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Cindy Sheehan
Türkiye’deydi
17 Mart 2007'de milyonlar
halinde meydanlara toplanmalý
ve savaþa karþý sesimizi çýkarmalýyýz. Anneler olarak, çocuklarýmýzý öldürmeyin, çocuklarýmýzýn baþka çocuklarý
öldürmesini istemeyin, demeliyiz. Bizim liderlerimizi bekleme
þansýmýz yok. Hükümetler yolumuzdan çekilsin'.

Sayfa: 2

AKP Hükümeti neo liberal
saldýrý bombardýmanýný
sürdürüyor. Saðlýðýmýz;
medikolarýmýz, hastanelerimiz, saðlýk ocaklarý-mýz,
emeklilik haklarýmýz elimizden birer birer alýnýyor.
Ama AKP’nin icraatý
bununla sýnýrlý deðil. Savaþ
ve neo liberalizm arasýndaki
baðlantýyý sanki açýkça
ortaya koymak ister gibi,
Ýran’a saldýrmak,
Ortadoðu’yu daha fazla
kana boðmak isteyen ABD
emperyalizmine askeri
üslerini açýyor.
Savaþ ve neo liberalizm
arasýndaki baðlantý ne kadar
açýk deðil mi? Bir yandan
özelleþtiriyor, satýp savýyor;
öte yandan buradan elde
ettikleri geliri savaþa
aktarýyorlar. Sonra savaþ ve
iþgalin açýða çýkardýðý yeni iþ
alanlarýný ele geçirip bu kez
de buralara yatýrým yapýyorlar.
Bu kýsýr döngü böylece
sürüp giderken Irak’ta 700

bin insan canýný kaybediyor,
milyonlar yerinden yurdundan oluyor. Filistin halkýnýn
60 yýldýr süren acýlarýna her
gün yenileri ekleniyor. ABD
karþýsýnda askeri olarak
hiçbir þansý olmayan zayýf
ülkeler tehdit ediliyor.
Kapitalistler dünyanýn
ezilenle-rinin ürettiði bütün
zenginliði kendilerine saklamak istiyor. Bize zýrnýk koklatmayacaklar. Oysa zenginliðin üreticisi bizleriz.
Ama bu zenginliði ve
bunun yaratacaðý insani
geliþimi bize asla gümüþ bir
tepsi içinde sunmayacaklar.
Biz kendi haklarýmýzý
onlarýn elinden zorla alacaðýz.
Dünyada çoðalýyoruz.
Savaþ karþýtlarý ve anti kapitalistlerin sayýsý her geçen
gün artýyor.
Kapitalizmin yarattýðý
yýkýmý bu sayede durduracaðýz.
Unutmayalým, bu dünya
bizim!

SAÐLIKTA YIKIMA KARÞI 11 MART’TA ANKARA’DAYIZ

SAVAÞA KARÞI 17 MART’TA KADIKÖY’DEYÝZ
KÜRESEL ISINMAYA KARÞI 28 NÝSAN’DA KADIKÖY’DEYÝZ

301 kere hayýr
Karakedi Kültür Merkezi'nde,
öðretim üyesi ve gazeteci,
hukukçu Turgut Tarhanlý ve
Barýþ Giriþimi üyesi avukat Ergin
Cinmen ile '301 Kere Hayýr'
baþlýðý altýnda bir toplantý yaptý.
Tarhanlý’nýn ve Cinmen’in
konuþmalarý.
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Bildik dünya için son 10 yýl

Gelecek
bugündür
10 yýl kýsa bir zaman, ama
yeryüzündeki milyonlarca yýllýk
yaþamý kapitalizmin 350 yýlýnýn
mahvettiðini hatýrlarsak, yeterli
bir süre. Binler, yüzbinler,
giderek milyonlar küresel ýsýnmayý durdurmak için kapitalizmin karþýsýna dikilirken,
aþaðýdan, özgürleþtirici bir
toplumsal devrim de baþlatacaklar. Aktivizm bu dünyaya
açýlan bir kapý.
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Adalet
Bakaný
görevinden
alýnmalýdýr
Hrant Dink'in
katledilmesinden önce,
301. maddeden ceza
alanlarýn olmadýðýný,
uygulamalarýn sonuçlarýna bakmak gerektiðini söyleyen Adalet Bakaný Cemil Çiçek, Dink'in öldürülmesinden
sonra da 301. maddeyi
savunmaya devam ediyor. Son olarak bir gazeteye verdiði demeçte
301. maddenin kaldýrýlmasýný savunan aydýnlarý ikiyüzlülük ve
omurgasýzlýkla suçladý.
Hükümetin milliyetçi
kanadýnda yer alan
Cemil Çiçek 301. madde
tartýþmalarýnda MHP'li
geçmiþine sýký sýkýya
sarýlýyor. 301. madde
benzeri maddelerin
Avrupa ülkelerinin
anayasalarýnda da olduðu söyleyerek açýkça
kamuoyunu yanýltmaya
devam ediyor.
Türkiye'de aydýnlar
uzun süredir hedef tahtasýnda. Aydýnlara
dönük linç giriþimi
bütün milliyetçi cephede
(sol dahil olmak üzere)
sürdürülüyor. En tepede
Adalet Bakaný 'da bu
linç çapulculuðuna
verdiði demeçlerle
hizmet ediyor. Adalet
bakaný hakkýnda soruþturma açýlmalý ve derhal
görevinden alýnmalýdýr.

Kaza deðil
cinayet

Geçen sene grizu patlamasý sonucu on yedi iþçinin öldüðü Balýkesir
Odaköy' de Özçevre
Madencilik Kömür Ocaðý'nda göçük nedeniyle
üç kiþi daha öldü.
Bu son ölümlerle birlikte son üç ayda iþ kazalarýnda ölen maden
iþçilerinin sayýsý on dokuz oldu. Yeni maden
yasasý nedeniyle madenlerin denetimiyle ilgili
önlemler kalktý.
Denetimi zorlaþan maden ocaklarýnýn iþletmeleri özel sektöre ait. Kazalarýn büyük çoðunluðu da bu þirketlerin iþletmeliðindeki ocaklarda
gerçekleþiyor.
772 þirketten 87
tanesinin iþletme belgesinin olduðu iþyerlerinde saðlýk denetimi
de yapýlmýyor.
222 iþ yeri ise iþçilere
verilmesi gereken genel
çalýþma þartlarý eðitimini
vermiyor.

MERAKlitus
Türkiye hangi
anayasasýna göre yarý
federal bir devletti?

Cindy Sheehan:

Savaþa karþý 17 Mart'ta
sokaklarda olalým
'Savaþsýz Bir Dünya Ýçin
4. Uluslararasý Buluþma',
Küresel BAK tarafýndan
Ýstanbul'da, Iraklý bilim
inasaný Isam El Rawi anýsýna düzenlendi. Isam El
Rawi, 2005 yýlýnda yine
Küresel BAK'ýn Ýstanbul'da
gerçekleþtirdiði uluslararasý sempozyuma
konuþmacý olarak katýlmýþ,
ve geçen sene Baðdat'ta
öldürülmüþtü.
Bu yýl düzenlenen sempozyuma konuþmacý olarak ABD'den, Cindy Sheehan, Lübnan'dan, Hizbullah Partisi'nin sözcülerinden Dr. Ali Fayyad, Filistin'den, Filistin Sendikalar
Federasyonu Genel Sekreteri Wael Ali Natheef,
Irak'tan, Irak Müslüman
Alimler Heyeti Þura Meclisi üyesi Þeyh Amir ElÝgaidi katýldý.
Sempozyumun en ilgi
çekici ismi olan, oðlu
Casey Irak'a gittikten beþ
gün sonra öldürülen
Cindy Sheehan'dý. Çünkü
o bütün dünyaya kocaman
bir savaþ makinesine karþý
bir annenin bile neler
yapabileceðini, böylece
kazanmanýn mümkün
olduðunu gösterdi. Cindy
Sheehan sempozyumda
yaptýðý konuþmada,
'ABD'nin ve George
Bush'un Ortadoðu'da ve
tüm dünyada neden
olduðu istikrarsýzlýktan

dolayý hepinizden özür
diliyorum. George Bush
dünyadaki 1 numaralý
teröristtir' diyerek baþladý.
Sheehan sözlerine þöyle
devam etti; 'En az 700 bin
masum Iraklý bu iþgal
yüzünden öldü. Irak'a yaptýrým uygulandýðý
dönemde 1 milyon Iraklý
çocuk öldü. Iraklý kardeþlerim, benim ülkemin sizin
ülkenize yaptýklarýndan
dolayý özür dilemek istiyorum. Bu savaþ insanlýða

karþý iþlenmiþ çok önemli
bir suçtur. Amerikalýlar bu
savaþa karþý, dünya bu
savaþa karþý, ama George
Bush kimseyi dinlemiyor.
Bu dikatörlük deðil de
nedir.'
Cindy bundan sonra
neler yapýlmasý gerektiði
konusunda ise, '17 Mart
2007'de milyonlar halinde
meydanlara toplanmalý ve
savaþa karþý sesimizi çýkarmalýyýz. Anneler olarak,
çocuklarýmýzý öldürmeyin,

çocuklarýmýzýn baþka
çocuklarý öldürmesini istemeyin, demeliyiz. Bizim
liderlerimizi bekleme þansýmýz yok. Hükümetler
yolumuzdan çekilsin',
dedi.
Sheehan oðlu Casey
hakkýnda ise þunlarý söyledi, "Benim oðlum Irak'a
gitmek istemedi, ama gitmek zorunda olduðunu,
bütün arkadaþlarýnýn gittiðini söyledi. Oðlum, 'ben
kimseyi öldüremem' diyordu. Ben bu savaþa karþý
çýkan, savaþmam diyen
bütün askerleri, askerlerin
bu direniþini destekliyorum'” dedi.
Iraklý konuþmacý ise
direnme haklarý olduðunu
ve Irak'ta yaþamýn normale
dönmesi için ABD'nin
Irak'tan çekilmesi gerektiðini anlattý.
Ýkinci oturumda ise
Hizbullah'tan Ali Fayad ve
Filistin'den gelen Wael Ali
Natheef konuþtu. Ali
Fayad, Hibullah'ýn mezhep
temeline göre örgütlenmediðini, Sünni-Þii çatýþmasýndan kendilerinin çok
korktuðunu ve bunu
engellemek için elinden
geleni yapacaklarýný vurguladý. Ýsrail'in Lübnan'da,
ABD'nin de Irak'ta
yenildiðini söyledi ve
bunun kazanmanýn
mümkün olduðunun kanýtý
olduðunu söyledi.

Barýþýn sesi Ankara'daydý
Oðlunu Irak'ta kaybeden
ve o günden sonra hayatýný
Irak'taki savaþý durdurmaya adayan savaþ karþýtý
anne Cindy Sheehan, A.Ü
Cebeci kampusu
SBF'deydi. Toplantýda
Sheehan'ýn yaný sýra KESK
Genel Baþkaný Ýsmail
Hakký Tombul, gazeteciyazar Ece Temelkuran ve
SBF'den Doç.Dr.Filiz Zulha
Zabcý konuþmacý olarak
yer aldý. Sheehan salona
girdiðinde büyük bir alkýþ,
BAK aktivistlerinin hazýrladýðý "Welcome
Mom"(Hoþ geldin anne) ve
Evine Dön Bush pankartlarýyla karþýlandý.
Sheehan, Bush'a karþý
bütün dünya halkýnýn birleþmesi, Irak'taki iþgalin
sona erdirilmesi ve Ýran'a
saldýrýnýn engellenmesi
gerektiðini söyledi. Bunu
yaparken anti-amerikancý
deðil Bush ve savaþ karþýtý
bir tutum almak gerektiðini, Irak'taki ABD askerlerinin de Irak'ta bulunmak
istemediðini özellikle vurguladý. Bunun ardýndan 17
Mart gösterisine vurgu

yaptý.
Tombul ise KESK'in savaþ
karþýtý eylemlere devam
edeceðini, Dink'in
cenazesinde "Hepimiz
Ermeni'yiz" diyenlerin
bugün "Hepimiz Irak'lýyýz"
diyeceklerini ifade etti.
Tombul'un arkasýndan söz
alan Zabcý, ABD'nin
savaþýnýn bir hegemonya
savaþý olduðunun altýný
çizdi.
Son konuþma ise
Temelkuran'a aitti,
Temelkuran, ABD'yi batan
Titanik adlý transatlantiðe
benzeterek, savaþ karþýt-

larýnýn bu gemideki vicdan
filikalarý olduðunu söyledi.
650 kiþinin katýldýðý ve 165
kiþinin "aktivist olmak
istiyorum" föyü doldurduðu toplantýnýn sonunda
salona söz verildi. Salonda
iki tür görüþ vardý, bir
tanesi Cindy Sheehan'ýn
savaþ karþýtlýðýnýn samimi
olmadýðýný ifade eden,
ABD'li olduðu için ona
"bilinç aþýlamayý" ve onu
suçlamayý bir görev bilen
milliyetçi solcularýn
anlayýþý, ikinci ve hakim
olan görüþ ise savaþ karþýtý
hareketin küresel bir

mücadele olduðunun
farkýnda, savaþý durduracak olan asýl gücün ABD
ve Ýngiltere'deki savaþ
karþýtlarý olduðunu bilen
ve Cindy Sheehan'ý bizzat
ABD'li bir savaþ karþýtý
olduðu, tüm dünya savaþ
karþýtlarýnýn annesi olduðu
için sahiplenen anlayýþ.
Bu ikinci anlayýþý sahiplenen savaþ karþýtlarý 17
Mart'ta devasa bir gösteri
örgütlemek için elinden
geleni yapacak ve Cindy'ye
Türkiye'den verebilecekleri
en büyük hediyeyi vereceklerdir.

Hem ýrkçý
hem ajan
Türk Tarih Kurumu
(TTK) Baþkaný Yusuf
Halaçoðlu, Ermeni tarihçi Ara Sarafyan'ýn
"Harput Ovasý'ndaki
toplu mezar iddialarýný
birlikte araþtýralým"
önerisinde bulunmasýndan sonra Anadolu
Ajansý'na yaptýðý açýklamalarla bu öneriye yaklaþýmýný da ortaya
koydu. Hrant Dink'in
cenazesine katýlan yüz
binler için "Hepimiz
Ermeniyiz diyenler, belli
bir ideolojinin mensuplarý olduklarýný ortaya
koydular. 40 bin kiþiydi
ama bunlar çok iyi
örgütlenmiþlerdi. Sanki
bu ölüm onlar tarafýndan önceden biliniyormuþ gibi hemen sloganlar, elde kafa biçiminde
hazýrlanmýþ pankartlar
hazýrdý. Topluluk sayýsý
bu pankartlarla epeyce
fazlalaþtýrýlmýþtý. Bu
topluluk, PKK ile
çarpýþan askerlerimizden
þehit olanlar için 'hepimiz Türküz' demedi,
demiyor". TTK Baþkaný
bunlarý söyledikten
sonra "Dink'in
öldürülmesini protesto
edenler kimlerdir?
Bunlarý araþtýrmamýz
lazým" diyerek gösteriye
katýlanlarý hedef haline
getiriyor.
Resmi ideolojinin has
kurumlarýndan olan
TTK ve onun baþkaný
çarpýtýlmýþ bir tarih
anlayýþýný savunmak için
bütün zehrini ortaya
saçýyor. TTK'nýn bütün
ortak çalýþma önerilerinin ne kadar sahtece
ve ikiyüzlüce olduðunu
bu sözlerden daha iyisi
anlatamazdý. Bu sözler
ayný zamanda Hrant
Dink'i öldüren þartlarýn
arka planýnýn da nereye
yaslandýðýný göstermesi
açýsýndan dikkat çekici.
Yusuf Halaçoðlu'nun
söyleminin saldýrgan ve
lümpen içeriði, köþeye
sýkýþan milliyetçilerin
yeni tarzý olmaya aday.

Irkçýlar ve
ýrkçýlýk
IRKÇI ÇOCUK ÞARKISI
biir iki üüçler
yaþasýn türkler
dört beþ altýý
polonya battý
yedi sekiz dookuz
ruslar doomuz
on on bir on ikii
italyanlar tilki
on üç on dört on beþ
almanlar kalleþ
on altý on yedi on sekiiz
ortada kaldý portekiz
Türkün Türkten baþka
dostu yoktur
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Amerika’dan
öðrenmek
Cindy Sheehan Küresel BAK’ýn davetlisi olarak
Türkiye’ye geldi. Ýstanbul’da her iki yakada ve
Ankara’da toplantýlar yaptý. Bu toplantýlarda
Filistin, Lübnan ve Irak’tan da konuþmacýlar
vardý.
Cindy Sheehan’ýn konuþmacý olduðu toplantýlarda zaman zaman çok garip tartýþmalar
yaþandý. Tartýþmalarý garipleþtiren ise solun
sayýklamalarýydý.
Cindy’e zaman zaman, “Savaþa hayýr demek
yetmez, sosyalizmi savunmak gerekir” dendi,
zaman zaman da “Oðlunuz öldürülmeseydi
yine de savaþa karþý çýkar mýydýnýz?” gibi saçma
sapan sorular soruldu. Özellikle, oðlu Irak’ta
ölen bir anneye sorulmasý çok acayip olan,
“Irak’ta ABD askerlerinin ölmesine üzülmeli
miyiz, sevinmeli miyiz?” yaklaþýmý salonda yer
alan diðer aktivistlerin öfkesini çekti.
Tüm bu sorulara eklenen, “Bush aptal olabilir
ama onu baþýnda tutan Amerikalýlar da
aptaldýr” açýklamasý ise tam bir Türk burnu
büyüklüðüydü.
Bu tartýþmalar, kuþkusuz savaþ karþýtlarýnýn
uluslararasý buluþmalarýnýn havasýný belirlemedi. Toplantýlar coþkulu, kazanma umudu taþýyan
toplantýlardý. ABD’nin Irak’ta yenilmekte
olduðu, ama Ýran’a saldýrmaya kararlý olduðu,
Ýsrail’in Lübnan’da maðlup olduðu, küresel
savaþ karþýtý hareketin arka arkaya kazanýmlar
elde ettiði, Irak direniþinin yanýnda yer aldýðý
gibi çok önemli vurgular tüm toplantýlarda
Cindy Sheehan ve Orta Doðu’dan gelen konuþmacýlar ve salondaki dinleyiciler arasýndan sýk
sýk yapýldý.
Bu tartýþmalara garipliði katan ise solun argümanlarýydý. Türkiye’de savaþ karþýtlarý önce
ABD’deki hareketin cesaretinden öðrenmelidir.
Bu hareket, vatan hainliði suçlamasýna aldýrýþ
etmeden kahramanca mücadele ediyor.
Ders çýkartýlmasý gereken bir diðer deneyim ise
ABD’deki hareketin yaygýnlýðýdýr. Milyonlarca
insaný defalarca sokaða çýkartan bu hareket
ilham verici sayýsýz deneye sahip.
En önemlisi ise savaþ Irak’ta sürmesine raðmen
savaþýn kaderini belirleyecek olan ABD’deki
harekettir. Hareket çok daha yaygýnlaþýrsa, neoconlar kaybedecek.
Kýsacýk bir sürede, savaþ karþýtlarýnýn oranýný
savaþý savunanlarýn beþ katýna çýkartan
ABD’deki harekete destek olmak zorundayýz.
Umudumuz Amerikalý savaþ karþýtý kardeþlerimizdir. Cindy Sheehan bu hareketin en önemli,
anti emperyalist temsilcilerindendir.

Kürt sorununda barýþçýl çözüm istediðimizi,
Kýbrýs'tan Türk ordusunun çekilmesini, Kýbrýs
halkýyla birlikte istediðimizi, 301'in kaldýrýlmasýný,
düþünce, ifade ve örgütlenme özgürlüðünün önündeki her türlü yasal ve yasadýþý engelin kaldýrýl-

masýný istediðimizi, ýrkçýlýðýn yasaklanmasýný istediðimizi, yapacaðýmýz kampanyalarla yaygýn
biçimde duyuramazsak bu ülkede daha çook
Hrantlar katledilecek, daha çook Orhan Pamuklar
kaçmak zorunda kalacak

Barýþ, hemen þimdi!
Cengiz ALÐAN
Genelkurmay Baþkaný
Orgeneral Yaþar Büyükanýt,
ABD ziyaretinde yaptýðý
þahin konuþmasýnda,
cumhuriyet tarihinin en
tehlikeli dönemini
yaþadýðýmýzý söyledi. Ona
göre ülke bölünmenin
eþiðinde. Ama 'ülkeyi bölme
rüyasý görenlerin rüyasýný
kâbusa çevirecek dinamik
güçler daima ayakta'.
Büyükanýt'ýn bu açýklamalarýnýn arkasý geldi.
Talabani ve Barzani ile
görüþülmemesi gerektiðini,
bunlarýn PKK'yi desteklediðini ekledi. Ordunun siyasi
kanat sözcüsü, CHP lideri
Baykal ve ülkücü faþist
MHP'nin lideri Bahçeli de
hemen benzer açýklamalar
yaptý. Bunun ardýndan
Kürtlere saldýrýlar baþladý.
DTP Genel Baþkaný Ahmet
Türk ve yardýmcýsý Aysel
Tuðluk 18'er ay hapis cezasýna çarptýrýldý.

Kerkük-D
Diyarbakýr

Kürtlere son saldýrýda DTP
Van Ýl Baþkaný Ýbrahim
Sunkur ve Diyarbakýr Ýl
Baþkaný Hilmi Aydoðdu
tutuklandý. Ne diyor il
baþkanlarý: "Kerkük'e yapýla cak saldýrýyý Diyarbakýr'a
yapýlmýþ sayarýz". Ne var
bunda? Türkiye'nin güneydoðusu ile Irak'ýn kuzeyi
arasýnda çizilmiþ sýnýrýn her
iki tarafýnda da Kürtler
yoðunluklu nüfus olarak
yüzyýllardýr yaþýyor.
Akrabalarý var, alýþveriþ
yapýyorlar. Doðal olarak
kardeþler. Ýnsan kardeþine

Ýþte bunun için ne zaman
bir siyasi çýkýp 'Kürt sorunu
vardýr' dese bunlar sivri diþlerini göstermekten çekinmez. Ne zaman Kýbrýs halkýnýn lehine bir geliþme olsa
'dýþ düþman' miti devreye
girer ve þahinler kanatlanýr.

Çözüme yakýnýz

yapýlmýþ saldýrýyý kendisine
yapýlmýþ saymaz mý?
Kerkük'te yaþayan Kürtlere
yapýlacak saldýrý Türkiye'de
yaþayan Kürt kardeþlerini
rahatsýz etmez mi?

Irkçýlarý tutuklayýn

Devlet Kürtler üzerindeki
baskýyý yoðunlaþtýrýrken
Mersin'de silah ve bayrak
üzerine öldürme yemini
edenlere, 1.5 trilyonluk yolsuzluðu açýða çýkmasýna raðmen dava açýlmayan vatansever kuvvetlere, binlerce
kiþilik ölüm listesi hazýrlayanlara, her türlü ýrkçý-milliyetçi eylemin altýndan çýkan
emekli-emeksiz generallere
sesini çýkartmýyor.
Türkiye'nin PKK koordinatörü Edip Baþer televizyona çýkýp pek çok yerde
%50'nin üzerinde oy alan bir
parti için 'DTP denen parti',
tutuklanan il baþkanlarý için
de 'yaratýk' ifadesini kullanabiliyor. Bu ülkenin Kürtleri,
elbette ki, kendi temsilcilerine yaratýk diyenlerin bütün
Kürtleri yaratýk olarak
gördüðünü biliyorlar. Çünkü
ayný adamlar 'Kürt nüfus

artýþý durdurulsun.
Kürtlerden alýþveriþ yapýlmasýn' çaðrýsý yapan ýrkçýlara
hiç seslerini çýkarmýyor,
görmezden gelmenin
ötesinde, onlarý ülkenin
'dinamik güçleri' olarak
destekliyor.

Her dönemin
günah keçisi

Bu ülkede ne zaman en
ufak bir demokratik adým
atýlmak istense ordudan ve
uzantýlarýndan hemen
Kürtlere iliþkin saldýrgan
açýklamalar yapýlýr. Kürtlerin
demokratik sivil kuruluþlarý
hedef gösterilir, tutuklamalar, kurþunlamalar, bombalamalar, adam kaçýrmalar
baþlar.
Çünkü derin devlet olarak
adlandýrýlan güçlerin varlýk
nedeni 'iç ve dýþ düþmanlar'dýr. Bu düþmanlarla
devlet arasýndaki sorun bir
þekilde çözülecek olsa varlýk
nedenleri ortadan kalkacaktýr. Yani artýk eskisi gibi var
olamayacak, 20 yýlda kirli
savaþa akýtýlan 400 milyar
dolarlýk dev pastadan
nemalanamayacaklardýr.

Bu güçlerin saldýrganlýðýnýn
artmasý bir yandan da
çözüme yaklaþtýðýmýzýn
kanýtý. Son yýllarda Kürt
sorununun çözümüne dair
ileri sayýlacak sözler
sarfedilir oldu. Ancak bunlar
hep lafta kaldý. Gerçekte AKP
hükümeti bu ve baþka konularda adým atmak istiyor.
Ama bunu tek baþýna
yapamýyor. Karþýsýndaki
devasa bürokratik aygýtýn
önünde eli kolu baðlanýyor.
Bunun çözümü kamuoyunun
bu adýmlarý desteklediðini
göstermesidir.
Bu demokratik açýlýmlarý
TÜSÝAD veya AKP istedi
diye deðil, gerçekten isteyen
bizlere de burada iþ düþüyor.
Kürt sorununda barýþçýl
çözüm istediðimizi,
Kýbrýs'tan Türk ordusunun
çekilmesini, Kýbrýs halkýyla
birlikte istediðimizi, 301'in
kaldýrýlmasýný, düþünce, ifade
ve örgütlenme özgürlüðünün
önündeki her türlü yasal ve
yasadýþý engelin kaldýrýlmasýný istediðimizi, ýrkçýlýðýn
yasaklanmasýný istediðimizi,
yapacaðýmýz kampanyalarla
yaygýn biçimde duyuramazsak bu ülkede daha çook
Hrantlar katledilecek, daha
çook Orhan Pamuklar kaçmak zorunda kalacak.

1 mart

11 mart

14 mart

saðlýk ocaklarýnýn
önünde

Ankara’da
Saðlýk Bakanlýðý
önünde

Saðlýkta

BBP kapatýlmalýdýr!
Her taþýn altýnda onlar var. Trabzon’da papaz
öldürülür, ipuçlarý onlarý iþaret eder.
Hrant Dink öldürülür, katili liderlerinin
arkasýnda onlarýn arasýndadýr.
Hrant Dink’in katili, Muhsin Yazýcýoðlu ile
ayný karede resim çektirir.
Hrant Dink cinayetinin azmetiricisi, BBP liderliði tarafýndan beslenir.
BBP. Cinayetlerin arkasýndaki odaklarýn en
baþýnda geliyor. Tarihi sola, iþçi sýnýfýna ve
demokarsiye yönelik tahammülsüzlükten kaynaklanan faþist saldýrganlýkla dolu.
BBP faþist bir partidir, suçludur, kapatýlmalýdýr.

3

perþembe

basýn açýklamasý

17 mart, cumartesi

Hepimiz Iraklýyýz
Kadýköy Ýskele Meydaný, Saat 13.00
Küresel BAK

pazar

çarþamba

GREV

miting
Tabibler Birliði ve SES
28 nisan

1 mayýs

12 mayýs

Kadýköy’de miting

emeðin
mücadele
günü

Medikomu
vermiyorum

cumartesi

KYOTO’YU
ÝMZALA

salý

KEG

cumartesi

Ankara’da
miting
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Bildik dünya için son 10 yýl

Gelecek bugündür!

Volkan AKYILDIRIM
Þubat ayýnda açýklanan
iklim raporu (IPCC) ile
dünya devletleri, küresel
ýsýnmanýn "insan eliyle"
gerçekleþen bir olgu
olduðunu ilk kez tanýdý.
Ýklim felaketlerinin maðdurlarý için fazlasýyla
gerçek olan bu durum, her
geçen saat daha fazla insan
tarafýndan anlaþýlýyor ve
tartýþýlýyor. Bilgi yayýlýyor,
milyonlar ‘uygunsuz
gerçek’le yüzleþiyor.
Küresel ýsýnma olgusunu
25 yýl önce ilk kez modelleyen James Hansen'e göre
10 senemiz var. Yaþayan
son insan kuþaðýyýz. 10 yýl
içinde sera gazý emisyonlarý hýzla aþaðý çekilmezse
dünya bildiðimiz gezegen
olmaktan çýkacak.
Yapýlmasý gereken belli:
Geliþmiþ kapitalist ülkelerde (G-8) yüzde 90,
dünya ortalamasýnda
yüzde 60 derhal, hemen,
acilen indirime gitmek.
Petrolden, kömürden,
doðalgazdan, nükleerden,
tüm bu kirli enerjileri kullanarak ayakta duran kapitalist endüstriden ve
bireyin varoluþunu tüketiciliðe hapseden kapitalist
toplumdan vaz geçmek.
Kârý deðil, 6,5 milyar
insanýn ve dünyayý paylaþtýðý diðer canlýlarýn hayatýný temel alan bir
toplumsal üretimi yeniden
örgütlemek. Konutlarý
izole etmek, arabalardan
kurtulup toplu taþýmacýlýða
geçmek, su kaynaklarýný
toplumsallaþtýrmak ve adil
bir þekilde paylaþtýrmak.
Her yeri aðaçlandýrmak,
saðlýða ve geri dönüþüme
yatýrým yapmak. Kirli enerjileri çöpe atmak, temiz ve
yenilenebilir enerji kaynaklarýna dönmek.
Bütün bunlarý hýzla yapmak için 10 yýlýmýz var.
Ama fabrikalar çalýþmaya
devam ediyor. Otomobiller

sokaklarda. Bush, Kyoto'yu
imzalamýyor, Irak'ta ve
Orta Doðu'da petrol için
savaþmaya devam ediyor.
Kyoto’yu imzalamayan bir
baþka ülke olan Türkiye
hükümetinin radikal
kararýna bakýn: Memurlar
9'da deðil 7,30'da mesai
yapsýn!

Onlar
vazgeçmeyecekler

Kapitalizm, her þeyi
yýkan, baþtan kuran, yine
yýkan, temel güdüsü sermaye için sermaye biriktirmek olan bir toplum.
Kapitalistler her yýkýmdan
kâr elde edip güçlenerek
çýktý hep, ancak bu kez
durum farklý. Sýnýf egemenliklerinden gönüllü
olarak vazgeçmeyecekler,
ancak karþýlarýnda bu kez
doða var, bu yýkýmdan
kimse kâr ederek çýkamaz

Kapitalistleri kim
durdurabilir?

Ýklim deðiþikliðinin
tokadýný yiyen tarýmsal
nüfus çok kalabalýk. Ancak
yaralý ve açlar. IMF ve
Dünya Bankasý programlarýyla, iþçileþmeye ve göçe
zorlanan köylüler öfkeliler.
Ama ortak bir görüþü ve
yaptýrýmý oluþturabilecek
çýkar birliði ile güce sahip
deðiller.
Küresel ýsýnma konusunda bilgili ve eðitimli orta
sýnýf üyeleri iyi aktivistler
olabiliyor. Ama ne sayýlarý
fazla, ne de toplumsal üretimde aldýklarý yer onlara
durdurma gücünü veriyor.
Bu iþi bitirebilecek tek bir
güç var: Ýþçi sýnýfý. Sera
gazý üreten fabrikalarda
onlar çalýþýyor, otomobilleri onlar üretiyor.
Kapitalizmde üretilen ve
yeniden üretilen her þeyi
iþçiler yaratýyor.
Ýþçi sýnýfý, diðer sýnýf ve
toplumsal gruplardan farklý bir özelliðe sahip:
Kolektif davranabilme

yeteneði. Mülksüz ve
emeðini ücret karþýlýðý
satan iþçiler ortak çýkarlara
sahipler. Kapitalist üretimin kolektif karakteri
iþçilere muazzam bir güç
veriyor. Ýþçi sýnýfýnýn sayýsý
durmadan artýyor: Ýþsizler,
kent yoksullarý, yoksul
köylüler de mavi ve beyaz
yakalý iþçilere eklendikçe
büyük ve kolektif bir
çoðunluk oluþuyor.
Ýþçilerin kapitalizmden,
sanayileþmeden bir çýkarý
yok. Topraklarýndan
koparýp þehirlere sürüklenen, burda acý, yoksulluk
ve yoksunluk dolu bir hayatý yaþayan iþçiler için bu
düzen çalýnan hayatlarý
demek.
Ýþçi sýnýfý tek tek iþçi
bireylerden oluþuyor.
Kapitalistler iþçileri bölüp,
kolektif mücadelenin
önüne geçmeyi umuyor.
Ýþçiler için hayat fazlasýyla
gerçek. Bir sýnýf olarak
davranabilmeleri kendi
gerçekleri ile toplumdaki
diðer ezilenlerin gerçeðinin

Küresel ýsýnma olgusunu 25 yýl önce ilk kez modelleyen James Hansen'e göre 10 senemiz var.
Yaþayan son insan kuþaðýyýz. 10 yýl içinde sera gazý
emisyonlarý hýzla aþaðý çekilmezse dünya bildiðimiz
gezegen olmaktan çýkacak.
örtüþtüðünü görmelerine
baðlý.
Küresel ýsýnmayý durdurmak için iþçi sýnýfýný kazanmak zorundayýz. Yeni-liberalizmin saldýrýlarýna
maruz kalan iþçilerin
öfkesini diðer ezilenlerin
öfkesiyle birleþtirmek
zorundayýz.
Kapitalist sýnýfýn saldýlarýna her cephede karþý çýkmalýyýz. Ýþçilerin ve yoksullarýn kendi mücadelelerini geliþtirmelerine
yardýmcý olmalýyýz.
Kazanýlan en küçük hakký
bile savunup daha büyük
talepleri ileri sürmeliyiz.
Aþaðýdakilerin yan yana
gelmesi, tartýþmasý ve

gerçek bir demokrasinin
ortaya çýkabilmesinin
önündeki tüm engelleri
yýkmalýyýz.

Mücadeleleri
birleþtirmenin aracý:
KEG

Küresel Eylem Grubu
(KEG), iþçiler ve ezilenler
için iyi bir araç. Baþka Bir
Enerji Mümkün diyoruz.
Genel Saðlýk Sigortasý'na
karþý çýkýyoruz. Nükleere
karþý barikatlar oluþturuyoruz.
Medikolarýmýza sahip
çýkýyoruz. Cinsel ayrýmcýlýðýn bizi böldüðünü
görüyor ve buna itiraz
ediyoruz.

Bir yandan da dünyanýn
efendileri G-8'e karþý küresel eylemi inþa ediyoruz.
Kapitalizm nerde saldýrýyorsa orada karþýsýna
çýkýyoruz. KEG, baþka bir
dünya istiyor.
10 yýl kýsa bir zaman, ama
yeryüzündeki milyonlarca
yýllýk yaþamý kapitalizmin
350 yýlýnýn mahvettiðini
hatýrlarsak, yeterli bir süre.
Binler, yüzbinler, giderek
milyonlar küresel ýsýnmayý
durdurmak için kapitalizmin karþýsýna dikilirken,
aþaðýdan, özgürleþtirici bir
toplumsal devrim de
baþlatacaklar. Aktivizm bu
dünyaya açýlan bir kapý.

“Durdurun bu çýlgýnlýðý”. Fosil yakýt ile çalýþan bir santralýn önündeki göstericiler

Küresel ýsýnma beklenenden çok daha hýzlý
Bilimciler telaþlý

Küresel ýsýnma üzerine
araþtýrma yapan bilimciler
giderek daha telaþlanýyorlar. Bütün veriler küresel
ýsýnmanýn beklenenden
çok daha hýzlý gerçekleþtiðini gösteriyor.
Üstelik artýk uzay araþtýrmalarý yapan kurumlar da
küresel ýsýnmanýn insanlýk
tarafýndan yapýldýðýný
kabul ediyor.
Bilimcilerin verilerine göre
sonumuz hýzla geliyor

Denizler yükseliyor

Son verilere göre kutuplardaki erime beklenenin
çok üstünde. Yaklaþýk
ABD kadar büyüklüðe
sahip olan Arktik kýtasý
yüzde 6 küçüldü. Yani her
sene Hollanda kadar
ufalýyor.
Kýtanýn kalýnlýðý da azalýyor. 1960-70 arasýnda
Arktik’in kalýnlýðý ortalama 3.1 metreden 1.8 metreye düþtü. Buzlar eridikçe
deniz seviyesi artýyor.

Daðlar eriyor

Kýtalardaki daðlar daha
büyük bir hýzla eriyor.
2050 yýlýna kadar daðlardaki buzlarýn dörtte biri,
2100 yýlýna kadar ise yarýsý
erimiþ olacak. Geriye
sadece Alaska, Patagonya
ve Himalaya daðlarýnda
buzullar kalacak.
Bazý bilimcilere göre bu
süreç çok daha hýzlý iþleyebilir ve 2100’de buzullarýn
üçte ikisi yok olmuþ olabilir.

Su bitiyor

Buzullarýn erimesiyle bir
yandan büyük sel felaketleri oluþuyor ve daha
fazlasý oluþacak. Diðer
yandan ise büyük bir
kuraklýk baþlayacak. Su
kaynaklarý bu buzullardan
gelen sular olan bölgeler
çölleþme tehlikesi ile karþý
karþýya.
Bu arada 21. yüzyýlýn
sonuna kadar Afrika’daki
göllerin ve nehirlerin
dörtte biri kuruyacak.

Buzlar eriyince...

Buzlar eriyince küresel
ýsýnma hýz kazanýyor ve
dolayýsýyla buzlarýn erimesi süreci de daha fazla hýz
kazanýyor.
Buzlar güneþ ýsýsýný geri
yansýtýyor. Buz alanlarý
daralýnca güneþ ýþýnlarýnýn
geri yansýmasý da azalacak
ve ayrýca buzun altýndan
çýkan toprak ýsýyý emecek.
Buzlar eriyince buharlaþma artýyor ve bu da sera
etkisi yaratýyor.
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GÖRÜÞ
Üç ana, üç oðlan

Bir büyük grup bilimcinin araþtýrmasýna göre Kuzey Kutbu 2100 yýlýnda tamamen ortadan kalkabilir. Bu durumda deniz
seviyesi 70 metre kadar yükselebilir. Solda bugünkü durum, saðda ise yüzyýlýn sonundaki olasýlýk var.

SORUMLU KÝM?
ÇÖZÜM NE?
Giderek, yaþamakta
olduðumuz küresel iklim
deðiþiminin bütünüyle
insan ürünü olduðu hemen
herkesce kabul ediliyor.
Ne var ki bu çýplak
gerçeklik çok sýk tepetaklak edilmeye çalýþýlýyor.
Büyük tekeller ve küresel
iklim deðiþiminin gerçek
sorumlularý, sorumluluðu
kendi üzerlerinden atarak,
tüm insanlýða mal ediyorlar. Sonunda Ayþe Teyze
suçlanýyor ve o önlem alýrsa küresel ýsýnma durur
havasý yaratýlmaya
çalýþýlýyor. Bu büyük bir
kandýrmaca.

Sera gazlarýný kim
üretiyor?

Küresel ýsýnmanýn temel
nedeni atmosferde biriken
sera gazlarý.
Sera gazlarý güneþten
gelen ýþýnlarýn geri yansýmasýný engelliyorlar.
Sera gazlarýnýn en büyük
üreticisi enerji santralleri.
Kömür veya petrolle
çalýþan enerji santralleri
baþlýca sorumlular. Enerji
santrallerinin ardýndan
gelen sorumlu ise petrolle
çalýþan her türlü araç:
Kamyonlar, otobüsler, arabalar ve uçaklar.
Kýsacasý sera gazlarýnýn
en büyük nedeni fosile
dayalý yakýt. Yani petrol ve
kömür.
Küresel ýsýnmaya karþý
direnenlerin en baþýnda
petrol tekelleri geliyor.
Bunlar ayný zamanda
dünyanýn en büyük þirketleri. Onlarý otomobil tekelleri izliyor. Onlar da
dünyanýn en büyük þirketleri arasýnda. Bunlarýn
arasýnda ise enerji þirketleri
var. Gene en büyük þirketler arasýndalar.
Hem dünya çapýnda hem
de tek tek ülkelerde sera

Ne yani
sorumlu
biz miyiz?

gazý üretiminin bu baþlýca
sorumlularý en büyük þirketleri oluþturuyor.
Türkiye’de Petrol Ofisi,
Tofaþ, Renault, Toyota vs.
Bunlarýn baðlý olduðu gruplar ise Koç, Sabancý,
Doðan Holding ve OYAK.

Güneþ,
rüzgar bize yeter

Oysa sera gazý üreten fosile dayalý enerji kaynaklarý yerine baþka enerji
kaynaklarý kullanmak
mümkün.
En baþta güneþ enerjisinin
kendisi en önemli enerji
kaynaðý. Türkiye bu açýdan
çok zengin bir ülke. Sonra
rüzgar enerjisi var. Türkiye
bu açýdan da çok zengin.
Son yapýlan açýklamalara
göre Türkiye’nin sadece
rüzgardan saðlayacaðý
enerji tüm gereksinimini
karþýlayabilir.

Petrol ve kömüre dayalý
enerjiden rüzgar ve güneþe
dayalý enerjiye geçmenin
önündeki tek engel, hem
dünya çapýnda hem de
Türkiye çapýnda, petrol ve
otomobil þirketleridir. Yolu
kapatan onlardýr. Ayþe
Teyze’yi suçlu gösteren
onlardýr.
Ayþe Teyze’nin suçu var
mý? Yani normal tüketicilerin küresel ýsýnmada
suçu var mý?
Enerji kullanan herkesi,
biraz dikkatsiz veya çok
enerji kullanan herkesi
suçlamak mümkün deðil.
Büyük fabrikalarýn tükettiði enerjinin yanýnda
bireylerin tüketimi ne
kadar savurgan olursa
olsun son derece önemsizdir. Bu nedenle suçlu
Ayþe Teyzeler deðil kapitalizmdir.
Tek tek her bireyin de

KYOTO’YU ÝMZALA

Son açýklanan verilere göre Türkiye 1990-2004 yýllarý
arasýnda sera gazý üretimi artýþýnda dünya birincisi oldu.
Buna raðmen hükümet Kyoto’yu “bizim de
sanayileþme hakkýmýz var” diyerek imzalamýyor.
Türkiye belki sanayileþecek ama dünya yok oluyor.
Kyoto bir çözüm deðil ama bir ilk adým.

alabileceði önlemler vardýr
ve ne kadar küçük olursa
olsun onlarý da önemsemek gerekir. Enerji tüketimini en aza indirecek her
önlem önemlidir. Fakat asýl
çözüm enerji politikalalarýnýn bütünüyle deðiþmesidir ki bu petrol ve otomobil tekellerinin
devrilmesi demektir.

Kapitalizm öldürür,
kapitalizmi
öldürelim

Kýsacasý kapitalizm
öldürür. Savaþlarla, yeniliberal politikalarý ile
öldürür.
Saðlýkta yaptýðý kesintilerle, ilaç fiyatlarýný arttýrarak ölürür. Raylý ulaþým
yerine otomobili dayatarak, temiz, yenilenebilir
enerji yerine fosile dayalý
enerjiler kullanarak
öldürür. Kýsacasý kapitalizm insanlýk için mutlaka
kurtulunmasý gereken bir
bela.
Ondan kurtulmak
gerekiyor. Hem de acilen.
Bilim insanlarý dünyanýn
zamanýnýn giderek
azaldýðýný söylüyor.
Elimizi çabuk tutmak ve
kapitalizmden köklü bir
biçimde bütün dünyada
kurtulmak gerekiyor.

Cindy Sheehan Küresel BAK'ýn davetlisi olarak
Ýstanbul'a gelen üçüncü Amerikalý asker annesi.
Üçüyle de tanýþma fýrsatý buldum ve hatta üçüne de
Ýstanbul'u gezdirdim. Üçünün de önde gelen özelliði,
her insanýn özel olmasý bir yana, oðullarý savaþa gönderilmeden önce hiçbir özellikleri olmamýþ olmasý.
Özellikle kahraman deðiller, özellikle siyasi veya militan deðiller, özellikle iyi konuþmacý veya herhangi bir
alanda "lider" deðiller. Üçü de Amerika'da milyonlarca beyaz kadýn gibi üniversite okumuþ ve kamu
emekçisi olmuþ. Biri dindar bir Protestan; biri
Sheehan) inançlý bir Katolik'ken oðlunun ölümünden
(S
sonra kiliseden "istifa" etmiþ; biri pek inançlý deðil
ama tanrýtanýmaz da deðil. Üçü de kampanyacý
olmalarýndan önce Amerika dýþýna pek az çýkmýþ.
Askere üçünün de oðlu bir meslek edinmek ve sonrasýnda ücretsiz üniversite okuyabilmek için yazýlmýþ.
Irak savaþýna üçü de ve üçünün de oðlu savaþ baþlamadan önce de karþýymýþ, ama oðlanlarýn üçü de
"Arkadaþlarýný yalnýz býrakmamak için" Irak'a gitmeyi
reddetmemiþ.
Memet Ali Alabora, Sheehan'ýn toplantýsýnýn açýlýþýný
yaparken, "Bu kadýný seviyorum, çünkü yeni hareketimizin önemli bir özelliðini simgeliyor. Hareketimiz
kahramanlardan deðil, normal, sýradan insanlardan
oluþuyor" dedi. Bu üç kadýn da, tam da öyle.
Sheehan ile Topkapý Sarayý'nda gezinirken,
"California'dan kalkýp Venezüela'ya, Ürdün'e tek
baþýna gitmekten tedirgin olmuyor musun, korkmuyor
musun?" diye sordum. "Hiçbir þeyden
korkmuyorum", dedi, "hiçbir þey korkutamaz beni.
Eskiden her þeyden korkardým ama". Nasýl deðiþtiðini
de akþam yemekte anlattý. Hem Demokrat Parti'li
hem savaþa karþý olan Senatör'ünü görmeye gitmiþ.
Ama adam Senato'da azýnlýk olduklarý için hiçbir þey
yapamayacaklarýný anlatmýþ. O an Sheehan'da teller
deðmiþ, "Bush ailesi nesillerdir insan öldürüyor, ama
iþte þimdi yanlýþ annenin çocuðunu öldürdüler.
Göstereceðim ben onlara" diye baðýrmýþ Senatör'ün
þaþkýn bakýþlarý altýnda.
Sözünü ettiðim kadýnlarýn ikisinin oðlu öldü, birininki Irak'tan canlý döndü. Üçüncüsüne geçen gün bir
mail gönderdim, etkinliðimizin bu yýl da çok iyi
geçtiðini söyledim, Sheehan'dan söz ettim. Aldýðým
cevap, savaþ hakkýnda ömrümde okuduðum en tüyler
ürpertici metin:
"Tanýdýðým oðlum Irak'tan geri dönmedi; dönen
kiþinin vücudu ayný fakat aklý ve kalbi tanýmadýðým ve
tanýmak istemediðim bir insana ait. Travma Sonrasý
Stres sendromu geçiriyor ve benimle görüþmeyi reddediyor. Bunu söylemek ve düþünmek çok korkunç,
biliyorum, fakat bazen Cindy gibi annelerin daha iyi
durumda olduðunu düþünmeden edemiyorum.
Oðullarýný eski halleriyle anýmsayabiliyorlar, cehenneme girip çýkmýþ olduklarý onlara her an hatýrlatýlmýyor. Ýnsanlarý seven ve onlarý anlamaya çalýþan
bir çocuðun, þimdi sürekli silahlarla oynayýp yýkýmdan, ölümden ve insan öldürmekten söz etmesi
dayanýlacak gibi deðil. Çektiðim acýyý anlatacak sözler
bulmak mümkün deðil. Ve ben bu kâbusu yaþayan
binlerce kadýndan sadece bir tanesiyim. Sadece bu
savaþý deðil, tüm savaþlarý durdurmamýz gerek.
Mücadeleye devam; baþka yapabileceðimiz bir þey
yok. Delirmemek için yapabileceðim tek þey de bu
zaten".
Ýþte, savaþýn gerçek anlamý. Ýþte, sýradan kadýnlarýn
kahramanlýðý.

Roni Margulies
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'301 kere hayýr'
Düþüncelerini açýkladýklarý için 2005 yýlýnda 157
gazeteci, yayýncý ve
aktivist ceza tehdidi altýnda yargýlanýrken, bu
rakam Bianet Medya
Gözlem Masasý'nýn hazýrladýðý rapora göre, 2006'da
293'e çýktý. Söz konusu 293
kiþiden 72'si TCK'nýn 301.
maddesinden (eski 159),
35'i 216. maddesinden
(eski 312/2), sekizi
Atatürk aleyhinde iþlenen
suçlara dair yasadan, 24'ü
de çeþitli düzenlemelerde
yerini bulan 'yargýyý etkilemek' iddiasýndan
mahkemelik oldu. Ayrýca,
Hrant Dink'in 301. madde
çerçevesinde yargýlanma
süreci, öldürülmesine
giden yolun taþlarýný
döþedi. Biz de,
önümüzdeki günlerde çok
tartýþýlacak bu konu ile
ilgili, Karakedi Kültür
Merkezi'nde, öðretim
üyesi ve gazeteci,
hukukçu Turgut Tarhanlý
ve Barýþ Giriþimi üyesi
avukat Ergin Cinmen ile
'301 Kere Hayýr' baþlýðý
altýnda bir toplantý yaptýk.

Turgut
Tarhanlý:
Hrant'ý
uçuruma
yargý itti
301. madde þöyle der:
Birincisi, Türklüðü,
Cumhuriyeti veya Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ni
alenen aþaðýlayan kiþi, altý
aydan üç yýla kadar hapis
cezasý ile cezalandýrýlýr.
Ýkincisi, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’ni, devletin yargý organlarýný, askeri veya emniyet

teþkilatýný alenen
aþaðýlayan kiþi, altý aydan
iki yýla kadar hapis cezasý
ile cezalandýrýlýr.
Üçüncüsü, Türklüðü
aþaðýlamanýn yabancý bir
ülkede bir Türk vatandaþý
tarafýndan iþlenmesi
halinde, verilecek ceza
üçte bir oranýnda artýrýlýr.
Dördüncüsü, eleþtiri
amacýyla yapýlan düþünce
açýklamalarý suç oluþturmaz.
Hukukta, özellikle ceza
hukukunda, bir menfaati
korumak için ceza hükmü
koyarsýnýz. Burada da bu
kurumlarýn menfaati
korunmaktadýr. Ancak bu
kurumlar gerçek deðil,
tüzel kiþilerdir, yani
insanlarýn kurduðu organlar ve yapýlardýr. Fakat
yargý yerleri bu kurumlarýn aþaðýlanmasýndan,
tahkir ya da tezyif
edilmesinden söz ederken
bu kurumlarý sanki insanmýþ gibi ele alýyor.
Dolayýsýyla burada aslýnda ifade özgürlüðünün
sýnýrlanmasý söz
konusudur. Ýfade özgür-

Ýstanbul'da bir giriþim
baþlatýldý. Giriþimin temel
amacý ýrkçýlýðýn yasaklanmasýný ve ceza yasasýna
girmesini, ýrkçýlýk yapanlarýn
ceza almasýný saðlamak.
Hedef ýrkçýlýða-milliyetçiliðe
karþý kalýcý bir platform oluþturmak.
Karakedi Kültür Merkezi'nde
giriþimin iki toplantýsý yapýldý.
Bu toplantýlarda üzerinde
anlaþýlan birkaç temel nokta
þöyle belirlendi:
- Platformumuz ýrkçýlýða, milliyetçiliðe, ayrýmcýlýða açýkça
karþý olan herkese açýktýr.
- Protesto edici deðil, kazanýcý
kampanyalar yapmalýyýz.

lüðü demokrasilerde sýnýrlandýrýlabilir. Fakat
demokrasilerde bu sýnýrlandýrmanýn temel bir
ölçütü, çok hassas, adilane
bir dengesi vardýr. Mesela
fýndýk veya ceviz
kabuðunu kýrmak için
kullanýlan aletler vardýr,
fakat o aleti kötü kullanýyorsanýz kabuðun içindeki
fýndýðý da tuzla buz edebilirsiniz. 301. madde
aslýnda yukarýda adý
geçen kurumlarý zedeleyebilecek ve olumsuz
anlamda etkileyecek bir
takým eylemlerin örtülmesi için hüküm verme
sürecini etkileyici bir
aygýt, bir cendere olarak
kullanýlýyor.
Biliyorsunuz Hrant
Dink'e dava açýlma
gerekçesi Türklüðe
hakaretti. Bu davanýn açýlmasý için savcýlýða yapýlan
þikayet metni ýrkçý bir
metindir. Yani Hrant Dink
nezdinde Ermenileri
aþaðýlayýcý ve onlarýn
karþýsýnda Türkleri
yüceltici bir içeriðe sahip.
Bu suç duyurusu metni

aslýnda suç iþliyor. Böyle
bir metnin yargý ve
yürütme süreçlerinde itiraz edilmeden kabul
edilmiþ olmasý ayrýmcýlýða
dayalý bir sistemin benimsenmiþ olduðunu gösteriyor. Mahkeme bu sözleri bir Ermeni söylediði
için Türklüðe hakaret
edildiðine kanaat getirmiþtir. Bu tamamen etnik
temelde, ýrk temelinde bir
hüküm inþasýdýr. Yargý
süreci Hrant'ýn o uçurumun kenarýna itilmesinin
payandalarýný oluþturmuþtur.

Ergin Cinmen:
Irkçýlýk suç
olmalýdýr
301 gibi kanunlar düþman üretme saiki ile çýkýyor. Bunu daha iyi anlamak için bu yasalarýn
gerekçelerine bakmak
lazým. 301'in gerekçesinde
'Türklükten ne anlaþýlýr'
konusunda þöyle yazýyor:

'Türklükten, dünyanýn
neresinde yaþarsa yaþasýnlar, Türklere has müþterek
kültürün ortaya çýkardýðý
ortak varlýk anlaþýlýr. Bu
varlýk Türk milleti
kavramýndan geniþtir ve
Türkiye dýþýnda yaþayan
ve ortak kültürü paylaþan
toplumlarý da kapsar'.
Yani Misak-ý Milli'yi de
aþýyor, dünyanýn
neresinde Türk varsa, 301
oradadýr diyor.
Bu toplum ne kadarsa,
bizim yargýcýmýz ve
savcýmýz da o kadardýr.
Çünkü bu yargýç ve
savcýlar devletin, o camfanusun içinde büyür.
Ceza kanunlarýnda maddi
unsur, manevi unsur,
hukuka aykýrýlýk unsuru
vardýr. Bizdeki hakim ve
savcýlar sadece maddi
unsura, yani lafýn söylenip
söylenmediðine bakar,
kasýt olup olmadýðýna
bakmaz.
Baþbakan Erdoðan 301
ile ilgili sivil toplum
örgütlerinden görüþ istedi. Sivil toplum örgütleri
de yasada 'Türklük' den-

Irkçýlýða DurDe
- Her türlü milliyetçilikle
aramýza uzun bir mesafe koymalýyýz.
- Platform sol gruplarýn dar
birliði mantýðýna sahip
deðildir. Yaygýn, geniþ, kapsayýcý ve kalýcý olmalýdýr.
Bu doðrultuda yapýlabilecek
kampanya önerileri de oldu.
Örneðin, 301 kaldýrýlsýn kampanyasý yapan her giriþimle
dayanýþmak, medyadaki

ýrkçýlýðý takip etmek ve
toplanan bilgileri kamuoyunda yaygýn biçimde duyurmak,
ýrkçý-milliyetçi sözler sarfedenler hakkýnda suç duyurusunda bulunmak (örneðin,
Kerinçsiz hakkýnda dava açýp
mahkeme önlerinde gösteri
düzenlemek), dildeki ve ders
kitaplarýndaki ýrkçý-milliyetçi
söylemleri tespit edip teþhir
etmek, ýrkçýlýk ve milliyetçilik

hakkýnda bilgilendirici toplantý, seminer, vb düzenlemek,
imza kampanyalarý yapmak,
meclise basýnç uygulamak
üzere milletvekilleriyle temasa
geçmek, bir etnik müzik konseri veya festivali düzenlemek.
Bunun ilk adýmý olarak,
Karakedi'de 22 Þubat'ta "301
kere hayýr!" baþlýklý bir toplantý yapýldý. Konuþmacýlar

mesin, 'Türk milleti'
denilsin önerisini getirdiler. Bunun bir þey
deðiþtirmeyeceðini
söyledik. Yargýtay Ceza
Kurulu'nun Hrant hakkýnda verdiði kararda,
Türklük kavramýnýn
devletin insan unsuru ile
ilgili olduðunu ve bu
kavram ile Türk milletinin
kastedildiðini söyler.
Yani, düþünce özgürlüðü
vardýr, ama sýnýrlarý
vardýr.
Bence ýrkçýlýk propagandasý suç olmalýdýr.
Etnisiteler korunmalýdýr.
Ayrýca, 216/2'ye göre
Türkiye'de etnisiteler
korunmaktadýr. Ama
Türklük daha fazla korunmaktadýr.
Ne yapýlmasý gerektiði
konusuna gelince, bence
özellikle Hrant Dink'in
öldürülmesinden ve
cenazesinden sonra
toplumun bu konudaki
algýlarý açýldý. Cenazede
atýlan 'Hepimiz Hrant'ýz,
Hepimiz Ermeniyiz' sloganý bu toplumda çok
önemli bir kýrýlma yarattý.
Artýk bu sorunun tartýþýlmasý ve çözülmesi iþini
sadece azýnlýklara býrakmamalýyýz, çünkü aslýnda
burada aþaðýlanan bizleriz. Türkiye'de azýnlýklarý
aþaðýlayan ifadeler kullanan kiþilere dava
açmalýyýz, gazetelerde
çýkan yayýnlarla ilgili suç
duyurusunda bulunmalýyýz, medyayý bu
konuda sürekli canlý tutmalýyýz. 'Hepimiz
Hrant'ýz, Hepimiz
Ermeniyiz' sloganýna dava
açýldý. Bu konu toplumun
gündeminden uzun süre
düþmeyecek. Biz de bu
süreçte yargýyý zorlayabilir, ýrkçý maddelerin ve
301. maddenin kaldýrýlmasýný saðlayabiliriz.

Turgut Tarhanlý ve Ergin
Cinmen'di. Yaklaþýk 60 kiþi
katýldý. Mart ayý içinde de
"Irkçýlýk nedir?" baþlýklý bir
toplantý yapýlacak.
Yapýlabilecekler bununla sýnýrlý deðil. Her türlü yeni öneri
desteklenecek. Ayrýca grup
kendisine bir logo arýyor. Bu
konuda da destek bekliyor.
Platformun hedefi yalnýz
Ýstanbul'la sýnýrlanmaktansa
tüm diðer þehirlerde de benzer ayaklar oluþturmak.
Ýletiþime geçmek kolay:
DurDe@googlegroups.com
adresine bir mail yollamanýz
yeterli.

DÜNYA
Ýngiltere
Irak’tan
çekiliyor
Blair'in 1,600 askeri geri
çekeceðini söylemesi
önemli bir dönüm noktasý.
Bush'un Irak iþgaline
arka çýkan hükümet derin
bir politik zarar gördü. Bu,
Ýngiltere'de ve küresel
ölçekteki savaþ karþýtý
hareketin tartýþmalarý ve
çoðunluk desteðini
kazandýðýnýn ve savaþa
karþý toplumu sokaða
çýkarabildiðinin kabulü.
Birlikler 'iþleri bittiði' ya
da 'Irak'a demokrasi götürdükleri' için geri çekilmiyor. Aksine birlikler Irak'taki durumu kötüye
götürüyor.
Ama kimse mücadelemizin biteceðini düþünmemeli. Birliklerin bazýlarý
Afganistan'a nakledilecek.
1,600 Ýngiliz askeri çekilirken, 21,500 Amerikan
askeri Irak'a gidiyor.
Ýngiltere'de 24 Þubat
2007'de yüzbinlerce
insaný sokaða çýkaran
Savaþý Durdurun
Koalisyonu (Stop the War
Coalition) diyor ki:
“650.000 Iraklý'nýn, 130
Ýngiliz askerinin ölümünden sonra, Basra'daki
Ýngiliz askeri üsleri hergün
saldýrý altýndayken, Irak
çöküþ içindeyken ve her
gün binlerce insan ülkeden kaçýyorken, Blair
Birleþik Krallýk güçlerinin,
'baþarýlarýndan' dolayý
geri çekileceðini açýklýyor.
7,000 Ýngiliz askerinden
1,600'ü Mayýs'ta, daha da
fazlasý yýl sonunda Irak'tan ayrýlacak. Blair bir kez
daha toplumla kedi fare
oyunu oynuyor”
Respect milletvekili
Galloway'e göre: "B
Blair'in
zamanlamasý ilginç. Tam
da Savaþý Durdurun
Koalisyonu'nun gösterisinden birkaç gün önce.
Bush Irak'taki asker
sayýsýný arttýrýrken, Ýngiliz
birlikleri Afganistan'daki
felakete yönlendiriliyor ve
Blair, Bush'un Ýran'a karþý
savaþ tehditlerini tüm
kalbiyle destekliyor.
Hepimiz biliyoruz ki
Blair'e bir gýdým bile
güvenemeyiz. Hepimiz ve
Iraklýlar için, birliklerin
hepsini geri getirmek için
çabalarýmýzý iki katýna
çýkarmanýn zamanýdýr."

Cengiz Alðan

BENCE
BAÞKA BÝR
DÜNYADA
… Recep Akdað gibi
'yanlýþlýkla' Saðlýk Bakaný
yapýlmýþ adamlar önce çok
sýký bir psikolojik
muayeneden, sonra da
yapacaklarý görev için
yeterlilik testinden geçi-
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Yüzbinler yürüdü

Ýtalya’da hükümet düþtü
Ýtalya’da büyük beklentilerle kurulan Prodi
Hükümeti büyük bir
yürüyüþün ertesi günü
düþtü.
Soldaki 17 partiyi bir
araya getiren Zeytin Dalý
ittifakýnýn baþbakan adayý
olan Prodi, hükümeti kurmasýnýn hemen ardýndan
aþaðýdan gelen baskýlar
sonucu Irak’taki Ýtalyan
askerlerini çekti fakat
Afganistan’daki Ýtalyan
askeri sayýsýný arttýrdý.
Afganistan’a asker gönderme Prodi Hükümeti
içinde huzursuzluk yaratmasýna raðmen hükümet
ayakta kalmayý baþardý.
Ne var ki Koalisyon içinde yer alan sol partilerin
tabaný hükümetin bu tutumuna karþý olduðunu sýk
sýk vurgulamaya baþladý.
En son olarak yüzbinlerce
savaþ karþýtý Vicenza’da
gösteri yaptý.
Vicenza’da çok büyük bir

ABD üssü var ve ABD bu
üssü daha da büyütmek
istiyor. Prodi’nin Zeytin
Dalý Ýttifaký da ABD’nin bu
talebini kabul etti.
Gösteriler bunun üzerine
baþladý. Ardýndan parlamentoda Afganistan’a
daha fazla asker gönderilmesi tartýþýlýrken Zeytin

Dalý ittifaký içinde yer alan
iki troçkist parlamenter
hükümete karþý oy verdi
ve bunun sonucu zaten 1
fazla üye ile çoðunluða
sahip olan hükümet karar
taslaðýný geçiremedi ve
bunun üzerine istifa etti.
Hükümetin istifasýndan
sonra konuþan Dýþiþleri

Bakaný Massimo
“Troçkistleri bile parlamentoya alýrsan olacaðý
bu” diyerek aslýnda Zeytin
Dalý Ýttifaký’na karþý olan
tutumunu ortaya çýkardý.
Massimo devamla “Solun
bir kýsmý (troçkistler ve
devrimci antikapitalistler)
hükümet sorumluluðuna
yanaþmýyorlar” dedi.
Devrimcilerden savaþ
yanlýsý bir tutum bekleyen
Massimo ve Prodi þimdi
sosyalist solun yerine
merkez saðda yer alan
Hristiyan Demokratlar’la
koalisyon kurmayý ve
böylece solun ve yýðýnlarýn
baskýsýndan kurtulmaya
çalýþýyor.
Prodi Hükümeti’nin
düþüþü savaþ karþýtý
hareketin yeni bir baþarýsý
olarak görülmeli. Daha
önce de Ýspanya’da
hükümetin düþmesine
gene savaþ karþýtý hareket
neden olmuþtu.

Londra’da 100 bin gösterici
Tony Blair, Irak
"T
savaþýnýn kendi kabahati
olmadýðýný söylüyor.
Ülkemizi yalan söyleyerek
savaþa soktu. 655.000
Iraklý’nýn ölümünden
sorumlu. Þimdi de
ABD'nin Yýldýz Savaþlarý
nükleer savunma sistemini
buraya getirmek istiyor.
Hastane ve okullara deðil,
Trident nükleer füzelerine
para harcamak istiyor. Bu
hafta Blair Irak'tan 1.600
askerin geri çekileceðini
ilan etmek zorunda kaldý.
Bunu bizim hareketimiz
baþardý. Afganistan'a 1.000
asker daha göndermek
istiyorlar. Biz askerlerin
oradan da geri çekilmesini
istiyoruz. Savaþ müptelasý
olan bu hükümetten
bezdik artýk. Bu savaþý
Afganistan'dan Irak'a,
Somali'den Lübnan'a yaydýlar. Þimdi de Ýran'a
saldýrmak istiyorlar.
Saldýrýrlarsa, daha da kalabalýk çýkacaðýz sokaklara.
Gösteri yapacaðýz, grev
yapacaðýz, tüm bu savaþlar
bitene dek eylem

yapacaðýz".
Ýngiltere parlamentosu
ülkenin nükleer silah sistemini yenilemeyi
tartýþýrken, Londra sokaklarýnda 24 Þubat günü
yürüyen 100 bin kiþiye
Savaþý Durdurun
Koalisyonu (Stop the War
Coalition) baþkaný Lindsey
German böyle hitap ediyordu.
Bütün dünyayla birlikte
17 Mart'ta da gösteri
yapacak olan Ýngiltere
barýþ hareketi, parlamentodaki görüþmeler nedeniyle
24 Þubat'ta da sokaklar-

daydý.
Çaðrýsýný Nükleer
Silahsýzlanma Kampanyasý
(CND), Ýngiltere
Müslüman Ýnisyatifi ve
Savaþý Durdurun
Koalisyonu'nun ortaklaþa
yaptýðý gösteride Londra
belediye baþkaný Ken
Livingstone, "Londra
nüfusunun büyük çoðunluðu savaþa ve yeni nesil
nükleer silahlara karþý. Þu
anda insanlýðýn önündeki
en büyük sorun iklim
deðiþimi. Bunu deðil de
nükleer silahlarý gündemine alan bir hükümet

rilecekler. Basýnda dikkatinizi çekti mi bilmiyorum.
Saðlýðýmýzdan sorumlu
bakanýmýz Sayýn Recep
Akdað Sinop'taki kanser
vakalarýyla ilgili akýllara
zarar bir açýklama yaptý.
Buna göre; Sinop'ta, evet,
kanser vakalarý varmýþ (o
kadarýný biliyorduk) ama
bunlarýn çoðu psikolojik
vakalarmýþ!!! (bu kadarýný
da bilmiyorduk).
Gerçi bir açýdan adamýn
hakkýný da yememek
gerek. Sayesinde týp literatürüne bir kanser türü
daha girmiþ oldu: Ruh
kanseri. Belki de Sayýn

Bakan felsefi düzeyde bir
þeyler anlatmak istedi de
biz zavallý tebaasý olarak
anlayamadýk.
Biz bugüne kadar
konuyu nasýl yorumluyorduk, hatýrlayalým. 26
Nisan 1986'da, Rusya'daki
Çernobil nükleer
santralinde büyük bir kaza
oldu. Bu kazadan açýða
çýkan radyoaktif serpinti
yüzünden yüzlerce insan
anýnda, binlerce insan
birkaç yýl içinde öldü ve
yüz binlerce insan çeþitli
oranlarda etkilendi.
Karadeniz tarafýndan
bizim de komþumuz

olduðu için Türkiye de
etkilendi patlamadan.
Karadeniz'in çayýna,
fýndýðýna radyoaktivite
bulaþtý.
'Devlet büyükleri' televizyonlara çýkýp
gözümüzün içine baka
baka bu çaylardan içip,
fýndýklardan yeyip
"gördünüz mü kanser
yok" açýklamalarý yaptýlar.
Sonra bu çaylarý TV'de
içen eski bir bakan kanserden öldü geçenlerde.
Þimdi, saðlýðýmýzdan
sorumlu bakanýmýz çýkmýþ
benzer(siz) bir açýklama
yapýyor. Niye? Çünkü

halka ihanet etmektedir"
dedi.
Respect milletvekili
George Galloway ise,
"Tony Blair artýk gitmeli.
Ortadoðu'da sebep olduðu
yýkým ve ölüm yetmezmiþ
gibi, þimdi de ABD ve
Ýsrail'le birlikte Ýran'a
saldýrý planlarý yapýyor"
dedi. Gösteride ABD'den
'Barýþ ve Adalet için Birlik'
baþkaný Judith LeBlanc,
Venezüelalý milletvekili
Augusto Montiel ve
Ýngiltere'nin en büyük
sendikalarýnýn genel
baþkanlarý da vardý.
Türkiye'ye nükleer
santraller kurmak istiyorlar. Ve nükleer lobisi bizi
bu santrallerin tehlikeli
olmadýðýna inandýrmak
zorunda. Ýþte bu basit
nedenle Saðlýk Bakaný bu
kadar 'karmaþýk' bir açýklama yapýyor.
Oysa sosyalist toplumda
biz enerjiyi güneþ ve rüzgardan ve daha sonralarý
keþfedeceðimiz doðal kaynaklardan elde edeceðiz.
Böylece gülmek için Sayýn
Bakan'a ihtiyacýmýz
kalmayacak. "Ne Akdað
ne Erdoðan, Cem Yýlmaz
bize yeter!".
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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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Kaplumbaða
ile MHP

Dünya Bankasý 2004 Türkiye Raporu: Aile doktorluðu saðlýkta özelleþtirme uygulamasýnýn en önemli adýmýdýr

Saðlýkta Düz(me)ce modeli
Saðlýkta özelleþtirmenin ilk
adýmýnýn atýldýðý yer olan
Düzce'de bir senedir, tamamen belirsizlik ve umursamazlýðýn hakim olduðu
Aile Hekimliði uygulanmaya
baþlandý. Düzce Ýl Saðlýk
Müdürü bu uygulamaya
"Düzce Modeli" adýný vermiþ. "Düzce Modeli'nin
çýkarýlan, çýkarýlmaya
çalýþýlan yasalarla ve yönetmeliklerle hiçbir alakasý yok.

Düzce'de yasadýþý
GSS uygulamalarý:

Genel Saðlýk Sigortasý
(GSS) hayata geçtiðinde aile
hekimine muayene ücretli
ama Düzce'de bir yýlda
kimseden ücret alýnmamýþ.
Sevk zorunluluðu Haziran
2006'ya kadar hayata
geçmemiþ, oysaki GSS hayata geçtiðinde sevk zorunluluðu getiriliyor. Yasada
‘öncelik kamuda çalýþan
hekimlere’ denmesine raðmen özel polikliniklere yer
açýlmýþ. Ancak TTB'nin açtýðý
dava sonucu iki özel hekimin
sözleþmesi feshedilmiþ.
Uygulamanýn sonuçlarýný da
açýklamayan iktidar, GSS
gerçeðini saptýrmak, gizlemek ve hayata geçirmek için
Düzce'yi, hekimleri, saðlýk
görevlilerini ve bölgede
yaþayan 290 bin kiþiyi kul-

lanýyor.

Düzce'de GSS
gerçekleri de
yaþanýyor:

150 bin nüfuslu merkez
ilçede 7 hekim görev yapýyor.
Üstelik bunlardan biri askerlik þubesinde, bir diðeri de
izinli olan aile hekimi yerine
bakýyor. Son üç ayda aile
hekimlerinden 1.700 YTL'ye
varan kesintiler yapýlmýþ.
Aile saðlýðý merkezlerini
denetleme ayda birden üç
ayda bire düþmüþ. Saðlýk
hizmetlerinin sadece tedavi
hizmetlerini deðil, koruyucu
hekimliði de içerdiði bütün
dünyanýn bildiði insani bir
gerçek. Ama Düzce
Modeli'nde çevre saðlýðý ve
kronik hastalýklar hizmetleri
verilmiyor. Okul taramasý
yapýlmýyor.

Ücretler!

Saðlýk Müdürlüðü'nün yaptýðý iþler ve Aile Hekimliði'nin
yapmadýðý iþler Toplum
Saðlýðý Merkezleri’ne (TSM)
aktarýlmýþ durumda. Ama bu
iþlerde yetkisi ve sorumluluðu yok. Personeli yetersiz.
Hem eksikleri tamamlamalarý, hem denetleyici
olmalarý bekleniyor. Ama
denetimlerin yaptýrýmý yok.
Saðlýk Müdürlüðü bu dene-

timleri deðerlendirmediði
gibi hekimlere de baský
yapýlýyor. Bunun karþýlýðýnda
ise TSM'lerdeki personelin
ücretleri azalmýþ ve iþ yükü
artmýþ. Düzce'de saðlýk
hekimlere, saðlýk personeline deðil, allaha emanet
edilmiþ durumda!

Artýk yapýlmayan
çok iþ var

Sistem, saðlýðý korumak
üzerine deðil, bakkaldan ciklet alýr gibi, baþvuru üzerine
iþliyor. Bölge tanýmý olmadýðý
için saðlýk hizmeti planlamasý yapýlmýyor.
Ana çocuk saðlýðý koruyucu
saðlýk hizmeti açýsýndan
önemli bir hizmet. Ancak
doðum öncesi ve sonrasý
bakým yapýlmýyor. Aile planlamasýnda malzemeler artýk
reçetelendiriliyor. 4 ay bebek
ve gebe izlemeyen hekimden
maaþ kesintisi yapmayý akýl
etmiþler ama izlenmesi için
uðraþmak akýllarýna
gelmemiþ.
Kanser gibi takibi zorunlu
hastalýklarýn periyodik
muayenesi yapýlmýyor. Ýlçelerde gýda analizi yapýlmýyor.
Toplum Saðlýðý Merkezi
tarafýndan bir ilçede nüfus
22 bin olarak veriliyor ama
Aile Hekimliði’ne kayýtlý 16
bin kiþi var. Kayýt dýþý insan

çoðalýyor.

Bir telefonla
kahveye doktor!

Mobil hizmet Düzce'de
çoðunlukla kaðýt üstünde.
Denetimi yok. Kaðýt üstünde
olmayanlar da ya mahalle
aralarýnda Saðlýk Evi’ne
anonsla davet þeklinde ya da
köy kahvesinde oturularak
yapýlýyor. 24 saat hizmet
yok. Hafta sonu kurumlar
kapalý. Aile Hekimi'ne
ulaþýlamýyor.

Aile hekimi olanlar
bin piþman!

Aile hekimlerine sorulduðunda da durum içler acýsý.
Tüm aile hekimlerinin ortak
görüþü þu: Özellikle sevk
zorunluluðu getirildikten
sonra hasta sayýlarý %100
artmýþ. Günde 150- 200 hastaya kadar çýkýyor. Bazý doktorlarýn bakmasý gereken
nüfus 4.600'e çýkmýþ.
Acillerde de nöbet tutuyorlar. Artan iþ yükü nedeniyle
evlerine gidemiyorlar, akrabalarýný çalýþtýrýyorlar.
Hekimlere sadece 1.900 lira
labaratuvar gideri veriliyor o
da fatura karþýlýðý, bu miktarý
aþarsa hekimden kesiliyor.
Bilgisayar sistemine geçilmiþ
ama hekimlere bilgisayar
þifresi vermeyi unutmuþlar!

Yaptýklarý hizmete göre
ücretlendirildikleri için
"hesap", ücretlerinden, haksýz yere onlara kesilmiþ. Bir
ilçede 3 aile hekimi istifa
etmiþ, istifa dilekçeleri
iþleme konulmamýþ.

Düzce kandýrmacasý

Yarým yamalak GSS uygulamasýnýn uygulanamaz
olduðu saðlýk çalýþanlarý
tarafýndan tespit edilmiþ.
"Zeki" iktidar, Düzce halkýný
nasýl kandýracaðýný bilemez
durumda.
GSS'ye, Aile Hekimliði
uygulamasýna geçildiðini ilan
etmemiþ. Aile Saðlýðý
Merkezleri'nin bir kapýsýnda
ASM bir kapýsýnda Saðlýk
Ocaðý tabelasý duruyor.
Yasalarý uygulamadýðý için
"Düzce Modeli" gerçekleri
de yansýtmýyor.
Bu yazýnýn bütününde
Pratisyen Hekimler
Derneði'nin Düzce
Deðerlendirme Raporu'ndan
yararlanýlmýþtýr. Ýktidarýn da
bir bilene danýþmasý gerekmez mi? Tabibler Birliði,
saðlýk emekçileri 1-14 Mart'ta
Beyaz Yürüyüþ'le yasayý
istemediklerini daha ifade
edecekler. Düzmece Model
deðil, insanca yaþam için biz
de orada olacaðýz.
Özden Dönmez

KEG’li öðrenciler “Medikomuzu Vermeyeceðiz!” diyor
Anayasa Mahkemesi GSS
yasasýný onaylasaydý 1 Ocak
2007'den itibaren üniversitelerdeki öðrenci ve akademisyenlerin ilaç ve tedavilerini karþýlayan medikolar tasfiye edilecekti. Yasa, saðlýk
alanýnda özelleþtirmeyi
amaçladýðýndan, medikolara
kaynak ayýrmýyor.
Harç parasýný zor denkleþtiren, burs bulmuþ ya da
bulamamýþ, maddi olanaklarý

kýsýtlý devlet üniversitesi öðrencileri için bunun anlamý
temel saðlýk haklarýnýn gasp
edilmesidir. Yeterli kaynak
aktarýlmadýðý için kaliteli hizmet vermekte güçlük çeken,
uzman ve pratisyen hekim ihtiyacý olan medikolarýn durumu zaten iyi deðilken, AKP ve
CHP, çözüm olarak medikolarý kapatýyor!
Kaynak sýkýntýsý militarizme
ayrýlan bütçeden kýsýntý

yapýlarak da giderilebilirdi;
temel hak olan saðlýktan
çalarak deðil!
Ertelenen bu yasayý durdurabilmek için 4 ayýmýz var. 20
Kasým 2006'da Ankara
Üniversitesi Cebeci Kampusü
önünde bir basýn açýklamasýyla baþlayan KEG'in Medikomu Vermiyorum kampanyasý, 12 Mayýs'ta Ankara'da yine KEG'in düzenleyeceði merkezi mitingle devam

edecek. 18 Þubat'ta farklý
üniversitelerden Ýzmir'de
toplanan öðrenciler dayanýþma kararý aldý ve okullarýnda
toplantýlarla, forumlarla bu
kampanyayý yaygýnlaþtýracak.

Biz bu yasayý
durdurabiliriz

Bursa'da servis-ulaþým
hizmetlerini, Ýstanbul'da
yemekhane ücretlerini
protesto eden öðrenciler;

yasanýn denendiði Denizli,
Düzce, Eskiþehir'deki halk ve
Ýzmir'deki referandumdan
çýkan 500 bin HAYIR oyu
gösteriyor ki, biz bu neo-liberal saldýrýyý durdurabiliriz.

Geçen hafta Ankara
Üniversitesi Cebeci
Kampusunda, CHP Genel
Baþkan Yardýmcýsý Onur
Öymen'in de katýldýðý
301 konulu panelin
ardýndan arkadaþlarla
sohbet ediyorduk. Onur
Öymen 301'i hararetli bir
þekilde savunduðu panelde "demokrasi" itirazlarý yükselince, "Biz bu
salonun önünde,
mülkiyeliler olarak
kurþunlara karþý
demokrasiyi savunmuþtuk, bana demokrasi
dersi vermeye kalkmayýn" diye çýkýþmýþtý.
Dün kurþunlara karþý
demokrasiyi savunanlar,
o günün tetikçileri ile ne
yazýk ki yanyana. Dün
"milliyetçi örgütler"
kurþunlarý sýkýyordu.
CHP'nin Öymen'i o gün
milliyetçilerin kurþunlarýna karþý demokrasiyi
savunuyor muydu bilinmez ama bugün milliyetçi örgütlerle yanyana
durduðu apaçýk. Üstelik
CHP, MHP ile flört ediyor.
Bunlarý konuþurken bir
arkadaþým "kaplumbaða
ile akrebin hikayesini
biliyor musunuz?" diye
baþlayýp hikayeyi anlattý:
Bir gün bir akrep,
nehrin kenarýna gelir.
Karþýya geçmesi gerekiyor ya yüzemiyor.
Derken, nehirde bir
kaplumbaða görür
akrep. Kaplumbaðaya
seslenir, kendisini
karþýya geçirmesini
ister. Kaplumbaða "olur
mu sen beni sokarsýn"
diye reddecekken, akrep
"olur mu hiç, seni
sokarsam ikimizde
boðuluruz nehirde" diyerek aklýný çeler
kaplumbaðanýn. Biner
akrep kaplumbaðanýn
üstüne, nehri geçmeye
baþlarlar. Kaplumbaða
tam karþý kýyýya adýmýný
atarken akrep
kaplumbaðayý sokup
kýyýya iner. Kaplumbaða
ölmek üzereyken akrepe
"hani söz vermiþtin, sokmayacaktýn beni?" der.
Akrep, amacýna ulaþmýþ,
ölmek üzere olan
kaplumbaðadan uzaklaþýrken seslenir: "Ne
yapalým, bu benim
doðamda var!".
Bonus sorumuz:
CHP-MHP flörtü sonunda, "ne yapalým doðamda var" deyip sokacak
akrep kimdir?
Ersin TEK

