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Düzce’de bir sene denediler, beceremediler
Denizli’de hekimler hayýr dedi.!
Ýzmir’de 500 bin insan oylarýyla karþý çýktý!

SAÐLIÐIMIZI KORUMAK ÝÇÝN

BEYAZ EYLEME

C

umhuriyet tarihinin gördüðü
en yýkýcý hükümetlerden biri
AKP. Ýktidarda oturduðu 5 yýl
boyunca neo liberal saldýrý
bombardýmanýný sürdürdü, sürdürm eye devam ediyor.

Devlet elindeki büyük iþletmeleri
özelleþtirmekle yetinmediler. Hastaneleri
sattýlar. Saðlýðýmýza saldýrýyorlar.
Ýlaçlarýmýzý kýsýtladýlar. Öðrencilerin
medikolarýna saldýrýyorlar. Emeklilerin
maaþlarýnda kesintiye gitmeye çalýþýyorlar.
Artýk ayda 127 lira geliri olan her dört kiþilik aile 64 lira prim ödeyecek.
Yalnýzca onlarýn belirlediði saðlýk hizmetlerinden faydalanabileceðiz. Gerisine para
vermek zorundayýz. Emeklilik prim gün
sayýsý yükseltiliyor. Mezarda bile emekli
olamayacaðýz. Ýþe yeni baþlayanlar ilk 90
gün prim ödese bile saðlýk hizmeti alamayacak. Mahallemizdeki saðlýk ocaðýmýza bile
göz diktiler. Üstelik saðlýk çalýþanlarýnýn iþ
güvencesini de ortadan kaldýrýp aralarýnda
bir rekabet yaratmaya çalýþýyorlar.
Dünyada denenmiþ ne kadar neo liberal
saldýrý varsa AKP hükümeti bizim üzerimizde denemeye çalýþýyor.
Ama yoksullarýn oylarýný alýp yoksullara
saldýranlarýn sonunu dünyanýn her yerinde
görüyoruz. Örneðin Latin Amerika'nýn

yoksullarý, iktidara taþýdýklarý temsilcileri
kendilerine ihanet edince, onlarý alaþaðý
etmenin yolunu da gösteriyor.

Parlamenter deðil, sokakta
muhalefet
Türkiye meclisindeki parlamenter
muhalefet ise AKP'ye muhalefeti neo liberal saldýrýlarýndan dolayý deðil, 'irticacý'
olduklarý gerekçesiyle yapýyor. Çünkü bu
muhalefetin neo liberalizm açýsýndan
AKP'den bir farký yok. Hepsi özelleþtirmeci, hepsinin her þeyimizde gözü var. Onlar
da iktidara gelince ayný saldýrýlarý sürdürecekleri için bu politikalara ses çýkarmayýp
büyük sermayenin icazetini almak istiyor.
En büyük muhalefet partisi CHP'nin
baþýndaki Baykal'ýn bir kez bile emekten
yana bir muhalefete dair bir söz söylediðini duyduk mu? Geniþ yýðýnlar yaklaþan
seçimlerde oy verecek parti ararken CHP
kendisine yandaþ olarak faþist parti
MHP'yi seçiyor. Çünkü Baykal milliyetçi
ve neo liberal.
Yoksullar için yýkým çoktan baþladý. Bu
yýkýmý durduracak olan ne CHP, ne de
baþka bir parlamenter muhalefet partisi.
Adres belli: þimdiden direniþ takvimini
açýklayan Tabipler Birliði ve ona destek
veren emek örgütleri. Sokaðýn sesini
duyurmak için sokakta olmak gerek.

1 MART

saðlýk
ocaklarýmýzýn
önündeyiz
11 MART

Ankara Sýhhiye’de
mitingdeyiz
14 MART

GREV

Sosyalist Ýþçi’nin
aylýk eki
Antikapitalist’in
Þubat sayýsý çýktý.
Satýcýnýzdan
alabilirsiniz

Defolup gidin
Ortadoðu’dan
Lübnan’da gene saldýrý hazýrlýklaýr var. Bu kez içerde ABD
yanlýsý rejimin milisleri ve NATO
ordusu Ýsrail’den yana savaþa
katýlacak.
ABD ise Ýran’a saldýrmaya
hazýrlanýyor.

Sayfa: 4-55

Faþistlerle
tartýþamayýz
TV programlarýnda sýk sýk
rastlýyoruz. Saðcýsý, solcusu, liberali, muhafazakârý, her siyasi
görüþten insan ülkücü faþistlerle
tartýþma programlarýna katýlýyor.
Muhtemelen amaçlarý meydaný
onlara býrakmamak, kendi sözlerinin de duyulmasýný saðlamak.

Sayfa: 3

Ermeni kültürü
Ermeniler buralarda ve olabildikleri her yerde bizimle
bizim kadar yaþadýlar ve yaþýyorlar. Geçtiðimiz ay hepimize
üzüntünün yanýnda bir dolu da
umut veren cenazeden sonra
daha da içimizde ve özgürce
yaþayacaklar.

Sayfa: 3
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Mücadeleye
devam
Ankara'da travesti ve
transseksüellere
saldýrýlar ve cinayetler
sürüyor.
Ýlk olarak 2006 Nisan'ýnda göze çarpan,
Ocak ayýnda artan saldýrýlarý durdurabilmek için
travesti ve transseksüeller sokaða çýktýlar.
Örgütledikleri mumlu
eylemler, saldýrýlarý
düzenleyen çeteden 2
kiþinin yakalanmasýný
saðladý.
Bu sonuç doðrultusunda eylemlere son verildi
fakat þiddet, baský,
cinayetler devam ediyor.
14 Þubat'ta bir travesti
daha öldürüldü. Þimdi
Pembe Hayat LGBTT
derneði kitlesel bir
eylem örgütlemeyi
düþünüyor.
KEG'in Ankara'da
baþlattýðý cinsiyetçilik,
homofobi ve transfobiyle
mücadele kampanyasý
dahilinde Kaos GL ve
Pembe Hayatla birlikte
bir panel örgütleme
kararý alýndý. 3 Mart'ta
yapýlmasý planla-nan
paneli KEG, KAOS ve
Pembe Hayat hep birlikte örgütleyecek.
Bunun yaný sýra KEG
aktivistleri 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde
sokaða çýkmak için
faaliyete geçtiler.

80

milyon
Küresel ýsýnma sonunda
artacak olan sivrisinekler
yüzünden sadece
Afrikakýtasýnda sýtmadan
ölecek insan sayýsý

Irkçýlar ve
ýrkçýlýk
Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi Baþkaný Togay
Bayatlý, yaptýðý bir konuþmada Trabzonlulara seslenerek morallerini bozmamalarýný istedi. Bayatlý,
ASALA'nýn cinayetlerini
hatýrlatarak "Hiç üzülmeyin. Birisi öldü, tamam
ölmüþ. Ona üzülmeyin. 40
tane de bizim hariciyecimiz
gitmiþ, kimse onlarý sormuyor. Biraz da onlardan
bahsedelim" dedi
Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nin adresi
turkishnoc.org
Bu katil ruhlu ýrkçýyý protesto edelim.

MERAKlitus
Küresel ýsýnma sonucu denizlerin yükselmesinden sadece
Britanya kýyýlarýnda
kaç insan etkilenecek?

Beyaz çaðrý

Saðlýk ocaklarýmýzý vermiyoruz
1 Mart 2007 Perþembe
günü Tabip Odalarý kendi
tespit edecekleri bir saðlýk
ocaðýnýn önünde hekimler
ve saðlýk çalýþanlarýyla birlikte kitlesel basýn açýklamasý yapacaklar ve taleplerimiz ile mart ayý
içerisinde gerçekleþtirecekleri etkinlikleri kamuoyuna
ilan edeceklerdir. "Saðlýk
ocaðý nöbeti" gibi birçok
etkinliðin yapýlacaðý gün
boyunca tüm halkýmýz
saðlýk hakkýna, kamu
saðlýk kurumlarýna, saðlýk
ocaklarýna sahip çýkarak
hekimleri ve saðlýk çalýþanlarýný desteklemeye davet
edilecektir.
Beyaz Referandum
(Nabýz sayýmý ) : 5-9 Mart
2007 Pazartesi-Cuma günleri boyunca tüm saðlýk
kurumlarýnda gerçekleþtireceðimiz Beyaz
Referandum ile dört yýldýr
uygulanmakta olan saðlýk
politikalarý konusunda
hekimlerin ve saðlýk
çalýþanlarýnýn yükselen
"Nabzýný sayacaðýz". Hafta
boyunca TTB tarafýndan
hazýrlanacak afiþlerin ve
Küresel Eylem
Grubu'nun düzenlediði
ve 85 kiþinin katýldýðý
Saðlýkta Dönüþüme Karþý
Bir Araya Geliyoruz panelinde Prof. Dr Gazanfer
Aksakoðlu saðlýkta
dönüþümün dünyadaki
ekonomik temellerini ve
uygulamada ne gibi
sonuçlara yol açacaðýný
anlattý.
Dr Erkan Kapaklý ise
aile hekimliði uygulamasýnýn hem hekimler
hem de vatandaþ açýsýndan yýkým getireceðini,
aile hekimliði için
hükümetin vaat ettiði hiç
bir þeyin gerçekleþmesinin mümkün
olmadýðýný anlattý.
Uzm. Samed Baskak'da
uygulanacak bu sistemle

bildirilerin daðýtýmý, saðlýk
birimleri ziyaretleri,
toplantýlar, toplu nöbetler
ve benzeri etkinlikler
gerçekleþtirilecek, miting
ve GöREV etkinliðine çaðrý
yapýlacaktýr.
Beyaz Miting: 11 Mart
2007 Pazar günü Ankara
Sýhhiye'de Saðlýk Bakanlýðý
önünde bütün illerden
gelecek hekimlerle gerçekleþtirilecek mitingde Beyaz
Referandum'dan çýkan
Nabýz sayýmýnýn sonuçlarý
açýklanacak ve Türkiye

Ýzmir’de KEG paneli
üniversite öðrencilerinin
ve üniversite çalýþanlarýnýn muayene ve
tedavi kurumu olarak
yararlandýðý medikolarýn
týpký saðlýk ocaklarý gibi
kapatýlacaðýný, hem
öðrencilerin hem de
çalýþanlarýn maðdur olacaðýný vurguladý.
Tartýþma kýsmýnda
geçmiþteki mücadele
deneyimleri anlatýldý.
TTB'nin açýklamýþ
olduðu eylem takvimine
paralel çalýþmalar yapýlmasýnýn önemi vurgulandý. Konunun sadece
saðlýk çalýþanlarýnýn

Sandýðýmýzdan da kötü
Küresel ýsýnmanýn
sonuçlarý aslýnda
sandýðýmýzdan daha
vahim. Son iklim raporunda pek de dikkat
edilmeyen bir açýklama yer
aldý. Isý artýþý aslýnda önceki tahminlerden çok daha
fazla olacak. Çünkü bu iþe
kafa yoran bilim insanlarý
dünya üzerindeki ormanlarýn ve okyanuslarýn karbondioksit gazý emme yetilerinin eskiye oranla çok
azalmýþ olduðunu keþfettiler. Bunun anlamý þu:
öngörülen tarihlerden çok
daha erken kavrulmaya
baþlayabiliriz.
Bilindiði gibi sýcaklýðýn
sadece 4 derece artmasýyla
yüzlerce canlý türü yok olacak, gýda ve su aþýrý derecede azalacak, seller sonu-

saðlýk ortamýna yönelik
görüþlerimiz kamuoyuna
duyurulacaktýr. Beyaz
Miting, baþta saðlýk
emekçileri olmak üzere
tüm sendikalar, meslek
örgütleri ve saðlýk hakkýna
sahip çýkan bütün kurum
ve kiþilerin katýlýmýna açýk
olarak gerçekleþtirilecektir.
Beyaz görev: Türkiye'de
modern týp eðitiminin
baþladýðý ve uzun yýllardýr
Týp Bayramý olarak kutladýðýmýz 14 Mart 2007
Çarþamba günü bütün

cu milyonlarca insan göç
edecek.
Ayrýntý gibi görünen bilgilerse daha dehþet verici.
Örneðin sivrisinek sayýsýnda müthiþ bir artýþ olacak.
Bunun sonucunda yalnýzca
Afrika'da 80 milyon insan
malarya hastalýðýna
yakalanacak. Tüm dünyada ise 2.5 milyar insan
ateþli hastalýklara tutulacak.
Sonuçlarýn korkunçluðu
bir yana, küresel ýsýnmaya
karþý mücadelenin sonu
gelmiþ deðil. Hepimizin
yapabileceði bir þey var.
Örneðin 28 Nisan'da
yapýlacak merkezi mitinge
katýlmak ve katýlabilecek
herkesi kolundan tutup
"sen de gelsene" demek
gibi.

meselesi olmadýðý tüm
çalýþanlarýn bu mücadele
sürecine katýlmasýnýn
önemli olduðu belirtildi.
Evlerde okullarda, iþyerlerinde, mahallelerde bu
çalýþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiði, Ýzmir'de
aile hekimliði uygulamasýnýn baþlamasýnýn durdurulmasý veya bunun
için birlik içinde güçlü bir
mücadele verilmesi
gerektiðine deðinildi.
GSS'nin durdurulmasýnýn ise bu yýkým programýný uygulanamaz
hale getireceði vurgulanýrken, katýlan üniver-

saðlýk birimlerinde
GöREVde olacaðýz. GöREV
etkinliðimiz sýrasýnda
saðlýk hizmetlerinin ticarileþtirilmesi politikalarýna
yönelik itirazlarýmýzýn yaný
sýra TTB'nin yýllar
içerisinde biriktirdiði
deðerlerden oluþacak pozitif çözüm önerilerimizi
kamuoyuna açýklayacaðýz.
TTB'nin açýklamýþ olduðu
bu eylem takvimini SES
destekliyor. Büyük olasýlýkla birçok sendika, meslek
odasý, dernek ve siyasi
yapý da bu eyleme destek
verecektir. KEG(Küresel
Eylem Grubu'da) var olduðu her yerde bu eylemlerin
daha büyük olmasý için
çaba sarf edecek..
1 Mart günü açýklanan
saðlýk ocaklarýnýn önünde
daha büyük kalabalýklarýn
toplanmasý için çalýþacaðýz.
11 Mart'ta Ankara'da
Beyaz Eylemde, 14 Mart ve
sonrasýnda iþ býrakan tüm
saðlýk çalýþanlarýnýn yanýnda olacaðýz.
Birleþik bir mücadeleyle
bu saldýrý yasalarýný durduracaðýz.
site öðrencileri medikolarýnýn kapatýlmamasý için
bir kampanya baþlattýklarýný var olduklarý tüm
kampüslerde bu mücadeleyi yükselteceklerini ve
12 Mayýs'ta Ankara'da
merkezi bir miting yapacaklarýný duyurdular.
Kazanmanýn mümkün
olduðu vurgusu birçok
katýlýmcý tarafýndan dile
getirildi.
Hrant'ýn cenazesinde
nasýl bir araya geldiysek,
1 Mart'ta tezkereyi nasýl
durdurduysak, Fransa'da
CPE yasasýný, Yunanistan'da eðitim kurumlarýna saldýrýyý nasýl engellediysek bu saðlýkta yýkým
yasalarýný da durduracaðýz diyerek bitirdik.

Cemil Çiçek
sus artýk!
Þemdinli bombalamasýndan sonra
Radikal'den Zihni
Erdem ve Milliyet'ten
Derya Sazak, iþin içinde
devletin de olabileceðine
dair kuþkularý haberleþtirmiþti. Genelkurmay
da suç duyurusunda
bulunmuþtu. Ancak
savcýlýk da mahkeme de
"Suç unsuru yok" dedi.
301 militaný Çiçek derhal
harekete geçip
Yargýtay'a baþvurdu ve
üyesi olduðu hükümetle
büyük bir çeliþkiye
düþtü. Yargýtay ise
Çiçek'in talebini oybirliðiyle reddetti.
301 konusunda Devlet
Bahçeli, Yaþar Büyükanýt
ve Deniz Baykal hala
ayný þeyleri söylüyor.
Baykal bunun neden
düþünce özgürlüðü
meselesi haline getirildiðini anlamadýðýný
söylüyor.
Milliyetçiliðinden bir an
bile kuþku duymadýðýmýz Baykal'ýn
zekasýndan kuþku duyabiliriz artýk.

12

mayýs
ankara

Ankara’da
miting
Ýzmir KEG toplantýsýnda çeþitli üniversitelerden bir araya gelen
öðrenciler Saðlýkta
Dönüþüm Yasasý ile birlikte Medikolarýn kapatýlacaðýný tartýþtýlar.
Öðrenciler Panel’den
sonra ayrýca toplanarak
medikolar konusunda ne
yapacaklarýný kararlaþtýrdýlar.
17 þehirde 33 üniversite
kampüsünü ulaþýlacaðýný saptayan öðrenciler 12 Mayýs günü
Ankara’da Medikomu
Vermiyorum mitingi
yapmaya karar verdiler
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Aþaðýdan hareketin
sosyalistler için önemi
Hrant Dink’in cenazesinden bu yana solda bu
cenazeye katýlanlarý örgütleme telaþý baþladý.
Kimileri için is, daha çok sosyal demokratlar için,
cenazeye katýlan devasa kalabalýk büyük bir seçmen kitlesi olarak da görülüyor.
Oysa cenazeye katýlýmýn o denli büyük
olmasýnýn baþlýca nedeni cenazenin hiçbir
siyasetin veya topluca solun damgasýný taþýmamasý. Ne yazýk ki sosyal demokrasiden sosyalistlere kadar sol bunu göremiyor. O büyük
kitlenin oluþumunda yürüyüþün tek bir ortak
pankart altýnda olmasýnýn rolü büyük.
Eðer cenaze sol bir gösteri olsa gene büyük olabilirdi. Belki 10 bin, belki, 20 bin kiþi katýlýrdý. Bu
da büyük bir yürüyüþtür ama Rakel’in dediði gibi
“milat” deðildir. Oysa Hrant’ýn cenazesi bir milat
olarak ortaya çýktý.
Türkiye’de hareket yok diyenlere, milliyetçilik
yükseliyor diyenlere, sokakta muhalefet yok
diyenlere çarpýcý bir yanýt verdi.
Bu hareketin en önemli özelliði yeni olmasý ve
yeni bir arayýþ içinde olmasý. Bu nedenle çeþitli
sol örgütlenmelerin tek baþlarýna ya da aralarýnda seçimlerden 2 ay önce kuracaklarý bir birliðin
hiç bir þansý yok.
Eðer sol Hrant’ýn cenazesine katýlanlarýn
örgütlenmesini istiyorsa önce bunu sokakta
gerçekleþtirmelidir. Yukarýdan bir birlik giriþiminin hele hele sadece seçimler için kurulacak
bir birliðin hiçbir iþe yaramayacaðý açýk. Onun
yerine hergün sokakta kampanya yapan, milliyetçiliðin hertürüne karþý açýk ve net bir tutum
alan, neoliberalizme, emperyalist savaþa açýk ve
net tutum alan küresel ýsýnmaya karþý sesini yükselten ve bu tutumlarýný sokakta ifade eden bir
çalýþma o büyük yýðýnýn ilgisini çekebilir. Ama bu
da yetmez.
Sol ayný zamanda o hareketin örgütlenmesinin
önünü açmalýdýr. Bu, yüzbinlerin örgütlenmesi,
örgüte sahip çýkmasý, örgütün kararlarýný
belirleyebilmesidir. Yoðun bir tartýþma ve yoðun
bir birlikte faaliyet demektir.
Bunlar yapýlabildiði takdirde sol bu ülkede iktidara doðru yürüyebilir. Bu bir hayal deðil!

Þimdi direniþ zamaný
AK Parti yeni liberalizmin partisi. Oysa parlamener muhalefet ve solun kimi kesimleri onun
bu özelliði ile ilgilenmiyorlar. Gerçek dýþý suçlamalarla AK Parti’ye yükleniyorlar.
AK Parti ise bu arada en azgýn yeni liberal politikalarý uyguluyor. Bunlarýn içinde en önemlisi
kuþkusuz saðlýk hakkýmýzý elimizden almayý,
emekliliði kuþa çevirmeyi amaçlayan Saðlýkta
Dönüþüm Yasasý var.
Bu yasa çýkarýlmaya çalýþýldýðiý ilk günlerde
direniþle karþýlaþtý. Bunun sonucu olarak yasa
ertelendi.
Þimdi önümüzde yasayý bütünüyle durdurmak
için zaman var. bu süre iyi deðerlendirilirse
saðlýk hakkýmýzý, medikolarýmýzý, saðlýk ocaklarýmýzý, emekliliðimizi korumuþ olacaðýz.
Tabip Odalarý Mart ayý içinde bir eylem programý açýkladý. Saðlýk Emekçileri Sendikasý, SES
bu programý desteklediðini açýkladý.
Küresel Eylem grubu, KEG’in Ýzmir2de düzenlediði saðlýk sempozyumu da Beyaz Eyleme
destek veriyor.
Þimdi görev Beyaz eylemleri daha da
güçlendirmek. 1 Mart’ta saðlýk ocaklarýmýzýn
önündeyiz. 11 Mart’ta Ankara’da yürüyüþ ve miting yapýyoruz. 14 Mart’ta ise iþ býrakýlýyor.
Kolay gelsin!
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Faþistlerle tartýþamayýz
Cengiz ALÐAN
TV programlarýnda sýk sýk
rastlýyoruz. Saðcýsý, solcusu, liberali, muhafazakârý, her siyasi
görüþten insan ülkücü faþistlerle tartýþma programlarýna
katýlýyor. Muhtemelen amaçlarý
meydaný onlara býrakmamak,
kendi sözlerinin de duyulmasýný
saðlamak.
Programa konuk edenlerin de
amacý, zýt kutuplarý ateþli tartýþmalara sürükleyip reytinglerini
ve dolayýsýyla þöhretlerini yükseltmek olsa gerek. Ama iþin
bundan farklý yönleri ve
sonuçlarý var.
Diyelim bir tartýþma programýna ülkücü faþist Mehmet Gül ile
birlikte katýldýnýz. Konu da
Ermeni meselesi. Sizin fikrinize
göre Ermeni soykýrýmý var.
Mehmet Gül adlý faþiste göre ise
bu soykýrým 'sözde' ve
Türkiye'yi bölmek isteyenlerin
bir oyunu. Meselenin çözümü
konusunda nasýl tartýþacaksýnýz?
Ermeni sorununu en çok dile
getirenlerden biri olan Hrant
Dink'i hain ilan edip kafasýna
kurþun sýkan ideolojinin
sahibiyle, Hrant'ý sonuna kadar
savunan birinin tartýþmasý nasýl
olanaklý olabilir?

etmek de gerekir. Kamuoyu
önünde ikide bir onlarý sergilemek ise yaygýnlaþmalarýna ve
sanki diðer siyasal partilerle
aynýlarmýþ, bir farklarý yokmuþ
gibi algýlanmalarýna yol açar.
Oysa bir farklarý var, hem de
çok önemli bir farklarý.
Türkiye'de hiçbir siyasal parti,
bugüne kadar, komando kamplarý kurup yetiþtirdiði silahlý
adamlarý aydýnlarýn,
sendikacýlarýn, solcularýn üzerine salmadý. MHP hariç. Hiçbir
siyasal partinin militaný Hrant
Dink'i vurmadý. BBP hariç. Ne
ANAP üyeleri, ne AKP tabanýndaki gençler, üniversitelerde ve
öðrenci yurtlarýnda satýrlarla,
döner býçaklarýyla terör estirmedi. Bunu yapan tek siyasal parti
MHP (ve küçük kardeþi BBP).

MHP-B
BBP Nazidir

Almanya'da Nazilerin iktidarý
adým adým yaklaþýrken Alman
Komünist Partisi, diðer solla birleþip faþizmi durdurmaya çalýþmak yerine, onlarýn parti içi
toplantýlarýna dahi katýlýp
Nazilere milliyetçi propaganda
yapmýþtý. Nazilerin iktidarýnda
ilk kapatýlan parti hangisiydi
dersiniz?
Faþistlerin sermaye açýsýndan
bir görevi var. Ama bu görev
baþkalarýyla tartýþmak deðil.
Kapitalizmin krizinin en derinleþtiði anlarda, onun en saðlam
savunucusu olarak, sokaða
dökülen iþçi, öðrenci, solcu,
sosyal demokrat, aydýnlarý imha
etmek. Kriz döneminde oluþabilecek ve kapitalizmi kökünden

tehdit edecek bir yýðýnsal ittifaký
boðmak, yok etmek. Ve bunun
için her türlü aracý (TV programlarý da dahil) kullanarak kitleselleþmeleri gerek.
Almanya'da, Ýtalya'da, Japonya'da, Ýspanya'da, Portekiz'de yaþanmýþ faþizm deneyimleri ve 1980 öncesinde Türkiye'deki faþist hareketin uygulamalarý bunlarýn birebir kanýtý.
Faþizm yukarýdan aþaðýya çok
sýký bir disiplin ve hiyerarþiyle
örgütlenmiþ bir toplum istiyor.
Biz ise sýnýrsýz özgürlük ve
demokrasi. Bu iki anlayýþýn
tartýþmasý zaten mümkün
deðildir. Ama onlarla tartýþmaya
kalkanlarý uyarmak, neye yol
açacaðýný anlatmak da bizim
iþimiz.

"Ne mozaiði ulan!"

Türkiye'nin çok deðiþik etnik
gruplardan oluþan bir mozaik
olduðunu söylediðinizde "Ne
mozaiði ulan!" (bakýnýz geberen
MHP eski lideri Alparslan
Türkeþ) diye baðýranlarla nasýl
tartýþýlýr ki?
Bundan öte, faþistlerle hiçbir
zeminde, hiçbir yerde ve hiçbir
zaman tartýþmamak, insanlýðýn
tescilli düþmaný faþizme karþý
mücadelenin bir parçasý.
Faþistleri yalnýzlaþtýrarak, onlarý
her düzeyde tecrit ederek
büyümelerinin önünde bir set
oluþturabiliriz.
Yaptýklarýný ve yapmak istediklerini teþhir etmek yetmez, tecrit

Hrant’ýn cenazesine katýlan dev güç faþistlerle tartýþmayý deðil ona karþý eylemi öne çýkarýyor.
faþistlerle ayný platformlarý paylaþmak son tahlilde sadece faþistlerin iþine yarýyor.

Polat artýk iþsiz, bizimse çok iþimiz var!
Polat Alemdar, devlet
görevlisi, mafya babasý, katil,
uyuþturucu tüccarý, faþist, aslýnda ölü bir adam. Kahramaný
olduðu TV dizisi iki sezon izlenme rekorlarý kýrýyor, yanlarýna
bir de film ekleniyor. Sokaklar
ucuz ve zevksiz takým
elbiseleriyle, sopa yutmuþ gibi
dolaþan aðýr abilerden geçilmiyor. Hayatý berbat, geleceði ise
karanlýk gören gençlerin bir
bölümü çýkýþý burada buluyor,
ama sonuç þiddet ve cinayet
oluyordu.
Kürtlere karþý nefret propagandasý yapan Kurtlar Vadisi'nin 3.
sezonu daha baþlarken yayýn-
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Uluslararasý savaþ karþýtý eylem.
Dön evine Bush
Kadýköy’de BAK mitingi

dan kaldýrýldý. RTÜK'e baþvuran
binlerce insan nefreti deðil,
kardeþliði seçti.
Hrant'ýn ardýndan iþler deðiþti.
Bu muz cumhuriyetinin sakinleri
artýk yalanlardan, akan kandan
býktý, homurdanmaya, itiraz
etmeye ve deðiþtirmeye baþladý
bile. Polat'ý iþsiz býrakmak ilk

kazanýmdý.
Bu vadide her þeyi deðiþtirmenin zamaný geldi. Eðitim sistemi, tarihsel suçlarýn itirafýný ve
özürleri duymak, gizli belgelerin
açýklanmasý, ýrkçý-faþist propagandanýn yasaklanmasý,
Hitler'in Kavgam'ýnýn kitapçý
raflarýndan kaldýrtýlmasý, ýrkçý-

Kurtlar vadisi nasýl bitti
z Kurtlar Vadisi adlý nefret dizisi yayýnlandýðý
8 Þubat perþembe akþamý saat 21'de ShowTV
önünde yapýlan eylemle protesto edildi.
z Televizyon Üst Kurulu'na 1 Ocak - 13 Þubat
2007 tarihleri arasýnda toplam 16 bin 597
baþvuru yapýldý. Bu baþvurularýn 13 bin
953'ünde dizinin yayýnlanmamasý, 2 bin
609'unda ise dizinin yayýnlanmasý istendi.
Dizinin 8 Þubat'ta yayýnlanmasýnýn akabinde
ise 444 1 178 RTÜK Ýletiþim Merkezi'ne
toplam 2 bin 898 baþvuru yapýldý. Bu baþvurularýn 2 bin 192'sinin (yüzde 75.6) konusunu
Kurtlar Vadisi-Terör dizisi oluþturdu. Ýzleyicil-

faþist örgütlerin kapatýlmasý,
devlet içindeki uzantýlarýnýn
daðýtýlmasý...
Hepsini yapabiliriz biz.
Gücümüzün farkýnda olalým.
Þimdi cesaretle hak isteme
zamaný. Hayatýmýzý karartanlardan hesap soralým.
Volkan Akyýldýrým

erden gelen bildirimlerin 1924'ünde (yüzde
87.8) dizi þikayet edildi ve yayýndan kaldýrýlmasý istendi
z Vatandaþlar tarafýndan eleþtiri yaðmuruna
tutulan RTÜK'ün telefonlarý kilitlenirken,
www.rtuk.gov.tr ve www.rtuk.org.tr adresleri
de yoðunluk nedeniyle çöktü.
z Muratan Mungan kiþisel web sitesinde
yayýmladýðý Kurtlar Vadisi'nin kapatýlmasý
çaðrýsýnda þöyle diyordu:
"Benim þu yaptýðým, sivil itiraz adýna suya
atýlan bir taþ yalnýzca. Umarým sudaki halkalar gibi yayýlýp geniþler, bize yalnýz
olmadýðýmýzý, birbirimize yaslandýðýmýzda
milyonlar ettiðimizi öðretir." (www.globalinsan.net)
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Defolup gidin Ort
Önce Afganistan’a girdiler. Hedef Ek Kaide’yi
bitirmek, Afganistan’a
“demokrasi” getirmek ve
Afgan kadýnlarýný kurtarmaktý.
Bunlarýn hiçbiri olmadý.
Sonra Irak’a girdiler.
Ýþgalden bu yana 650 bin
Iraklý öldü. 4 milyon Irak’lý
evlerini terk ederek kaçtý.
Gene ayný yalanlar.
Irak’ta kitle imha silahlarý
vardý, hedef Irak’ý
Saddam’dan kurtarmaktý.
Iraklýlar Saddamlý günleri
hasretle anýyorlar. Durum
bugün çok daha korkunç.
Sonra Ýsrail Lübnan’a
saldýrdý. Gene yalanlar.
Gene oluk oluk kan aktý.
Afganistan’da da, Irak’ta
da, Lübnan’da da ABD ve
ortaklarý yenildiler. herþeyden önce politik olarak
yenildiler. Askeri olarak
ise hiçbir baþarýlarý yok.
Lübnan’da ise Ýsrail yenilerek çekilmek zorunda
kaldý.
Þimdi Lübnan’da gene
saldýrý hazýrlýklaýr var. Bu
kez içerde ABD yanlýsý
rejimin milisleri ve NATO
ordusu Ýsrail’den yana
savaþa katýlacak.
ABD ise Ýran’a saldýrmaya hazýrlanýyor.

Neden Ýran?

Kimileri Irak ve
Afganistan’da bataða
saplanmýþ ABD’nin Ýran’a
saldýrmasýnýn mümkün
olmadýðýný söylüyor.
gerçekten de ABD bu iki
ülkede batakta ama Ýran’a

ABD’nin Irak’a saldýrýsýnýn
iki temel nedeni var.
Bunlardan birincisi
rakipleriyle olan
mücadelesinde
hegemonyasýný
pekiþtirmektir.
Ýkincisi ise Afganistan ve
Irak’ý sermayenin
küreselleþmesine, piyasa
ekonomisine sonuna kadar
açmaktýr.

saldýrmak çok gerçekci bir
olasýlýk olarak önümüzde
duruyor.
Eðer ABD’nin Irak’a
saldýrýsý “kitle imha
silahlarýný bulmak” veya
“Irak’a demokrasi
getirmek” için yapýlmadýysa önce gerçek
nedenleri bakmak gerekir.
ABD’nin Irak’a
saldýrýsýnýn iki temel
nedeni var. Bunlardan birincisi rakipleriyle olan
mücadelesinde hegemonyasýný pekiþtirmektir.
Ýkincisi ise Afganistan ve
Irak’ý sermayenin küreselleþmesine, piyasa
ekonomisine sonuna kadar
açmaktýr. Nitekim iþgal
altýndaki her iki ülkede de
bu hedef doðrultusunda
önemli adýmlar atýlmýþtýr.
Afganistan’da, Irak’ta
bugün küresel sermayeye
sonuna kadar açýlmýþtýr.
Ýran ve Suriye’de de benzer bir operasyon küresel
sermaye için gereklidir.
Ýþte bu nedenle ABD’nin
þu veya bu biçimde Ýran’a

saldýrmasý kaçýnýlmazdýr.
hegemonya mücadelesi
açýsýndan da Ýran’a saldýrý
kaçýnýlmaz bir gerekliliktir.
ABD’nin rakiplerinin Ýran
üzerindeki etkisi, özellikle
de Rusya ve Çin’in etkisi
kýrýlmak zorundadýr.
Burada sorun ABD bu
saldýrýyý Irak ve
Afganistan’da olduðu gibi
tek baþýna (yani AB’siz) mý
yoksa AB ile birlikte mi
yapacatýr. Yani NATO
ordularý ABD’nin yanýna
katýlacak mý?
ABD’nin Ýran’a saldýrýsýnda Türkiye’nin ve Ýncirlik
Üssü’nün büyük bir önemi
var. Ýncirlik Üssü þu anda
Irak ve Afganistan’daki
savaþ için yoðun olarak
kullanýlmaktadýr ve 90
nükleer baþlýðý ile Türkiye
ve tüm bölge için çok
büyük bir tehdittir.
Öte yandan ABD KIrak
savaþýnda da olduðu gibi
bu kez de Türkiye’nin aktif
desteðini istemekte ve bu
kez bir 1 Mart daha
olmasýný istememektedir.
Son günlerde Abdullah
Gül ve Yaþar Büyükanýt’ýn
ABD’ye gitmesinin asýl
nedeni budur.
Türkiye’den gidenler
içerde sanki Kerkük için
gidiyorlarmýþ havasý atmalarýna raðmen asýl neden
açýk ki Ýran’a saldýrýdýr.
Türkiye bu saldýrýda kilit
bir öneme sahiptir. ABD
yöneticileri bu kez
Türkiye’nin ABD’nin
yanýnda açýkça tutum
almasýný istemektedir.

Irak sefalet içinde
Irak’ta ABD-ÝÝngiliz iþgali baþlamadan
önce Baðdat’a günde 16 ila 24 saat
arasýnda elektrik veriliyordu.
Ýþgalden bu yana ise Baðdat2a günde
sadece 6.5 saat elektrik veriliyor. Bütün
vaadlere raðmen bu süre artmýyor.
ABD iþgal güçlerinin kendi kontrol
kurumu, SIGIR bu durumu kabul ediyor. SIGIR’a göre 2006’nýn son gün lerinde Baðdat’a 2 saat elektrik verildi.
International Herald Tribune gazetesine göre Baðdat’ýn elektrik durumu nun düzelebilmesi için en az 20 milyar

dolar yatýrým yapmak gerekiyor.
Elektrik ayný zamanda þehre su ver ilemsi ve kanalizasyon siteminin
iþlemesi için de gerekli olduðundan
Baðdat’ta yoðun bir su sýkýntýsý da var.
ABD iþgal güçleri bir dizi su projesini
baþlatmýþ olmasýna raðmen bu projelerin hiçbiri tamamlanmadý.
Öte yandan Irak’ýn en büyük zengin liði olan petrol üretimi þu anda savaþ
öncesinin çok altýnda. Ayný þekilde gaz
üretimi de çok az. Bütün bunlarda elek trik yetersizliðinin payý çok büyük.

Saðlýk sistemi çökertildi
Ýþgal güçlerinin kendi kontrol
örgütlenmesine göre Baðdat’ta saðlýk
hizmetleri tam anlamý ile çökmüþ
durumda. 2006’nýn sonunda planlanan
142 saðlýkocaðýndan sadece 7’si tamamlanmýþ durumda.

Yeniden inþasý gereken 20 hastaneden
ise sadece yarýsýnda inþaat süreci
baþlamýþ fakat bitmemiþ durumda.
Bu arada çeþitli kurumlarýn Irak2a
gönderdiði milyonlarca dolarlýk saðlýk
malzemesi kayýp.
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tadoðu’dan
Kerkük Türk’mü deðil mi?
Kuzey Irak’ta, kendilerinin Güney Kürdistan
dedikleri bölgede Kürtler
Irak’ýn federatif yapýsý
içinde bir özerk bölge
kurdular. Türkiye’de milliyetçiler ne derlerse
desinler bu gerçeklik
giderek yerleþiyor. Bu
arada daha düne kadar
“terörist” denen Talebani
bugün “dost” Irak’ýn
devlet baþkaný. Irak dýþiþ leri bakaný bir Kürt.
Bütün bunlar Türk milliyetçileri için kabul
edilmesi zor gerçeklikler.
Bu arada Türkiye’de
milliyetçilerin kendilerine
ait sandýklarý Kerkük’te
çok yakýn bir gelecekte
referandum yapýlacak.
referandum’un sonucuna
göre Kerkük Kürt bölgesine katýlacak ya da katýlmayacak. Þimdiden ortada olan gerçeklik,
Kerkük’te Kürtlerin
çoðunluk olduðu.
Türkiye ise Kerkük’ün
Kürt olmadýðýný, Türk ve
Arap olduðunu iddia
ediyor ve bu iddiasýný
tarihe de dayamaya
çalýþýyor.
Oysa Türkiye 1920’li yýllarda Kerkük üzerind
ehak iddia ederken b u
bölgenin nüfusunun
çoðunluðunun Kürt ve
Türk olduðunu belirtiyordu. Nereden nereye
gelindi.
Türkiye Kerkük’te
referanduma karþý
çýkarken buradaki
Türkmenlerin haklarýnýn
yendiðini iddia ediyor.
Türkmenler “soydaþ”
oluyor. Onun için soy-

daþlarýn haklarý
savunuluyor. Kürtler ise
soydaþ deðil.
Ama Türkiye’de ayný
Kürtlere sabah akþam “ne
mutlu Türküm” dedirt iliyor.
Yani Irak’ta soydaþ
olmayan Türkiye’ye
gelince soydaþ oluyor.
Bir Kürt Irak devlet
baþkaný öfkeyle ayaða
kalkýlýyor ama Türkiye’de
Turgut Özal’ýn uzaktan

Kürt olduðu iftaharla
söyleniyor.
Bütün b u iki yüzlü
tahlillerin altýnda aslýnda
Türkiye’de Kürt kimliðinin tanýnmamasý
çabasý var.
Bunun için 301 çýktý.
Türklüðe hakaret suç
ama Kürtlüðe, veya
Çerkezliðe veya bir baþka
halka hakaret suç deðil.
Yani ýrkçýlýk suç deðil ve
hatta korunuyor. Çeþitli

ýrkçý kiþiler ve gruplar
önlerine gelene 301’e sýðýnarak saldýrýyorlar.
Öylesine bir hava estiriliyor ki sanki bütün halk
“Kerkük Türktür, Türk
kalacaktýr” diye baðýrýyor. Nitekim 1 Mart
öncesinde her türden milliyetçi Türkiye’nin savaþa
gürmesini ve ABD
ordusu ile birlikte Irak’a
girmesini ve Kerkük
dahil býgünkü Kürt bölgesini ele geçirmesini
istiyordu.
Dün ABD uþaklýðý
yapanlar, dün savaþ
çýðýrtkanlýðý yapanlar
bugün Kerkük’te Kürtleri
ABD’nin savunduðunu
iddia edebiliyorlar.
Oysa Türkiye’de
yaþayan her dört kiþiden
3’i net bir biçimde
Türkiye’nin hiçbir
biçimde Kuzey Irak’a,
Kürt bölgesine girmesin den yana olmadýðýný
belirtti. Anketi Hürriyet
yaptýðýna göre buna milliyetçilerde inanmak
zorunda.
Öte yandan en yetkili
aðýzlar dahi Türkiye’nin
Kürt bölgesine müdahalenin söz konusu
olmadýðýný kabul ediyorlar. Ve hatta hükümet
artýk Kürt bölgesinin
yöneticilerini muhatap
alarak konuþmak gerektiðini kabul ediyor. Genel
Kurmay Baþkaný ne derse
desin iþleyecek olan süreç
budur.
Kerkük’ün Türk olup
olmadýðý ise kýsa süre
sonra referandum’da
ortaya çýkacak.

Kim bu 'dinamik güçler'?
Genelkurmay Baþkaný yine
siyasete açýktan müdahale eden bir
konuþma yaptý. Washington'a yap týðý ziyareti sýrasýnda Türk dinleyicilerine yaptýðý konuþma aslýnda
geçen 30 Aðustos'ta görevi
devraldýðý zaman yaptýðý ilk
konuþmanýn aynýsý.
Ne diyor Büyükanýt: "Türkiye,
cumhuriyet kurulduðu günden beri
ilk kez bu kadar büyük bir tehdit
altýnda." Ne tehdidi bu: bölücülük
ve irtica. Yani yüz yýllýk yýlan
hikayesi.
Büyükanýt Türkiye'nin siyasi
yönetimine müdahale etmekle de
yetinmiyor artýk. Kerkük'te referan-

dum yapýlmasýyla ilgili de müda hale etmek istiyor, açýklama yapýyor. Baþka bir ülkenin bir bölgesin deki referandumdan sana ne be
adam!
Ama konuþmasýnýn asýl tehditkâr
yaný baþka: "Türkiye'nin bölünmesinin önündeki engel her zaman
uyanýk olan dinamik güçlerdir".
Kim bu dinamik güçler peki? Daha
önce konuþmalarýna 'biz silahlý
kuvvetler olarak…' diye baþlayan
Büyükanýt bu kez 'dinamik güçler' den söz ediyor. Ýþte bu dinamik
güçler Hrant Dink'i vuranlar,
Susurluk'ta bir kýsmý açýða çýkanlar,
TV'lerde silah ve bayrak üzerine

ant içen 'kuvvacýlar', Orhan
Pamuk'a 'akýllý ol' diye seslenenler,
katillerle hatýra fotoðrafý çektiren ler, Þemdinli'yi bombalayan 'iyi
çocuklar', Kerinçsizler, Perinçekler.
Büyükanýt dinamik güçler sözüyle
neyi kastettiðini ve bu güçlerle
iliþkisini açýklamak zorundadýr.
Ýkide bir çýkýp hükümeti ve halký
tehdit etmekten de derhal
vazgeçmelidir. O bizim vergilerimizden geçinen basit bir devlet
memurudur ve herkesin yasalara
uymasýný istiyorsa kendisi de
devlet memurlarý yasasýna uymalý
ve artýk siyasi konularda açýklama
yapmamalýdýr.

GÖRÜÞ
Bilgi Çin'de de olsa...
Bilgi Yayýnevi ödül kazanmýþ: "2006 Sertel Ödülü".
Benim lise yýllarýmda önemli bir yayýneviydi Bilgi.
Yayýnladýðý pek çok þiir kitabý hâlâ raflarýmdadýr.
Benim lise yýllarýmdan çok daha öncesinde, Sabiha ve
Zekeriya Sertel de çok önemliydi. Ta 1920'lerin
baþlarýnda Amerika'ya gitmiþler, Sabiha Haným
Chicago Üniversitesi'nde sosyoloji okumuþ ve
döndüklerinde Resimli Ay dergisini çýkarmaya
baþlamýþlardý. Türkiye'ye dönüþte (hatta belki de
gitmeden önce) Komünist Partisi'ne katýlmýþlar,
Sabiha Haným daha o yýllarda dergide kadýn haklarý
üzerine, kürtaj üzerine yazýlar yayýnlamýþtý. Daha
sonra, Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýnda milliyetçi gençlerin, bugün olduðu gibi o gün de devlet tarafýndan
gaza getirilerek bastýklarý, yakýp yýktýklarý Tan
Matbaasý Serteller'indi.
Aldýðý ödülü duyurmak için Bilgi Yayýnevi'nin
gazetelere verdiði reklamda þöyle diyor:
Bilgi Yayýnevi'nin "Hangi kesimden olursak olalým,
'teslim olmamak' için, biraraya gelmek, ortak bir
direniþe yönelmek, millet olarak uyanmak" zorundayýz sloganýyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceðinden kaygý duyan ve "bir þeyler yapýlmalý" diyen
herkes için Atilla Ýlhan yönetiminde hazýrladýðý "Bir
Millet Uyanýyor" dizisi "2006 Sertel Ödülü"ne deðer
bulundu.
Bu cümlenin altýnda diziye dahil olan kitaplarýn
isimleri sýralanmýþ. Bazýlarý þöyle: "göz göre göre
kapana düþtü türkiyem", "küresel haçlý seferleri",
"ölüm daðlarý bekler", "avrupa tuzaðýnda mankurtlaþan türkiye", "küresel terör ve türkiye", "küresel
kapitalizmin girdabýnda türkiye". Dizinin yazarlarý
arasýnda, yakýn geçmiþte Ülkü Ocaklarý'yla birlikte
eylemler örgütleyen, bozkurt iþareti yapan faþistlerle
omuz omuza gazetelere poz veren Mehmet Perinçek
de var.
Reklamýn sol alt köþesinde "Parola: Vatan", sað alt
köþesinde de "Ýþareti: Namus" yazýyor. En üstte ise,
dizinin "...bir millet uyanýyor!.." adlý ilk kitabýnýn
kapaðý var. Kapakta dört kiþi görünüyor. Dördü de
heykel! Dizi Attila Ýlhan'ýn yönetiminde, Attila Ýlhan
ölü! Dizinin ilham kaynaðý Mustafa Kemal, 70 yýl önce
ölmüþ!
Bu heriflerin ve kadýnlarýn tehlikeli maðara adamlarý
olduklarýný bilmesem, dalga geçeceðim, güleceðim.
Ama biliyorum ki, bu yelpazenin bir ucunda bu salaklar var, öbür ucunda eli silahlý Ogün Samastlar,
faþistler, Alperenler, Veli Küçükler var.
Ne anlatýyor bu kitaplar? Ýsimlerinden belli. Türkiye
ve Türkler müthiþ bir tehlikeyle karþý karþýya!
"Girdap", "kapan", "Haçlý Seferleri", "tuzak",
"terör". Bütün dünya Türklere karþý, herkes
Türkiye'yle uðraþýyor. Herkes Türkleri tuzaða düþürmeye, kapana kýstýrmaya, bir girdabýn içine atmaya
çalýþýyor. Niye? Kafayý mý yemiþ bütün dünya? Bu
Türkler niye bu kadar önemli de herkes iþi gücü býrakmýþ bunlarla uðraþýyor? Belli deðil! Hüsnü kuruntu
dýþýnda, "Ben çok önemliyim" aymazlýðý dýþýnda bir
açýklamasý yok. Ama bu açýklama yeterli. Millet
uyanýyor iþte!
Solun geniþ kesimlerinin de kullandýðý "Baðýmsýz
Türkiye" sloganýnýn gerçek anlamýný bu dizide
görmek mümkün. Önemli olan "milletin baðýmsýzlýðý"; tüm dünyaya karþý Türk milleti. Bireyin özgürlüðü, insan haklarý, "tüm dünyanýn iþçileri" filan
önemli deðil. Yeter ki Türkiye uyansýn ve baðýmsýz
olsun!
Atasözü müdür, nedir, "Bilgi Çin'de de olsa, git al"
der. Bilgi Yayýnevi'nin kitaplarý ise, burnunun dibinde
de olsa, almaya deðmez.

Roni Margulies
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Ermeni kültürü
Ermeniler buralarda ve
olabildikleri her yerde bizimle bizim kadar yaþadýlar
ve yaþýyorlar. Geçtiðimiz
ay hepimize üzüntünün
yanýnda bir dolu da umut
veren cenazeden sonra
daha da içimizde ve
özgürce yaþayacaklar.
Onlarý tanýyoruz ama
biraz bizden uzak yaþamak zorunda kaldýklarýný
da onlarý daha iyi tanýmak
ve anlamak adýna paylaþmak sanýrým iyi olacaktýr.
Yazýda bahsettiðimiz terimler zamanýnda Ermeni
komþularý ve tanýdýklarý
olanlara aslýnda hiç
yabancý gelmeyecektir. Bir
zamanlar bizimle birlikte
beklide kapýlarýmýza gelerek kutladýklarý bayramlardan bir tanesi zengin
sofra anlamýna da gelen
ve yýlbaþý olarak kutladýklarý Gaðant. Gaðant'ta
ailece zeytinyaðlý dolmalar, topik, ve kendilerine özgü aþureleri ile yýlbaþý masasý kurulur.

Doðuþ Yortusu'nu ise
Hristiyanlardan farklý
olarak 6 Ocak'ta kutlarlar.
Dzununt adýný verdikleri
bu bayramdan önce 5
Ocak gecesi çocuklar
kapýlarý gezerek evleri
dolaþýr ve Ýsa'nýn doðumunu müjdelerlermiþ.
Dzununt gecesinde tüm
ailenin bir arada olmasý ve

mutlaka balýk yenmesi
adettenmiþ. Bunlarýn
dýþýnda çok renkli bir
kültüre sahip olan
Ermenilerin Hýristiyanlýk
öncesi Hýdýrellez olarak
kutladýklarý Diyarnýntaraç
ise 14 Þubat tarihine geliyor ve halk arasýnda Ateþ
Gecesi olarak da anýlýyor.
Surp Zadik 'te Ermenilerin

Paskalyasý 15 Nisan tarihlerine denk geliyor.
Yumurtalar boyanarak
hediye ediliyor ve ertesi
gün mezarlar ziyaret
ediliyor. Burada yumurtalar dünyayý, zarý havayý,
kabuðü gökyüzünü, aký
denizi, sarýsý ise
yeryüzünü simgeliyor.
Buna benzer daha çok
isim bayramlarý ve kutsal
günleri olan Ermenilerin
yýlbaþlarýnda sofralarýný
paylaþýyor , paskalyalarda
boyanan o yumurtalardan
alabiliyor olmak yada 5
Ocak gecesi þarký söyleyen
çocuklarý görebilmek istiyorum kendi adýma.
Onlarýn bayramlarý bitmedi sadece bunlarý birlikte
yaþamak için onlarla birlikte Ýnadýna Ermeniyiz
demeye devam etmek,
arkasýnda durmak, onlarla
birlikte onlara karþý olanlara, onlarý evlerine
kapanmak zorunda
býrakanlara karþý durmak
gerekiyor

Kitap ve yazarlar

O

smanlý'dan bu
yana tarihte
birçok Ermeni
asýllý yazar ve
þair edebiyata ciddi eseler
vermiþlerdir. Yazarlardan
çoðu yaþadýklara dönemlere ve o dönemlerdeki
önemli kiþilere ait eserler
vermiþler.

Örneðin : Eremya Çelebi
Kömürcüyan (1637-1695)
Osmanlý döneminde
yaþamýþ ermeni yazar ve
tarihcidir. Kömürcüyan'ýn
ailesinde baba ve kardeþleri papazdý. Kömürcüyan
konumu gereði seyahatleri
sýrasýnda Kilisleri de
ziyaret ederek ,kilisenin
sorunlarý ile ermeni halký
arasýnda köprü kurmaya
çalýþtý. Langa'daki Surp
Sarkis Kilisesinde bir okul
ve matbaa açtý.
Kömürcüyan Osmanlý tarihi ile ilgili Ermenice
birçok kitap yazdý.
Kitaplarýnýn bir kýsmý
Venedik Kudüs ve
Eçmiadzin'deki çeþitli
manastýrlarda saklanmaktadýr. Osmanlý Tarihi
(Osman Gazi' den IV.
Mehmet'e Padiþahlarýn
hayat hikayeleri), Ýstanbul
Yangýnýnýn Tarihi (1660
Yangýný hakkýnda bilgiler), Ýstanbul'un Tarihi,
Ruzname (1648-1663 yýllarý arasýndaki olaylarýn
dökümü) Abro Çelebi'nin
Hayatý, Coðrafya (Ýran,
Hindistan ve Anadolu'nun
Coðrafyasý), Girit'teki

William Saroyan
Surp Karabet Kilisesi,
Mizah hikayeleri, Dini
Meseleler (Ermeni
Kilisesinin Rum Ortodoks
ve Yahudi dini ile
karþýlaþtýrýlmasý), Þiirler,
Mektuplar ve Eleþtiriler ve
Büyük Ýskender'in Hayatý
gibi çoðu Ermenice olan
eserleri bulunmakta.
Sevan Niþanyan (1956- )
Ýstanbul doðumlu
Ermeni asýllý öðrenimini
Ýstanbul ve ABD'de yapan
yazar uzun bir çalýþma
hayatýndan sonra
Dünya'yý gezerek seyahat
kitaplarý yazarak yazarlýða
baþlamýþtýr. Ýlk kitabýný
Ýngiliz ve Amerikan þirketlerine yönelik olarak
1998'de çýkardý. Bu kitapla Türkiye için yayýnladýðý seyahat kitaplarý
serisi baþlamýþ oldu.
Küçük Oteller adlý bu
kitap daha sonra turizm
için yol gösterici bir özellik taþýdý. Þu anda
Ýzmir'de yaþamakta olan

Sevan Niþanyan
yazar daha sonra da
Sözcüklerin ve Elifin
Öküzü ya da Sürprizler
Kitabý adlý kitaplarý yazdý.
Silva Kaputýkyan (19192006)
Ermeni þair, yazar ve
siyasetçi. Erivan ve
Rusya'da eðitim görmüþ
küçük yaþtan itibaren þiir
yazan þair 1951'de
Özkardeþlerim þiiri ile
Sovyetler Birliði Devlet
Ödülünü aldý. Günlerle
Birlikte, Zanku Kýyýsýnda,
Ýki Söylence, Bu Benim
Ülkem gibi kitaplarý da
olan Kaputýkyan 1950'li
yýllarda Açýk Yürekli
Söyleþi, Ýyi yolculuklar,
Yol Ortasýnda Düþünceler
gibi kitaplarýn yanýnda
çocuk kitaplarý da yazdý.
Yazar / þair Ruhun ve
Haritanýn Renkleri ile
Mozaik ve Kervanlar
Hala Yürümekte kitaplarý
ile Ermenilerin yerlerinden edilmesi sonucu
çeþitli yerlerde yaþadýklarý

sýkýntýlarý anlattý.
Kaputýkyan'ýn bir çok
eseri Avrupa'da birçok
dile çevrildi yazar Halk
Sanatçýsý unvanýný aldý.
Þiirleri Türkçede
Þarkýlarýn Þarkýsý adlý
kitapta toplandý. Nazým
Hikmet'in de yakýný olan
Kapudýkyan, 86 yaþýnda
devlet töreni ile gömüldü.
William Saroyan,
Amerika'ya göç etmiþ
Ermeni bir ailenden gelen
Saroyan'ýn gerçek adý
Aram Karaoðlanyan'dýr.
Babasý ölünce annesi
tarafýndan kardeþleri ile
yetimhaneye verilmiþ olan
yazar 15 yaþýnda eðitimi
býrakmýþ bundan sonra ki
vaktini de yazarak geçirmiþtir. 1981'de öldüðünde
60'ý geçkin eser vermiþ
olan yazar '' The Time of
Your Life'' adlý oyunu ile
Pulitzer ödülüne hak
kazanmýþ ancak ödülü
reddederek almamýþtý.
Yazar kitaplarýnda tem
olarak insaný iþlemiþ,
kendine has bir dili tercih
etmiþtir. Yazarýn Adam
Yayýnlarýndan çýkmýþ olan
; Yetmiþ Bin Süryani,
Yoksul Ýnsanlar, Ödlekler
Cesurdur, Tracy'nin
Kaplaný, Yüreðim
Daðlardadýr, Ýnsanlýk
Komedisi ve Aram Derler
Adýma adlý kitaplarý
bulunmakta. Yazarýn
2004'de çýkan Yetmiþ Bin
Süryani adlý kitap farklý
bir açýdan bakmak için
okunmaya deðer.

Müzik

Kardeþ Türküler
Boðaziçi Üniversitesi'nde yaptýðý çalýþmalarý ilk
olarak 1993'de bu isim ile sunan Kardeþ Türküler o
zamanda konserlerinde Türk, Kürt, Azeri ve
Ermeni þarký/ türkülerini seslendirmiþlerdi.
Grubun tüm albümlerinde ayný çeþitliliðe rastlamak
mümkün. Grubun albümlerine Kardeþ Türküler
adýný koymasý da halklar arasýnda etnik ve kültürel
çeþitliliðin taþýdýðý 'kardeþlik' duygusunu öne çýkarmak istemelerinden geliyor.
Grubun tüm albümlerinde Türk, Kürt, Azer ve
Ermeni dillerinde türkü/ þarkýlar var. Enstrümantal
olarak da yer verilen parçalarýn yanýnda vokallar
ile renklendirilmiþ parçalar da var. Grup daha sonraki albümlerinde Laz, Gürcü, Çerkes, Çingene,
Makedon, Alevi þarkýlarýna da yer verdi.
Grubun tüm albümleri dinlenmeye deðer, þarký/
türkülerin öykülerine de yer veren grubun ;
Kardeþ Türküler, Vizontele, Vizontele TUuba,
Doðu, Hemavaz ve Bahar albümleri bulunmakta.
Doðu albümleri ile Doðu kültürünü ermeni,
Süryani ve kürt kimlikleri üzerinden iþleyen grup.
Bahar albümleri ile de yine azýnlýklarýn bahar
bayramlarýný türküler ile dile getirmiþ. Kardeþ
Türkülerin Kalan Müzikten çýkan tüm albümlerini
tüm müzik marketlerde bulmak mümkün.

Ermeni Çalgýsý Duduk

Geleneksel bir ermeni çalgýsý olan Duduk,
üflemeli 1,5 oktavlýk bir enstruman. Kafkasyada da
sýkça kullanýlan kayýsý aðcýndan yapýlan duduk,
genelde ermeni müziðinde iki tane olarak kullanýlýyor. Biri melodiyi çalarken diðeri daha tiz bir
ses ile eþlik ediyor. Duduk'u en isy seslendiren en
ünlü isim Civan Gasparyan'dýr. Türkiye'de Duduk
çalgýsýný Kardeþ Türküler, Erkan Oður & Civan
Gasparyan'ýn ortak albümlerinde dinlemek
mümkün. Ayrýca Ermeni grubu Knar'dan ve Suren
Asaduryan albümlerinde de bu sesi dinleme þansýmýz var.
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baþta olmak üzere komþu
ülkeleriyle iliþkilerine de
fayda getirmeyeceðini
görmek gerekiyor ."
Biz enternasyonalistlerin þu vatansever Türk
solcularýný susturmasýnýn
zamaný gelmedi mi sizce?
EMEP'in bulanýk
dünyasýný görmek için
aþaðýdaki linke göz atýn:
http://www.birgun.net
/bolum-57
Volkan Akyýldýrým

EMEP halký
rencide etmek
istemiyormuþ! KEG
Yurtsever solcular birer
Kadýköy’de
birer dökülüyor. Geçen
hafta ÖDP kongresinde
"Hrant kardeþimizdir"
türünden sözleri kendisinden duyduðumuz
Levent Tüzel'e göre
soykýrýmdan bahsetmemeliyiz, "halký rencide
etmeme"liyiz. EMEP'de
TKP'nin ve Halkevleri'nin
ardýndan milliyetçilikle
uzlaþmak bir yana resmi
tarihi savunmayý bize
öðütlüyor. Sinek küçük
ama mide bulandýrýyor!
Birgün’de yayýnlanan
röportajýnda Levent
Tüzün þöyle diyor:
"Ermeni meselesine
bakýþýnýz nedir?
Ermeni sorunu, özellikle
son bir iki yýldýr milliyetçi, þoven dalganýn
önemli unsuru haline
getirilmek istendi. Tarihte
yaþanmýþlýklar var.
Tehcir, katliamlar,
sürgünler, kýyýmlar buna
benzer þeylerin yarattýðý
duygular ve intikam hisleri yeniden canlandýrýlmak isteniyor. ABD,
Fransa gibi emperyalist
odaklarýn "Ermeni
soykýrýmý"ný Türkiye'ye
karþý bir 'Demokles Kýlýcý'
gibi kullanmasý ya da bu
konuya iliþkin yasalar
çýkarma giriþimlerine
bakarak olup biteni inkar
etmek, hiç olmamýþ saymak ve bugün bununla
hesaplaþmak isteyenlerin
hepsini Türk düþmaný
gibi göstermek istemesi
kabul edilemez. Burada
sosyalistlerin, tarihteki
yaþanmýþlýklara halkýn
duygularýný rencide
etmeden ve geleceðe düþmanlýklarý taþýmadan,
halklar arasý düþmanlýðý
artýrmadan yaklaþmalarý
gerekir. Yaþananlarý bir
soykýrýmdýr diye ilan
edip, buradan mahkûm
etmenin bugün için
Türkiye halklarýna,
Türkiye'nin Ermenistan

Cengiz Alðan

BENCE
BAÞKA BÝR
DÜNYADA
…trafiðin tanýmý
bugünkünden farklý olacak. Geçen gün, NTV'de,
Ýstanbul'un trafiði ile ilgili
bir program izledim. Her

Hýzla yayýlan ve örgütlenen Küresel Eylem Grubu
Kadýköy’de de kuruldu.
Kadýköy KEG her hafta
Cuma günleri Nemesis
Cafe’de saat 19’da
toplanýyor
Kadýköy KEG aktivistleri þimdi 28 Nisan’da
yapýlacak olan “küresel
ýsýnmaya nükleer enerji
çare deðildir, baþka bir
enerji mümkün” kampanyasýný baþlattýlar.
Meral Güler

Onlarýn davasý
kan ve cinayet
Hrant Dink cinayetine
adý karýþan, BBP'ye baðlý
Alperen Ocaklarý Abdullah Çatlý'nýn mezarýný ziyaret etmiþ. Cinayetten
sonra her programda yasadýþý olmadýklarýný, derin
devlete karþý olduklarýný
anlatan, üzerlerindeki
þüpheleri genel baþkanlarýnýn aðzýndan Dink'e
þiir yazarak daðýtmaya
çalýþan BBP'lilerin gerçek
yüzü üniversitelerdeki
faþist saldýrýlarýn yanýnda
kendi internet sitelerinde
de ortaya çýkýyor.
Alperen Ocaklarý'nýn
sitesinde Bahçelievler'de
yedi TÝP'li öðrenciyi öldüren ve bir çok cinayete
imza atan, Susurluk kazasýnda ölümüyle devletle
olan iliþkileri açýða çýkan
Abdullah Çatlý'dan "büyük dava adamý" olarak
söz ediliyor ve mezarýna
yapýlan ziyaret
anlatýlýyor.
Alperenlerin "dava" dedikleri þey kan ve cinayet.
Bünyelerinden çýkardýklarý ise yeni Çatlý'lar
olmak isteyen Samast'lar,
Yasin Hayal'ler, Erhan

konuda olduðu gibi trafik
konusunda da bir 'uzman'
davet edilmiþti programa.
Uzmanýn soruna biz yayalar için bir çözüm üretemeyeceði daha baþtan
yaptýðý trafik tanýmýndan
belliydi: "Hareket eden
araçlar, duran araçlar ve
insanlar". Yani insanlar
trafikte en önemsiz sýraya
yerleþtirilmiþ.
Eski tariflere göre gene
de insaflý. Eskiden trafik el
kitaplarýnda yayalar at ve
eþeklerden de sonra yer
alabiliyordu. Þimdi bu

Tuncel'ler.

Selim Irmak

KEG: Genel
Saðlýk
Skandalýný
teþhir edelim!
Küresel Eylem Grubu
olarak, 17 Þubat'ta
Ýzmir'de oldukça iyi bir
saðlýk sempozyumu
gerçekleþtirdik. 85 kiþi
katýldý. Son derece iyi 3
sunum dinledik, ardýndan
canlý, "Medikomu
Vermiyorum" kampanyasýnýn da çokça vurgulandýðý bir forum yaptýk.
Forumda konuþanlar,
yasaya karþý yapýlan en
ufak iþin bile, bu yasanýn
ertelenmesinde etkisi
olduðunu, daha güçlü bir
kampanyanýn
Fransa'daki,
Yunanistandaki yasalarýn
püskürtülmesi gibi bir
etkiye sahip olabileceðini
anlattý. Çeþitli okullardan
gelen arkadaþlar
okullarýndaki Yemekhane
Boykotu, Dikkat Güvenlik
var!, Bursa'daki "Ulaþým
kampanyasý" gibi yerel
deneyimleri de anlatarak,
"Medikomu vermiyorum"
kampanyasýnýn da
kolaylýkla yapýlabileceðini
anlattýlar. GSS kampanyasýný yapan arkadaþlar
bu kampanyanýn kolaylýkla, ev, ev hastane, hastane
dolaþarak yapýlabildiðini
kendi deneylerinden de
yola çýkarak vurguladýlar.
Sempozyumda yasanýn
ertelendiði tarihe kadar
yapýlacak en küçük iþin
bile çok büyük kampanyalarý örgütleyeceði ve
TTB'nin eylem takvimi
olan 1, 11 ve 14 Mart'ý
örgütlememiz gerektiði,
güçlü geçen her eylemin
Temmuz'dan önce
muhtemel olan bir mitingin örgütlenmesine büyük
katkýsý olacaðýný anlatýldý.
Nevin Öðer

daki kente barýþ köprüsü
oluþturacaðýz.
Panayýr hazýrlýk toplantýlarýna bakýlacak olursa
geçen yýlýn etkinliklerine
savaþý, iþgali daha fazla
teþhir eden yenileri
ekleniyor.
Herkesin fikir makinasýna döndüðü toplantýlarýn
ardýndan artýk iþ yapmaya baþladýk.
Daha renkli, daha umutlu ayný zamanda iþgalcilere, katillere daha da
öfkeli Geleneksel 2. Barýþ
Panayýrý’ýnda görüþmek
üzere.
Asuman Demir

Ýþte
'vatansever
kuvvetler'!
Son olarak Mersin'de
yaptýklarý silahlý, bayraklý,
ýrkçý yemin töreni görüntüleriyle gündeme gelen
Vatansever Kuvvetler
Güçbirliði Derneði
(VKGB) o kadar vatansevermiþ ki hakkýnda 1.5 trilyonluk yolsuzluk
yapýldýðý iddiasýyla geçen
yýl yapýlan suç duyurusu
iþleme konmadý.
VKGB'nin Denetleme
Kurulu üyesi Mustafa
Alpay'ýn 24 Ocak 2006 tarihinde Ýçiþleri
Bakanlýðý'na yaptýðý
þikayetle ortaya çýkan yolsuzlukta, 1.5 trilyonluk
dernek gelirlerinin resmi
kayýtlara geçirilmediði
belirlenmiþti. Mülkiye
müfettiþleri yaptýklarý iki
aylýk incelemede, dernekteki resmi evraklarda

sahtecilik, yalan beyan,
usulsüzlük ve sigorta
mevzuatýna aykýrý eleman
çalýþtýrma gibi suçlar da
tespit etmiþti. Ankara
Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunulmasýna
raðmen, dernek hakkýnda
herhangi bir dava açýlmadý.
Hazýrlanan raporda
dernek baþkaný Ünal'ýn
1.5 trilyon liralýk dernek
gelirinin kayýtlara geçirilmediði, çok sayýda
baðýþçýnýn elindeki makbuzun dernek kayýtlarýnda karþýlýðý olmadýðý;
derneðin Genel Baþkan'ýn
yakýnlarýna borçlu gösterilerek paralar transfer
edildiði; otellerdeki
toplantýlarýn, Mersin'deki
2 bin metrelik bayrak
yürüyüþü gibi organizasyonlarýnýn maliyetlerinin
ve kimler tarafýndan
karþýlandýðýnýn bilinmediði" iddialarýna yer
verildi. Raporda, Taner
Ünal'ýn, "yönettiði konut
kooperatifinde bir daireyi
birden fazla kiþiye sattýðý;
kooperatifle iliþkisi olan
bir kiþiyi uzman erbaþlýktan atýlan Yakup adlý bir
kiþi ve adamlarýna
ayaðýndan kurþunlattýðý;
olayla ilgili davanýn
Ankara Adliyesi'nde
devam ettiði" iddialarýna
da yer verildi.
Görüldüðü gibi vatanseverliði elden býrakmayanlar kendi vatanlarýný soyup soðana
çevirmekten da geri
kalmýyor. Ne demiþler:
"Bülbülü altýn kafese koymuþlar, 'Kaç ayar?' demiþ"
Betül Sümbül

Kadýköy’de
Barýþ Panayýrý
Küresel BAK gelenekselleþen Barýþ Panayýrý’ný
bu yýl 9-11 mart tarihlerinde gerçekleþtirecek.
Bu sene panayýrýn bir
temasý olacak. Ýþgal altýn-

hayvancýklarýn sayýsý
þehirlerde azaldýðý için
olsa gerek, artýk trafik
tanýmýnda yer almýyorlar.
Uzmanýn önerisine göre
Ýstanbul'un trafik sorununu çözmek için daha
fazla otoyol ve daha fazla
otopark yapýlmalýymýþ.
Yani gene otomobile
endeksli bir 'çözüm' önerisi. Raylý sistemden ya da
artýk daha fazla otomobil
üretilmemesinden
bahseden yok.
Haydi diyelim bu
yapýlamýyor. Daha fazla

1.5 trilyon götüren vatanseverler!

otopark ne demek? O
otoparklarýn bulunduðu
bölgelere daha fazla araç
akýþý demek. Yani
otoparklarýn yoðunlaþtýðý
bölgelerde daha fazla araç
dolaþýmý, daha fazla trafik
sýkýþýklýðý.
Bunu ben düþünebildiðime göre konunun uzmaný
da herhalde düþünüyordur (aslýnda pek de emin
deðilim). O halde neden
böyle saçma 'çözüm'ler
öneriyor? Çünkü trafik,
sayýlarý araç sayýsýnýn 70
katý olan yayalarýn hay-

atýný kolaylaþtýrmaya göre
deðil, dev otomotiv ve
petrol þirketlerinin kâr
marjlarýna göre düzenleniyor. Hal böyle olunca
da yayalar tanýmlara eþeklerden sonra girebiliyor.
Bence baþka bir dünyada, 1) at ve eþekler insanlarýn hizmetinden çýkacaðý
yayalar tanýmlara onlardan sonra girmeyecek, 2)
bu otomobil çýlgýnlýðý sona
ereceði ve toplu taþýma
araçlarý çok ama çok
yaygýnlaþacaðý için önce
insan dikkate alýnacak.
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.
Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçirilip kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye
sahiplerini, egemen sýnýfý
korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mü-cadele
dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn
cinsel 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 hareketlerini desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþayamaz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.
Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmeli-dir.
Böylesi bir parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtlamalýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com
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Çözüm nükleer diyorlar, inanma!

Dünya ölüyor

Dünya yok oluyor.
Uzmanlar geri dönüþü
olmayan yola girmek üzere
olduðumuzu söylüyor. En
büyük fantezilerinden biri
'muassýr medeniyetler'
seviyesine ulaþmak olan
hükümet bu yolda
Kyoto'yu imzalamayý inatla reddettiði gibi dünyanýn
ve tabi insan türünün yok
olmasý için katkýda bulunmayý da baþarýyor. Binlerce
insanýn ölümüne sebep
olan, kurulduðu yerde
adeta saatli bomba gibi her
an bir felaket yaþatma ihtimali bulunan nükleer santrallerden kurmak istiyor.

Ayný hikaye

Aslýnda bu bir ilk deðil.
Kýrk yedi yýldýr çeþitli
hükümetler tarafýndan
ýsýtýlýp önümüze sunuldu.
1960'larda
Küçükçekmece'de ABD
füzelerinin barýnmasý için
bir nükleer reaktör merkezi
kuruldu. On dört yýl sonra
Mersin Akkuyu'da nükleer
santral kurmak için lisans
alýndý. 1980'lere
gelindiðinde Özal zamaný
tabi ki tekrar gündeme
geldi nükleer santraller,
özel þirketler çaðrýldý,
görüþmeler yapýldý,
patronlar teklifi beðenmeyince plan rafa kalktý. 1998

yýlýnda Akkuyu'da nükleer
santral kurulmasý için ihale
açýldý. Ancak iki sene sonra
Ecevit nükleer santral
kurulmasýndan vazgeçti.
Gerekçe kurulmasý planlanan nükleer santralin
insanlýk için yaratacaðý
tehlikeler deðildi,
ekonomik olmayýþýydý. Ve
þimdi nükleer santral fikri
raftan indi. Bir yanda
Hopa'da son üç yýlda
gerçekleþen ölümlerin
yüzde 47.9 'unun kanser
nedeniyle olduðu açýklanýrken, diðer yanda
bakanlar Sinop'a nükleer
santral kurmanýn gerekliliði konusunda aðýz birliði
yapýyor. 'Nükleer enerji
kalkýnma ve enerji ihtiyacý
için þart' deniliyor.

Küresel ýsýnmaya
çözüm mü?

Nükleer santraller
dünyadaki enerjinin yüzde
16'sýný üretiyor ama ayný
zamanda her yýl 12 bin ton
nükleer atýðý da üretiyor.
Bu atýklarýn yok olmasý
için ise binlerce yýl geçmeli.
Geçecek olan yýllar boyunca da bu atýklar gömüldükleri yerde radyasyon
yayýyor, binlerce insanýn
yaþamýný tehliyeye sokuyor, doðayý mahvediyor
vs...( Türkiye'de bu atýk-

Dünya bu
canavardan vazgeçiyor
Nükleer santraller bir bir kapanýyor

Ýspanya 1984'te nükleer enerji kullanýmýný durdurma kararý aldý.
Almanya 1998'de aldýðý bir karar ile 20 yýl içinde
santrallerini kapatacaðýný açýkladý.
Ýtalya Çernobil felaketinden sonra dört santralini
de kapattý.
Ýsveç enerjisinin yarýsýndan fazlasýný nükleer
enerjiden saðlarken yaptýðý referandumdan 'nükleere hayýr' sonucu çýkýnca santrallerini kapatmaya
baþladý.
Ýngiltere son yirmi yýlda yeni santral inþa etmedi.
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larýn depolanmasý için
adres olarak Toroslar gösteriliyor)
Nükleer enerji
söylendiðinin aksine
ekonomik deðildir. Bir
nükleer santral'in kurulmasýnýn maliyeti 3-5 milyar dolar. Yarattýðý
canavarlardan biri olan
atýklarýn kaldýrýlmasý ise 38
milyon euro'ya mal oluyor.
Nükleer santrallede yakýt
olarak uranyum kullanýlýyor ve dünyanýn 60 yýllýk
uranyumu kalmýþ durumda. Zaten bir santralin
kurulumunun yýllar
sürdüðünü düþünürsek
nükleer santral planlarýnýn
gelecekle ne kadar
alakadar olduðu da ortaya
çýkýyor. Ayrýca uranyumdan açýða çýkan plütonyum
izotopunun radyasyon
yayma potansiyelini yüzde
1 oranýnda düþürmek için
bile 24 bin 400 yýl geçmesi
gerekiyor.
Nükleer enerjinin bir
ihtiyaç olduðunu iddia
edenler tezlerini
güçlendirmek için gerçekliði olmayan açýklamalarda
bulunuyorlar. Bahsedildiði
gibi nükleer enerji küresel
ýsýnmanýn çözümü
deðildir. Nükleer enerji
küresel iklim deðiþikliðinin
nedenlerinden biri olan
fosil yakýtlarýn yakýlmasýnýn önüne geçemeyecektir. Fosil yakýtlarýn
yakýlmasý ile saðlanan
enerjinin yüzde 10'unun
saðlanmasý için bile bin
santral kurulmasý gerekiyor. Kaldý ki santrallerin
inþaasýnda bile sera gazý
salýnýmý azýmsanmayacak
derecede yüksek.

Nükleer eþittir ölüm

Tüm bu teknik falsolarýnýn yaný sýra en önemlisi nükleer santraller canlý
yaþamýnýn geri dönüþü
olmayan zararlara sokulmasý demek. Ölüm demek.
Yeni Çernobil'ler demek.

Baþka bir enerji mümkün
Kadýköy’de küresel ýsýnmaya karþý
KEG mitingi

Etkisi onyýllarca sürecek
felaketler demek.
Çözüm rüzgar, güneþ
hatta dalga enerjisi gibi
yenilenebilir, temiz enerjilerin kullanýlmaya baþlanmasý olmalýdýr. 20 yýl
içinde rüzgar enerjisi
dünya enerjisinin yüzde
20'sini, güneþ enerjisi ise 2
milyar kiþinin elektrik
ihtiyacýný karþýlayabilir.
Nükleer santrallerin yanlýþlarý, getireceði felaketler
bu kadar açýk ve çözüm de
bu kadar basit iken Sinop'a
nükleer santral kurmak
isteyenlere yani on binlerin ölümüne, sakatlanmasýna neden olanlara,

çevre felaketi yaratanlara
izin vermeyeceðiz.
''Nükleer santral Sinop'un
þansýdýr. Nükleer enerji ile
turizm mi olur demeyin,
ben diyorsam bal gibi
olur.'' diyen turizm Bakaný
Koç'a 'Nükleer santraller
bal gibi de ölüm demektir.Nükleer santral isteyen
de katildir.' diyeceðiz.
28 Nisan'da Kadýköy'de
olmak önemli. Önemli
çünkü onlar nükleer enerji
derken biz 'güneþ rüzgar
yeter' diyeceðiz. Onlar ölümü savunarak katil olduklarýný kabul ederken biz
'baþka bir dünya mümkün'
diye haykýracaðýz.

Bir insanýn
deðeri
11 Eylül saldýrýlarýnda
hayatýný kaybedenlerin
yakýnlarýna ve
yaralananlara ABD
toplam 7 milyar dolar
tazminat ödemiþ. 2878
aileye ödenmiþ bu
tazminat. Tabi bu hesap
baþka hesap olduðu için,
7 milyarý 2878'e bölerek
ailelere ödenen tazminat
miktarýný bulmak olasý
deðil.
Ödenen tazminatlar
ölenlerin zengin veya
fakir olmasýna göre ve
yaþlarýna göre deðiþiyor.
Ölen en zengin 25 kiþiye
aile baþý 7 milyon dolar
ödenirken, fakir ve yaþlý
olarak hayatýný kaybeden birinin ailesine ise 1
milyon dolar ödenmiþ.
Geçtiðimiz yýllarda hayatýný trafik kazasýnda
kaybeden 8 yaþýndaki
Maki Ayaz'ýn ailesi tazminat davasý açmýþtý.
Mahkeme, ailenin
çocuðun büyümesi için
52 bin 294 YTL 66 YKR
masraf yapacaðýný, buna
karþýlýk çocuðun 18
yaþýndan sonra 5966
YTL 52 YKR kazanabileceðini iddia eden rapora
dayanarak tezminat
istemini reddetmiþti.
Oysa kazada, hakkýnda
dava açýlan otobüs firmasý %75 hatalý bulunmuþtu. Mahkeme özetle,
"fakirsiniz, masraftan
kurtuldunuz" kararýna
imza atmýþtý.
Ýþin ilginci, ABD yaptýðý
ödemelerde de, mahkeme tazminat talebinin
reddinde de haklý! Yýlda
milyonlarca dolar kazanan bir insanla, kýt kanaat geçinen bir insanýn
"kaybý" ayný "deðerde"
olabilir mi? Kâr üzerine
kurulu bir sistemde insanlar da gelirleri üzerinden deðer sahibi olurlar elbette.
Anti kapitalist hareketin en önemli sloganlarýndan biri de "kâr
deðil insan".
Saðlýkta dönüþüm programýný uygulamaya
geçirmek isteyenler de
kâr elde edebilmek için
bedenlerimize göz dikmiþ, saðlýðýmýz üzerinden para kazanmak için
ellerini ovuþturuyorlar.
Ellerinin içini çevirip,
avuçlarýný yalamalarýný
saðlamak da bize,
"insan"a düþen.

