sorunun çözümü konu-
sunda adımlar atmasına
neden olacak tartışmayı da
yapması gerekir.

Çünkü, kardeşlik, ancak
eşit koşullarda yaşanıyorsa
anlamlı bir kelime olabilir.

Kürtler barışa
adım attı
şimdi sıra
hükümette

Yıllarca silahlar konuştu, kan
aktı, insanlar öldü. Barış ve
diyalog sürecinin başlaması
ile 30 yıllık savaşın ne kadar
anlamsız olduğu kadar,
çözümsüzlüğü dayatan devlet
politikalarının neleri götürdü-
ğünü de gördük.  

Dili, kültürü, kimliği, tarihi
inkar edilmiş bir halkın hakla-
rını savunmak için önlerinde
silahlı direnişten başka bir yol
bırakılmamış PKK’nin silahlı
güçleri, Öcalan’ın yaptığı çağrı
ile 8 Mayıs’tan itibaren Türkiye
sınırları dışına çekilmeye baş-
ladı. DTK Eş Başkanı ve
Mardin Bağımsız Milletvekili
Ahmet Türk sürecin sorunsuz
şekilde ilerlediğini açıkladı.

Ocak ayından bu yana ard
arda atılan tarihi adımlarda
Kürtlerin ve onların siyasi tem-
silcilerinin barış ve çözüm için
üzerlerine düşeni yaptıklarını
gördük. Barışın kalıcı hale gel-
mesi, demokratik çözümün
kazanması Kürtlerin eşit hak-
larının ve özgürlüklerinin dev-
let tarafından anayasal garanti
alınmasına bağlıdır. Kürt hare-
keti adım atıyor. Şimdi adım
atma sırası hükümette ve
yapılması gerekenler belli:

�
Yeni anayasada “Türkiye
Türklerindir” ırkçılığı yer

almamalı. DSİP yeni anayasa-
da hiçbir etnik kimliğe vurgu
yapılmamasını ve Türkiye’nin
çok halklı çok dilli bir ülke
olduğunun yazılması gerekti-
ğini savunuyor. Eğer etnik
kimlikler yazılacaksa misak-ı
milli sınırları sınırları içerisin-
de sayıları 15 milyonu bulan

Kürt halkı da Türkler ve diğer
halklar gibi tanınmalıdır.

�
Kürt sorununun özü
Kürtçedir. Kürt kimliği-

nin tanınması demek Kürtlerin
anadillerinin bu ülkenin ana-
dillerin biri olduğunun resmen
kabulü demektir. Anadilinde
eğitim görmek herkesin hakkı-
dır. Kürtçe, seçmeli bir ders
değil Türkçe gibi bir eğitim
dili olarak kabul edilmelidir.

�
Kürtler Kürt kimliği ile
Türkiye’nin yönetimine

katılabilmeli, Kürdistan’da
kendi kendilerini yönetebilme-
lidir. Köhnemiş kanunlar artık
tarihe karışmalı, demokratik
yasalar hayata geçirilmelidir.

- Yüzde 10’luk seçim barajı
Kürt siyasi hareketinin önünü
kesmek için uygulanan ve
antidemokratik olduğu artık
herkes tarafından kabul gören
bir dayatmadır. Seçim barajı
ve rejimin kuralları temelinde
siyaset yapmayı, örgütlenmeyi
dayatan Siyasi Partiler

Kanunu baştan aşağı değişti-
rilmelidir.

�
Dinlemenin, anlatma-
nın, duymanın, konuş-

manın ortamı birazcık sağlan-
dığında barışı ne denli müm-
kün kıldığını çözüm sürecinde
görüyoruz. Düşünce, ifade,
örgütlenme ve gösteri özgürlü-
ğünü kısıtlayan tüm anti-
demokratik yasalar kaldırılma-
lıdır. Savaşı devam ettirmek
isteyenlerin oyununu bozacak
olan da demokrasinin önün-
deki engellerin kaldırılmasıdır.

�
Devlet Kürtleri sustur-
mak için rehine ve şantaj

siyaseti uyguladı. Binlerce
Kürt siyasetçiyi tutukladı. Kürt
halkının lideri olan Abdullah
Öcalan 14 yıldır bir hücrede
tutuluyor. Bu böyle devam
edemez. Çözüm için Kürtlerin
güvenini kazanmaz gerekir.
Bunun yolu tüm Kürt siyasi
tutukluların ve Abdullah Öca-
lan’ın özgür bırakılmasından
geçiyor. Devlet ve hükümet
Türkiye’nin en büyük sorunu-
nu onla birlikte çözerken Öca-
lan hakkında verilmiş mahku-
miyet artık fiilen geçersizdir. 

DSİP, barış, çözüm ve özgür-
lük için bu adımların derhal
atılmasını istiyor.

Hak verilmez alınır! Şimdi
demokratik mücadele zamanı.
Çözüme evet diyenler kalıcı
barış için gereken yasal ve
anayasal adımları atması için
hükümete ve devlete demokra-
tik baskı yapmalıdır.

Eşitlik için demokratik anayasa

11 Mayıs, İzmir - Her Renge Barış Şenliği’

CHP ve MHP, barışı engelle-
mek için provokasyon ve sal-
dırı siyasetini hayata geçirme-
ye çalışıyor. 

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin
saldırgan biçimde barışa karşı
çıkmaları, tesadüf değil. Her
iki partinin varlık nedeni olan
Kemalist baskı rejimi çatırdı-
yor.

Bekçi CHP
CHP halkların hapishanesini

kuran ve Kürt halkının baskı
altında yaşamasına neden
olan devletin kurucularının
partisidir. Bugün zenginlerin
blok olarak desteklediği
CHP’nin tarihsel işlevi
Kemalist rejimin bekçiliğidir.
Devlet partisi CHP’de iki ses
varmış gibi gözüküyor. Bir
yanda Kürtlerin Türklerden
daha aşağı olduğunu meclis
kürsüsünden söylemek cüreti-
ni gösteren Birgül Ayman
Güler’lerin ırkçı çizgisi ki bu
çizgi Kılıçdaroğlu’nun da ana
söylemi ve partinin çizgisi. 

Bir de ulusalcı ırkçılardan
farklı olduklarını söyleyenler
var. “Barış için demokrasi baş-
lıklı” bildiriyi yayınlayan
CHP’liler ise çözüm sürecinin
önüne neredeyse bütün beşeri
sorunları koyuyor ve asıl ola-
rak PKK’ye seslenerek bu
süreçten çekilmesini istiyor.
Türkiye’nin tüm sorunlarının
çözümünü Kürtlerle devlet
arasındaki barış görüşmeleri-
nin gündemi haline getirmeye
çalışmak, çözümü imkansız
bir hale sokma isteğinin ifade-
sidir.

CHP’den yükselen iki ses de
aynı şeye hizmet ediyor:
Çözüm süreci hakkında kuşku
yaratmak, her şeyin daha kötü
olacağı kanısı yaymak,
Türkleri Kürtlere karşı kışkırt-
mak ve Kürtleri kendi içlerinde
bölmeye çalışmak.

Tetikçi MHP
CHP Kemalist rejimin bekçisi

ise ortağı MHP de rejimin
tetikçisidir. Kürtlere Kürtçe

konuştukları için işkence
yapan, köylerini yakan, 17 bin
kişiyi “faili meçhul” cinayet-
lerde katleden, gerillalarının
kulaklarını burunlarını kese-
rek fotoğraf çektiren devletin
MHP üyesi görevlileriydi.

Ülkücü faşistler akan kandan
besleniyor ve tam da bu yüz-
den silahların hiç susmaması-
nı istiyor. Halka karşı terör ve
tehdit oluşturan bu partinin
yasal varlığını sürdürebilmesi,
hiçbir soruşturmaya tabi tutul-
maması kabul edilemez. Faşist
parti MHP’ye yeni Türkiye’de
yer yoktur. MHP ve askeri
uzantısı olan Ülkü Ocakları
kapatılmalıdır.

CHP-MHP blokunun etrafın-
da yuvalanan irili ufaklı ırkçı
örgütlenmelerin bazıları ken-
dilerini solcu gibi gösteriyor.
Onlar sosyalist değil nasyonal
sosyalist ve sonları
Kılıçdaroğlu’nun
Bahçelininkiyle aynı olacak.
Yenilmeye ve tasfiye olmaya
mahkumlar.

Savaş partilerini yeneceğiz CHP ve MHP 
kendi seçmenini
ikna edemiyor

Kamuoyu yoklamaları,
çözüm sürecine desteğin
yüzde 81’e ulaştığını söylü-
yor. Yani her 10 kişiden 8’i
hükümetin Öcalan ile
yürüttüğü görüşmelere ve
atılan adımlara ‘evet’ diyor. 

Yine son kamuoyu yokla-
malarına göre şu an seç-
menlerin yüzde 21’nin des-
teğine sahip olarak gözü-
ken CHP ile yüzde 17 olarak
gözüken MHP çözüme
‘hayır’ diyor.

Akil İnsanlar Heyeti’nin
barış toplantılarını basma-
ya, kim çözümü savunuyor-
sa ona hakaret etmeye,
Sinop’ta görüldüğü gibi fır-
satını bulduklarında linç
etmeye çalışanların sözcü-
sü olan iki parti, barış kar-
şıtı tavrıyla kendi seçmen-
lerini bile ikna edemiyor. 

Her iki partinin destekçi-
lerinin önemli bir kısmı da
çözüm sürecini destekliyor. 
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olmak için
ne gerekir?

Türk solunu taktir etmemek elde

değil. En azından, müthiş tutarlı

olduğunu teslim etmek gerek.

Hemen her konuda Türk solunun

benimsediği yaklaşım dünyanın

başka herhangi bir yerinde herhan-

gi bir solcunun “sol” olarak tanıya-

mayacağı, düşünemeyeceği bir

yaklaşım, hep yanlış bir yaklaşım,

ama hep tutarlı.

O kadar ki, Türkiye toplumunun

hemen hemen bütünü “sol” deyin-

ce aynı şeyi anlıyor ve o “şey” ile

zerre kadar ilgilenmiyor.

Ve o kadar ki, biz çok zaman

“Allah Allah, sizin gibi solcular da

varmış demek” tepkisini duyuyo-

ruz.

Son 10-15 yılda, CHP’den ÖDP’ye

kadar, solun geniş bir kesiminin

memleket gündeminin başlıca

sorunları hakkındaki tutarlı tutum-

larına bakınca, kimsenin niye ilgi-

lenmediğini anlamak çok kolay.

Sol, özgürlüklerden yanadır, tüm

baskılara ve eşitsizliğe karşıdır,

özgürlükleri kısıtlayan ve baskı

uygulayan devlete karşıdır, özellik-

le kendi millî devletine karşıdır,

millî sınırlarla ilgilenmez, millî

çıkarlarla değil sınırların her tara-

fındaki emekçi kitlelerin çıkarlarıy-

la ilgilenir.Ve savaşa karşıdır.

Bu temelden yola çıkarak,

Türkiye’de yaşayan herkesi son

dönemde meşgul eden tüm konu-

larda bir sosyalistin takınacağı

tutum, tutacağı saf çok açıktır. Karl

Marx’ın Kapital’ini defalarca oku-

mayı gerektirmez. Lenin’in Devlet

ve Devrim kitabını ezberlemiş

olmayı gerekli kılmaz. Bunları oku-

mak faydalıdır, tavsiye ederim,

ama Ergenekon, başörtüsü, Kürt

sorunu, Arap devrimleri ve Suriyeli

göçmenler gibi konular o kadar net

ki, doğru tutumu bulmak için çok

da bilgili bir sosyalist olmak gerek-

miyor.

Ergenekon, Kemalist devleti tüm

unsurlarıyla olduğu gibi savunmayı

amaçlayan bir örgütlenmedir.

Propagandadan cinayete kadar her

yöntemi kullanmıştır. Bu örgütlen-

meye bulaşan herkes cezaevinde

olmalıdır. Cezaevine atan ister AKP

olsun, ister başkası, fark etmez.

Başörtülü bir kadın ister üniversi-

teye girer, ister Çankaya Köşkü’ne.

Devlet hiç kimsenin ne giydiğine

karışamaz.

Kürt sorunu, Kürtlerin en doğal

haklarının tanınmamış ve tanınmı-

yor olması sorunudur. Bu haklar

tanınmalı ve barış olmalıdır. Barış,

ama’sız fakat’sız desteklenmelidir.

Arap Baharı, berbat diktatörlerin

geniş halk kitleleri tarafından dev-

rilmesi sürecidir ve devam etmek-

tedir. Süreç İslamî ağırlıklı hükü-

metlere yol açarsa, açar. Açacak

korkusuyla diktatörleri destekle-

mek mankafalılıktır.

Türkiye’ye sığınan Suriyeli göç-

menlere karşı düşmanlık etmek

ırkçılıktır. Hepsini El Kaide militanı

olarak damgalamak İslamofobidir.

Bu kadar basit. Sosyalist olmak

bunları gerektirir. Tersini yapanlara

ulusalcı denir, milliyetçi denir,

Kemalist denir. Ama sosyalist den-

mez.

Roni Margulies

Barış için her gün sokaktayız
6 Nisan’da sanatçı, gazeteci

ve akademisyenlerin de ara-
sında yer aldığı ilk imzacıları-
nın katılımı ile kuruluşunu
kamuoyuna ilan eden Çözü-
me Evet Koalisyonu barışın
sesini sokaklarda da yükselti-
yor. Koalisyonun bileşenlerin-
den DSİP’in üyeleri,  sokakta,
işyerlerinde, üniversitelerde
neden çözüme evet demek
gerektiğini anlatıyor.

> İstanbul, Ankara,
Tekirdağ ve İzmir gibi şehir-
lerde barışa batıdan destek
vermek isteyenler bir araya
gelerek yerel Çözüme Evet
koalisyonları kurduk. 

> Yaklaşık iki aydır
Kadıköy, Beyoğlu, Şişli, Üskü-
dar ve Ümraniye gibi
İstanbul’un farklı ilçelerinde
masalar açıyoruz. Onbinlerce
bildiri dağıttık. Yüzlerce imza
topladık. Herkesi barış süreci-
ne omuz vermeye davet ediyo-
ruz.  

> İzmir ve Tekirdağ’da
“Barış, Çözüm, Özgürlük”
diyerek 1 Mayıs alanlarında
yer aldık.  

> 11 Mayıs’ta İzmir’de “Her
renge barış şenliği” yaptık.

-  18 Mayıs’ta Ankara’da
Çözüme Evet yürüyüşü yap-
tık.

> 18 Mayıs’ta İstanbul’da
Beşiktaş İskelesi’nde buluşup
rengarenk yüzlerce balon şar-
kılar eşliğinde gökyüzüne
bırakıldı. 

> Aynı gün Beyoğlu’nda
“Bûka Baranê /Gökkuşağının
peşindeki çocuklar” filminin
gösterimini  yaptık ve  film
ekibinden Emrah Gürsel’le bir
söyleşi gerçekleştirdik. 

> 19 Mayıs’ta Çözüme Evet
Ankara Koalisyonu imzacı ve
destekleyen kurumların katılı-

mı ile “Çözüme ve barışa
evet” panelini gerçekleştirdik.
DSİP Eş Sözcüsü  Şenol
Karakaş konuşmacılardan
biriydi.

> DSİP üyesi öğrenciler
İstanbul, Bilgi, Boğaziçi,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar,
İstanbul Teknik ve Ege üni-
versitelerinde Çözüme Evet
masaları açarak 26 Mayıs’taki

yürüyüşe çağrı yapıyor.  
- 22 Mayıs’ta İstanbul Üni-

versitesi’nde DSİP üyesi
Kerem Kabadayı’nın konuş-
macılarından biri olduğu
Çözüme Evet paneli yapıldı. 

> 23 Mayıs günü İstanbul
Eminönü İskelesi’nde, saat
18.30’da “Çözüm ve Barış için
Balonlarımızı Gökyüzüne
Uçuruyoruz” eylemini yaptık.

Çözüme Evet’e büyük
destek

Üniversitelerde, sokakta
yapılan bildiri dağıtımlarına
ve panellere olan yoğun ilgi-
den bir kez daha toplumun
büyük çoğunluğunun barış-
tan ve çözümden yana oldu-
ğunu görmek mümkün.  

Çözüme Evet Koalisyonu’nu
destekleyenlerin her geçen
gün daha da artması  barıştan
yana olanların sokakta görü-
nür olmasının ne kadar
önemli olduğunu  gösteriyor.
Milliyetçilikten, savaş çığırt-
kanlığından bıkmış olanlar 

Çözüme Evet kampanyasına
dahil olmakta, bizi destekle-
mekte ve Barışa, Çözüme Evet
demekte bir an bile tereddüt
etmiyor. 

DSİP barış, çözüm ve özgür-
lük kazanılana kadar sokak-
tan ayrılmayacak.

Barışın aktivisti ol!

Çözüme Evet Koalisyonu’na
katılmak için bize yazın,
arayın:
www.cozumeevet.org cozu-
meevet@gmail.com
0536 519 54 06 

11 Mayıs 2013, İzmir

18 Mayıs 2013, Ankara

İstanbul Beyoğlu’nda Çözüme Evet masası 18 Mayıs 2013, İstanbul
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Irkçılığa geçit yok!

Suriyeli

sığınmacılar

kardeşimizdir!
Reyhanlı’daki bir diğer

tehlikeli yönü ise, Esad’a
karşı ayaklananların “çete-
ler”, “cihatçı katiller” oldu-
ğu söyleminin yeniden
dolaşıma sokulmasıyla
Suriyeli sığınmacılara
yönelik ırkçı nefretin bir
kez daha körüklenmesi
oldu. Patlama sonrası
Reyhanlı sokaklarında “Bir
tane Suriyeli bırakmayın”
diyen insanların görüntüle-
ri internet ortamına yansı-
dı, sokaklarda Suriyelilere
ve Suriye plakalı araçlara
yönelik saldırılar hem
tanıklıklarla hem görüntü-
lerle belgelendi, hatta bazı
Suriyelilerin bu saldırılar
sonucunda öldüğü iddia
edildi. Çoğu tanık, bu saldı-
rılara Ülkü Ocakları’nın
öncülük ettiğini belirtti,
MHP’nin sloganları ve Türk
bayraklarıyla yapılan ırkçı
gösterilerin görüntüleri
yayınlandı.

Patlamada hem kızını
hem torununu kaybeden ve
buna isyan eden pozuyla
Reyhanlı saldırısının sim-
gesi hâline gelen Döne
Kuvvet, torununu kurtar-
mak için ateşe atlayan bir
Suriyelinin dövüldüğünü
açıkladı.

Avrupa’nın birçok yerinde
Neonazilerin göçmenlere
yönelik ırkçı nefret eylemle-
rini andıran bu görüntüler
sonucu Reyhanlı’daki
Suriyelilerin bir bölümü
“İki durumda da öleceksek
bari Suriye’de ölelim” diye-
rek Türkiye’yi terk etti.

Sol, bırakın bu saldırgan-
lığın bir parçası olmayı, ırk-
çılığın en kararlı düşmanı-
dır. Suriye’de Esad’ın bom-
bardımanlarından ve Baas
rejiminin yarattığı korkunç
savaş ortamından kaçarak
Türkiye’ye gelen tüm sığın-
macılar kardeşimizdir!
Reyhanlı’da Suriyelilere
yönelik nefreti körükleyen-
lere karşı yaygın bir ırkçılık
karşıtı kampanyayı inşa
etmek bugün her zaman-
kinden büyük bir önem
kazanmış durumda.

iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr
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11 Mayıs günü Reyhanlı’da
meydana gelen bombalı saldı-
rılar sonucunda onlarca yurt-
taşımız hayatını kaybetti,
Suriye Devrimi başladığından
beri Baas rejiminin uyguladığı
şiddet sonucu Suriye kentle-
rinde oluşan görüntülerin
benzeri Türkiye sınırları içeri-
sinde ortaya çıktı.

Katliama ve bunun sonuçları-
na bakış konusundaki pozis-
yonlar ise, Suriye’de iki yılı
aşkın süredir yaşanan müca-
dele sürecine nasıl bakıldığıy-
la doğrudan ilişkili olarak
belirleniyor.

Türkiye’de kemalizmi ve
Suriye’de Baas rejimini savu-
nan ulusalcı cephe, katliamı

Suriyeli muhaliflerin yaptığını
savunuyor. Bu cephe,
Suriye’de de ilerici ve antiem-
peryalist Baas rejimine karşı
“emperyalist destekli çetelerin
katliamlar yaptığını” savunu-
yor. 

Oysa Suriye’de Arap
Baharı’yla birlikte halk baskıcı
rejime karşı ayaklanmış, Esad
ise gösterilere devletin şiddet
aygıtlarını kullanıp katliamlar-
la yanıt vermişti. Binlerce kişi-
nin Baas rejimi tarafından kat-
ledilmesinin ardından, Suriye
ordusundan halka ateş açmayı
reddedenler koparak barışçıl
gösterileri korumak için bugün
Özgür Suriye Ordusu olarak
bilinen silahlı gücü oluştur-

muşlardı. Suriye’de rejimle
muhalifler arasında tırmanan
şiddetin sorumlusu, özgürlük,
onur ve sosyal adalet için
ayaklanan kitleleri öldüren ve
bugün hâlâ ülkenin birçok
yerine havadan ve karadan
saldırılar düzenleyen Baas
rejimi.

Hükümet halkı
korumadı,
devlet seyretti

Reyhanlı’daki patlamada ise
AKP hükümeti yurttaşların
güvenliğini sağlamadı, saldırı
sonucu onlarca kişinin hayatı-
nı kaybetmesine engel olama-
dı. 

Katliam istihbaratlara rağ-
men gerçekleşti ve devlet sey-
retti.

İnsan hakları örgütü
Mazlum-Der’in Reyhanlı’ya
giderek hazırladığı rapor, kat-
liamın öncesinde de sonrasın-
da da devletin yaşananlara
kayıtsız kaldığını gösteriyor.

AKP, saldırı sonrası getirdiği
yayın yasağıyla patlamayla
ilgili detaylar hakkında halkın
bilgilenme sürecine sansür
uyguladı. Sansür, kara pro-
pandaya istediği zemini
sundu.

Reyhanlı katliamının failleri
açığa çıkarılmalıdır. Dikatör
Esad’a karşı mücadele eden
Suriye halkının yanındayız!

Reyhanlı katliamını kınıyoruz

> Türkiye'nin BM İklim
Değişikliği Çerçeve İklim
Sözleşmesi ve Kyoto
Protokolü'ne taraf olmasına
rağmen AKP iklim için hiçbir
şey yapmıyor. Felaketi getie-
recek kirli enerji politikaları-
nı halkın tepkisine rağmen
uyguluyor.

> Türkiye, 2010'da sera
gazı salımlarını 1990'a göre
yüzde 115 arttırdı.
Türkiye'nin toplam sera gazı
salımlarında en önemli pay
yüzde 71 ile enerji sektörüne
ait. 

> Türkiye'de 2010'da
iklim değişikliğiyle bağlantı-
lı doğal felaketlerden 2,5
milyon kişi etkilendi, tahmi-
nen 35 bin kişi bu felaketler
sonucu hayatını kaybetti. 

> 2010 yılı için iklim deği-
şikliğinin Türkiye'ye maliye-
tinin GSYİH'nın yüzde 0,6
seviyesinde olduğu tahmin
ediliyor. Yani 6 milyar TL. 

> Türkiye 2011’de sera
gazlarını artırarak Avrupa
üçüncüsü oldu.Devletin
resmi kurumu TÜİK’in veri-
lerine göre 2011 yılı sera gazı
emisyonu CO2 eşdeğeri ola-
rak 422,4 milyon ton (Mt)
olarak tahmin edildi. 

> AKP hükümetinin ener-
ji politikaları küresel iklim
değişikliğine yol açan fosil
yakıtların tüketimine dayalı.
2011 yılı emisyonlarında CO2
eşdeğeri olarak en büyük
payı %71 ile enerji kaynaklı
emisyonlar alırken, bunu
sırasıyla ile endüstriyel
işlemler, %9 ile atık ve %7
ile tarımsal faaliyetler takip
etti.

> Faturayı, felaketler,
yüksek vergiler ve yüksek
faturalar ile biz ödüyoruz. 

Felaket kelimenin gerçek
anlamıyla kapımızda. Sera
gazlarının en tehlikelisi olan
karbondioksit insanlık tari-
hinde ilk kez milyonda 400
birime (ppm) ulaştı. 

400 ppm kabondioksit,
insan türü var olmadan 3-5
milyon yıl önceki oran. O
zaman dünya bugünkünden
daha sıcaktı. 

400 yıldır hâkim olan kapi-
talist sistemin kömür, petrol,
doğal gaz gibi fosil yakıtları
kullanması sonucu gezegende
insan ve canlı yaşamını var
eden koşulların yok olması
tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Bilim insanları 400 ppm,
kuzey yarımkürede ormanla-
rın ve bitki örtüsünün güçlen-
diği aylarda atmosfer dışına
atılması hızlanması sonucu
düşeceğini söylüyor ve ekliyor
“Bu bildiğimiz dünyanın son
bulmasına yol açacak eşiğin
geçilmekte olduğuna dair
ciddi bir uyarı.”

Bilim insanları ve aktivistler

1970’ten beri  küresel ısınma
konusunda devletleri uyarı-
yor. DSİP üyelerinin aktivisti
olduğu Kürsel Eylem Grubu
ve küresel iklim hareketi
2004’ten bu yana artan bir
şekilde düzenledikleri eylem-
lerle hükümetleri gereken
önlemleri almaya çağırıyor.

Küresel iklim değişikliğini
önlemek ve felaketlerin
önünü geçmek için atmosfer-
deki karbondioksit oranının
350 ppm’ye çekilmesi. Bunun
tek yolu petrol ve kömür kul-
lanımından vazgeçmek. Dev
yatırımlar yapıp güneş ve rüz-
gar gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarını kullanmak. 

Atmosferdeki sera gazları
oranının acilen yenilenebilir
enerji kaynakları, enerji
verimliliği ve tasarrufu gibi
yöntemlerle 350ppm'e indiril-
mesini talep eden uluslarara-
sı 350 kampanyasının altı
kıtadan 140'tan fazla ülkeden
500'den fazla aktivisti
İstanbul'a gelecek. Onlara,

Türkiye'nin dört bir tarafın-
dan kömüre, HES'lere ve nük-
leere, 3. köprüye, 3. havalima-
nına, endüstriyel tarım ve
hayvancılığa, kısaca iklim
değişikliğinin tüm sebepleri-
ne karşı mücadele eden bin-
lerce insan katılacak. Tüm
dünyada onlarca farklı şehir-
de destek eylemleri düzenle-
necek. Değiştirdiğiniz iklim-
lerde yaşamak "Felaketleri
Yaşamak Zorunda Değiliz!
çözümlerimiz var" diyeceğiz.

Atmosferdeki karbondioksit
oranı 400 pmm’yi aşarken,
Türkiye atmosfere yolladığı
karbonla Avrupa üçüncüsü
oldu. AKP hükümetinin kirli
enerji politikalarına dur
demek için 29 Haziran’da dev
bir protestoyu birlikte inşa
edelim. 

Küresel Eylem Grubu’na
katılmak için:

İstanbul: 0 555 8631636 
İzmir: 0 554 4602111
Bursa: 0 553 318 51 77
Ankara: 0 554 781 28 04 

Yaşamı savunmak için
29 Haziran’da sokaktayız!


