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Orhan Pamuk :

""330011''ii
ssaavvuunnaannllaarr,,
HHrraanntt  DDiinnkk''iinn
ööllüümmüünnddeenn
ssoorruummlluudduurr""
“Onun ölümünden hepimiz

bir anlamda sorumluyuz.
Fakat baþta bu 301. maddeyi
hâlâ savunanlar, hâlâ onun
kalmasýný isteyenler,
ölümünden sorumludur.
Onun hakkýnda kampanya
yapanlar, bu kardeþimizi
Türk düþmaný ilan edenler,
onu hedef gösterenler, bu
ölümden öncelikli onlar
sorumludurlar. Sonra hep-
imiz sorumluyuz. Dink açýk
sözlü, düþündüðünü sakla-
mayan bir insandý. Ama bu
sebeplerden öldürülmedi.
Düþüncelerinden dolayý,
devletimizce kabul
edilmeyen düþüncelerinden
dolayý öldürüldü.”

301 derhal
kaldýrýlsýn
Hrant'ý öldüren katile tetiði
çektiren yasa maddesi Türk
Ceza Kanunu'nun 301. mad-
desi. Bilindiði gibi bu çaðdýþý
yasa maddesi asýl olarak
"Türklüðe hakaret"e ceza
vermeyi amaçlýyor. Bugüne
kadar pek çok yazar, çizer,
aydýn bu maddeden yargý-
landý. Aralarýnda Nobel ödül-
lü yazar Orhan Pamuk, yine
yazar Elif Þafak ve Radikal
gazetesi yazarlarý bulunuyor. 

G8’e hayýr
"Yoksulluk sorunu ve G8'i
küresel kapitalizmin krizi
baðlamýnda deðerlendirmek
gerektiðini düþünüyorum".
Bunlar herhangi bir G8
karþýtý yazar ya da aktivistin
sözleri deðil. Bunlar
Amerikalý milyoner George
Soros'un sözleri.

HEPÝMÝZ
ERMENÝYÝZ

“Yaþý kaç olursa olsun; 17 veya 27, katil kim olursa olsun,
bir zamanlar bebek olduklarýný biliyorum. Bir bebekten bir
katil yaratan karanlýðý sorgulamadan hiçbir þey yapýlmaz
kardeþlerim...

“Yaptýklarýný, konuþtuklarýný kim unutabilir sevgilim? Hangi
karanlýk unutturabilir sevgilim? Olmuþlarý, olanlarý kim unut-
turabilir? Korku unutturabilir mi sevgilim? Yaþam mý? Zulüm
mü? Dünyanýn zevki sefasý mý sevgilim? Yoksa ölüm mü
unutturacak sevgilim? Hayýr, hiçbir karanlýk unutturamaz
sevgilim.

“Yaptýklarýný, konuþtuklarýný kim unutabilir sevgilim? Hangi

karanlýk unutturabilir sevgilim? Olmuþlarý, olanlarý kim unut-

turabilir? Korku unutturabilir mi sevgilim? Yaþam mý? Zulüm

mü? Dünyanýn zevki sefasý mý sevgilim? Yoksa ölüm mü

unutturacak sevgilim?

“Hayýr, hiçbir karanlýk unutturamaz sevgilim. 

“Sevdiklerinden ayrýldýn, çocuklarýndan, torunlarýndan

ayrýldýn. Burada seni uðurlayanlardan ayrýldýn, kucaðýmdan

ayrýldýn. Ülkenden ayrýlmadýn.

MENK POLORYS HAY ENK

GG88
PROTESTOSU
KKaappiittaalliizzmmii  yyýýkkaallýýmm

Rakel Dink ‘in cenazedeki konuþmasýndan...
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Hepimiz Hrant’ýz

MERAKlitus
Karayoluyla bir saatte
2 bin insan taþýnabilen
bir yol þeridinden, raylý

sistemle kaç kiþi 
taþýnabilir?

Artýk
TÜSÝAD'da
“demokrat”

On yýl önce Prof. Dr.
Bülent Tanör tarafýndan
hazýrlanan Türk
Sanayici-leri ve
Ýþadamlarý Derneði
(TÜSÝAD) tarafýndan
güncellenen "Türki-ye'de
Demokratikleþme
Perspek-tifleri" raporu
yayýnlandý. Rapor 1982
anayasasýnýn deðiþtir-
ilmesini istiyor ve
hükümete reformlarýn
hýzlandýrýlmasýný salýk
veriyor. Raporda '301.
maddenin kaldýrýlmasý',
'Milli Güvenlik Kuru-
lu'nun (MGK) kaldýrýl-
masý, 'askeri mahkeme-
lerin kapatýlmasý', 'Genel
Kurmay'ýn Milli Savun-
ma Bakanlýðý'na baðlan-
masý', 'partiler yasasýnýn
demokratikleþtirilmesi
ve seçim barajýnýn düþü-
rülmesi', 'Kürtçe'nin
ikinci dil olarak okullar-
da okutulmasý' gibi
baþlýklar öne çýkýyor. 

Düþünce özgürlüðü
için mücadele edenler
yýllardýr bu talepleri dile
getiriyor. Bugün serma-
ye sýnýfý tarafýndan dile
getirilmesi bu talepler-
den,  vazgeçeceðimiz
anlamýna gelmez. Ser-
maye sýnýfýnýn bu talep-
leri bu gün öne sürmesi
yýllardýr yürütülen
mücadelenin ve verilen
bedellerin ürünüdür.

Demokrasi düþman-
larýnýn cirit atmaya
çalýþtýðý bir dönemde bu
talepleri çok daha güçlü
bir þekilde ete kemiðe
büründürmek anlamlý
olacaktýr.

18700
Eðer ABD Irak savaþý

için  bugüne kadar har-
cadýðý 500 milyar dolarý
Irak halkýna daðýtmýþ
olsaydý kiþi baþýna bu
kadar dolar düþerdi.

Hrant Dink'in katledil-
iþinin duyulmasýndan
hemen sonra binlerce kiþi
Agos Gazetesi'nin önünde
toplandý.

Ýlk þokun geçmesinden
hemen sonra öfke örgüt-
lenmeye baþladý.

Birkaç yüz kiþilik grup
Agos'un önünden Taksim'e
doðru harekete geçti. Yol
boyunca “hepimiz Hrantýz,
hepimiz Ermeniyiz” slo-
ganý atýldý. Toplanma yeri
olarak Taksim Meydaný
seçildi. 

Saat 20.00'ye kadar mey-
danda oturma, sonra da
Agos Gazetesi'nin önüne
yürüme kararý alýndý.
Yüzlerce telefonlaþma

trafiði yaþandý. Kalabalýk
giderek arttý ve saat
20.00'de yürüyüþe geçildi.

Yürüyüþ boyunca 'katil
devlet hesap verecek',
'faþizme karþý omuz
omuza', 'hepimiz Kürdüz,
hepimiz Ermeniyiz', 'soy-
kýrým sürüyor', 'yaþasýn
halklarýn kardeþliði', 'çete-
ler halka hesap verecek'
sloganlarý atýldý. Yaklaþýk
on bin kiþi Agos Gaze-
tesi'nin önünde yürüyüþü
bitirerek cenazede buluþ-
mak üzere sözleþti.

ÝÝzzmmiirr
Hrant Dink'in ölümü üze-

rine Ýzmir'de de gösteriler
yapýldý. Cuma akþamý 400,

Cumartesi ise 1000'in üze-
rinde katýlým oldu. Eylem-
ler gruplarýn pankart aç-
madýðý birleþik eylemlerdi.

Eylem bittikten sonra
gruplar birden Hrant
Dink'i unutarak her
zamanki sloganlarýna
döndü. Bir anda neden
ortak eylem yapmaya
çalýþtýðýmýz anlaþýlmaz
oldu.Ancak büyük çoðun-
luk bu sekterlerden faklý
bir biçimde ýsrarla
"Hepimiz Hrant Dink'iz,
hepimiz Ermeniyiz" deme-
ye devam  etti.

AAnnkkaarraa  
Hrant Dink cinayeti,

haberin duyulmasýndan

birkaç saat sonra, Anka-
ra'da da bir basýn açýkla-
masý ve oturma eylemiyle
protesto edildi.

Demokratik kitle örgüt-
leri, meslek odalarý ve
siyasi partiler Dink'in
katledilmesini YKM
önünde toplanarak,
"Hepimiz Hrant'ýz, hep-
imiz Ermeni'yiz", "Yaþasýn
halklarýn kardeþliði",
"Faþizme karþý omuz o-
muza" sloganlarýyla lanet-
ledi.

20 Ocak günü de Ankara
Sanatçý ve Aydýn Giriþi-
mi'nin Yüksel Caddesi'nde
yapacaðý basýn açýklamasý
için yeniden bir araya
geldik.

G8: Küresel silah ihracatçýlarý 
"Fransa, BM´nin "Bom-ba, el bombasý, mühimmat,

mayýn ve diðerleri" kategorisindeki silahlarý, AB silah
ambargosu uy-gulanan Myanmar ve Sudan gibi
ülkelere satýyor; 

"Ýtalya , büyük miktardaki "sivil ateþli silahla-rýn"
Kolombiya, Kongo Cumhuriyeti ve Çin gibi aðýr insan
haklarý ihlallerinin görüldüðü ülke-lere satýþýna izin
veriyor; 

"Rusya, savaþ uçaklarý gibi aðýr silahlarý Eti-yopya,
Cezayir ve U-ganda'ya ihraç ediyor; 

"ABD ordusu, Pakis-tan, Nepal ve Ýsrail gibi insan
haklarý ihlalleri-nin ýsrarla sürdüren ülkelere yardým
ediyor; 

"Britanya mali mal-zemelerin iþkence ya da kötü
muamele için kullanýlýp kullanýlamayacaðýnýn
denetlenememesi ve bu ülkenin, þirketlerin yeterli
denetim yapýlmaksýzýn çoklu nakil yapmasýna olanak
veren "açýk ruhsat" uygulamasý giderek daha fazla kul-
lanýlýyor.

Dünyada  G8
protestolarý

G8 toplantýlarýna karþý
gösteri yapma geleneði
1980'lerin ortalarýnda,
borç sorunu etrafýnda
baþladý. Ýlk gösteri
1996'da Lyons'da oldu.
Bu gösteride ilk kez küre-
selleþme karþýtlarý sen-
dikalar ile buluþtu.
2001’de Cenova’da, G8’e
karþý 300.000 kiþilik gös-
teri gerçekleþti. Bu

dönem ayný zamanda
dünyada Irak savaþýna
karþý muhalefetin çok
yüksek olduðu bir
dönemdi.

2005 yýlýnda Ýngiltere'de
yapýlan G8 toplantýsý
artýk Amerikan emper-
yalizminin dünyada teþ-
hir olmaya ve Irak'ta zor
duruma düþmeye baþla-
dýðý bir dönemde yapýldý.

Savaþa karþý milyonlar
dünyanýn dört bir yanýn-
da büyük yürüyüþler
gerçekleþtirdiler ve savaþý
protesto ettiler.

Savaþa ve yeni liberalizme karþý

GG88’’ee  HHAAYYIIRR
"Yoksulluk sorunu ve

G8'i küresel kapitalizmin
krizi baðlamýnda deðer-
lendirmek gerektiðini dü-
þünüyorum". Bunlar her-
hangi bir G8 karþýtý yazar
ya da aktivistin sözleri de-
ðil. Bunlar Amerikalý mil-
yoner George Soros'un
sözleri. 

2007 yýlýnýn Haziran ayýn-
da Almanya'nýn Rostock
kentinde G8 zirvesi yapýla-
cak. G8 (Amerika, Ýngilte-
re, Japonya, Almanya,
Fransa, Ýtalya, Kanada,
Rusya) zirvesinin gündem-
leri arasýnda yeni liberal
politikalarýn uygulan-
masýndaki sorunlar ve
Afrika'da yatýrým, yoksul-
luk ve barýþ temalarý yer
alýyor.

GG88  ççöözzüümm  ddeeððiill
Ancak G8 ülkeleri bu

sorunlarýn çözümü olma-
zlar, çünkü bu sorunlarý
yaratanlar onlar. 

Geliþmekte olan ülkelerin

bu kadar büyük bir borç
bataðýnýn içinde olmasýnýn
tek nedeni küreselleþme ve
neo-liberalizm.
Küreselleþme dönemi
olarak bilinen 1990'larda
dünyadaki yoksul insan
sayýsý 28 milyona ulaþtý.

1990'larýn ikinci yarýsýnda
ve 2000'lerde Amerika,
Japonya ve Avrupa
ekonomilerinin belirleyici
özelliði durgunluk ve artan
iþsizlik oldu. 

G8, dünyanýn iþte bu en
zengin ülkelerinin, neo-lib-
eral politikalarý uygula-

malarýný kolaylaþtýrmak
üzere kurulmuþ bir birlik.
Bu grup özellikle kuzeyin
istikrarýnýn bozulmamasýný
saðlamak için bu bölgedeki
ekonomik politikalarý
koordine etme iþlevi görür.
Fakat bunu yerine
getirmek artýk bu ülkeler
için bile çok zor, çünkü
dünya ekonomisindeki
durgunluðun artmasýyla
birlikte bu ülkeler arasýn-
daki rekabette artýyor.

GG88  kkaarrþþýýttýý  zziirrvvee
Almanya'da Haziran

ayýnda gerçekleþecek G8
zirvesine karþý, bugüne
kadar olduðu gibi yine
küreselleþme ve savaþ
karþýtlarý alternatifler gös-
teriler ve toplantýlar
düzenleyecekler. 

Türkiye'de de  Küresel
Eylem Grubu (KEG), þim-
diden çeþitli þehirlerde G8
protestolarýnýn örgütlen-
mesine hazýrlanmaya
baþladý.

G8
PPRROOTTEESSTTOOSSUU
KKaappiittaalliizzmmii  yyýýkkaallýýmm

Saðlýðýmýzý
koruyalým

AKP Hükümetinin
Haziran ayýnda yürür-
lüðe sokmasý beklenen
ve saðlýðýmýzý bir
pazarlama aracýna
dönüþtüren Genel Saðlýk
Sigortasý AKP hüküme-
tinin hala gündeminde.
Yapýlan açýklama ile bir
yýl ertelenmesine rað-
men  yasanýn seçim son-
rasýna kalmasý ihtimali
olduðu da belirtildi.
Seçim sonrasý nasýl bir
hükümetin geleceði
henüz kafalarda net
deðil ancak bu durum
GSS'nin gündemden çýk-
masý anlamýna gelmiyor. 

Saðlýk hakkýmýzý bir
hak olmaktan çýkaran ve
bir pazarlama aracýna
çeviren Genel Saðlýk
Sigortasýnýn saðlýktaki
yýkýmýný teþhir etmeye
ve seçim sonrasýna
kalmasý durumunda da
gelecek hükümetin ÝMF
Politikalarýný uygula-
malarýný sokakta anlat-
maya devam etmek
gerekiyor. Saðlýk çalýþan-
larýndan öðrencilere,
emeklilerden çiftçilere ve
iþsizlere kadar halkýn
büyük bir kesimini
saðlýk hakký almaktan
yoksun býrakan yasanýn
getireceklerini anlatmak
için baþlamýþ olan
''Saðlýmýzý Koruyacaðýz''
ve  ''Medikomu
Vermiyorum''  kampan-
yalarýna devam etmek
ve büyütmek için sokak-
ta olmak gerekiyor.
Bunun yanýnda
''Nükleer Santralarla
Hayýr'', '' Küresel
Isýnmayý Durdurun'' ve ''
G8'e Hayýr'' kampa-
nyalarýný da büyüterek
baþka bir dünyaya
giderken adýmlarýmýzý
güçlendirmeliyiz. 

Baþka Bir Dünya
Mümkün 



sayý: 269 sosyalist iþçi 3

301 kere hayýr!
Hrant'ý öldüren katile tetiði çektiren yasa

maddesi Türk Ceza Kanunu'nun 301. madde-
si. Bilindiði gibi bu çaðdýþý yasa maddesi asýl
olarak "Türklüðe hakaret"e ceza vermeyi
amaçlýyor. Bugüne kadar pek çok yazar, çizer,
aydýn bu maddeden yargýlandý. Aralarýnda
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yine yazar
Elif Þafak ve Radikal gazetesi yazarlarý
bulunuyor. 

Ýþte son örneði 301'den yargýlanýp 6 ay da
ceza alan ve sonu katledilmeye kadar varan
Hrant Dink. Sadece Ermeni olduðu ve Ermeni
sorununu dile getirdiði için öldürüldü. Ne
diyordu Dýþiþleri Bakaný: "301'i bu kadar da
büyütmeyin. Bu maddeden ceza alan bir kiþi
bile yok". Þimdi ne diyecek acaba, Hrant'ýn
kaný daha yerde kurumamýþken?

301 derhal kaldýrýlsýn!
301. madde, her þeyden önce, Türkiye sýnýr-

larý içinde yaþayýp da Türk olmayan herkesi;
Kürtleri, Lazlarý, Çerkezleri, Rumlarý,
Ermenileri ve tüm diðer azýnlýklarý aþaðýlýyor.
Eðer tüm azýnlýklarý gözeterek aþaðýlama
suçuna ceza getirseydi; örneðin "Kürtlüðü,
Ermeniliði, Çerkezliði, vs aþaðýlamak suçtur
ve þu kadar yýl hapisle cezalandýrýlýr" diye bir
düzenleme olsaydý, o zaman ilerici bir yasa
maddesi olarak savunurduk da. Ama diðer
halklara karþý yalnýzca Türk halkýný savunuy-
or.

Ayrýca bu madde Kerinçsiz gibilerine meþru
bir zemin yaratýp önüne gelenin yargý yoluyla
suçlanmasýna yol açýyor. Üstelik milliyetçi
damar geniþletiliyor. Sokaklarda linç kültürü
yaratýlmaya çalýþýlýyor. Halklar arasýna düþ-
manlýk tohumlarý saçmanýn önündeki engeller
bu maddeyle kaldýrýlýyor. 

301 ýrkçý-milliyetçi bir yasa maddesidir. Bu
ülkede daha çok insanýn canýný yakacaktýr. Bir
an önce ceza yasasýndan çýkarýlmalý ve bugüne
kadar 301'den yargýlanmýþ herkesten resmi
düzeyde özür dilenmelidir.

Ermeni soykýrýmý
kabul edilsin!

1895 ile 1915 yýllarý arasýnda bu ülke sýnýrlarý
dâhilinde yaþayan bir buçuk milyon Ermeni
soykýrýma uðradý. O günden beri de bu insan-
lar korku içinde yaþamak zorunda býrakýldý.
Halk arasýnda Ermeni kelimesiyle özdeþleþen
hakaret ifadeleri bile oluþtu.

Irkçýlarýn, faþistlerin gazetelerine ve internet
sitelerine þöyle bir göz atan herkes azgýn
Ermeni düþmanlýðýna tanýk olacaktýr. Çoðu
zaman solcularýn yayýnlarýnda bile, en
hafifinden, Ermeniler ikinci sýnýf vatandaþ
olarak yansýtýlýyor. Bu da milliyetçiliði
körükleyen ve Ermeni düþmanlýðýna yol açan
bir tutum.

Türkiye Cumhuriyeti mirasýný devraldýðý
Osmanlý'nýn uyguladýðý soykýrýmý soykýrým
adýyla kabul etmeli, Ermenilerden uluslararasý
düzeyde özür dilemeli ve talep ettikleri her
türlü tazminatý ödemelidir.

sosyalist  isci  

Deniz Baykal ve Tayyip Erdoðan ayný
anda sapýttý. Ýkisi birden savaþ istiyor.
Savaþ çýðýrtkanlýðýný Deniz Baykal tetik-
ledi. Baykal'a göre, "Tezkerenin red-
dedilmesinin ardýndan Türkiye, Irak
sýnýrýna asker yýðmalýydý". Baykal'a
göre, "Bu yapýlsaydý ne askerimizin
baþýna çuval geçirilirdi ne de
Kerkük'teki eylemler yapýlabilirdi."

DDeenniizz  BBaayykkaall  ssaavvaaþþ  iissttiiyyoorr
Konuyu hýzla Kerkük sorunu haline

getiren Deniz Baykal, Türkiye'nin
gücünün bir savaþa, ABD ile dalaþmaya
yetmeyeceðini bile bile, savaþ çaðrýlarý,
militarizm çaðrýlarý yaparak, toplumda
yeniden milliyetçi yapay bir gerilim
yaratmaya çalýþýyor.

Geçtiðimiz haftalarda, "Kürt sorunu
yoktur, terör sorunu vardýr" diyerek, ne
kadar hýzlý fikir deðiþtirebildiðini kanýt-
layan Tayyip Erdoðan ve AKP için ise,
Baykal'ýn savaþ çýðlýklarý bulunmaz fýr-
sat oldu. Mecliste, bu satýrlar yazýlýrken,
Irak Gizli Görüþmesi gerçekleþiyor.

AAKKPP  ddee  ssaavvaaþþ  iissttiiyyoorr
Tayyip Erdoðan uzun bir süredir ken-

disini ABD'nin "Ortadoðu projesinin eþ
baþkaný" sanýyor. Bu hayali eþ baþkan-
lýktan aldýðý güçle, Irak üzerinde tasar-
ruf sahibi olmaya çalýþýyor. Türk mil-
liyetçilerinin bir kere daha gururu
kýrýlacak. Unuttuklarý bir þey var: Artýk
sýnýr komþularý tek baþýna Irak deðil,
ABD'nin Irak'ý. ABD Irak'ý iþgal etti,
yakýp yýktý. Artýk Irak'ta Türk devletinin
kavramakta zorlandýðý deðiþik bir
durum var. 

Tayyip Erdoðan'ýn ne Kerkük
hayýflanýþý, ne de eþ baþkanlýk fantezisi
Bush'u ilgilendiriyor. Condelliza Rice
Ortadoðu Türkiye'yi muhatap almamýþ
olmasý, büyük Türk milliyetçilerinin
gururunu kýrdý.

Ve devreye hýzla, "Bizi de ortak olarak
görün" anlamýna gelen Kerkük
çýðýrtkanlýðý sokuldu.  

IIrraakk,,  ÝÝrraann,,  KKeerrkküükk  vvee  ssaavvaaþþ
yyaannllýýllaarrýý

CHP adýna konuþan Onur Öymen
CHP'nin ne sosyal ne demokrat bir parti
olabileceðini kanýtlayan konuþmasýnda,
"Kerkük'te nüfus kayýtlarý yakýldý. 600
bin kiþi kaydýrýlmýþtýr Kerkük'e. Bu þart-
larda referandum yapýlmasý çok ciddi
çatýþmalarýn habercisi olacaktýr." dedi.

Kerkük konusunda Türk Milli
Eðitiminin cahillik anýtý eserlerinden ve
babalarýnýn anlattýðý yalan dolan
hikayelerden baþka bir bilgiye sahip
olmayan CHP ve AKP'liler, Kerkük'te
referandum yapýlýr da Türkmenler azýn-
lýk olarak kalýrsa tüm hayallerinin
yýkýlacaðýný düþünüyorlar. Öte yandan

seçimlerden önce bu konuda milliyetçil-
iði týrmandýrarak oy hesabý yapýyorlar.
Kerkük'te de çoðunluk olduðunu
gösteren bir Kürt hareketi, Türkiye'nin
sýnýr komþusunun özerk bir Kürt yöneti-
mi olmasý anlamýna geleceði için sahte
savaþ tamtamlarý çalmaktan baþka bir
yol bulamýyorlar.

Oysa Irak'ta ve bölgede yaþananlar,
þahinlerin anlayamayacaðý kadar kap-
samlý. Birincisi, sorun artýk ABD açýsýn-
dan bir Irak, bir Kerkük sorunu deðil.
Bush'un yeni Irak planýndan da
görülebileceði gibi, sorun artýk Ýran
sorunu. 

Irak hükümeti, Sadr'ýn ordusuna karþý
savaþmak için harekete geçmek üzere.
Sadr, ABD yönetimi tarafýndan en
tehlikeli terörist tanýtýlarak Usame Bin
Ladin'i geride býraktý. Bush'un Irak'a
yollamakta kararlý olduðu 20 bini aþkýn
yeni ABD askeri, yeni bir savaþ
gemisinin körfeze doðru yola çýkmasý,
Rice'ýn kanýt göstermeksizin Ýran'ý
Irak'taki Amerikalý askerlerin ölümünün
sorumlusu olarak göstermesi ABD'nin
Ýran'a saldrýmaya hazýrlandýðýný gös-
teriyor.  Ýncirlik Üssü'nde ABD uçak ve
askerlerinin sayýsýnda ve Ýskenderun
Limaný'ndan Ýncirlik Üssü'ne askeri
sevkýyattaki artýþ, Arap ülkelerine yeni
füzelerin konuþlandýrýlmasý, Irak
savaþýnýn ana kumanda merkezinin
baþýna hava savaþlarýna hazýrlanmýþ bir
komutanýn atanmasý geliþmelerin sadece

Irak'la ilgili olamayacaðýnýn kanýtý. 

BBaaþþkkaa  bbiirr  aalltteerrnnaattiiff  ddaahhaa  vvaarr!!
Ýran'a saldýrmaya niyetli olan ABD,

býrakalým Türkiye'nin Kerkük'e müda-
hale etmesine izin vermeyi, tersine,
Türkiye'yi Ýran'a saldýrýda nasýl yanýna
çekeceðinin hesaplarýný yapýyor. CHP
ve AKP de bu fýrsatý kullanarak, giderek
daha da karýþan Irak'ta Kürt sorununa
müdahale edebileceðini sanýyor.

Tayyip Erdoðan, Bush'a karþý sert ton-
larla yüklü konuþmasýnda, "Doðrusu
ben merak ediyorum. Amerika on bin-
lerce kilometre uzaktan Irak'a gelip
koalisyon güçleriyle birlikte müda-
halesini yapýyor. Bu, Irak'ýn içiþlerine
müdahale olmuyor. Amerika'nýn caný
yandýðýnda hep beraber seferber oluy-
oruz. Benim caným yandýðýnda neden
hep beraber seferber olmuyoruz" diyor. 

Tayyip Erdoðan belli ki durumu anla-
mamýþ. ABD on binlerce kilometreden
gelip saldýrýyor, çünkü saldýrgan,
emperyalist güç olarak 21. yüzyýlýnda
týpký 20. yüzyýl gibi ABD egemenliðinde
geçmesini isteyen dev silah, petrol ve
sanayi þirketlerinin devleti. Kendisi ise
Osmanlý hayalleriyle beslenen, küçük
ama yayýlmacý hevesleri olan bir
devlette baþbakanlýk yapýyor. Türkiye
devleti, baþbakaný ve ordusu, ABD
açýsýndan satranç tahtasýndaki sýradan
bir taþtan öte anlam taþýmaz. Ýþine
geldiðinde gözden çýkartýr. Sýrtýnýz sýva-
zlanýrken bir de bakmýþsýnýz oyun
sahasýnýn dýþýndasýnýz. Tam Bush'un
kanlý pastasýndan pay alacaðýnýzý
düþünürken, eliniz boþ kalakalýrsýnýz. 

Böyle zavallý durumlara düþeceðinize
savaþ karþýtlarýna kulak verin. Biz
ABD'nin derhal Irak'tan çekilmesini
savunuyoruz. Türkiye'nin ABD ve
Ýsrail'le her türden askeri  iliþkisini
askýya almasýný savunuyoruz. Ýncirlik
Üssü'nün ABD'ye kullandýrýlmasýna
karþý çýkýyoruz. Irak direniþiyle
dayanýþýyoruz. Baþta ABD tüm
dünyadaki savaþ karþýtlarýyla dayanýþýy-
oruz. Irak'taki etnik gerilimin nedeninin
ABD iþgali olduðunu savunuyoruz.
Barýþ istiyoruz. Irak'a, Kürt halkýna ve
ezilen tüm haklara.

Siz siz olun 650 bin Iraklýnýn ölüsü
üzerinden savaþ pazarlýðý yapmayýn.

ÞÞeennooll  KKAARRAAKKAAÞÞ

Kerkük'e burnunu sokma,
iþgale ortak olma!

Kerkük  yalanlarý
MMuuhhtteemmeelleenn  KKeerrkküükk''üünn  nneerreeddee  oolldduuððuunnuu  bbiillmmeeyyeenn  aaddýýnnaa  mmiilllleettvveekkiillii  ddeenniilleenn  bbiirr
ssüürrüü  zzaatt  SSaallýý  ggüünnüü  mmeecclliissttee  ggiizzllii  oottuurruummddaa  bbiirr  ssüürrüü  yyaallaann  ssööyylleeyyeecceekklleerr..  BBuunnuunn
nneeddeennii,,  22000077  MMaarrtt''ýýnnaa  kkaaddaarr,,  KKeerrkküükk''ttee  nnoorrmmaalllleeþþmmeenniinn  ssaaððllaannmmaassýý,,  yyaannii  ssüürrggüünn
eeddiilleenn  iinnssaannllaarrýýnn  ggeerriiyyee  ddöönnmmeessii  ssaaððllaannaaccaakk..  TTeemmmmuuzz  aayyýýnnddaa  iissee  nnüüffuuss  ssaayyýýmmýý
yyaappýýllaaccaakk..  22000077''nniinn  ssoonnllaarrýýnnaa  ddooððrruu  iissee  KKeerrkküükk''ttee  rreeffeerraanndduumm  yyaappýýllaaccaakk..  

KKeerrkküükk,,  TTüürrkkiiyyee''ddee  mmiilllliiyyeettççiilleerriinn  iiffaaddee  eettttiiððii  ggiibbii  bbiirr  TTüürrkkmmeenn  bbaaþþkkeennttii  ddeeððiill..
KKeerrkküükk''ttee  SSuunnii  vvee  ÞÞiiii  AArraappllaarr,,  KKüürrttlleerr  vvee  TTüürrkkmmeennlleerr  oolldduukkççaa  yyooððuunn  bbiirr  nnüüffuussaa
ssaahhiipplleerr..  11995577  yyýýllýýnnddaa  yyaappýýllaann  ssoonn  rreessmmii  ssaayyýýmmaa  ggöörree,,  KKeerrkküükk''ttee  ttooppllaammddaa  KKüürrttlleerr
118877,,559933  iillee  ççooððuunnlluukk,,  AArraappllaarr  110099,,662200  iillee  iikkiinnccii  ssýýrraaddaa  vvee  TTüürrkkmmeennlleerr  iissee  8833,,337711  iillee
üüççüünnccüü  ssýýrraaddaa  yyeerr  aallýýyyoorrdduu..  5500  yyýýll  bbooyyuunnccaa  IIrraakk''ttaa  yyaaþþaannaann  ttüümm  aalltt  üüsstt  oolluuþþllaarr
KKeerrkküükk''üü  ddee  eettkkiilleeddii  kkuuþþkkuussuuzz..  SSaaddeeccee  11999911  yyýýllýýnnddaa  AABBDD''nniinn  BBiirriinnccii  KKöörrffeezz  ssaavvaaþþýýnn-
ddaann  ssoonnrraa  SSaaddddaamm  HHüüsseeyyiinn  rreejjiimmii  112200  bbiinn  TTüürrkkmmeenn,,  KKüürrtt  vvee  HHrriissttiiyyaannýý    ssüürrddüü  vvee  yyeerr-
lleerriinnee  oorrttaa  vvee  ggüünneeyy  IIrraakk''ttaann,,  ççooððuunnlluukkllaa  ÞÞiiii,,  220000  bbiinn  AArraapp  yyeerrlleeþþttiirrddii..  

22000033  yyýýllýýnnddaakkii  AABBDD  iiþþggaalliinnddeenn  ssoonnrraa  ddaa  nnüüffuuss  ddeennggeelleerrii  ssüürreekkllii  ddeeððiiþþiiyyoorr..  BBuu  yyüüzz-
ddeenn  KKeerrkküükk''üü  kküüççüükk  TTüürrkkiiyyee  ggiibbii  ggöörreennlleerr  eenn  bbaaþþttaann  bbeerrii  yyaallaann  ssööyyllüüyyoorrllaarr..



4 sosyalist iþçi sayý: 269

H
rraanntt  DDiinnkk''iinn
cceennaazzeessiinnddee
yyüüzzbbiinnlleerrccee
iinnssaann  yyüürrüüddüü..
YYüüzzbbiinnlleerrccee

iinnssaann,,  ""HHeeppiimmiizz  HHrraanntt''ýýzz,,
hheeppiimmiizz  EErrmmeenniiyyiizz""
yyüürrüüyyüüþþüünnddee,,  aaccýýllýý,,  ööffkkeellii  vvee
kkaarraarrllýý  bbiirr  bbiiççiimmddee  yyüürrüüddüü..

ÞÞoovveenniizzmmee  ttookkaatt
Yürüyüþ, sýradan bir cenaze

töreni deðildi. Sýradan, matem
dolu bir gösteri deðildi. Bu
yürüyüþ Türkiye Cumhuriyeti tar-
ihinin en anlamlý gösterilerinden
birisiydi. 

Bir hafta öncesine kadar, Hrant
Dink'in öldürüldüðü saatlere
kadar en ýrkçý sözlere maruz
kalan Ermeniler, sokaklarda
kendileriyle birlikte "Biz
Ermeniyiz" diyen on binlerce
insaný gördüler.

Bu yürüyüþ "Ermeni soykýrýmý
yoktur" diyenlere, yani Türkiye
Cumhuriyeti devletinin en temel,
kuruluþ ideolojisine karþý halkýn
verdiði sert bir yanýttý. Bu
yürüyüþ, milliyetçiliðe atýlan sert
ve kitlesel bir tokat oldu. 

Yürüyüþ boyunca, Ermenice,
Kürtçe ve Türkçe, "Hepimiz
Ermeniyiz" dövizleri taþýndý. Bu
yürüyüþ, bu açýdan, Türkiye'de
halkýn ne istediðini de gösteren
dev bir adýmdý.

Halk þovenistlere, yurtseverlere
karþý, halklarýn kardeþliðini, barýþý
istiyor. 

SSeessssiizz  mmii??  SSiizz  ööyyllee  ssaannýýnn!!
Yürüyüþ sessiz olacaðý için sol

saflarda yürüyüþe mesafe koyan,
hatta TKP gibi yürüyüþe katýl-
mayan gruplar vardý. 

Slogan atýlmadýðý için bu
yürüyüþün sessiz olacaðýný düþü-
nenler þiddetle yanýldýlar. Yüz
binlerce insan bu yürüyüþte sessiz
deðildi. Duymak istemeyenler o
gür sesi duymamýþ olabilirler, slo-
gan atýlmadýðýnda dahi çýkan o
sesi. O sesi duymasýný bilenler
duydu, o sese ortak oldu.
Devletin ýrkçý sesine karþý, sessi-
zliðin gür barýþ sesi, devletin ve
faþistlerin "Ermeni soykýrýmý yok-
tur" sesine karþý, on binlerce
insanýn "Hepimiz Ermeniyiz"
haykýrýþý. 

Hey, sizler, solda yurtseverlik
yapanlar, duymadýnýzý mý bu
sesi? Kulaklarýnýzý yýkatýn geçer!
Çünkü bu sesi duymasý gereken-
ler duydu. Katiller duydu, ýrkçýlar
duydu, faþistler duydu, CHP

duydu, kemalistler duydu,
hükümet duydu, dünya duydu. 

KKeemmaalliizzmmee  ddaarrbbee
Hrant için yaptýðýmýz yürüyüþ,

titrek ayaklý ýrkçýlar olan kemalist-
leri paniðe sürükledi. Þimdi derin
derin düþünüyorlardýr. Artýk
eskisi gibi cesur olamayacaklar.
"Ne mutlu Türk'üm diyene" dey-
iþi dev yürüyüþ sayesinde
ömrünü doldurdu. Bundan sonra,
Ermenileri aþaðýlayan sözcük ve
deyiþleri rahat rahat kullanamaya-
caklar. Bundan sonra, sttaükocu,
milliyetçi bir politik hat üzerinden
rahat rahat politika yapamayacak-
lar. Sorgulama sokakta, yüzbin-
lerce insanýn katýldýðý bir gös-
teriyle baþladý. 

AAKKPP''yyee  yyaannýýtt!!
Hrant Dink'in cenazesi, AKP'ye

de yanýt oldu. Bu yürüyüþe
katýlanlar Dink'i hedef gösteren-
lerin en baþýnda Cemil Çiçek'in
geldiðini biliyor çünkü. 301. mad-
denin bu hükümetin iþi olduðunu
biliyor çünkü. Seçim safhasýna
girer girmez milliyetçiliðe çark
edenin Tayyip Erdoðan olduðunu
biliyor çünkü. 

AArrttýýkk  iiþþiinniizz  zzoorr
Azmettirenler, Susurlukçular,

CHP'liler, kýzýlelmacýlar, faþistler,
asker kýyafetli adamlar, solda
duran ulusalcýlar. 23 Ocak sizin
için çok önemli bir gün. Hrant
Dink, çünkü boþuna mücadele
etmedi. Hrant'ýn boþuna
mücadele etmediði kanýtlanmýþ
oldu. Artýk sesiniz daha titrek
çýkacak. 

Artýk biz kendimize daha
güvenliyiz. Hrant'ýn mirasý oldu
bu bize. 

Yürüyüþte gençler en kalabalýk
grubu oluþturuyordu. Ne kadar
önemli bir dinamik olduðunu
gösterdi. Yaþlýlar, emekçi mahal-
lelerden gelenler yürüyüþün
çeþitliliðinin göstergesiydi. 

Hrant Dink'in cenazesi çok
önemli iki sonuç çýkartmamýzý
saðladý: Birincisi, bu toplumda
anlatýldýðý gibi týrmanan bir mil-
liyetçilik yok. Milliyetçilik orta
sýnýflar arasýnda, aydýnlar ve sol-
cular arasýnda güçlü. Ama halk
iþsizlik, açlýk ve barýþ gibi sorun-
lara duyarlý. 

Ýkincisi ise tek pankart altýnda,
tek bir slogan etrafýnda ve katýla-
cak herkesin kendisini parçasý
hissedebileceði bir yürüyüþün ne
kadar büyük olacaðýný da Hrant
Dink'in cenazesi kanýtladý.

Yüzbinler katili yakaladý

MÝLLÝYETÇÝ
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Yas tutma, örgütlen!
"Menfur" lafýný bir daha duyarsam kusacaðým.
"Türkiye'ye sýkýlan kurþun" ifadesini duydukça,
Türkiye'ye bir kurþun da ben sýkacak hale gelmeye
baþladým. "Çirkin oyun", "manidar zamanlama",
"provokasyon", "Dink'i katlederek Türkiye'yi
sabote eden" gibi, Hrant'ý yurtdýþýnda ve yurtiçin-
deki yabancý, karanlýk, esrarengiz güçlerin öldürt-
tüðünü ima eden sözleri dinledikçe, keþke gerçek-
ten böyle bir komplo olsa da esrarengiz güçlerini
kullanarak gelip þu pislik yuvasýný temizlese diye
düþünmeden edemez hale geldim.

Memleketin büyük çoðunluðunun sözlüðe bak-
madan anlamadýðý "menfur" lafýný kullanan,
yüzeysel kliþeleri papaðan gibi tekrarlamaktan
baþka hiçbir þey yapamadýðý açýk olan çaresiz bir
hükümet.

"Oynanan çirkin oyun" ve "kurþunlar Türkiye'ye
sýkýlmýþtýr" ifadelerini kullanan, Genelkurmay
baþkaný Büyükanýt, gazetelerle televizyonlarýn
danýþtýðý emekli ve emeksiz istihbarat görevlileri,
devletin güvenlik güçlerinin çeþitli
kademelerinden uzmanlar. Yani zaman zaman
"derin" devlet denilen, ama gerçekte derin filan
olmayýp bizzat devletin kendisi olanlar.

Türkiye'de gözle görünen mücadelelerin arka
planýnda gözle görülmez ama çok daha can alýcý
bir mücadele yaþanýyor. Bir yanda, memleketi 21.
yüzyýla taþýmak isteyenler; öte yanda, mevcut
yapýyý olduðu gibi korumayý amaçlayanlar. Yeni
yüzyýla taþýnmak demek, sosyalizm filan deðil,
doðru dürüst bir burjuva demokrasisi demek: Kürt
sorununun barýþçý çözümü, ifade ve örgütlenme
özgürlüðü, 301'in kalkmasý, askerin siyasetten
tümüyle ve tam anlamýyla çekilmesi, tüm azýnlýk
haklarýnýn tanýnmasý. Bunu savunanlar, gereksiz
toplumsal gerginliklerin kalktýðý, rahat ve istikrarlý
bir ortamda kârlarýna daha rahat kâr katacaklarýný
bilen TÜSÝAD, yani büyük sermaye, ve TÜSÝAD'ýn
partisi AKP.

Karþý çýkanlar ise, derin merin deðil, bildiðimiz
devletin çeþitli kesimleri: Kürt sorununda barýþçýl
adýmlar atýldýðý anda Þemdinli bombasýný patlatan-
lar, bomba patlatanlarý "iyi çocuk" diye övenler,
ateþkes ilan edildiði anda operasyonlarý sýk-
laþtýranlar, azýnlýklarý "yabancý" olarak hedef
gösterenler, hedefleri vurmak için bir ucu gayrýres-
mi bir ucu resmi örgütlenmeler oluþturanlar,
Baþbakan'ýn Diyarbakýr'da "Devlet hata yapmýþtýr"
dedikten bir yýl sonra "Kürt sorunu yoktur"
demesini saðlayanlar. Bunlarýn vurucu gücü Türk
Silahlý Kuvvetleri, partisi CHP, gazetesi bütün
gazeteler, TV'si bütün kanallardýr. Gizli kapaklý,
silahlý külahlý iliþkiler aðýný ise bilmiyoruz, bile-
meyiz ve bilmemize gerek de yok zaten. Bilsek ne
yapacaðýz? Silah kuþanýp peþlerinden mi gide-
ceðiz?

Hayýr. Bizim gücümüz silahlý olmaktan, daha iyi
gizli örgütlenmeler kurmaktan geçmiyor.

Gücümüzün ne olduðunu, nereden kay-
naklandýðýný, Hrant'ýn öldürüldüðü andan beri
gösteriyoruz. Osmanlý Ýmparatorluðu ve Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, birçok þehirde on
binlerce Türk "Hepimiz Ermeni'yiz" diye
haykýrarak sokaklara dökülüyor.

Bunun çok önemli bir yaný var: Ermeniler ve tüm
azýnlýklar ilk kez kendilerini yalnýz hissetmiyor.

Bir de daha da önemli yaný var: TV kamerasýnýn
önünde "Hepimiz Ermeni'yiz" diye baðýran her
Türk milliyetçiliðe karþý indirilen aðýr bir darbedir,
"derin" devlete atýlan bir tokattýr, maðara
adamlarýnýn ideolojisinde açýlan bir yaradýr. Yas
tutmayalým, örgütlenelim, daha da kalabalýk-
laþalým.

Roni Margulies

GÖRÜÞ

Biz sosyalistler Hrant Dink’i
koruyabildik mi? Ona sahip çýka-
bildik mi? Sadece ona mý? 6-7
Eylül’de ve daha sonrasýnda bu
ülkede saldýrýya uðrayan onbinlerce
Ermeniye, Yahudiye ve Rum’a
sahip çýkabildik mi? Kürtlere sahip
çýkabiliyor muyuz?

“Bu memleket bizim” derken “Ne
Mutlu Türküm” diyenlere destek
vermiyor muyuz?

Peki, nasýl Hrant gibilere sahip
çýkacaðýz, onlarý nasýl koruyacaðýz.
Gösterilerde “faþizme karþý omuz
omuza” diye baðýrarak mý? Sadece
sloganlarla, keskin sloganlarla,
örneðin “faþizme karþý omuz
omuza, tek yol devrim” diyerek mi
Hrant’ý, Etyen’i, Masis’i, Roni’yi
savunacaðýz? Üstelik “faþizme karþý
omuz omuza diye baðýrýp sonra
yürüyüþte öne geçmek için omuz
omuza olduðunun üstüne yürüy-
erek mi bunu yapacaðýz?

Hrant’ýn arkasýndan bu cinayetin
Türkiye’ye kötülük olduðunu saðda
yer alanlar söylüyor ama solda yer
aldýðýný düþünenler de ayný þeyi
anlatýyor. Ve iþte o zaman benim
gibiler, enternasyonal sosyalistler
için ip kopuyor.

Solda yer aldýðýný söyleyenler
“Hrant vatanseverdi” deyince ip
kopuyor. Solda yer alanlar
“Hrant’ýn öldürülmesi AB’cilere
yarýyor” deyin-ce ip kopuyor.

Ayný þekilde 301’den yargýlanan-
lara saldýrýldýðýnda, ister edebi bir
kisve ile, ister açýktan politik bir
biçimde isterse “onlar AB’ci”
denerek bu yapýldýðýnda ipler kop-
uyor.

Darbeyi yapanlarýn arasýndaki
Türkeþ ve arkadaþlarýný unutarak 27
Mayýs askeri darbesini ilerici gören-
ler, Kýbrýs’ýn iþgalini özgürlükçü bir
adým olarak saptayanlar, Kýbrýs
Rumlarýný eleþtirenler, Ermenilere
yapýlanlarý görmeyenler, görseler
dahi önemsemeyenler, bu ülkeden
yüzbinlerce Rum’un ýrkçý baskýlar
sonucu kaçtýðýný bilmeyen, bilse bile
önemsemeyenler, bütün  bunlar
Hrant’ýn ve onun gibi daha binlerce
insanýn ölümünden sorumlu deðil
mi? Ne oldu da Türkiye’deki mily-
onlarca Ermeni, Rum ve Yahudi yok
oldu? Sol bu soruyu neden yüksek
sesle sormuyor? Neden Irak’ýn
Kuzeyinde, Kerkük’de Türkiye’nin
Türkmenleri savunduðunu ve
Kürtleri düþman olarak gördüðünü

sorgulamýyor? ”Irak Kürtleri düþ-
mansa Türkiye Kürtleri ne?” diye
sorgulamýyor?

Vatanseverliðin, yurtseverliðin
milliyetçilikten farklý olduðunu
umutsuzca anlatmaya çalýþanlar,
Ermeni soykýrýmýndan bahsedenleri
“Türkiye insanýna kin kustu” diye
suçlayanlarýn Hrant’ýn öldürülmesi-
ni saðlayan koþullarýn yaratýlmasýna
hiç payý yok mu?

Bütün bu noktalarda ip kopuyor.
Neredeyse çocuk yaþýmdan beri
arkadaþlarým, yoldaþlarým öldü.
Herbirine tanýsam da tanýmasam da
göz yaþý döktüm ama Hrant farklý.
Onu koruyamadým. Sol milliyetçi-
lerin saldýrýsýndan bile koruya-
madým. Bu çok aðýr bir yük.

Biz sosyalistler içimizden ihanete
uðruyoruz onun için Hrant’ýn
ölümü çok aðýr bir darbe.
Görüyoruz ki sýnýf düþmanlarýmýz
saflarýmýzda ortalýðý çok bulandýrdý.
Bunu biliyorduk ama þimdi bütün
benliðimizle biliyoruz.

Acýmýz büyük ama yurtseverlere,
vatanseverlere sosyalist saflarda izin
vermemek için þimdi daha karar-
lýyýz.

DDooððaann  TTaarrkkaann

Ben sorumluluðumu artýk daha iyi biliyorum

Kimbilir belki son cinayet
kendimizi sorgulamamýzýn küçükte
olsa bir adýmý olabilir. Yoksa Özal'ýn
dediði gibi, bunada mý 'alýþacaðýz'?

Bu günlerde bir kitap okuyorum
ismi, Ýstanbul'un Son Sürgünleri.
1964-65 yýllarýnda yanýna sadece
yirmi lira almasýna izin verilen bin-
lerce Rum kökenli Ýstanbullu sýnýra
götürülüp býrakýlýyor.

Benim sosyalizm ile tanýþtýðým
ateþli yýllarým. Düþündüm, taþýndým
arkadaþlarýma sordum, biz sosyal-
istlerin gündemine hiç girmemiþti
bu zulüm. Hiç ilgimizi çekmemiþ-
ti...Kimibilir belki de demokrat
olmayý beceremeden kendimizi
sosyalist kabul etmemizdendi.

Þimdi katledilen Ermeni
kardeþimiz kimilerinin kaný kirlidir,
dedi mi, yoksa kastý baþka mýydý,
diye tartýþýyoruz.

Cumhuriyet öncesini bir yana
býrakalým.

Eðer Cumhuriyet kurulduktan
sonra iþlenen siyasi cinayetlere,
halklar üzerindeki korkunç baskýya
karþý sessiz kalmýþsan kanýn kirlidir
kardeþim.

Takrir-i sükun Kanunundan sonra,
iþçiler, Kürtler ve Türkiye'de kalan
diðer azýnlýklara karþý yapýlan
baskýlara karþý çýkmamýþsan...

Çankaya'da içki masasýnda mem-
leket idare edilirken sessiz
kalmýþsan.

Ýstiklal Mahkemeleri sonucu iþle-
nen cinayetleri görmemezlikten
gelmiþsen, kanýn kirlidir kardeþim.

Varlýk vergisini sorgulamamýþsan,
Nazým Hikmet'in ve diðer
komünistlerin senelerce cezaev-
lerinde çürümesini görmemezlikten
gelmiþsen...

6-7 Eylül'de Ýstanbul'daki Ermeni,
Rum ve Yahudilerin dükkanlarýnýn
talanýna, öldürülmelerine ses çýkar-
mamýþsan kanýn kirlidir kardeþim.

1960 darbesine 'Devrim' diyerek
alkýþ tuttuysan, Yassýada
mahkemesini alkýþlayýp, idamlara
sessiz kaldýysan...

1970 darbesinde idam edilen,
katledilen gencecik insanlara iliþkin
birþey yapmamýþsan....

12 Eylül 1980 darbesindeki
korkunç zulme, 18 yaþýndaki
Erenlerin ve onlarca gencin idamýna

sessiz kalmýþsan...
Daha ne anlatayým ki; Sivas

katliamýnda 'Otelin dýþýndaki vatan-
daþlara birþey olmamýþtýr,' diye
demeç veren yetkilinin adýný bile
anýmsamýyorsan...

Açlýk grevlerinde hala ölenlere,
bok yedirilen Kürt analarýna iliþkin
hiçbirþey söylememiþsen...

Militarizme alkýþ tutmuþ, '
Asmayýp ta besleyecek miydik?'
diyen darbeciyi Üniversiteye
çaðýran hocalarýn, o nu alkýþlayan
öðrencilerin kaný kirlidir kardeþim.

Saðcýsýndan, solcusuna milliyetçi-
likten kendisini arýndýramamýþ
herkesin...

Bu topraklar sadece Türklerindir,
diyenlerin kaný nasýl temiz olabilir ki?

Dün Ýstanbul'da yapýlan yürüyüþ,
Yurt dýþýnda yapýlan gösteriler bu
kanýn temizlenmesi içindi belki de.
Belki de ' Ulan tüm Dünya'ya irezil
olduk, bari kalabalýk yürüyüpte,
rezillikten azýcýk ta olsa kurtulalým '
duygusuyla yine sahtelik yapýldý.
Umarým birincisidir...Bunu elbet
zaman gösterecek...

AAttiillllaa  KKeesskkiinn

Kimin kaný temizdir

LÝK
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Militan  sendikalar
nasýl  ortaya  çýktý?

KKeevviinn  OOvveennddeenn
Karl Marks'ýn sözlerinin bazýlarý küçümsemeyle

karþýlanýr. Bunlardan bir tanesi de "toplumun giderek
iki düþman kampa bölündüðü"dür. Bu iki düþman
kamp kapitalistler ve iþçilerdir. Tabii ki, kendisini iþçi
olarak görenler arasýnda bile çeþitli bölünmeler ve farklý
tabakalar vardýr. Bu Marks'ýn zamanýnda da böyleydi,
þimdi de böyle. Fakat bu bölünmelerin doðasý deðiþti ve
deðiþmeye de devam ediyor. Örneðin, yirminci yüzyýlýn
baþýnda, vasýflý emek gücünü oluþturan mühendisler,
kol emeði ile çalýþan iþçilerden daha üstün görülürdü,
ve iþçi sýnýfý içindeki muhafazakar tabakayý oluþtu-
rurlardý. 1970'lerde ise vasýflý emek gücünü oluþturan
mühendisler yine vasýfsýz iþçileri küçümserlerdi, fakat
kesinlikle muhafazakarlýðýn kalesi olarak görülmezlerdi.
Bu deðiþimin olmasýný iki þey saðladý. Birincisi, üretimin
dönüþümü. Üretim bandýnýn sanayide yaygýnlaþmasý
vasýflý iþçilerle vasýfsýz iþçiler arasýndaki farký azalttý.
Otomasyon, bütün iþçilerin belirli bir düzeyde vasfa
sahip olmasýný gerektirdi ve ayný zamanda önceden eli-
tizmi besleyen uzmanlýk alanlarýný yok etti.

Ýþçilerin örgütlenmesindeki ve fikirlerindeki deðiþim-
ler, basitçe, üretimini yavaþ yavaþ deðiþmesiyle gerçek-
leþmezler. Bu deðiþimler keskin dönüm noktalarýdýr.
Ýnþaat iþçileri, Birinci Dünya savaþý sýrasýnda baþlayan
ve sonrasýnda en üst noktasýna ulaþan grev dalgasýnýn
belkemiðini oluþturuyorlardý. Bu grev dalgasýnýn baþýn-
daki talepleri iþyerlerindeki statülerinin korunmasýydý.
Fakat yoðun bir politik kriz, yani savaþ zamanýnda
sadece bu kesimin taleplerine dayanan grev militan ve
sosyalist bir yönelime girdi. Kapitalist üretimde bir son-
raki sýçrama dönemi geldiðinde, patronlar bu gelenek-
leri yok etmeye çok kararlýydýlar. 1930'larýn sonu ve
1940'larýn baþýnda, imalat, aydýnlatma mühendisliði
gibi "yeni sanayi dallarý"nda büyük bir büyüme dönem-
ine girildi. Fabrikalar çoðunlukla, bir önceki dönemde
militan mücadelelerin merkezi olan yerlerden uzak yer-
lere kuruldu. Ýþçiler, düþüþte olan iþkollarýndan
ayrýlarak bu yeni sanayilerde çalýþmaya baþladýlar.
Fakat ayný zamanda, bu fabrikalarda, kadýnlar da dahil
olmak üzere, çok sayýda yeni iþçi çalýþmaya baþladý.
Üretim bandýnýn düzeni, patronlarýn iþyeri örgütlenmesi
önleme azimleriyle örtüþüyordu. Patronlar, kýsa süre
önce yaþanan kitlesel iþsizliðin anýlarýný sürekli hatýr-
latarak ve militan iþçileri iþten çýkararak bunu baþar-
maya çalýþýyorlardý. 

Ýlk baþta yeni iþçilerin çoðu, Komünist bir aktivistin
deyiþiyle, "toy"du. Fakat aktivistlerin Komünist Parti ile
baðlantýlý kararlý stratejileri sendikalarýn üye sayýlarýnýn
artmasýný saðladý. Bu sadece basitçe sendika üyelik
kartý almakla ilgili deðildi, sendika üyeliðinin
merkezinde ücret artýþý ve çalýþma koþullarýnýn iyileþtir-
ilmesi konusunda verilen mücadele vardý. 1950 ve
1960'larda, ekonomideki patlamayla birlikte, bu
mücadeleler kýsa süreli ve bölgesel oldu ve çoðunlukla
zaferle sonuçlandý. Fakat bu mücadelelerin merkezinde
ayný zamanda politik konularda da ajitasyon yapan
insanlar vardý. Bu dar mücadeleleri, kapitalist sýnýfa
karþý verilen daha genel bir direniþe dönüþtüren,
1960'larýn sonunda Ýþçi Partisi hükümeti tarafýndan
sendika örgütlenmesine karþý baþlatýlan saldýrýydý. Bu
saldýrýya sadece iþçi sýnýfýnýn iyi örgütlenmiþ kesimleri
yanýt vermediler. En çok militanlaþan kesimler 1926'da
aldýklarý büyük yenilgiden bu yana greve çýkmamýþ
madenciler, ve hiçbir zaman ulusal çapta bir grev yap-
mamýþ olan öðretmenler oldu. Ýþçi kesiminin bu
tabakalarý, hýzla, yüzyýlýn baþýndaki ayrýcalýklý pozisyon-
larýndan geri düþüp, sanayi iþçi sýnýfýnýn yaþadýðý
baskýlarýn acý sonuçlarýný yaþamaya baþladýlar. Büro
iþçileri on dokuzuncu yüzyýlda orta sýnýf olarak görülüy-
ordu. Ücretleri, statüleri ve hatta giydikleri kýyafetler
bile onlarý daha çok yönetici sýnýfa benzer hale getiriy-
ordu. Yirminci yüz yýlda beyaz yakalý iþlerin büyük
ölçüde büyümesi, büro iþçilerinin iþçi sýnýfý ordusuna
katýlmasýna neden oldu. 

1970'lerden beri büyüyen ekonominin diðer alanlarýn-
da da buna benzer keskin sýnýfsal bölünmeler yaþanýy-
or. Üst düzey yöneticiler yüksek ücret alýrken, bugün
bir bankada memur olarak çalýþmak, düþük ücret almak
ve iþ güvencesinin olmamasý anlamýna geliyor. Ayrýca,
yöneticiler arasýnda da çeþitli tabakalar var - bölüm
yöneticileri, alan yöneticileri vb. - Fakat onlarý da
belirleyen aslýnda bu iki temel "düþman kamp" arasýn-
daki bölünme.

ZZeeyynneepp  ÇÇAALLIIÞÞKKAANN

Hrant Dink'in öldürüldüðü
Cuma günü TÜSÝAD
raporu açýklandý. Raporda
MGK'nýn kaldýrýlmasý,
Kürtçe'nin ek ders olmasý,
Genelkurmay'ýn Milli
Savunma Bakanlýðý'na
baðlanmasý; Anayasa'nýn
deðiþtirilmesi (yani 301'in
kalkmasý) gibi bir dizi
reform öneriliyordu. Ayný
gün 301'den yargýlanan
Dink öldürüldü.

10 yýl önce de TÜSÝAD
benzer bir rapor yayýnlamýþ,
Türkeþ Sakýp Sabancý'ya
“çizmeyi aþma” demiþ,
ardýndan Özdemir Sabancý
öldürülmüþtü. Susurluk
devleti o zaman da iþbaþýn-
daydý, bugün de. O gün de
derin devletin silahlarý
demokrasi isteyenlere
çevrilmiþti, bugün de.
Deðiþen bir þey yok.

Ne zaman demokratik-
leþme yolunda bir takým
adýmlar atýlmak istense
Susurlukçular hemen sahn-
eye çýkýyor. Önce ordu ve
laik cephenin diðer sözcü-
leri sözlü saldýrýya geçiyor,
sonra ülkücü faþistler linç
giriþimlerine baþlýyor,
ardýndan tetikçiler
demokrasi isteyenlere
kurþun yaðdýrýyor. 

''VVaattaann  hhaaiinnii''  lliisstteessii
Bundan üç yýl önce, bir

kuvvet komutanýnýn
odasýnda hazýrlandýðý söyle-
nen bir liste dolaþýma girdi.
Listede devletin 80 yýllýk
resmi görüþlerine en ufak
itirazý olan herkes vardý. O
liste basýnýn bile eline
geçtiðine göre Hrant'ýn
katillerinin eline de (zaten
onlara elden verilmiþ olma
ihtimali bir yana) geçmiþ
olamaz mý? Bugün o list-
edeki bir ismin üzerine
çarpý atmýþ, yeni bir isim
üzerinde çalýþma yapan
karanlýk adamlar canlanýyor
insanýn gözünün önünde. 

BBüüttüünn  mmiilllliiyyeettççiilleerr
ssuuççlluu

Dink cinayetini kimlerin
istediði, listeyi kimin hazýr-
lattýðý sorunu bir yana (bu
zaten yeterince açýk), bu
cinayetlerin iþlenmesini
saðlayan ortamý aslýnda
saðdan soldan milliyetçiler
yaratýyor. Kürt sorunu,
Kýbrýs, Ermeni meselesi,
azýnlýk vakýflarý gibi
toplumu en çok gerebilecek
konularda milliyetçiliði
kaþýyanlar bu havanýn
yaratýlmasýna katkýda
bulunuyor.

Dink 301. maddeden
yargýlanýrken mahkeme
önünde köpekleþen

Kerinçsizler, onlarla omuz-
daþlýk eden Perinçekler,
yargýlama konusu yazý
yayýnlanýnca köþelerinden
Hrant'a 'Ermeni tohumu'
diye laf atanlar bu cinayet-
ten sorumludur. 

Ermeni konferansý
düzenleyenleri 'milleti
sýrtýndan hançerlemek'le
suçlayan eski adalet bakaný
Hikmet Sami Türk, azýnlýk
vakýflarý yasasýný veto eden
Sezer, Þemdinli'ye bomba
atanlara 'iyi çocuklar' diyen
Büyükanýt, Orhan
Pamuk'un Nobel ödülünü
Türk milli çýkarlarýna
verdiði zarardan dolayý
küçümseyen herkes,
AÝHM'e baþvuran herkesi
'sözde vatandaþ' ilan eden
Hürriyet gazetesi bu
cinayetin sorumlularýn-
dandýr.

Cinayetin ardýndan yap-

týðý açýklamasýnda, bunun
Türkiye'ye yapýlmýþ bir
komplo olduðunu söyleyen,
yazýda Vecdi Gönül'den
Bush'a ve Tom Casey'e
kadar herkesin adýný anýp,
Hrant Dink adýný yalnýzca
adli bir olaymýþ gibi kul-
lanan Sol dergisi milliyetçi-
likten sola bir fayda
gelmeyeceðini artýk anla-
malýdýr. sol olarak hep bir-
likte milliyetçi-liðe karþý
omuz omuza mücadele ver-
mek gerekir. Milliyetçi
duygulara hitap ederek
sosyalistler üye kazanamaz.
Kimse milliyetçiliðin en
hasý, MHP miliyetçiliði
dururken, baþka bir
miliyetçiliðe yüz vermez.
Halkýn bizden beklediði
milliyetçilik deðil, gündelik
sorunlarýna üreteceðimiz
çözümlerdir. TKP’li sosyal-
istler Yurtsever Cephe’yi

daðýtýp, isimlerine uygun
yeni bir cephe, iþçi-emekçi
cephesi kurmalý ve emekçi-
leri bu yeni cepheye davet
etmelidirler.  Komünistlikle
yurtseverlik birbirini dýþta-
lar.

'Büyük Türk Milleti' adýna
Dink'i protesto pankartlarý
açan, Dink'in avukatlarýný
mahkemede döven ülkücü
faþistler herkesten fazla
suçludur. Zaten tetikçi de
onlardan çýktý. 

TTiimmssaahh  ggöözzyyaaþþllaarrýý
Dink'in öldürüldüðü daha

ilk saatlerde cinayeti
ABD'deki Ermeni lobisinin
faaliyetlerine baðlayan istis-
nasýz herkes yalancýdýr.
Türkiye'nin Irak'a müda-
halesiyle iliþkilendiren istis-
nasýz herkes yalan söylüyor.

'Bu kurþun Türkiye'ye
sýkýlmýþtýr' diyen istisnasýz
herkes yalan söylüyor. Bu
kurþun doðrudan Hrant
Dink'e sýkýlmýþtýr. Ona
çamur atan Deniz Baykal
ben bu yazýyý yazarken
akþam yemeði yiyordu.
Hrant morgda bir çekme-
cede yatýyordu. Taziyelerini
bildiren MHP'li Mehmet
Þandýr, Türkiye'nin itibarý
için Baþbakan'ý cenazeye
davet eden (hangi sýfatla?)
Fatih Altaylý; "Gerçek
katiller Türkiye içinde ola-
maz" diyen Akþam gazetesi
yazarý Þakir Süter ve
muadilleri, 301'i savunan,
Türklükten baþka bütün
etnik kimliklerin aþaðýlan-
masýna kapý açan, bu
maddeyi yasaya koyan,
uygulayan, karþý çýkmayan
istisnasýz herkes yalan
söylüyor. 

Seçim afiþlerinde ayýna
yýldýzýna kurban olduðu
bayraðý gözümüze sokan
Baþbakan'ýn, Türkiye'nin
Kerkük'e girmesi için gizli
toplantý isteyen Baykal'ýn,
artýk faþistlerin suç ortaðý
olan Perinçek'in, Hrant'ý
odasýna çaðýrýp tehdit eden
vali yardýmcýsýnýn, Hrant'a
sýrf Ermeni olduðu için düþ-
manlýk besleyen nice
ýrkçýnýn cenazeye gelme
hakký yoktur. Katiller hep
cinayet mahalline dönerler.
Eðer gelirlerse bu kural
tekrarlanacaktýr. 

Cenazeye gelme hakký
sadece ve sadece, Hrant'ýn
ölümünden birkaç saat
sonra onbinler halinde
Taksim'e çýkýp, Ermeni
kardeþlerinin yüreðine su
serpercesine, "Ýnadýna hep-
imiz Ermeniyiz!" diye
haykýranlarýndýr. Geriye
kalanlarýn istisnasýz hepsi
artýk susmasý gereken
yalancýlar ordusunun nefer-
leridir.

Hrant’ýn katili 301’i
savunanlar

"Hepimiz  Ermeniyiz
Hrant Dink'in acýlý eþi Rakel Dink Agos Gazetesi'nin önüne

gelenlere "Biz size güvendik de kaldýk bu ülkede" diyor. Bu
çok gerçek bir yakýnma. Ýsteseler rahatlýkla bu ülkeden
gidebilecekken, kalýp mücadele etmeyi seçmiþ Dink ailesi.

Bize bugün düþen görev Dink ailesi nezdinde bütün
Ermenilere desteðimizi açýkça göstermektir. Cuma günü
cinayetten hemen sonra düzenlenen anti ýrkçý, anti milliyetçi
gösteri bunun iyi bir örneði oldu. Bugünden sonra "Hepimiz
Ermeniyiz" sloganý eski-sinden daha fazla önem taþýyor.
Bize güvenip kalmayý seçen bütün azýnlýklar bizim gerçek
kardeþlerimiz. Halklarýn kardeþliðini vurgulamak her
zamankinden daha önemli.
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AAþþaaððýýddaann  ssoossyyaalliizzmm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,  ddeevvrriimm
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçir-
ilip kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye
sahiplerini, egemen sýnýfý
korumak için oluþturulmuþ-
tur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-
reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mü-cadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm
-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 hareketleri-
ni desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmeli-dir.
Böylesi bir parti iþçi sý-
nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

ssoossyyaalliisstt  iiþþççii
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  

…yerel yönetimlerin verdi-
ði yerel hizmetler daha adil
düzenlenecek. Bugün,
örneðin Ýstanbul'un Etiler
semti ile Gaziosmanpaþa
semtine verilen yerel

hizmetler arasýnda daðlar
var. 

Etiler büyük iþ merkez-
lerinin, gökdelenlerin, lüks
apartmanlarýn; kýsacasý
zenginlerin ikamet ettiði bir
semt. Orada hizmetlerde
aksama olmuyor. Sular
kesilmiyor, etrafta çöp
daðlarý oluþmuyor, hava
kirliliði daha az. Bir sorunla
karþýlaþtýðýnýzda (örneðin
gece vakti evinizin yaný
baþýnda bir inþaat çalýþmasý
yapýldýðýnda) bir telefon
açýp, belediye görevlilerini,
sorunu çözmek üzere
çaðýrabiliyorsunuz. Koþa

koþa geliyorlar.
Kaçak inþaat da göremiy-

orsunuz Etiler'de.
Gaziosmanpaþa'da ise her
yer pislik içinde, çöp yýðýn-
larý mikrop saçýyor, yollar
kazýlmýþ ve kapatýlmamýþ ya
da yalap þap üzeri
örtülmüþ. Sular hiç haber
verilmeden saatlerce
kesiliyor. Her tarafta imar
izni olmayan kaçak inþaatlar
var. Bir sorununuz olduðun-
da muhatap bulamýyor-
sunuz. Neden? Çünkü
Gaziosmanpaþa'da yok-
sullar yaþýyor. Yoksullarýn
ise hiç önemi yok yöneten-

lerin gözünde.
Oysa Etiler'de aylýk geliri

100 bin dolar olan adam da
ayný miktarda çöp vergisi
ödüyor belediyeye,
Gaziosmanpaþa'da 400 lira
asgari ücret alan adam da.
Her ikisinin de bir oy hakký
var. Bir baþkaný seçerken
kiþisel olarak her ikisi de
ancak bir oy verebiliyor.
Ama seçilen baþkan, sanki
zenginlerin hakký kiþi baþý-
na bin oymuþ gibi onlara
ayrýcalýk tanýyor.

Bence sosyalist toplumda,
her þeyden önce, seçtiðimiz
temsilcilerin tamamýný

(isterse cumhurbaþkaný
olsun), görevini aksatmaya
baþladýðý an görevden
almaya hakkýmýz olacaðý
için, belediye görevlileri
kafasýna göre insan seçip,
istediðine istediði gibi
hizmet veremeyecek. Ayrýca
baþkan olmanýn ekonomik
olarak bir çöp iþçisinden
daha fazla avantajý olmaya-
caðýndan, farklý kiþilere
ayrýcalýk saðlamanýn zemini
de ortadan kalkacak. Biz de
o zaman yerel hizmet
saðlayýcýlarýna "Unutma ey
belediye; ben yerelim, sen
hizmet!" diyebileceðiz.

Cengiz Alðan

BENCE
BAÞKA BÝR
DÜNYADA

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com

KÝTAP Bugün pazar, Yahudiler azar

Ýzlenmemesinde  fayda  var
Önce diziler baþladý. Sonra filmlere geldi sýra.

Aynalý gözlüklü, siyah ceket içine kravatsýz beyaz
gömlek giyen, göðüs kýllarýný "cüretkarca" sergile-
yerek, omuzlar dik, kollar "aha,az sonra uçacak"
dememize neden olacak kenarlara köþeli bir biçimde
açýlarak yürüyen adamlar kapladý ekranlarý.

Maço bir dünyanýn, ortalama tabirle "mal, mal"
bakan adamlarý, devlet adýna çalýþan kahraman kýlýk-
lý bir baþ adamýn etrafýnda töre, namus, uyuþturucu,
insan kaçýrma, iþkence ve öldürme dolu maceralar
yaþanýr bu dizilerde. Bu tür dizilerin arasýnda öne
çýkan ve geçen yýl 4 milyondan fazla izleyici toplayan
KKuurrttllaarr  VVaaddiissii::  IIrraakk ise yoðun bir milliyetçi safsatayla
dolu bir film. Kuzey Irak'ta ABD askerlerinin baþýna
çuval geçirdiði bir üsteðmen, durumu kaldýramaz ve
intihar eder. Ýntihar mektubu ise çeteler içinde bir
devlet istihbarat ajaný olan Polat Alemdar'a býrakýlýr.
Bir isteði vardýr üsteðmenin: çuvalýn intikamýný
almak. 

Film de dizisi gibi düzeysiz, baþtan sona milliyetçi-
lik propagandasý yapan, ABD askerlerinin "canýna
okuyan" fantastik Türk rambolarýyla dolu.

Öldürme konusunda uzman olan bu adamlar,
toplumda öldürme
konusunda güçlü bir
eðilim yaratan, ritüel-
leriyle insanlarý faþist
alýþkanlýklara yön-
lendiren, insan iliþki-
lerini ýrkçý temellerde
örgütleyen senaryosu
ve tüm yapýmýyla
izlenmemesi ereken
filmler listesinin en
baþýnda yer alýyor.

Bugünlerde, KKuurrttllaarr
VVaaddiissii::  TTeerröörr adlý yeni
bir bölümün hazýr-
landýðý duyuruldu.
Yeni bir bölüme ne
gerek var? Sokakta,
Hrant Dink'i öldüren çeteci odaklara meþruluk
kazandýran zaten bu türden dizi ve filmler.

Bu filmlere bir yenisi eklendi. MMaasskkeellii  BBeeþþlleerr  IIrraakk.
Birinci filmde, hasta ve yoksul bir çocuða yardým
etmek için çabalayan Beþler, bu kez Irak'talar. Birinci
filmin sempatisini giþede yeni bir canlanma yarat-
mak için kullanmaya karar vermiþler belli ki. Bu
filmde de Beþler bu kez Irak'a gidip, ABD'nin elinde
olan bir petrol kuyusunu Türkiye'ye kazandýrýyorlar.
MMaasskkeellii  BBeeþþlleerr bu filmde katillerin taktýðý kar
maskeleriyle geziyor. Bildiðimiz gibi, katiller sahada
kar maskesi þehirde aynalý gözlük takarlar.

Toplumdaki savaþ karþýtý ruh halini her seferinde
milliyetçilikle bölmek isteyen, katliamlar ve insan
öldürme üzerinden bazen espri bazen de gururlu
milliyetçilik öðeleri geliþtirmeye çalýþan bu filmlerin
oyuncularý, yönetmenleri, senaristleri ve yapýmcýlarý
kendilerine en azýndan tek bir saniye þu soruyu sor-
malýlar: Irak'ta gerçekten ne olup bitiyor? Ölen 650
bin Iraklý bu filmlerin neresinde? MMaasskkeellii  BBeeþþlleerr'in
Türkiye'ye kazandýrmaya çalýþtýklarý petrol
Felluce'de, Necef'te ve Ebu Garip cezaevinde
katliamlara neden olmadý mý?

Kendinize bir soru daha sormak zorundasýnýz? 
Bir avuç dolar için toplumda ýrkçýlýðý, linç

kültürünü geliþtirmeye deðer mi? Cinayet iþleme
sanatýný, ülkücü deðerleri, sinema sanatý adýna uygu-
lamaya utanmýyor musunuz?

AArriiffee  KKöössee

"Bu kitabý Ýstanbul
Yahudilerine bir aþk mek-
tubu olarak düþündüm,
öyle planladým, öyle
yazdým. Aksanýmdan
býyýklarýma, konuþurken
yaptýðým el kol hareket-
lerinden ismime kadar,
beni ben eden önemli ve
önemsiz, anlamlý ve
anlamsýz pek çok ayrýntýyý,
niteliði, özelliði bu cemaat-
ten aldým. Sonra, uzak
düþtük; hem coðrafi hem
de daha baþka anlamlarda
aramýz açýldý; bu kitap bir
tür borç ödeme, bir tür
teþekkür

." Roni Margulies'in
Kanat Kitap'tan çýkan,
Bugün Pazar Yahudiler
Azar adlý kitabýnýn arka
kapaðýnda bu sarsýcý cüm-
leler var. 

Margulies, iki kuþak önce
Ýstanbul'a taþýnan bir
Yahudi ailenin çocuðu.
Ýsrail politikalarýna karþý
tutumu nedeniyle
Türkiye'deki Yahudi
cemaati tarafýndan self-
hater (kendi kendinden
nefret eden) ilan edilmiþ.
Buna sebep olan görüþleri-
ni daha kitabýn baþýnda
açýk ediyor yazar: "Ýsrail'in
baþlattýðý her savaþ,
iþlediði her cinayet

dünyanýn her yanýnda
kendi halinde yaþayan
Yahudileri zan altýnda
býrakýr, suç ortaklýðý atfed-
er." Bunu anlayabildiðini;
ama mazur görmediðini de
ekliyor. Sonra da 1950'ler-
den, 70'lere, oradan
günümüze uzanan bir
zaman dilimi içinde Ýstan-
bul Yahudilerine iliþkin
gözlemlerini anlatýyor. 

Margulies, kitabýný tama-
men azýnlýk sorunu üzer-
ine kurmasa da, kendi
ailesinin deneyimlerinden
de yola çýkarak, azýnlýk-
larýn yaþadýklarýna dair
çarpýcý olaylar anlatýyor.
Yahudilerin Varlýk
Vergisi'nden sonra bir
daha Türkiye'de mülk
almadýklarýný, paralarýný
yurt dýþýndaki bankalara
yatýrdýklarýný anlatýyor. 

Margulies "Normal
koþullarda bir Yahudi
Ýstanbul sokaklarýnda
korku içinde dolaþmaz
ama Yahudiliðin tehlikeli
olduðu günleri hatýrlar.
Türkiye, Edirne olay-
larýnýn, Varlýk Vergisi'nin,
6 - 7 Eylül'ün bir daha
olmayacaðý güvenini telkin
etmiyor" diyor.

Hepimizin Hrant Dink'in
ölümünün þokunu
yaþadýðý bugünlerde, onun
'soykýrým olmuþtur' dediði

için, Ermeni olduðu için
öldürüldüðünü bilmek
Margulies'in bu sözlerinin
acý bir doðrulanmasý aslýn-
da. Üstelik ne yazýk ki ayný
tehlike sadece Yahudiler
ya da Ermeniler için deðil,
bu ülkede yaþayan ve 'ben
Türk deðilim' diyen herkes
için geçerli. 

Bu kolay okunur, kýsa,
biraz neþeli, biraz hüzünlü,
biraz da politik deneme
hem Yahudi cemaati için-
deki hem de Türkler
arasýndaki önyargýlarý
tartýþýyor. Bu kitabý oku-
mak için belki de daha
anlamlý bir zaman ola-
maz…

Bugün pazar Yahudiler
azar, Roni Margulies, Kanat

Kitap, 7,41 YTL

FÝLM

Bir zamanlar buradaydýlar

TTuunnaa  ÖÖzzttüürrkk

Doðayla olan etkileþim-
imiz gerçekten de çok
hazin. 5 milyar yaþýnda
olan dünyamýzý son 200
yýlda çok daha fazla
yýprattýk. Canlýlar
dünyasýnýn en zeki türü
olduðumuzu düþünüy-
oruz; ama hem kendi
türümüzün, hem de doða
ananýn sonunu hazýrlýy-
oruz:

Küresel ýsýnma,  orga-
nizmalarýn genetiðinde
yapýlan deðiþiklikler,
çevre ve hayvan
katliamlarý…

Biz insanýz… Ama
kutup ayýsýnýn karbeyaz
postunu çalan da, diþi
için fili öldüren de, derisi
için ceylaný vuran da,
zevk olsun diye avlanan
da biziz. Üstüne üstlük
onlarýn yaþam alanlarýna

tecavüz eden de biziz. 
Bunlar bizim insan-

lýðýmýzýn resmi. Atomu
parçalamayý baþardýk,
ama onu yanlýþ emeller
için kullandýk.
Önyargýlarýmýz Çin
Seddi gibi sapasaðlam
ayakta. Mars'a gittik,
yakýnda Mariana Çuku-
ru'na da ineriz. Ýneriz,
orayý da pisletiriz biz.
Çýrpýndýkça batan, bat-
týkça kanatlarýný bir türlü
açamayan deniz kuþlarý,
martýlar, karabataklar
oldu hep petrol deryasýn-

da yüzen. Onlardan daha
acýnacak haldeyiz oysa
ki… Samanyolunu bile
göremiyoruz. Romantik
yürüyüþler artýk asit yað-
muru altýnda oluyor.

Biz bu dünyanýn virüsü
olduk. Onu nasýl bu hale
getirdiysek, tedavisini de
biz yapmalýyýz. Eðer
insanlarýmýz bu doðanýn
kendisi için yaratýldýðý
saplantýsýndan kurtulup,
kendisini doðanýn bir
parçasý olarak görürse,
sistemini doðacý ve
toplumcu bir bilinç üzer-
ine inþa ederse, iþte o
zaman ormanlarýmýz
zümrüt yeþili, denizler-
imiz ve gökyüzümüz
masmavi olacak.Yani
umut insanda. 

ya ümitsizsiniz ya da
ümit siziniz…

Ya çaresizsiniz ya da
çare sizsiniz…

Dikkat
virüs  var!
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Kanlý eller
Hrant Dink'in 301.
maddeden aldýðý
cezanýn onaylanmasý
üzerine 20 Ekim
2005'de Hürriyet ga-
zetesinde çýkan ha-
berin manþeti "Ata'nýn
sözlerini çarpýttý". Ara
baþlýklar ise "saygýsý-
zlýk", "suçu sabittir",
"özel kasýt var". Yargý
kararýna bütün kal-
biyle katýldýðý için olsa
gerek, Hürriyet Yargý-
tay'ýn gerekçeli kara-
rýný bu yönlerini haber-
leþtirmeyi uygun gör-
müþ. 

Hrant Dink'in öldü-
rüldüðü günün ertesi
ise Hürriyet, Dink'in
katlediliþinin Türki-
ye'yi hedef aldýðýný
anlattý. Bu iddianýn
temelinde bir Erme-
ni'nin öldürülmesin-
den bile milliyetçiliðe
pay çýkarmak, aslýnda
katilin "dýþ mihrak"
olduðunu anlatmak
maksadý var. 

"Hukukçu" çetenin
Hrant'ý hedef tahtasý-
na oturtmasýyla baþ-
layan süreçte, onu
parmaðýyla iþaret eden
kim varsa ayný iddi-
alarý savunuyor: Sýký-
lan kurþun Türkiye'ye,
Türkiye'nin soykýrýmý
inkâr politikasýna
sýkýlmýþ. Türkiye'nin
Ermenilere karþý elini
zayýflatmayý amaçlýy-
ormuþ. 

Hrant'ý iki buçuk yýl-
dýr hedef gösterenlerin
neredeyse tümü; Ke-
rinçsizler, çeþitli gaze-
teler, Deniz Baykal,
faþistler,  "ulusal sol-
cular", katýksýz
ýrkçýlar. Her biri onun
ölümünün ardýndan
"dýþ mihraklarý" suçla-
maya baþladýlar. 

Oysa gerçek apaçýk
ortada. Tetiði kim çek-
erse çeksin, kimlerin
eline kanýn bulaþtýðý
apaçýk ortada.  Genel-
de eline kan bulaþan
biri, ellerindeki kaný
yýkar. 

Hürriyet gazetesinin
Hrant Dink'in ölüm
haberini veren sayý-
sýnýn manþeti "Katil
Vatan Haini" idi. Tür-
kiye'ye sýkýlan kurþun
masalýný anlatan yazý-
larla dolu kapakta, yýl-
larýn eskitemediði;
mottosunu taþýyordu
Hürriyet: "Türkiye
Türklerindir".

***
Ellerini yýkamaya

dahi tenezzül
etmeyenler de var.

AAyyþþee  DDeemmiirrbbiilleekk
Küresel ýsýnma etkilerini

ciddi oranda Türkiye'de de
göstermeye baþladý.  En
önemli belirtilerinden biri
Konya Kapalý
Havzasý'ndaki yer altý su
seviyesi son 25 yýlda yak-
laþýk 25 metre düþmesi.
Bunula birlikte neredeyse
sulak alanlarýn yarýsý
kurudu. Türkiye yer altý su

seviyesinin yüzde 40'ýný
barýndýran havzada sulak
alanlarýn kurumasýyla
baþlayan süreçte Tuz Gölü
önemli oranda küçüldü,
birçok sulak alan da hari-
tadan silindi.  

Buna paralel olarak
kuraklýðýn etkili olmasý,
tarýmsal sulama için kon-
trolsüz su çekimi yapýlmasý
gibi etkenler yüzünden yer

altý suyunda da tehlike
çanlarý çalmaya baþladý. 

Dünyada ciddi felaket-
lerin yaþanmasýný yakýn
zamanda olasý gören
araþtýrmacýlar yýllardýr
Küresel ýsýnmanýn
tehlikelerine vurgu yapýy-
or. Türkiye'de bu süreçte
bu çaðrýlara kulak týkayan-
lar arasýndaydý. Þimdi ise
en tehlikeli olasýlýklardan
olan susuzluk  ve kuraklýk
sorunlarý ile yüz yüzeyiz.
Yetkililer þimdi : "Her yýl
bu kadar su inmesi ve çek-
ilmesi gerekiyor ki yer
altýndaki potansiyel korun-
sun. Ancak bunu saðlamak
mümkün deðil. Öncelikle
yer altýna artýk bu kadar su
inmiyor ve çekilen miktar
neredeyse 2 milyar metre
küp. Bu yüzden su seviyesi
giderek azalýyor. Kuraklýk
ciddi boyutta. Bu þekilde
sürerse su seviyesi daha da
düþecek. " açýklamalarýný
yapýyor. 

Yer altý suyunun beslen-
mesi için kar yaðýþýna
ihtiyaç duyulduðunu ifade
eden yetkililer, "Yaðmur
yüzeysel aktýðý için yer
altýna sýzmýyor. Kar yavaþ
eridiði ve buharlaþma
olmadýðý için yer altýný çok
daha iyi besliyor. Þu ana
kadar kar yaðmamasý yer
altý su potansiyelini tehdit
ediyor" dedi. Susuzluðun
bir diðer nedeni olarak da
kontrolsüz su kullanýmý ve
yönetimi.  Araþtýrmacýlar

susuzluk ve kuraklýðý
yaratan etkenlerin bir zin-
cir olduðu ve bu zincir bir-
birini tamamladýkça daha
kötü bir duruma sürük-
lendiðini vurguluyor.

Küresel ýsýnmaya
zamanýnda kulak týkayan
AKP Hükümeti’ne  bu iþin
sorumlusu olduðu vurgu-
larýný yapmaya ve önemler
alýnmasý üzere baský yap-
maya devam etmek, bunun
için sokakta kampanyalarý
büyütmek  gerekiyor.

F294 gündür sürdürdüðü
ölüm orucu sonunda avukat
Behiç Aþçý F Tipi cezaevlerine
karþý mücadelesini kazandý.
Bugüne kadar 120 siyasi tut-
saðýn hayatýný kaybettiði ölüm
oruçlarýna son olarak da Behiç
Aþçý katýlmýþtý. Kamuoyunda
çok tepki toplayan F Tipi ceza-
evlerine karþý çeþitli siyasi
örgütler ve sivil toplum kuru-
luþlarý uzun soluklu bir
mücadele verdi. 

22 Ocak günü Türk Tabipler
Birliði Baþkaný Prof. Dr.
Gençay Gürsoy, "ölüm orucu"
eylemini sürdüren avukat
Behiç Aþçý'nýn, "Adalet
Bakanlýðý'nýn ceza evlerine
yönelik genelgesi konusunda
bilgilendirildiðini" söyledi.

Gürsoy, DÝSK Genel Baþkaný
Süleyman Çelebi, Ýstanbul
Tabipler Odasý Genel Sekreteri
Hüseyin Demirdizen, TMMOB
Ýstanbul temsilcisi Tores
Dinçöz ile Ýstanbul Tabip
Odasý'nda yaptýðý ortak basýn
açýklamasýnda, Türk Tabipler
Birliði'nin "F" tipi ceza
evlerinde yaptýklarý
incelemeleri rapor halinde sun-
duklarý Adelet Bakanlýðý'ndan

"F tipi ceza evlerindeki
koþullarýn deðiþtirilmesinin
kabul gördüðünü ve bunun bir
genelge ile bugün yayýn-
landýðýný" bildirdi.

Gürsoy genelge uyarýnca "Her
hükümlünün sosyal alanlarda
diðer mahkumlarla sosyal alan-
larda haftada 5 saat olan birlik-
te zaman geçirme süresinin 10
saate çýkarýlmasý"nýn kendileri
açýsýndan "en önemli madde
olduðunu" ifade etti.

Aþçý'nýn avukatlarýna genelge
haberi verildikten sonra Behiç
Aþçý ölüm orucuna son verdi..

F Tipi cezaevleri tutsaklarýn
kiþiliklerinin yok edilmesi
amacýný taþýyor. Tutsaklarýn
diðer tutsaklardan tecrit edil-
erek yalnýzlaþtýrýlmaya, kiþilik-
leri yok edilmeye çalýþýlýyor. 

Hükümlü ve tutuklularý mut-
lak arýndýrma ve ayýrma, onlarý
hiçbir insanla görüþtürmeme,
her türlü haktan mahrum
býrakma, her türlü iletiþimden
arýndýrarak dar, rutubetli,
karanlýk, havasýz, pis ve kirli
mekânlarda yaþamaya mecbur
býrakma F Tipi cezaevlerinin
temel amacý.

Kazanýlan zafer F Tipi cezaevi

uygulamasýna son vermiþ
olmasa da önemli. Þimdi
kamuoyunda duyarlýlýðý artýr-

mak için mücadeleye çeþitli
araçlarla devam etmek gerekiy-
or.

F  Tipi'nde  

BBeehhiiçç  AAþþççýý  kkaazzaannddýý

Dünyanýn suyu bitti


