
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
  
  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
 
   
  
 
 
 
 

Türkiye Barış Komitesi Derneği genel başkanı, emekli 
büyükelçi Mahmut Dikerdem'i 3 Ekim 1993'e yitirmiştik.  
1984 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından Nobel 
Barış Ödülü'ne aday gösterilen Dikerdem Barış Derneği 
davasında Erdal Atabek,  Ali Sirmen, Ataol Behramoğlu, 
Orhan Apaydın gibi pek çok aydınla birlikte 
tutuklanmıştı… 1990 tarihli bir yazısından alıntıyla 
anıyoruz:  
“Açıklık ve yeniden yapılanma, Sovyetler Birliği'nin şu ya da bu 
nedenlerle -belki de çok haklı olarak- uygulamaya koyduğu 
politikalardır.  
Bunlar savunulabilir. Hatta 
belki de bu yıl Sovyetler 
Birliği’nde günde 8 kilise ve 
1 caminin yeniden açılması 
bu politikaların bir 
parçasıdır ve bir ‘hikmeti’ 
vardır. Bunlara karışmayız, 
çünkü Fidel Castro'nun 
dediği gibi: ‘Perestroika 
başkasının karısıdır’. Ancak 
onu ‘Marksizm'i aşan yeni 
kuram’ diye satmaya, 
evrenselleştirmeye 
kalkışırsanız, karşınıza çıkarız. Sosyalizme inanmış olanlara: 
‘hayatınızı bir saplantıya kurban etmişsiniz’ diyerek 70 yılı bir 
çırpıda harcamanıza razı olmayız. İçinizden biri Türkiye'de verdiği 
konferanstan sonra kendisine: ‘Bu tutumunuz revizyonizm 
olmuyor mu?’ sorusunu yönelten dinleyiciye öfkeyle: ‘Böyle 
sosyalizmi alın siz kullanın’ diyebilmişti. Ben de bu sözleri 
söyleyen Vitali Korotiç'e ve de tüm korotiçlere sesleniyorum: 
‘Alın, meczup papaz Soljenitsin, sapık Milan Kundera sizin olsun. 
Dahası, Kardinal Glemp'in dizinin dibinde oturup talimatınını alan, 
sonra Amerika'ya gidip yardım dilenen Lech Walesa da, 
partilerinin adını değiştirerek yönetime geçmeye çalışan Macar 
Nyers'ler, İtalyan Occhetto'lar, Çekoslovak Dubçek'ler de sizin 
olsun. Tüm dönekleri, kaytarıcıları, devrimden umut kesen 
aydınları da saflarınıza katın. Yeter ki bilimsel sosyalizm 
insanlığın yolunu aydınlatmaya devam etsin!’ diyorum. Son 
sözümü size sakladım, Türkiyeli Korotiç'ler. Tevfik Fikret'in dediği 
gibi: ‘hele sizler, hele sizler’… Yayınlarınızı, konuşmalarınızı 
izlerken şaşkınlığa düşmemek elde değil. Sanki ülkenin içine 
sürüklendiği çıkmazların, toplumsal yaşamdaki tıkanıklığın, 
bunalımların sorumlusu Marksizm-Leninizm imiş gibi, bir 
özeleştiri akımına kapılmış gidiyorsunuz. ‘Yenilenmeye’ ayak 
uydurma humması sizi demokrasinin erdemlerini sayıp dökmeye, 
demokratik rejime bağlılığınızı vurgulamaya, kurulu düzenin 
bekçileri olan siyasal partilere güvence vermeye ve onlarla ‘ulusal 
mutabakat’ aramaya iteliyor. ‘Kapitalizmin gücünü 
değerlendirmede yanıldık, sorunların çözümüne gidebileceğini 
göremedik’ diye günah çıkardığınızı görünce, ‘Bunlar başka 
dünyadan mı geldiler, 65 yıldır Türkiye'de kapitalizm hangi sorunu 
çözebildi ki onu savunmaya, ya da en azından mevcut 
sosyalizmle aynı kefeye koymaya kalkışıyorlar’ diyorum. ‘Çoğulcu 
demokrasi adına 40 yıldır egemen sınıfların dayattığı diktayı,  

baskı ve işkence rejimini yaşayanlar bunlar ve önceki kuşaklar değil mi?’ diye kendime soruyor ve bugün 
hidayete nasıl erdiğinizi doğrusu merak ediyorum. ‘Dünya değişiyor, biz de değiştik, artık aranıza 
alabilirsiniz’ biçimindeki mesaj size yarar sağlayacak mı bilmem ama topluma zarar vereceğinden eminim. 
Çünkü emekçi yığınların önünde duran son umut bilimsel sosyalizmdir.”
 
 
Yazının devamı izleyen sayfada yer alıyor… 
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Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür 
ve bir orman gibi kardeşçesine 

 

Haydi! Sağlık Çalışanları, Direniş Ormanına! 

BİR ÇOCUĞUN RÜYASI İÇİN ŞİİR  
Bir çocuğun rüyasında her zaman 
Kaybolmuş bir sevgili vardır 
Onu eskiciler çalmıştır 
Bir akşamüstü hiç umulmadan  
 

Kırların serinliği gelir 
Konar bir çocuğun alnına 
Onun için uyurken alınları 
Beyaz ve gergindir çocukların  
 

Senin de çocukluğun akrabadır 
Yaz bahçeleriyle, elmalarla 
Tozlar kalkmıştır bir akşamüstü 
Mezarlığın ordaki bayırdan  
 

Kaybolmuş bir sevgi her zaman 
Kaybolmuş bir bilyaya benzer 
Anımsanır ışıltısı 
Belli belirsiz gözyaşlarıyla  
 

Bir çocuğun rüyasında bazen 
Bulunur kaybolmuş bir bilya 
Kiraz ağaçları sallanır 
Güvercinler uçuşur havada  

Ataol Behramoğlu 

 

Dr.Abdurrahman Gülmez 
Seferihisar 

 

 
 
 
 
 
 

DEÜ Sağlık, Sanat 
Yerleşkesindeki “çirkin” yapı 
ile ilgili Rektörlük yanıtı geldi. 
Bir kocakarganın konuyla ilgili 

aforizmaları:  
Aslında bizim sorduğumuz ve 
söylediğimiz şeylerin sadece birine 
cevap veriyor: “kim yapıyor?” ve 
“ne yapıyor?” soruları... “Kampüs 
düzenlemesi için kim karar 
veriyor?” ve “neye göre karar 
veriyor?” soruları açıkta... Ayrıca bu 
oluşumun çirkin olduğunu ve 
istemediğimizi de söylemiştik. Öte 
yandan bu aşamada ortada karar 
verecek bir mekanizma veya 
yönetim de yok... Yani “vazgeçtik 
yapmıyoruz” dedirteceğimiz kimse 
yok. Bugünler olmasaydı, bu 
kafeteryayı istemiyoruz diye bir tur 
daha kampanya yapardık. Hatta 
önüne de afiş asardık. 
Şimdi??? 
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CHP OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporundan alıntılar:  

 KHK’lar kapsamında FETÖ’ye ait olduğu düşünülen 35 sağlık kuruluşu, 1061 öğretim 
kuruluşu, 800 yurt, 223 kurs etüt merkezi, 129 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite, 19 sendika 
19, 23 radyo, 45 gazete, 29 yayınevi, 4262 kurum ve kuruluşa el konuldu, kapatıldı. 

 11 bin 301 öğretmen terör örgütüne destek iddiasıyla açığa alındı. Bu öğretmenlerin 9 bin 
843’ü KESK’e bağlı Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerden oluştu. Toplam 20 bin öğretmeni 
bulunan Diyarbakır’da 4314 öğretmen, 900 öğretmeni bulunan Tunceli’de 504 öğretmen 
açığa alındı. 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde muhalif kimlikleriyle bilinen 6 oyuncu ve yönetmen 
açığa alındı, 17 oyuncu, bir dramaturg, bir müzisyen ve bir koreografın işine son verildi. 
Genco Erkal’ın Dostlar Tiyatrosu’nun sahnelediği “Nazım ile Brecht” oyunu OHAL 
kapsamında yasaklandı.  

 KHK’larla toplam 44 Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne imza atmış akademisyen 
meslekten ihraç edildi. Tunceli’de Tunceli Üniversitesi öğretim üyesi Candan Badem 672 
sayılı KHK ile meslekten ihraç edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak çalışan 
Eğitim-Sen üyesi eşi de 8 Eylül 2016 tarihinde açığa alındı. 

 Türkiye’de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle aralarında Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay 
gibi aydın ve yazarlarında yer aldığı 120 kişi cezaevinde tutuklu veya hükümlü olarak 
bulunuyor. TGS, TGC ve DİSK verilerine göre Olağanüstü Hâl süresince 200 gazeteci 
gözaltına alındı, 2308 gazeteci işsiz kaldı. 16 TV kanalı, 3 haber ajansı, 47 gazete, 16 dergi, 
23 radyo, 26 yayınevi kapatıldı.   

Prof.Dr.Hayrettin Ökçesiz:  
“Olağanüstüne hayranlık duyarız ya, bu bir gösteriştir. Kimse olağanüstü'yle 
yaşamak istemez. Onu olağanlaştırarak yaşamına sokmaya çalışır. Bunu başarır da. 
Yaşam ortalama bir şeydir bu yüzden. Yalnız ortalamanın düzeyi yere ve zamana 
göre değişir.” 
 

Pazartesi 

12.30      
 

1212 

Bisiklet Etkin Bir Ulaşım Aracı: Bursa Çalıştayı yapıldı… 
26 Eylül - 1 Ekim arasında 1 hafta boyunca okul giriş ve çıkış saatlerinde olmak üzere 
çocukların bisikletli ulaşımın keyfine varmaları için ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİSİKLET 
TOPLULUĞU çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doç.Dr.Alpaslan Türkkan: “Kentte bisikletlilere yer açmanın zamanı geldi.” 
 

 

MÜHİM GAKLAR:  
 “Her zaman söyledik. Kılı kırk yaracağız. Hataların olacağını ön görüyoruz. Ancak hata 
olacak diye hiçbir şey yapmayacağımızı kimse beklemesin.” 

Başbakan Binali Yıldırım 
 

 



 
  

 

Bir Ekolojistin Not Defterinden: “AVRUPA’ DA NÜKLEER ENERJİYE DÖNÜŞ MÜ? 
HINKLEY POINT NÜKLEER SANTRALİ” 

Birkaç hafta önce bizim medyamızda her zaman ki gibi büyük yer bulmayan ama 
Avrupa’da büyük yankılara neden olan bir haber duyuldu… İngiliz hükümeti Hinkley Point 
Nükleer Santraline üçüncü bir ünite eklenmesine; daha doğrusu C ünitesinin yapımına 
onay verdi. Bu karar İngiliz hükümetlerinin Çernobil Nükleer Felaketi sonrası onay verdiği 
ilk Nükleer Santral Projesi olması nedeni ile tüm Dünya’da tartışmalara neden oldu; 
oluyor… Batı basınında Hinkley Point Nükleer Santrali ile ilgili ilginç bilgiler yer aldı. 
Santralin maliyetininin üçte ikisini Fransız devlet enerji şirketi EDF; üçte birini ise Çin 
hükümeti karşılıyor… Aslında bu durum hiç şaşırtıcı değil; Elektrik enerjisi tüketiminin 
büyük bir bölümünü ülkelerinde kurulu 52 nükleer santralden sağlayan Fransızlar; 
özellikle Avrupa Birliğinin son dönemdeki elektrik üretiminde  ‘yenilenebilir enerji 
kaynaklarının’ payını artırma politikalarına en az uyum sağlayan ülkelerden… Ayrıca 
Almanya’nın başını çektiği ve birçok AB ülkesinin izlediği ‘kurulu nükleer santralleri 
kapatma’ politikasına da uzak durdu. Şimdi bu santral inşaatı ile nükleer politikası için 
yalnız olmadığını göstermek istiyor olabilir. Çin ise bu teknolojiyi elinde tutan diğer 
ülkelere oranla biraz daha geç nükleer santral teknolojisini geliştirdi; şimdi dünya 
pazarlarına girerek kendi nükleer teknolojisini satmak istemesi bir sır değil. Bu nükleer 
santral ünitesi için sağladıkları finansman karşılığında İngiltere’nin Essex yapacağı 
söylenen yeni Nükleer santralin ihalesini alabilecekleri konuşuluyor… Ülkemizde de 
bilindiği gibi İğneada da yapılacağı söylenen üçüncü nükleer santralin inşasına talipler… 
Sonuçta bu ülkeler kendilerine göre değişik nedenlerle İngiltere’ye ‘yeni nükleer ünitesi 
için’ finansman sağlıyorlar… Tartışmasız olarak bu durum; elektrik üretimi için nükleer 
santrallerin kullanılıp kullanılmaması tartışmalarını tüm dünya da yeniden alevlendirecek…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nükleer lobi harekete geçip; insanlara Çernobil ve Fukuşima’yı unutturmaya çalışacaklar; 
elektrik üretmek için dünyanın en tehlikeli ve pahalı yöntemini ‘en güvenilir ve en ucuz’ 
yöntem olarak yutturmaya çalışacaklar… Hatta uranyuma bağlı bu santralleri; dünyadaki 
uranyum rezervleri sınırlı iken ‘yenilenebilir enerji kaynaklarına’ alternatif bile göstermeye 
gayret ediyorlar… Ülkemizde de bunu yapmıyorlar mı? 
Her şeye rağmen enerji üretiminde başta güneş ve rüzgar olmak üzere ‘yenilenebilir enerji’ 
kaynaklarını kullanma mücadelesine devam etmeliyiz; paraya karşı gücümüz dün olduğu 
gibi; bugün de yarın da bilgi ve inancımız olmalı… 

Ahmet Soysal 
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Hinkley Point C Nükleer Enerji Santralinin bilgisayarda üretilmiş görüntüsü… 

https://www.theguardian.com/ 

https://www.theguardian.com/


- 
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Değerli ALAKARGA okuyucuları, 5 yıldır bu kuşun gaklamasından bıkmadım, bir de aforizmalarını 
arşivlemek istiyorum diyenler olursa aşağıdaki bağlantıdan geçmiş sayılara erişebilirler:  

ALAKARGA ESKİ SAYILAR-001-250: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B44HF8tBqZXJVjExM19VX1pJVzQ&usp=sharing 

ALAKARGA ESKİ SAYILAR251-500: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B44HF8tBqZXJRmRiMXF5M1lwNlE&usp=sharing 

ALAKARGA ESKİ SAYILAR501-750: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B44HF8tBqZXJc2VEV1hNbHBmU2s&usp=sharing 

ALAKARGA ESKİ SAYILAR751-1000: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B44HF8tBqZXJb283UllMSWxUUDQ&usp=sharing 

ALAKARGA ESKİ SAYILAR1000-…: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B44HF8tBqZXJMXl6YkZPbG9yUDg&usp=sharing  

 

 

Alakarga yalnızca çenesi düşük, işgüzar birkaç koca karganın aforizmalarından ibarettir. Sahipsiz, aidiyetsizdir!  Müdürü falan da yoktur, sabahları herkes uyurken gaklanır! 
ALAKARGA’nın geçmiş sayılarına erişmekte güçlük çekebilirsiniz.  Yine de denemekte yarar var.  Güncel sayılara “şimdilik” aşağıdaki adresten ulaşılabiliyor:  

www.facebook.com/ALAKARGA1030   -   PDF sürümü için:   https://www.facebook.com/groups/262502064134207/   
E-posta adresimiz: alakarga1030@gmail.com Çizimleriyle, yazılarıyla katkıda bulunan bütün alakargalara içtenlikle teşekkür ederiz. 

 

Kocaeli Dayanışma Akademisi açılışında öğrenciler adına söz alan Esra Çaylak diyor ki:  
“Bizim hocalarımız; gözümüzü her gün yeni katliamlara açtığımız bir dönemde memleketin en acil 
taleplerini haykıranlardır. Bombaları ve silahları konuşturanların karşısında kalemleriyle başları dik 
bir şekilde duranlardır. 
Bizim hocalarımız; bilimi, halk yararına kullananlar, Dilovası halkının sağlığını düşünenler, 
kentlerini-doğalarını savunan mimarlar mühendisler, kamusal alanda cinsiyet eşitliği mücadelesi 
verenler, bilgi üretmek ve paylaşmak için ne maaşa ne de binalara ihtiyacı olmadığını 
söyleyenlerdir. 
Onların öğrencileri, bizler; aklı, bilimi, barışı, demokrasiyi düstur edinenleriz. Üniversitelerin 
direnişlerle dolu tarihini ve biat etmemiş kimliğini bilenleriz. 
‘Geri geleceğiz, dönüşümüz muhteşem olacak’ dedi hocalarımız. Onlar gelecekler, biliyoruz. 
Hocalarımız geri dönünceye, demokratik bir üniversite kuruncaya kadar mücadele edeceğiz.” 

 
 

https://drive.google.com/folderview?id=0B44HF8tBqZXJVjExM19VX1pJVzQ&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B44HF8tBqZXJRmRiMXF5M1lwNlE&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B44HF8tBqZXJc2VEV1hNbHBmU2s&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B44HF8tBqZXJb283UllMSWxUUDQ&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B44HF8tBqZXJMXl6YkZPbG9yUDg&usp=sharing
http://www.facebook.com/ALAKARGA1030
https://www.facebook.com/groups/262502064134207/

