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EKOLOJI BÜLTENIKKOLEKTIFI

nükleere geçit yok!



mýsýr balonu 
türkiye turuna çýkýyor

Büyükþehirlerde yaþamaya uðraþýyoruz, her gün iþe gidiyor, daha 
çok çalýþabilmek “performansýmýzý artýrabilmek” için yemeðe bir “ 
yakýt” olarak bakýyoruz. Her mesai bitiminde birkaç saatlik “boþ” 
vaktimizde tüketmek isteyebileceðimiz gýdayý arama lüksümüz 
olabiliyor. Poþetlerimizi doldurup mutfaðýmýza varýyoruz. Kimi 
zaman kulaktan dolma, kimi zaman bir kaynaktan okuma 
bilgilerimizi kendimizce harmanlayýp göreceli saðlýklý yemekler 
koymaya çalýþýyoruz masalarýmýza. Hep bir soru iþareti ve bir acaba 
kafamýzda...

“Gýda” ve “yaþama hakký” örgütlü mücadelemizin temeline oturdu. 
Ve tam da bu sebepten, uðraþýmýzý sýcak bir tas yemeðe 
dönüþtürüp paylaþmak arzusu, ekolojik pazarda tezgah kurmak 
þeklinde tezahür etti. Düþüncemizi ve derdimizi anlatabilmek için 
“bir yerden” baþlamalýydýk. 

Þubat ayýnýn ilk haftasýydý pazara adým attýðýmýzda; önce bir koli 
kýrmýzý elmadan sýcak püre yaparak pazardaki diðer emekçilerle 
tanýþtýk ve bir gün kazan doðuracak tenceremizi kaynatmaya 
baþladýk. Tencerenin sýcaklýðý pazara gelen “bilinçli tüketicileri” 
tezgahýmýza davet etti; sohbete baþladýk. Tezgahýn arkasýndaki boþ 
sepetler taburemiz, mekan, mekanýmýz oluverdi. 

Geçen zaman, bahar aylarýný getirdi; artýk mutfaðýmýz oluþuyor. Her 
hafta yeni bir mutfak mucidi pazardaki ürünlerle yapacaðý 
yemekleri ekoloji sohbetleri eþliðinde taslarýmýza dolduracak. 

Umuyoruz ki bu deneyim, kapitalist üretim biçimleri ile ticarileþen, 
gýda ve yaþama uðraþýmýz içinde müdahale etmekte zorlandýðýmýz 
tüketim biçimlerimizi evriltmekteki bireysel çabalarýmýzý, toplumsal 
mücadeleye dönüþtürmekte aracý olacaktýr. 

mutfaðý özgürleþtirmek

Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalara (GDO) karþý uzun yýllardýr etkin biçimde mücadele veren  GDO'ya Hayýr 
Platformu bileþenleri Ekoloji Kolektifi, Ziraat Mühendisleri Odasý, Çevre Mühendisleri Odasý, Tüketici Haklarý 
Derneði,Tüketici Dernekleri Federasyonu, Çiftçi Sendikalarý, Ekoder, Doðader, Ankara Barosu gibi  
kurumlarla birlikte "Gýda Tohum Haktýr, Biyogüvenlik Hemen Þimdi"  kampanyasýný baþlattý. 

GDO'lara karþý verilen mücadele sonucunda, bu ürünlerin ülkeye giriþinin, üretiminin ve tüketimin 
yasaklanmasý konusunda geniþ bir kamuoyu oluþtu. Ancak 2007 yýlýnda, Bandýrma Limaný'na indirilen 
mýsýrlardan aldýðýmýz numuneler üzerinde yaptýrdýðýmýz analizde bu ürünlerin GDO'lu olduðu ortaya çýktý. 
Yemlik olarak ithal edilen bu mýsýrlarýn, pek çok tüketim maddesine girdiði tahmin ediliyor.. Bununla birlikte 
2006 yýlýnda çýkartýlan Tohumculuk Hakkýnda Kanun ile çiftçilerin tohumluk ayýrma hakký ortadan 
kaldýrýlýyor. Tohumluk konusunda özel þirketlerin denetiminde bir sistem kuruluyor. Buna benzer bir kanun, 
Irak'ýn Amerika'yý iþgalinden sonra 81 numaralý kararname ile Irak'ta çýkarýlmýþtý. Tohum ve Gýda üzerinde 
denetim kuran þirketlerin geleceðimiz hakkýnda her türlü karar verme mekanizmasýný da ele geçireceði 
açýktýr.

Bu nedenle, gýdanýn ve tohumun mülkiyet konusu olamayacaðýný bir kez daha ilan etmek amacýyla, gýdanýn 
ve tohumun ekolojik geleceðini korumak adýna baþlattýðýmýz kampanya kapsamýnda 30.03.2008 tarihinde 
bir basýn açýklamasý yapýldý. Basýn açýklamasýnda “Canlý yaþamýnda gereksinim duyulan birincil maddenin 
gýda, gýda için gereksinim duyulan birincil üretim alanýnýn tarým, tarým için gereksinim duyulan öðelerin ise 
toprak, su ve tohum olduðu,  toprak, su ve tohumdan bir tanesi eksik ise gýdanýn olmayacaðý, gýda olmaz ise 
canlýlarýn da olmayacaðý” vurgulandý.

“Biyogüvenlik hemen þimdi, Tohum-Gýda Haktýr” kampanyasý için hazýrlanan eylem takvimine göre,  
12.04.2008 tarihlerinde Prof. Dr. Murat Akçelik, Prof. Dr. Murat Özgen, 19.04.2008 tarihlerinde Prof. Dr. 
Nükhet Turgut ve Prof. Dr. Hakan Yardýmcý'nýn katýlacaklarý ve mevcut biyogüvenlik taslaðýnýn 
deðerlendirileceði ve alternatif biyogüvenlik yasasýnýn ayrýntýlý þekilde tartýþýlacaðý Biyogüvenlik Çalýþtayý 
yapýlacak. Çalýþtay sonucunda halktan, tarýmdan, çiftçiden ve ekolojiden yana bir içerikle Biyogüvenlik 
Yasasý hazýrlanacak ve Meclise sunulacak.

10-11 Mayýs 2008 tarihlerinde ise Gýda Egemenliði ve Biyogüvenlik Forumu düzenlenecek. Forumda 
tohumun ve gýdanýn hakça paylaþýlmasý, gýdanýn demokratikleþtirilmesinin ve halkýn gýda üzerinde 
egemenlik hakkýný nasýl kurabileceðini tartýþýlacak. Uluslararasý bir katýlýmla gerçekleþecek çalýþmanýn ikinci 
gününde de tohum hakký, halk saðlýðý, gýda egemenliði ve biyogüvenlik konularýnda atölye çalýþmalarý 
yapýlacak.

Kampanya kapsamýnda, Ankara, Ýstanbul, Ýzmir ve Bursa illerinde gezdirilecek Mýsýr Balonu ile de ülkemize 
son yýllarda giren genetiði deðiþtirilmiþ organizmalarýn yasaklanmasýnýn önemine dikkat çekilecek. Balon 
turu, tohumun-gýdanýn temel bir hak olduðunun vurgulanmasý ve Cargill iþletmesinin hukuka aykýrýlýðýna 
dikkat çekilerek son bulacak.



çýkar. Karadeniz, sevdiðini, annesini, babasýný, kardeþini, dostunu, hýzla üreyen kanserli hücrelere verir. 
Neredeyse her hanede bir kanserli hastaya rastlanýrken, konu ile ilgili herhangi bir önlem alýnmaz, bilgiler 
kamuoyundan saklanýr. Bunda þaþýracak pek bir þey yoktur, nükleer her zaman yalanla sýký bir dostluk 
kurmuþtur. 

Soðuk yarýþýn sona erdiði, kendisi ile birlikte tarihi de sona erdirdiðinin sýkça dile geldiði yýllarda, yeni bir 
mit doðar: Küreselleþme. Küreselleþme, beraberinde yeni bir aktör getirir:  Çok uluslu þirket... Koca 
küresel köy ayný þeyi yiyip, ayný þekilde giyinip, ayný þekilde sömürülürken ulusal pazar, yerini küresel 
pazara býrakýr. Küresel çapta tüketimi mümkün kýlmak, enerji ihtiyacýný artýrýr. Enerji ihtiyacýnýn neden 
arttýðý, ya da bunun kimin ihtiyacý olduðu sorgulanmadan, bu krize çözüm bulma yolu olarak yeniden eski 
temcit pilavý sahneye çaðrýlýr: Nükleer.  Ama bu kez, ölümcül santralleri kuracak,  bertaraf edilemeyecek 
atýklarýný saklayacak küresel köyün yeni mekânlarý vardýr. Onlar kalkýnmanýn yeni aktörleri, Asya 
kaplanlarýdýr. Ülkeleri, borç bataðýna sokulan, yoksunluk ve yoksulluðun her geçen gün biraz daha arttýðý 
mekânlar…

1998 yýlýnda, Türkiye'den Ecevit- Yýlmaz hükümeti yeniden ses verir: “Türkiye enerji alanýndaki sorunlarýný 
çözmeye mahkûmdur. Çözüm bulunmazsa diðer bütün alanlardaki çabamýz boþa gidecektir.” Çözüm 
nükleer lobicilerin elindedir. Kurulacak yer Mersin Akkuyu'dur. Boþa gidecek çabanýn kimin çabasý 
olduðu, neye hizmet ettiði açýktýr: Sermaye. Bu kez, baþka sesler de yükselir: “Nükleer Ölümdür, Ölmek 
Ýstemiyoruz”. Mersin Akkuyu' da ve tüm Türkiye'de nükleer santral karþýtý eylemler patlak verir, Türkiye'nin 
dört bir yanýnda nükleer karþýtlarý seslerini yükseltir. Nükleer yine skandalý, yalaný beraberinde getirmiþtir, 
90 milyon dolarlýk rüþvet iddialarý konuþulurken, 1999 yýlýnda yine bir “olasýlýk” vuku bulur: Japonya'da 
meydana gelen nükleer kaza. Bu sefer muktedirler, yoðun muhalefete boyun eðerler ve Ecevit'in aðzýndan 
“Nükleer enerjiye yönelmemiz þimdilik gereksizdir, ekonomik açýdan sakýncalýdýr.” sözleri dökülür. 

Türkiye'de herkesin dilinde “kriz” kelimesinin dolaþtýðý yýllarda bu kez “Kalkýnma'yý kendisine isim olarak 
seçmiþ Adalet ve Kalkýnma Partisi hükümeti sahneye çýkar. Yoksulluk ve iþsizlik azalmak bir yana giderek 
artarken, milli gelirin arttýðýndan dem vuran hükümet, nükleer konusunda da kararlýdýr. Hedefte Sinop 
vardýr. Nükleer karþýtý on binler bu kez Sinop'tan haykýrýr: “Nükleer Santrale Geçiþ Yok!” . Ülke çapýnda 
toplanan 100 bin imza TBMM'ye teslim edilir. Nükleer Karþýtý Bilim Ýnsanlarý Bildirgesi kamuoyuna 
duyurulur. Ama nükleer lobicilere sadakatini ispatlayan hükümet kararlýdýr. Kararlýlýðý AKP milletvekili 
Cahit Can'ýn sözlerinde açýða çýkar: “Bu (nükleer) santrallerin, insanlarý ve çevreyi zehirlediði söyleniyor. 
Nükleer santraller madem zehirliyor, dünya zehirleniyor, býrakýn biraz da biz zehirlenelim.” Yasa çýkar, 
ardýndan ihale yönetmeliði, ihale sürecinin 24 Eylül 2008'de tamamlanacaðý ilan edilir. Radyoaktivite ile 
tanýþtýrmak için öncelik Mersin Akkuyu'dadýr. Sýrada Sinop da vardýr. 

Bugün, kalkýnma uðruna, bir kez daha zehirlenmeye davet ediliyoruz. Geçmiþte önlem almak yerine çay 
içenler, içtikleri çayla gerçekliðin üstünü örtmeye çalýþanlar, bugün bizleri yeniden zehirlenmeye, ölmeye, 
sakat kalmaya çaðýrýyorlar.  Kalkýnanýn sadece, kar peþindeki sermaye olduðu bilinirken bu davete icabet 
etmek mümkün deðil. Yoksulluðun giderek derinleþtiði çaðýmýzda, artýk "Kimin için enerji ?" sorusunu 
sormanýn vakti gelmiþtir. 20. ve 21. yüzyýllarda, savaþ sanayine hizmet etmiþ enerji politikalarý bizim 
"ihtiyacýmýz" deðildir. Savaþa hizmet eden enerjinin kaynaðý ne olursa olsun, merkezileþmeye, 
uzmanlaþmaya ve sýnýrsýz kara hizmet eder. Toplumu yoksullaþtýrýr. Doðayý yok eder. Bu kirli enerjiler 
toplumsal bir alternatif olamaz. Nükleer santral kurulsun mu kurulmasýn mý tartýþmasý bir kýsýr döngüdür. 
Yaþamlarýmýzý kýsýr döngüye sokmaya hiç bir iktidarýn hakký yok.  Bu kýsýr döngüyü ortadan kaldýrmak için 
mücadele etmenin vaktidir. Militarizme, savaþ çýðýrtkanlýðýna, yoksullaþtýran ve yok eden enerji 
politikalarýna karþý saðlýða ve barýþa yüzünü dönen bir enerji politikasý için 26 Nisan 2008'de Mersin'de 
"Nükleere geçit yok!" diye haykýracaðýz.

Nükleer santrallerin yaþamlarýmýza giriþi, “kalkýnma”nýn, deyim yerindeyse yükselen deðer olduðu, 
1960'lý yýllara rastlar. Ýki dünya savaþýnýn ardýndan, bir cinnet tarihini geride býrakan insanlýk, bu kez 
“barýþçýl” amaçlarla nükleer teknolojisini gündemine alýr. Artýk “sýcak savaþ” dönemi nihayete ermiþ, vakit 
“uluslar” arasý soðuk yarýþ vaktidir. Artýk ulus uðruna ölmenin yaný sýra, ayný uðurda aralýksýz tüketmenin 
vaktidir. Kim daha çok tüketecek, kim daha çok kalkýnacak yarýþýnda galip olaný tespit etmek mümkün 
olmasa bile, maðdurlarý tespit etmek mümkündür: Sýnýrsýz ilerlendiði varsayýmýna raðmen giderek 
yoksullaþanlar, yoksunlaþanlar ve yaþlý dünya. 

Barýþçýl amaçlý nükleer teknolojisindeki  “barýþçýl” amaçlar vurgusu, geride býrakýlan kanlý tarihi, Hiroþima 
ve Nagazaki'yi aklamaya yetmez, üstelik tarih bu vurgu altýnda meþrulaþtýrýlan yeni felaketlere gebedir. 
“Gebe olma, illaki doðumu gerektirmez” düþüncesi, yani kazanýn, sadece bir “olasýlýk” olduðu da ilk kez bu 
dönemde dile gelir. Durmadan ilerleyen insanlýk, nükleer silah yarýþýnýn galibi üzerine yoðunlaþýrken, 
nükleer santraller, teknolojinin büyük zaferi, hýzla yayýlýr, çoðalýr. Ýlk doðum, ilk olasýlýk, ilk büyük kaza, 
kamuoyundan gizlenir: 1957 Ýngiltere Windscale, kaza ile ilgili bilgiler 25 yýl sonra ortaya çýkar. Ama ikinci 
büyük kazayý gizlemek mümkün olamaz: 1979 ABD Three Mile Island. Çünkü 2 gün içinde 900 bin kiþinin 
tahliye edilmesi elzemdir ve gizlemek mümkün deðildir.  Kaza, 1 milyar dolarlýk maliyeti ile 
gündemlerimizi iþgal eder, ve bu kez fayda maliyet hesabýnýn konusu olur yaþam. 

Ne pahasýna olursa olsun kalkýnma yarýþý sürerken, yarýþta geri kalmak istemeyen Türkiye'nin 
muktedirlerinin de sözü vardýr. Ecevit ve Erbakan hükümeti 1974'te, 1960'larýn sonlarýnda yapýlan 
fizibilite çalýþmalarý doðrultusunda, Mersin Akkuyu'da nükleer santral kurulmasýna karar verir. 
Kendilerinden sonrakilere söylemlerini miras býrakýrlar: “Türkiye'de nükleer santral kurulmazsa 
mahvoluruz.”

12 Eylül askeri darbesi ile eli kanlý diktatörlerin temizlediði zeminden güç alan Özal ise, bu yarýþta iddialý 
bir çýkýþ yapar, uluslararasý firmalarý yap-iþlet-devret modeli ile santral kurmak için Türkiye'ye çaðýrýr. 
Kanada AESL þirketinin Akkuyu'da; ABD General Electrics þirketinin ise Sinop'ta santral kurmasý istenir. 
Yap-iþlet-devret modeli, neoliberallerin ilk temsilcisi Thatcher'den esinlenerek oluþturulur. Türkiye Özal ile 
birlikte özelleþtirme ve yolsuzluk ile tanýþýr. Özal'ýn iddialý çýkýþýnýn önüne yine bir “olasýlýk” set çeker: 
Çernobil.

26 Nisan 1986 tarihi, Çernobil ile anýlmaya baþlanýr. Çernobil, felaket ile ölüm ile eþ anlamlýdýr. Tarihin en 
büyük nükleer felaketinin olasý etkileri, dünyayý topyekun ölümden korumak için görevlendirilen 800 bin 
“tasfiyeci”nin yaþamý pahasýna katýldýklarý temizlik çalýþmalarý ile kýsmen de olsa önlenir. Radyasyona 
maruz kalan 25 bin kiþi ölür, binlercesi sakat kalýr. Çernobil, havasýný, suyunu, yaþamýný 300-400 yýl 
boyunca radyasyona rehin býrakýr. Çernobil'in yaralarý sarýlamaz, yýllar sonra bile o yaralarýn altýndan 
kanserli hücreler ürer. 

Ýlk elden Karadeniz'e kýyýsý olan ülkeleri alarma geçiren Çernobil felaketi, Türkiye'de yaþayanlarýn 
hafýzalarýna Cahit Aral'ýn veciz sözleri ve çay içen görüntüsü ile yer edinir: “Dininize, Ýmanýnýza, inandýðýnýz 
gibi biliniz ki, Türkiye'de kesinlikle radyasyon tehlikesi mevcut deðildir.” Cahit Aral'ýn verdiði garanti boþa 

nükleere geçit yok!
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Ekoloji Kolektifi tarafýndan hayata geçirilen Sinekoloji Film Festivali 2008 yýlýnda düzenleyeceði etkinlik 
takvimini belirledi. Mersin, Adana, Bursa, Ankara, Ýstanbul'da düzenlenecek etkinliklerle festival, ekolojik krizi 
beyaz perdenin bakýþ açýsýyla toplumsallaþtýrmayý, sorgulatmayý ve deðiþim için farkýndalýk yaratmayý 
amaçlýyor.  Bu yýl Festival'in Mersin buluþmasýnda,  Mersin-Akkuyu'da kurulmasý hükümet tarafýndan 
planlanan nükleer santraller odak olarak belirlendi. Festival 23-27 Nisan tarihleri arasýnda Mersin, 23-25 Nisan 
tarihleri arasýnda Adana’da izleyicileriyle buluþacak.

Toplam on üç filmin gösterileceði festivalde, nükleer karþýtý mücadele, enerji sorunu, kentleþme, yoksulluk, 
gýdanýn ve tohumun geleceði temalarý birlikte ele alýnacak. Topluma ve doðaya raðmen uygulanan enerji 
politikalarýnýn, tarýmý, kentleþmeyi (…) olumsuz etkilemesi ve kökten bir yok oluþu tetiklemesi de festivalin 
odaðýnýn belirlenmesinde etken oldu. 

Sinekoloji Film Festivali kapsamýnda, sergiler ve  söyleþiler de düzenlenecek.

Festivalin Mersin buluþmasýnda, 2005 yýlýnda kanser hastalýðýna yakalanarak yaþamýný yitiren Kazým Koyuncu 
anýsýna da bir bölüm hazýrlandý. Kazým Koyuncu'nun anýsýna çektiði belgesel filmle de tanýdýðýmýz yönetmen-
yazar Ümit Kývanç'la festivalde bir söyleþi yapýlacak. Kazým Koyuncu'nun yaþamýný paylaþýlacaðý etkinlik, 26 
Nisan 2008 de “Mersin Nükleer Karþýtý Miting” ten hemen sonra Ýçel Sanat Kulübü'nde gerçekleþtirilecek.

23 Nisan 2008 tarihinde Ýçel Sanat Kulübü'nde baþlayacak etkinlikler, yine ayný yerde beþ gün sürecek. Mersin 
Nükleer Karþýtý Platform bileþenleri, BSB, EMO, Ýçel Sanat Kulübü gibi kurumlarla yapýlan iþbirliði ile 
gerçekleþen festival kapsamýnda, “Çöp” adlý bir fotoðraf sergisi de düzenlenecek. Sergi, 1950'li yýllarda 
Türkiye'nin Nükleer Savaþ tehdidine karþý nasýl bir refleks ve korku ile hazýrlýk yapýldýðýný anlatan fotoðraflar bir 
çöplükten bulunduðu için bu adý taþýyor. Nükleer saldýrýdan korunmak için oluþturulmuþ bir ürün katalogundan 
derlenerek hazýrlanmýþ fotoðraf sergisi, nükleer santrallerin ve silahlarýn sadece beden bütünlüðümüzü deðil 
ayný zamanda bir toplumun ruh saðlýðýný da nasýl etkilediðinin en çýplak karelerini oluþturuyor.

Nükleer yarýþýnýn giderek arttýðý saðlýklý bir yaþam arzusu karþýsýnda militarist reflekslerin giderek hýz kazandýðý 
günümüz Türkiyesi'nde toplumsal barýþý, adaleti ve saðlýklý bir yaþam arzusunu dillendirecek festival, 
Mersin'den sonra Bursa, Ankara ve Ýstanbul'da da ekolojik bir dünya için perdesini açacak.

Festival ile ilgili detaylý bilgiye www.sinekoloji.org adresinden ulaþýlabilir.

sinekoloji film festivali

Türkiye'de yedi yýldýr 
düzenlenen Ekoloji Ýstanbul- 
Organik Ürünler ve Çevre 
Fuarý bu yýl 17-20 Ocak 
tarihleri arasýnda Yeþilköy'de 
gerçekleþtirildi. Önümüzdeki 
sene 15-18 Ocak tarihleri 
arasýnda ayný mekanda 
düzenlenecek fuara 119 
stand katýldý. Çeþitli panel, 
söyleþi ve gösterilerle 
renklendirilmeye çalýþýlan 
fuara olan ilgi geçtiðimiz 
yýllara göre daha fazlaydý. 
Çiftçilerin de katýlýmýnýn 
saðlanmasý ile 
(Nurperi,Ýmece Evi gibi) fuar 
renkli, samimi ve hareketli 
bir görünüm kazandý. Bu 
sene fuara kurumsal kimliði 
ile katýlan Ekoloji Kolektifi, 
standý süsleyen tanýtým 
pankartý gibi görsel öðelerle 
fuara “kýrmýzýlýk” kattý. 
Kýrmýzýnýn tonunu anlamaya 
çalýþan meraklý ziyaretçilere 
Ekoloji Kolektifi'nin amaç ve 
iþlevini içeren broþürler 
verilerek bilgilendirme 
yapýldý. Fuar alanýnda 
çiftçiler ve Genetiði 
Deðiþtirilmiþ Organizmalara 
karþý mücadele eden 
aktivistlerin katýlýmýyla iki 
toplantý düzenlendi. 
Toplantýlar sonucunda 
Çiftçiler Kybele Ekolojik 
Yaþam Kooperatifinin 
kurulmasý için adým attý. Ayný 
zamanda yapýlan diðer 
toplantýda da “Biyogüvenlik 
Hemen Þimdi, Tohum Gýda 
Haktýr” kampanyasýnýn ilk 
toplantýsý düzenlendi. 
Toplantý sonrasýnda Mýsýr 
Savaþçýlarý grubu 
oluþturuldu.

gö
ks

u 
de

lt
as

ý'n
a 

te
kn

ik
 g

ez
i Göksu Deltasý'nda çýkan 

yangýnýn yarattýðý zararýn 
tespiti için 24.02.2008 
tarihinde Mersin Barosu ve 
Ankara Barosu tarafýndan 
Göksu Deltasý'na teknik gezi 
düzenlendi. Ekoloji Kolektifi 
adýna Biyolog Özgür Bulut ve 
Muazzez Toptaþ'ýn katýldýðý 
teknik geziye Çevre 
Mühendisleri Odasý Mersin 
Temsilciliði ile Taþucu 
Belediyesi'nden de katýlým 
saðlandý. Sabah saatlerinde 
Göksu Deltasý'nda yanan 
alana gidildi ve yaklaþýk 160 
hektarlýk bir alanýn yandýðý 
tespit edildi. Köylüler ile 
yapýlan görüþmelerde 
yangýnýn bilinçli olarak da 
çýkartýlmýþ olabileceði 
anlaþýldý.
  
Taþucu Belediyesi ve savcýlýk 
gerekli yasal takibatý yaptýðý 
için bu konuda yasal bir 
giriþimde bulunmak yerine 
konu ile ilgili bir 
raporlandýrmanýn yapýlarak 
basýna bilgi verilmesine 
karar verildi. Raporlandýrma 
konusunda Ankara Barosu 
ve Mersin Barosu inisiyatif 
aldý.

su
 h

ak
ký

 iç
in

 f
o

ru
m Türkiye'de suyu bir hak 

olarak tanýmlayan kurum ve 
örgütler 24 Mart 2008'de 
Ýstanbul'da bir araya gelerek, 
2009 Mart ayýnda WWC 
(Dünya Su Konseyi) 
tarafýndan Ýstanbul'da 
düzenlenecek olan Dünya Su 
Forumu'na karþý 
oluþturulacak alternatif 
eylemin provasýný yaptýlar.  
Zira 2006 yýlýnda Meksika'da 
yapýlan 4. Dünya Su 
Forumuna karþý ulusal ve 
uluslararasý örgüt ve 
aktivistlerin düzenlediði 
etkinlikler çok ses ve 
kazanýmlar getirmiþti. Þimdi 
sýra 2 yýl önceki deneyimler 
ile 5. Su Savaþýna 
hazýrlanmaya gelmiþti. Bu 
savaþýn ön hazýrlýðý ve güç 
denemesi Türkiye'nin çeþitli 
illeriyle birlikte Ýstanbul'da 
da yapýldý. Ekoloji 
Kolektifi'nin de katýldýðý 
forum kapsamýnda, suyun 
adil daðýlýmý, dünya 
toplumlarýnýn ortak kullanýmý 
ve kontrolüne tabi olmasý 
savunuldu. Su varlýklarýnýn 
metalaþtýrýlmasý, 
özelleþtirilmeleri, 
þirketleþtirilmelerini 
örgütleyen neo-liberal 
politikalar, GATT, DTÖ, DB, 
IMF ve NAFTA gibi örgütler, 
yerli ve yabancý 
konuþmacýlar tarafýndan 
forum da teþhir edildi ve 
lanetlendi...

mersin'de baþlýyor
23-27 nisan 2008
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Ýzmir'in Bergama ilçesi sýnýrlarý içerisinde, iki bin yýllýk dünya tarihinin 
mirasý olan bir saðlýk yurdu Allianoi... 

Allianoi gün yüzüne çýkarýldýðý günden bu yana bir daha gün yüzü 
görmemek üzere yok edilme tehlikesiyle karþý karþýya.
 
Allianoi'yi savunmak elimizden alýnan doðanýn; uygarlýðýn; tarihin; 
halklarýn ve kültürlerin binlerce yýldýr kardeþçe yaþadýðý tarihin 
savunulmasýdýr. 

Allianoi'yi savunmak geleceðimizi savunmaktýr.


