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ÇÖZÜME
EVET!
�30 yıldır süren savaş artık bitsin

�Barışı kim engellemek isterse onun karşısındayız

�Kürtlerin ve tüm ezilenlerin eşit hakları tanınsın

�Çözüm hepimizi özgürleştirecek
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destekliyoruz:
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sayfa 2’de

Portekiz’de 1 milyon
işçi sokaktaydı
Avrupa işçi  sınıfı
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2 sosyaliist isci
si
sosyalist işçi

diyor ki

1 Mart 2003, G. W. Bush için en
büyük hayal kırıklığıydı. Irak
işgali için ABD'nin başlattığı
yaygaraya ilk büyük yanıt 15
Şubat 2003 günü tüm dünya
savaş karşıtlarının on milyonlar-
ca insanın katıldığı eylemle
verilmişti. 15 gün sonra ikinci
yanıt Türkiye'den verildi. 1 Mart
2003 günü Meclis savaş tezke-
resini onaylarken, Ankara mey-
danlarında yaklaşık 100 bin
savaş karşıtı savaşa ve tezeke-
reye hayır demişti. Tezkere mec-
listen geçmedi.

Bush, Irak işgalinde ilk yarayı,
işgalden hemen önce almıştı.

2003 yılında, DSİP'in kurulu-
şunda belirleyici bir rol oynadığı
Irak'ta Savaşa Hayır
Koordinasyonu yaklaşık 160
kurumu ve binlerce aktivisti bir
araya getirmişti. Toplumdaki
savaş karşıtı güçlü ruh halinin
ifadesi olan birbirinden farklı
siyasal görüşlere sahip olan,
sanatçılardan televizyon başın-
daki insanlara kadar herkesi bir
araya getiren bir koalisyon
kurulmuştu ve savaşı destekle-
yen medya tarafından koalis-
yon, aşağılanmaya çalışılmış,
''İslamcı-manken-solcu koalis-
yonu'' olarak adlandırılmıştı.

Savaştan yana olanların arzu-
ları kursaklarında kaldı. 1 Mart
Türkiye'de ve dünyada savaş
karşıtlarının, toplumsal muhale-
fetin müthiş bir zaferi olarak
tarihe geçti.

Bu zaferin o günlerde görül-
meyen, anlaşılmayan bir yanı
daha vardı. Türk Silahlı
Kuvvetleri ABD askerleriyle bir-
likte Irak'a girseydi, bundan en
büyük zararı Kürt hareketi göre-
cekti. Geçtiğimiz yıl çok sık dile
getirilen “Sri Lanka modeli”, o
günlerde hayata geçirilecekti.
Bağdat'a doğru ilerleyen askeri
güçler, PKK sorununu geçerken
halletmeye çalışacaktı.

Başaramadılar! Biz başardık!
Şimdi, savaş yanlısı medyanın

dalga geçerek adlandırdığı gibi,
yeni bir ''İslamcı-manken-solcu''
koalisyonuna ihtiyacımız var. Bu
kez, Kürt sorununda çözüm için
bu koalisyona ihtiyacımız var. 1
Mart'ta halkın azimli savaş kar-
şıtı ruh haline tercüman olmuş,
dev bir savaş karşıtı kampanya
örgütlemiştik. Bugün ise halkın
Kürt sorununda çözümden yana
olan ruh halinin ifadesi olmak,
ölümleri durduracak siyasal
adımların atılmasını sağlamak,
Kürt halkının haklarını kazanma-
sının yanında olmak, çözüm
sürecine giren güçleri cesaret-
lendirmek için böyle bir koalis-
yona ihtiyacımız var.

1 Mart 2003'te, kendisini evre-
nin efendisi sananları yenmiştik.
Bugün Kürt sorununun çözüm-
süzlüğünden beslenen ırkçı ve
milliyetçileri yenme zamanıdır.

Savaş karşıtı
hareket
yeniden
sokaklara

Abdullah Öcalan’ın, devletin
mutabakata vardığı çözüm
planını içeren 3 mektubu da
adreslerine gitti. Kandil dağın-
daki PKK’nin silahlı kanadının
liderliği, PKK Avrupa kanadı
ve BDP, barış planına ‘evet ‘
dedi.

Milliyet gazetesine sızdırılan
tutanakların ardından barış
süreci girdiği sınavdan güçle-
nerek çıktı. Başbakan
Erdoğan, çözüm konusunda
kararlı olduklarını belirtti. 

2011’de Oslo müzakere tuta-
naklarının sızdırılmasının
ardından olanların tekrarlan-
masını bekleyen savaş yanlıla-
rı bu kez kaybetti. Gerici CHP-
MHP bloku, “Erdoğan-Öcalan
anayasası” diye yaygara
kopartıp, süreci sabote etmek
ve bozmak için atak yapmaya
kalksa da sesleri duyulmadı. 

Öcalan BDP heyeti ile yaptığı
görüşmede CHP-MHP blokunu
“faşist” olarak niteleyerek net
bir tavır aldı. Yeni anayasada
başkanlık sistemine destek
vereceklerini söyleyen PKK
lideri, yeni bir dönemin başla-
yacağını belirterek, AKP’yi
kendi hegemonyasını kurmaya

çalışmamaya ve demokratik
adımlar atmaya çağırdı. 

‘Yetmez ama evet’ çizgisi
Kürt hareketinin önderliği
tarafından dile getirilirken
Fırat’ın batısı ve doğusu ara-
sında büyük bir yakınlaşma
sağlandı. 

Sosyalist İşçi’nin tüm tespit-
leri ve öngörüleri hayat tara-
fından doğrulanırken, ‘Yetmez
ama evet’ diyen devrimci sos-
yalistler yine haklı çıktı. 

12 Eylül 2010 referandumun-
da eğer sandıktan ‘hayır’ çık-
saydı ve darbeci generaller

tutuklanmasaydı savaşan
tarafların barışı konuşması
mümkün olmayacaktı.

Bu olumlu tablo, barışa
giden yolun zorlu olacağını
yadsımıyor. Kemalist rejimin
bekçileri, Kürt sorununda
çözümü ve yeni anayasayı
engellemek için ellerinden
geleni yapacak. Ancak bu kez
karşısında barışta kararlı bir
çoğunluğu bulacak.

Kürtlerin özgürlüklerini
kazanması ve eşitliğin anaya-
sal güvence altına alınması ile
yeni bir Türkiye ortaya çıka-
cak. Irkçılığın, milliyetçiliğin,
darbeciliğin,
Ergenekonculuğun ürediği
bataklık kurutulacak.

Barış isteyenler olarak çözü-
mü engellemek için yapılan
provokasyonları ve sabotajları
püskürtmek, barış sürecinin
kesintisiz devam etmesini sağ-
lamak için ‘Çözüme evet’ diye-
rek örgütlenmeli, sokakta
gücümüzü göstermeliyiz. Bu
kez barış kazanacak!

Bu sefer barış kazanacak

Barış Anneleri’nin "Artık yeter, kadınlar savaş istemiyor"eylemi, İstanbul, 2011

1. Kürt sorunu, devletin, Kürt
halkının varlığını her düzeyde
inkar etmesinden kaynaklan-
maktadır. Devletin örgütlenme
şekli, anayasa, yasalar, eğitim,
tüm bir kültür alanı bu inkar
uygulamasının sürekliliğini
sağlamak için düzenlendi.

2. Devlet, inkarcı uygulama-
lara direnen Kürtlere karşı,
şiddetin her biçimini sistema-
tik bir şekilde kullandı.

3. Kemalizm, devletin uygu-
ladığı şiddeti meşrulaştırmayı
amaçlayan bir resmi ideoloji
olarak, toplumsal yaşamın
tüm hücrelerini baskılayan
ırkçı, milliyetçi fikirlerleri ola-
ğanlaştıran gündelik düşünme
şekli olarak dayatıldı. Bu
düşünme şekli, sadece Kürtleri
değil, Ermenileri, Rumları ve
tüm Müslüman olmayanları,
tarihsizleştirdi.

4. Bu toprakların kadim
halkları, teker teker imha edil-
di. Ermeniler soykırıma uğra-
dı, Süryaniler soykırıma uğra-
dı, Rumlar ve Yahudiler tasfiye
edildi. Alevilere hiçbir zaman
göz açtırılmadı.

5. Kürt halkı, ulusal varlığını
inkar eden politikalara karşı,
defalarca isyan etti. 1970'lerin
sonunda başlayan son isyan
30 yıl içinde dünyadaki en
önemli halk hareketlerinden
birisine dönüştü. Mücadelenin
her bir evresi, kemalist yapı-
nın zaaflarını açığa çıkarttı,
bir halkın varlığını yok say-

mak üzere kurgulanmış tüm
sistem, bu halkın varlığını
kanıtladığı her eylemle sarsıl-
dı. 

6. 2000'li yılların başı, Kürt
halkının Kürt sorununun çözü-
mü için seferber olan kesimleri
açısından zorlu geçti. Abdullah
Öcalan'ı siyasi temsilcisi olarak
gören Kürtler, temsilcilerinin
yakalanması karşısında baş-
langıçta moral bir bozguna
uğrasa da Öcalan tutukluluk
koşullarını Kürt halkının ulu-
sal varlığının tanınmasını
hedefleyen barış sürecinin
örgütlenmesi için uygun zemi-
ne çevirmesini bildi.

7. 2000'li yılların ilk evresin-
de iki etmen belirleyici oldu.
Birisi Kürt hareketinin ateşkes
politikası. Diğeri ise 28 Şubat
darbesinin devirdiği kadrola-
rın bir kesiminin AKP'yi kura-
rak iktidara gelmesinden
sonra darbe girişimilerinin
arka arkaya örgütlenmesi.

8. Ermeni gazeteci Hrant
Dink'in öldürülmesinin ardın-
dan, bu cinayete tepkiyle
hareketlenen yepyeni bir
mücadele dalgası başladı.
Darbecilere, Ergenekon örgüt-
lenmesine karşı başlayan
mücadele, tüm özgürlük
kanallarını genişletti.
Ergenekon davaları, Balyoz
davası kemalist rejimin en sar-
sılmaz bekçilerine dokunul-
masına neden oldukça, askeri
vesayet geriledi. 

9. 2009 yılının sonlarında
başlayan, kısa sürede durdu-
rulan ve adına ''Habur süreci''
denilen günler, savaş politika-
ları yerine Kürt sorununda
çözümün, diyaloğun, konuş-
manın tercih edilmesi yönün-
de önemli bir fırsattı. Habur
süreci, ulusalcı ve ırkçı siyasi
blok tarafından ve bu bloğun
propagandasını yapan medya
tarafından sabote edildi. 

10. 2011 yılında yapılan genel
seçimler Kürt sorununun
çözümü için sağlam bir politik
manzara sunmuş olsa da,
seçimlerden hemen sonra
BDP'li milletvekillerinin mil-
letvekillikleri haklarının gasp
edilmesiyle, bir gerilim yavaş
yavaş tırmandırıldı. 2012 yazı,
savaşın tüm dehşetiyle yaşan-
dığı, yüzlerce gencin savaşta
öldüğü, her gün cenaze tören-
lerinin toplumsal psikolojiyi
bozduğu, hükümetin ırkçı söy-
lemleri tercih ettiği tam bir
savaş ve çözümsüzlük dönemi
oldu.

11. Bugün, tarihi bir dönem-
den geçiyoruz. Devlet, ilk kez
bir Kürt liderle bu düzeyde bir
görüşme içinde. İlk kez Kürt
sorununun çözümü yönünde
bu kadar kapsamlı adımlar
atılıyor. İlk kez Kürt halkı ulu-
sal varlığının tanınması
yönünde bu kadar gelişkin bir
olasılıkla karşı karşıya. Çözüm
yönünde atılan her adım,
yapılan her açıklama kemalist

yapının büyük sarsıntılar
yaşamasına neden oluyor.
Çözüm için atılacak her adım,
bu yapının yıkılmasını önlene-
mez bir şekilde hızlandıracak.
Bu, bildiğimiz Türkiye'nin
sonuna yaklaştığımız anlamı-
na geliyor. Nasıl bir
Türkiye'nin kurulacağı ise
çözüm sürecinin nasıl ilerleye-
ceğine, ezilenlerin, dışlanan-
ların, emekçilerin, yok sayı-
lanların bu sürece ne ölçüde
destek verebileceğine, ''Çözü-
me evet'' diyen dinamiğin top-
lumsal bir harekete dönüşüp
dönüşmeyeceğine bağlı. 

12. Kürt halkının haklarını
kazanması, anayasadan idari
tüm bir devlet yapılanmasına
kadar tüm sistemin demokra-
taikleşmesi, demokrasinin
aşağıya doğru yayılması açı-
sından oluşan bu tarihi fırsat,
sadece ezilenlerin mücadelesi-
nin bir kazanımı olmakla kal-
mıyor, aynı zamanda tüm ezi-
lenlerin içine girmesi, müda-
hil olması, desteklemesi gere-
ken yepyeni bir dönemin de
kapılarını aralıyor. 'Çözüme
hayır' diyenler, eski dünyanın,
eski Türkiye'nin, savaşın,
kemalizmin, ırkçılığın köhne-
miş kalıplarına saplanıp
kalanlar olacak. 'Çözüme
evet!' diyenler, barışın, özgür-
lüğün, demokrasinin aralanan
kapısında, Kürtlerin uzattığı
barış elini güçlü bir şekilde
tutanlar olacak.      

Çözümü destekliyoruz
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3sosyalist isci
haftanın
yorumu

“Türkiye’de 3 koldan paralel
devlet çalışması var. Bu ilişkileri
sabote edilmeye başladı.
Sıradan lobiler değil. ABD’de
Yahudi, Ermeni ve Rum lobileri
stratejik ve taktik müdahale edi-
yorlar. Her 3’ü de Anadolu çıkış-
lıdır.”

“Ermeni lobisi etkili. 2015’le
gündem olmak istiyorlar.”

“Anadolu İslamlaştıktan sonra,
bin yıllık bir Hıristiyanlık öfkesi
var. Rum, Ermeni, Yahudi,
Anadolu’da hak iddia eder.”

“Devreye giren İsrail lobisi,
Ermeni ve Rumlar, ‘Kürtler ne
kadar dışlanırsa o kadar başarılı
oluruz’ diyorlar. Bu paralel dev-
lettir.”

Bu sözleri bir ulusalcıdan ya da
devlet görevlisinden duysaydık
şaşırmazdık. Sadece midemiz
bulanırdı. Ama bu sözler,
İmralı’daki görüşmenin tutanak-
larından alıntılandı. 

Bu görüşler, bütünüyle yanlış
ve çarpıtılmış bir tarih anlayışı-
nın ürünüdür, Türk burjuvazisinin
resmi tarih ideolojisinin tekrarı-
dır.

Bugün misak-ı milli sınırları
içerisinde kalan ve Kuzey
Kürdistan olarak anılan bölgenin
bir kısmı, 1915 Soykırımı öncesi-
ne kadar tarihi Ermenistan top-
raklarıdır.

Bu toprakların kadim halkları
Ermeniler ve Rumlar
Anadolu’dan “çıkmadı”, silah
zoruyla kovuldu ve katledildi.
Daha sonra Yahudilerin de başı-
na aynı şey geldi.

Evleri, işyerleri yağmalandı,
köyleri ve kiliseleri gasp edildi.
Türkiye cumhuriyeti ve Türk bur-
juva sınıfı ilk sermayesini bu
talandan sağladı. 

İttihatçı çetelere Kürt ağaları
da destek verdi. Müslüman
olmayan iki halkı kırmayı başa-
ran Kemalist egemen sınıfın ilk
işi Kürtlerin ezmek oldu.

Katledilen Ermenilerin birçok
ülkede yaşayan çocukları ve
torunlarının bugün başlarına
gelenlerin hesabını sorması
kadar doğal bir şey olamaz. 

20. Yüzyılın ilk jenosidinin,
Ermeni Soykırımı’nın 100. yılın-
da, 2015’te tüm dünyanın ve
Türkiye’nin gündemine oturması
kaçınılmazdır ve halkların özgür-
lüğünden yana olan herkes bu
gündeme sahip çıkmalıdır.

Kovulan azınlıklara olmadık bir
güç ve rol atfetmek, Türkiye’ye
“kökü dışarıda” bir takım lobi-
lerce müdahale edildiği Türk mil-
liyetçiliğinin ürettiği bir uydur-
macadır. 

Türkiye devleti PKK’nin “dış
mihrak” olduğunu kanıtlamak
için yıllarca Öcalan’ın aslında
Ermeni olduğunu anlatıp durdu. 

Barış süreci sadece Kürtlerin
değil devlet tarafından ezilmiş
tüm halkların özgürleşme süreci-
dir. Kürtler, Türkler, Ermeniler,
Rumlar, Yahudiler tarihi adalet
mücadelesinde yoldaştır.

İmralı tutanaklarında Öcalan’ın
ağzından aktarılan, Müslüman
olmayan halkları hedef alan
görüşlerin, barış ve özgürlük
mücadelesinin saflarında yeri
yoktur.

* Gnik Garabet’in tweeti

Volkan Akyıldırım

‘Batı Ermenistan'a gittim
Kürdistan'ı gördüm’ *

DÜNYA

marksizm2013
18-23 Nisan İstanbul      
Özgürlükçü solun en geniş  tartışma ve eylem platformu 

Yunanistan’da 20 Şubat’ta
yapılan genel greve on bin-
lerce kişi katıldı. 

Son yıllardaki en büyük
yürüyüşlerden birine sahne
olan grevin temel talepleri
Avrupa Birliği, IMF ve
Avrupa Merkez Bankası’nın
talep ettiği kemer sıkma
önlemlerinin iptal edilme-
siydi. Yunanistan’daki sağcı
hükümet daha önce işçilerin
direnişi yüzünden hayata
geçiremediği önlemleri ger-

çekleştirmek için bastırıyor.
Önde gelen aktivistler şid-
dete karıştıkları suçlanma-
sıyla tutuklanırken, grev
hakkı da kısıtlanmaya çalı-
şılıyor. 

Hükümetin son hedefiyse
özel sektördeki ulusal özel
görüşmeleri ve sözleşmeleri
ortadan kaldırarak şirketle-
rin sendikalarla muhatap
olmadan istedikleri kadar
kişiyi atabilmelerini sağla-
yabilmek.

Yunanistan’da kıyası direniş
İtalya’daki seçimler hem

ekonomik kesintilere karşı
çıkışın hem de tüm
Avrupa’da görülen ana akım
politik partilere güven kay-
bının göstergesi oldu.
Sandıktan az farkla Sosyal
demokrat koalisyon çıkar-
ken Senato’da ise çoğunlu-
ğu Berlusconi’nin faşist des-
tekli koalisyonu kazandı.
Başbakanlık yapan AB ve
kemer sıkma politikaları
yanlısı Mario Monti ise %10

oy alabildi. Seçimin asıl
kazananı Beppe Grillo’nun
Beş Yıldız Hareketi oldu.
Çoğu partinin aksine seçim-
lere bir koalisyonla değil tek
başına giren Grillo oyların
%25’ini aldı. Italya’daki alı-
şıldık yozlaşmışlığa karşı
çıkan ve kesintilere karşı
çıkan Beş Yıldız Hareketi,
tek adam yönetimiyle idare
ediliyor. Sol oylardaki düşü-
şün ardından sisteme yöne-
len tepki oylarını topladı.

İtalyan halkı kesintilere karşı

Euro bölgesinde krizi derin-
den yaşayan Portekiz’de 1
milyon kişi kesinti programı-
nı uygulayan sağcı hüküme-
tin istifa etmesi için sokağa
döküldü. 

10 milyon nüfusluk ülkenin
onda birinin katıldığı radikal
gösterilerde 1974 Karanfil
Devrimi’nin marşı “Grândola
Vila Morena” hep bir ağızdan
söylendi. 

Portekiz işçi sınıfı, Avrupa
Komisyonu, Avrupa Merkez
Bankası ve Uluslararası Para
Fonu’nun (IMF) oluşturduğu

troykanın talebi doğrultusun-
da hükümetin yürüttüğü eko-
nomik saldırıyı durdurmak
için direniyor. 

Borcunu ödeyemez hale
gelen Portekiz’i yöneten mer-
kez sağ hükümet, Troyka’nın
78 milyar euroluk “kurtarma”
planı karşılığında kemer
sıkma tedbirlerini hayata
geçirdi. 

Geçen yıl ücret ve emekli
maaşlarında kesintiye giden
hükümet, bu yıl da vergiyi
arttırdı. 

Ülkede işsizlik yüzde 16.9

gibi rekor bir seviyeye çıktı.
Portekiz ekonomisinin bu yıl
yüzde 2 küçülmesi bekleni-
yor.

Euro bölgesinde
kitlesel isyanlar

Başkent Lizbon’da yapılan
gösteriye 500 bin, Porto şeh-
rindeki gösteriye ise 400 bin
kişi katıldı. 

Ülkenin en büyük sendikası
CGTP’nin başını çektiği gös-
terilerde bütçe kesintilerin-
den en fazla etkilenen öğret-
menler, sağlık çalışanları ve

emekliler ayrı kortejler oluş-
turdu, daha sonra yürüyüşün
ana koluyla birleşti.

İki komşu ülke İspanya ve
Portekiz’de kitlesel mücadele
paralel olarak yükseliyor. 

Troyka’nın dayatmalarına
direnen Yunanistan işçi sını-
fını, komşusu Bulgaristan’da
halkın sağcı hükümeti devi-
ren hareketi izledi.  

Kapitalist sınıf euro bölgesi-
nin krizine çare bulamazken,
kesintilere karşı direniş siyasi
bir isyana dönüşerek yayılı-
yor.

Portekiz’de 1 milyon işçi 
sokaklara döküldü

www.marksizm.biz

DSİP’e 
üye ol!
0531 451 62 51 
0555 637 24 50
www.dsip.org.tr 
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SORU
CEVAPsosyalist isci

Kürtler ayrı bir
devlet kurabilir mi?

Ulusal kimliklerinin tanın-
ması için mücadele eden
halkların taleplerini kendi
devletlerini kurmaları da
dâhil olmak üzere destekle-
mek ne anlama gelir? Daha
açık bir ifadeyle Kürt halkının
ayrı bir devlet kurma hakkını
savunmak ayrılmalarını
savunmak anlamına mı gelir?
Sınırların ve sınıfların olma-
dığı bir dünyayı arzulayan
sosyalistler bu hakkı savuna-
rak yeni devletlerin kurulma-
sını, yeni egemen sınıfların
doğmasını desteklemiş olmu-
yor mu? Hayır. Çünkü ayrılma
hakkını savunmak basitçe
“ayaklanan halklar kendi
devletlerini kursun o zaman”
demek değildir. Kürt halkı
bugün ayrı bir devlet kurmayı
talep etmese bile Kürt olma-
yanların bunun bir hak oldu-
ğunu savunmasının birkaç
önemi vardır. 

Öncelikle önemli olan on
yıllardır Kürt kimliğini tanı-
mamak adına baskıya, şidde-
te ve Kürtlere yönelik ayrım-
cılığa başvuran Türk devleti-
nin bu politikalarında bir
araç olarak kullandığı milli-
yetçilikle hesaplaşmaktır.
Türk nüfusun yoğun olduğu
batıda milliyetçi argümanlar-
la halkların birbirine düşman
edilmesine karşı, Kürtlerin de
ayrı bir ulus olduğunu ve tüm
uluslar gibi kendi devletlerini
kurma haklarının olduğunu
savunmak Türk kimliğinin
ayrıcalıklı olduğunu anlatan
milliyetçiliğe karşı mücadele-
nin bir parçasıdır. 

Kürtlerin nasıl yaşayacakla-
rına en doğru kendilerinin
karar verebileceğini savunur-
ken ayrı bir devlet kurmaları-
nın da Kürtler için bir hak
olduğunu söylemek aynı
zamanda Kürt halkına güven
verir. Tıpkı evliliği sonlandır-
ma hakkının sadece erkeklere
değil kadınlara da tanınması
gibi. Toplumdaki cinsiyetçi
fikirlere maruz kalan ve
çoğunlukla ev işlerini tek
taraflı olarak yüklenmek
zorunda olan kadınların iste-
dikleri zaman kullanabilecek-
leri boşanma haklarının
yasal olarak tanınmış olması
kadınlar için bir güvencedir.
Bir kadının boşanma hakkı-
nın yasalarca tanınıyor olma-
sı onun illa ki boşanacağı
anlamına gelmez, böyle bir
hakkın varlığı boşanmaya
teşvik edici veya zorlayıcı bir
unsur da değildir. Bu hakkı
kullanma kararı kadının iste-
ğine bağlıdır. Kürtlerin ayrı
bir devlet kurması gerektiğini
söylemekle istedikleri zaman
kullanabilecekleri ayrılma
haklarının olduğunu söyle-
mek arasında da böylesi bir
fark vardır. 

Meltem Oral

iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr
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FUKUŞİMA’YI UNUTMADIK

� 11 Mart günü tüm dünya nükleer santral-
lerin ne kadar tehlikeli olduğuna tanık oldu.
� Japonya’da meydana gelen deprem ve

tsunaminin ardından  Tokyo Elektrik Güç Şir-
keti’ne ait Fukuşima nükleer santralindeki 3
reaktör kapatıldı.
� Tsunami sonucu elektrikler kesildi ve 6

reaktörün soğutma üniteleri devre dışı kaldı.
Yanma ve patlamalar başladı.
� Ölümcül radyasyon sızmaya başlarken

santralin 20 kilometre çevresinde yaşayan
200 bin kişi tahliye edildi.
� Felakatin bilançosu çok ağırdı. Çernobil

kadar büyük bir felaket yaşandı. İçme suyu-
na radyasyon karıştı ve ölüm tüm atmosfere
yayıldı.
� Dünyada nükleer enerji kullanan bir çok

devlet Fukuşima’dan sonra santralleri kapat-
ma ve yenilenlerini yapmama kararı aldı.
� Türkiye’de ise AKP hükümeti nükleer

santral kurmakta hala ısrar ediyor.

Nükleer santral
is-te-mi-yo-ruz
Dünya nükleeri terk ediyor.

Türkiye’de yaşayanların yüzde
74’ü nükleer santral istemiyor.
AKP hükümeti ise nükleer
programını durdurmayarak,
iki santral kurmakta ısrar edi-
yor. 

Hükümetin insan ve canlı
yaşamını tehlikeye atan ölüm-
cül programına dur demeliyiz. 

1975’ten beri egemen sınıf ve
devlet nükleer santral kurma-
nın peşinde. Ancak her sefe-
rinde direnen insanları karşı-

larında buldular ve geri adım
attılar. AKP’nin nükleer prog-
ramını durdurabiliriz. Biz iste-
mediğimizi hep birlikte göste-
rirsek yapamazlar!

Küresel Eylem Grubu (KEG),
‘nükleer ölüme hayır’ diyen
herkesin mücadele ağıdır.
Akkuyu’da, Sinop’ta santral
kurulmasını engellemek
zorundayız. Sen de aktivisti ol,
hep birlikte yaşamı savunalım. 

İletişim: 0 555 8631636 -
www.kureseleylem.org

� Tsunami olasılığı bilinmesine
ve dikkate alınmasına rağmen,
boyutları küçümsendiğinden
ötürü yeterli derecede önlem
alınmadı.
� Japonya nükleer teknolojide
de diğer teknolojik gelişmeler-
de olduğu gibi önemli bir
konumdayken bu felaket mey-
dana geldi. Japonya'nın iyi
organize olmuş ileri derecede
acil durum yapılanması, acil
durum esnasında devreye gire-
cek tepki mekanizmaları ve
işine adanmış, işinde uzman
işçileri vardı. Ancak görüldü ki,
"en iyi nükleer güvenlik reji-
minde bile olsanız, kazaların
karmaşık yapısı acil durum tep-
kilerinizi boğabilir".
�Nükleer santralleri tasarlar-
ken ve/veya inşaa ederken tüm
olasılıkları göz önünde bulun-
durduğunuzu düşünseniz, tüm
alternatif felaket senaryolarını
kurguladığınıza emin olsanız
bile beklenmedik bir durumla
karşı karşıya kalabilirsiniz ve
bu 'beklenmedik' durum nesil-
lerce sürecek bir felakete neden
olabilir. Hiçbir zaman tüm ihti-
malleri göz önünde bulundur-
duğunuzu iddia edemezsiniz.
Prof. Dr. Teller'ın sık sık kullan-
dığımız manidar sözüne bir
daha kulak kabartacak olursak:
"Ciddi bir nükleer aksilik olma-
sı olasılığı gerçektir, bir aksilik
olması durumunda meydana

gelecek hasar ise sonsuzdur."
� Ciddi bir iklim değişikliği
dönemine hızla girerken, su
baskını, fırtına ve benzeri bek-
lenmedik ani, aşırı hava olayla-
rı kendisine paralel bir şekilde
beklenmedik felaketlere yol
açma potansiyellerini her
zaman taşır.
�Güvenli bir yerde yedek ekip-
manların bulunması ve insan-
ların bu ekipmanları nasıl kul-
lanacağını bilmesi, çıkarılacak
en bariz derslerden biri.
Türkiye'nin ise, henüz (ve uma-
rız hiç bir zaman) nükleer sant-
rali olmamasına rağmen dün-
yanın en önemli 20 radyoaktif
kazası arasında yer alıyor olma-
sı ve deprem gibi afetlerde gör-
düğümüz aciz durum, nükleer
santraller için çıkarılan bu en
bariz dersi ne kadar ciddiye
almamız gerektiği alarmını ver-
mekte. Kaldı ki, Akkuyu-Ecemiş
fay hattının 25 km (Enerji
Bakanı "100 km" diyor, hadi
öyle olsun) uzağındayken yıllar
önce alınan lisans bugün geçer-
sizdir.
�Kesin olarak ne yaptığını
bilen çalışanların ve uzmanla-
rın sürekli olarak santralde
görev yapması ve küçümsenen
risklerin kontrol altında tutul-
ması gerekir. Türkiye'nin sant-
rali de nükleer uzmanlığı da
hiç olamadı.

Ne ucuz ne de güvenli
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