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Defolup  gidin
Ortadoðu’dan

Lübnan’da gene saldýrý hazýr-
lýklaýr var. Bu kez içerde ABD
yanlýsý rejimin milisleri ve NATO
ordusu Ýsrail’den yana savaþa
katýlacak.

ABD ise Ýran’a saldýrmaya
hazýrlanýyor.

SSaayyffaa::  44-55

Faþistlerle
tartýþamayýz

TV programlarýnda sýk sýk
rastlýyoruz. Saðcýsý, solcusu, lib-
erali, muhafazakârý, her siyasi
görüþten insan ülkücü faþistlerle
tartýþma programlarýna katýlýyor.
Muhtemelen amaçlarý meydaný
onlara býrakmamak, kendi söz-
lerinin de duyulmasýný saðlamak.

SSaayyffaa::  33

Ermeni  kültürü
Ermeniler buralarda ve ola-

bildikleri her yerde bizimle
bizim kadar yaþadýlar ve yaþýy-
orlar. Geçtiðimiz ay hepimize
üzüntünün yanýnda bir dolu da
umut veren cenazeden sonra
daha da içimizde ve özgürce
yaþayacaklar.

SSaayyffaa::  33

Sosyalist Ýþçi’nin
aylýk eki

Antikapitalist’in
Þubat sayýsý çýktý.

Satýcýnýzdan 
alabilirsiniz

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

SSAAÐÐLLIIÐÐIIMMIIZZII  KKOORRUUMMAAKK  ÝÝÇÇÝÝNN

BBEEYYAAZZ  EEYYLLEEMMEE
C

uummhhuurriiyyeett  ttaarriihhiinniinn  ggöörrddüüððüü
eenn  yyýýkkýýccýý  hhüükküümmeettlleerrddeenn  bbiirrii
AAKKPP..  ÝÝkkttiiddaarrddaa  oottuurrdduuððuu  55  yyýýll
bbooyyuunnccaa  nneeoo  lliibbeerraall  ssaallddýýrrýý

bboommbbaarrddýýmmaannýýnnýý  ssüürrddüürrddüü,,  ssüürrddüürrmm-
eeyyee  ddeevvaamm  eeddiiyyoorr..

Devlet elindeki büyük iþletmeleri
özelleþtirmekle yetinmediler. Hastaneleri
sattýlar. Saðlýðýmýza saldýrýyorlar.
Ýlaçlarýmýzý kýsýtladýlar. Öðrencilerin
medikolarýna saldýrýyorlar. Emeklilerin
maaþlarýnda kesintiye gitmeye çalýþýyorlar.
Artýk ayda 127 lira geliri olan her dört kiþi-
lik aile 64 lira prim ödeyecek. 

Yalnýzca onlarýn belirlediði saðlýk hizmet-
lerinden faydalanabileceðiz. Gerisine para
vermek zorundayýz. Emeklilik prim gün
sayýsý yükseltiliyor. Mezarda bile emekli
olamayacaðýz. Ýþe yeni baþlayanlar ilk 90
gün prim ödese bile saðlýk hizmeti alamay-
acak. Mahallemizdeki saðlýk ocaðýmýza bile
göz diktiler. Üstelik saðlýk çalýþanlarýnýn iþ
güvencesini de ortadan kaldýrýp aralarýnda
bir rekabet yaratmaya çalýþýyorlar. 

Dünyada denenmiþ ne kadar neo liberal
saldýrý varsa AKP hükümeti bizim üzerim-
izde denemeye çalýþýyor. 

Ama yoksullarýn oylarýný alýp yoksullara
saldýranlarýn sonunu dünyanýn her yerinde
görüyoruz. Örneðin Latin Amerika'nýn

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

PPaarrllaammeenntteerr  ddeeððiill,,  ssookkaakkttaa
mmuuhhaalleeffeett

Türkiye meclisindeki parlamenter
muhalefet ise AKP'ye muhalefeti neo liber-
al saldýrýlarýndan dolayý deðil, 'irticacý'
olduklarý gerekçesiyle yapýyor. Çünkü bu
muhalefetin neo liberalizm açýsýndan
AKP'den bir farký yok. Hepsi özelleþtirme-
ci, hepsinin her þeyimizde gözü var. Onlar
da iktidara gelince ayný saldýrýlarý sürdüre-
cekleri için bu politikalara ses çýkarmayýp
büyük sermayenin icazetini almak istiyor. 

En büyük muhalefet partisi CHP'nin
baþýndaki Baykal'ýn bir kez bile emekten
yana bir muhalefete dair bir söz söylediði-
ni duyduk mu? Geniþ yýðýnlar yaklaþan
seçimlerde oy verecek parti ararken CHP
kendisine yandaþ olarak faþist parti
MHP'yi seçiyor. Çünkü Baykal milliyetçi
ve neo liberal. 

Yoksullar için yýkým çoktan baþladý. Bu
yýkýmý durduracak olan ne CHP, ne de
baþka bir parlamenter muhalefet partisi.
Adres belli: þimdiden direniþ takvimini
açýklayan Tabipler Birliði ve ona destek
veren emek örgütleri. Sokaðýn sesini
duyurmak için sokakta olmak gerek.

1 MART

saðlýk
ocaklarýmýzýn

önündeyiz

11 MART

Ankara  Sýhhiye’de
mitingdeyiz

14 MART

GGRREEVV
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MERAKlitus
Küresel ýsýnma sonu-
cu denizlerin yük-
selmesinden sadece
Britanya kýyýlarýnda
kaç insan etkilenecek?

IIrrkkççýýllaarr ve

ýýrrkkççýýllýýkk
Türkiye Milli Olimpiyat

Komitesi Baþkaný TTooggaayy
BBaayyaattllýý, yaptýðý bir konuþ-
mada Trabzonlulara sesle-
nerek morallerini bozma-
malarýný istedi. Bayatlý,
ASALA'nýn cinayetlerini
hatýrlatarak "Hiç üzülme-
yin. Birisi öldü, tamam
ölmüþ. Ona üzülmeyin. 40
tane de bizim hariciyecimiz
gitmiþ, kimse onlarý sor-
muyor. Biraz da onlardan
bahsedelim" dedi

Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nin adresi
turkishnoc.org
Bu katil ruhlu ýrkçýyý pro-
testo edelim.

Mücadeleye
devam

Ankara'da travesti ve
transseksüellere
saldýrýlar ve cinayetler
sürüyor.

Ýlk olarak 2006 Ni-
san'ýnda göze çarpan,
Ocak ayýnda artan saldý-
rýlarý durdurabilmek için
travesti ve transsek-
süeller sokaða çýktýlar.
Örgütledikleri mumlu
eylemler, saldýrýlarý
düzenleyen çeteden 2
kiþinin yakalanmasýný
saðladý.

Bu sonuç doðrultusun-
da eylemlere son verildi
fakat þiddet, baský,
cinayetler devam ediyor.
14 Þubat'ta bir travesti
daha öldürüldü. Þimdi
Pembe Hayat LGBTT
derneði kitlesel bir
eylem örgütlemeyi
düþünüyor.

KEG'in Ankara'da
baþlattýðý cinsiyetçilik,
homofobi ve transfobiyle
mücadele kampanyasý
dahilinde Kaos GL ve
Pembe Hayatla birlikte
bir panel örgütleme
kararý alýndý. 3 Mart'ta
yapýlmasý planla-nan
paneli KEG, KAOS ve
Pembe Hayat hep birlik-
te örgütleyecek.

Bunun yaný sýra KEG
aktivistleri 8 Mart Dün-
ya Kadýnlar Günü'nde
sokaða çýkmak için
faaliyete geçtiler.

Küresel Eylem
Grubu'nun düzenlediði
ve 85 kiþinin katýldýðý
Saðlýkta Dönüþüme Karþý
Bir Araya Geliyoruz pan-
elinde Prof. Dr Gazanfer
Aksakoðlu saðlýkta
dönüþümün dünyadaki
ekonomik temellerini ve
uygulamada ne gibi
sonuçlara yol açacaðýný
anlattý.

Dr Erkan  Kapaklý ise
aile hekimliði uygula-
masýnýn hem hekimler
hem de vatandaþ açýsýn-
dan yýkým getireceðini,
aile hekimliði için
hükümetin vaat ettiði hiç
bir þeyin gerçek-
leþmesinin mümkün
olmadýðýný anlattý.

Uzm. Samed Baskak'da
uygulanacak bu sistemle

üniversite öðrencilerinin
ve üniversite çalýþan-
larýnýn muayene ve
tedavi kurumu olarak
yararlandýðý medikolarýn
týpký saðlýk ocaklarý gibi
kapatýlacaðýný, hem
öðrencilerin hem de
çalýþanlarýn maðdur ola-
caðýný vurguladý.  

Tartýþma kýsmýnda
geçmiþteki mücadele
deneyimleri anlatýldý.

TTB'nin açýklamýþ
olduðu eylem takvimine
paralel çalýþmalar yapýl-
masýnýn önemi vurgu-
landý. Konunun sadece
saðlýk çalýþanlarýnýn

meselesi olmadýðý tüm
çalýþanlarýn bu mücadele
sürecine katýlmasýnýn
önemli olduðu belirtildi.

Evlerde okullarda, iþyer-
lerinde, mahallelerde bu
çalýþmanýn yaygýnlaþtýrýl-
masý gerektiði, Ýzmir'de
aile hekimliði uygulama-
sýnýn baþlamasýnýn dur-
durulmasý veya bunun
için birlik içinde güçlü bir
mücadele verilmesi
gerektiðine deðinildi.

GSS'nin durdurul-
masýnýn ise bu yýkým pro-
gramýný uygulanamaz
hale getireceði vurgu-
lanýrken, katýlan üniver-

site öðrencileri mediko-
larýnýn kapatýlmamasý için
bir kampanya baþlattýk-
larýný var olduklarý tüm
kampüslerde bu mücade-
leyi yükselteceklerini ve
12 Mayýs'ta Ankara'da
merkezi bir miting yapa-
caklarýný duyurdular.

Kazanmanýn mümkün
olduðu vurgusu birçok
katýlýmcý tarafýndan dile
getirildi.

Hrant'ýn cenazesinde
nasýl bir araya geldiysek,
1 Mart'ta tezkereyi nasýl
durdurduysak, Fransa'da
CPE yasasýný, Yunanis-
tan'da eðitim kurumlarý-
na saldýrýyý nasýl engelle-
diysek bu saðlýkta yýkým
yasalarýný da durdura-
caðýz diyerek bitirdik.

Ýzmir’de KEG paneli

Beyaz  çaðrý

Saðlýk ocaklarýmýzý vermiyoruz
1 Mart 2007 Perþembe

günü Tabip Odalarý kendi
tespit edecekleri bir saðlýk
ocaðýnýn önünde hekimler
ve saðlýk çalýþanlarýyla bir-
likte kitlesel basýn açýkla-
masý yapacaklar ve talep-
lerimiz ile mart ayý
içerisinde gerçekleþtirecek-
leri etkinlikleri kamuoyuna
ilan edeceklerdir. "Saðlýk
ocaðý nöbeti" gibi birçok
etkinliðin yapýlacaðý gün
boyunca tüm halkýmýz
saðlýk hakkýna, kamu
saðlýk kurumlarýna, saðlýk
ocaklarýna sahip çýkarak
hekimleri ve saðlýk çalýþan-
larýný desteklemeye davet
edilecektir.

BBeeyyaazz  RReeffeerraanndduumm
(Nabýz sayýmý ) : 5-9 Mart
2007 Pazartesi-Cuma gün-
leri boyunca tüm saðlýk
kurumlarýnda gerçek-
leþtireceðimiz Beyaz
Referandum ile dört yýldýr
uygulanmakta olan saðlýk
politikalarý konusunda
hekimlerin ve saðlýk
çalýþanlarýnýn yükselen
"Nabzýný sayacaðýz". Hafta
boyunca TTB tarafýndan
hazýrlanacak afiþlerin ve

bildirilerin daðýtýmý, saðlýk
birimleri ziyaretleri,
toplantýlar, toplu nöbetler
ve benzeri etkinlikler
gerçekleþtirilecek, miting
ve GöREV etkinliðine çaðrý
yapýlacaktýr.

BBeeyyaazz  MMiittiinngg:: 11 Mart
2007 Pazar günü Ankara
Sýhhiye'de Saðlýk Bakanlýðý
önünde bütün illerden
gelecek hekimlerle gerçek-
leþtirilecek mitingde Beyaz
Referandum'dan çýkan
Nabýz sayýmýnýn sonuçlarý
açýklanacak ve Türkiye

saðlýk ortamýna yönelik
görüþlerimiz kamuoyuna
duyurulacaktýr. Beyaz
Miting, baþta saðlýk
emekçileri olmak üzere
tüm sendikalar, meslek
örgütleri ve saðlýk hakkýna
sahip çýkan bütün kurum
ve kiþilerin katýlýmýna açýk
olarak gerçekleþtirilecektir.

BBeeyyaazz  ggöörreevv::  Türkiye'de
modern týp eðitiminin
baþladýðý ve uzun yýllardýr
Týp Bayramý olarak kut-
ladýðýmýz 14 Mart 2007
Çarþamba günü bütün

saðlýk birimlerinde
GöREVde olacaðýz. GöREV
etkinliðimiz sýrasýnda
saðlýk hizmetlerinin ticar-
ileþtirilmesi politikalarýna
yönelik itirazlarýmýzýn yaný
sýra TTB'nin yýllar
içerisinde biriktirdiði
deðerlerden oluþacak pozi-
tif çözüm önerilerimizi
kamuoyuna açýklayacaðýz. 

TTB'nin açýklamýþ olduðu
bu eylem takvimini SES
destekliyor. Büyük olasýlýk-
la birçok sendika, meslek
odasý, dernek ve siyasi
yapý da bu eyleme destek
verecektir. KEG(Küresel
Eylem Grubu'da) var oldu-
ðu her yerde bu eylemlerin
daha büyük olmasý için
çaba sarf edecek..

1 Mart günü açýklanan
saðlýk ocaklarýnýn önünde
daha büyük kalabalýklarýn
toplanmasý için çalýþacaðýz.
11 Mart'ta Ankara'da
Beyaz Eylemde, 14 Mart ve
sonrasýnda iþ býrakan tüm
saðlýk çalýþanlarýnýn yanýn-
da olacaðýz.

Birleþik bir mücadeleyle
bu saldýrý yasalarýný dur-
duracaðýz.

Cemil  Çiçek
sus  artýk!

Þemdinli bombala-
masýndan sonra
Radikal'den Zihni
Erdem ve Milliyet'ten
Derya Sazak, iþin içinde
devletin de olabileceðine
dair kuþkularý haber-
leþtirmiþti. Genelkurmay
da suç duyurusunda
bulunmuþtu. Ancak
savcýlýk da mahkeme de
"Suç unsuru yok" dedi.
301 militaný Çiçek derhal
harekete geçip
Yargýtay'a baþvurdu ve
üyesi olduðu hükümetle
büyük bir çeliþkiye
düþtü. Yargýtay ise
Çiçek'in talebini oybir-
liðiyle reddetti.

301 konusunda Devlet
Bahçeli, Yaþar Büyükanýt
ve Deniz Baykal hala
ayný þeyleri söylüyor.
Baykal bunun neden
düþünce özgürlüðü
meselesi haline getir-
ildiðini anlamadýðýný
söylüyor.
Milliyetçiliðinden bir an
bile kuþku duy-
madýðýmýz Baykal'ýn
zekasýndan kuþku duya-
biliriz artýk.

1122
mmaayyýýss
ankara

Küresel ýsýnmanýn
sonuçlarý aslýnda
sandýðýmýzdan daha
vahim. Son iklim raporun-
da pek de dikkat
edilmeyen bir açýklama yer
aldý. Isý artýþý aslýnda önce-
ki tahminlerden çok daha
fazla olacak. Çünkü bu iþe
kafa yoran bilim insanlarý
dünya üzerindeki orman-
larýn ve okyanuslarýn kar-
bondioksit gazý emme yeti-
lerinin eskiye oranla çok
azalmýþ olduðunu keþfettil-
er. Bunun anlamý þu:
öngörülen tarihlerden çok
daha erken kavrulmaya
baþlayabiliriz.

Bilindiði gibi sýcaklýðýn
sadece 4 derece artmasýyla
yüzlerce canlý türü yok ola-
cak, gýda ve su aþýrý dere-
cede azalacak, seller sonu-

cu milyonlarca insan göç
edecek.

Ayrýntý gibi görünen bil-
gilerse daha dehþet verici.
Örneðin sivrisinek sayýsýn-
da müthiþ bir artýþ olacak.
Bunun sonucunda yalnýzca
Afrika'da 80 milyon insan
malarya hastalýðýna
yakalanacak. Tüm dünya-
da ise 2.5 milyar insan
ateþli hastalýklara tutula-
cak. 

Sonuçlarýn korkunçluðu
bir yana, küresel ýsýnmaya
karþý mücadelenin sonu
gelmiþ deðil. Hepimizin
yapabileceði bir þey var.
Örneðin 28 Nisan'da
yapýlacak merkezi mitinge
katýlmak ve katýlabilecek
herkesi kolundan tutup
"sen de gelsene" demek
gibi.

Sandýðýmýzdan da kötü

80
milyon

Küresel ýsýnma sonunda
artacak olan sivrisinekler

yüzünden sadece
Afrikakýtasýnda sýtmadan

ölecek insan sayýsý

Ankara’da
miting

Ýzmir KEG toplantýsýn-
da çeþitli üniversiteler-
den bir araya gelen
öðrenciler Saðlýkta
Dönüþüm Yasasý ile bir-
likte Medikolarýn kap-
atýlacaðýný tartýþtýlar.

Öðrenciler Panel’den
sonra ayrýca toplanarak
medikolar konusunda ne
yapacaklarýný karar-
laþtýrdýlar.

17 þehirde 33 üniversite
kampüsünü ulaþýla-
caðýný saptayan öðrenci-
ler 12 Mayýs günü
Ankara’da Medikomu
Vermiyorum mitingi
yapmaya karar verdiler
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Aþaðýdan hareketin
sosyalistler için önemi

Hrant Dink’in cenazesinden bu yana solda bu
cenazeye katýlanlarý örgütleme telaþý baþladý.
Kimileri için is, daha çok sosyal demokratlar için,
cenazeye katýlan devasa kalabalýk büyük bir seç-
men kitlesi olarak da görülüyor.

Oysa cenazeye katýlýmýn o denli büyük
olmasýnýn baþlýca nedeni cenazenin hiçbir
siyasetin veya topluca solun damgasýný taþýma-
masý. Ne yazýk ki sosyal demokrasiden sosyal-
istlere kadar sol bunu göremiyor. O büyük
kitlenin oluþumunda yürüyüþün tek bir ortak
pankart altýnda olmasýnýn rolü büyük.

Eðer cenaze sol bir gösteri olsa gene büyük ola-
bilirdi. Belki 10 bin, belki, 20 bin kiþi katýlýrdý. Bu
da büyük bir yürüyüþtür ama Rakel’in dediði gibi
“milat” deðildir. Oysa Hrant’ýn cenazesi bir milat
olarak ortaya çýktý.

Türkiye’de hareket yok diyenlere, milliyetçilik
yükseliyor diyenlere, sokakta muhalefet yok
diyenlere çarpýcý bir yanýt verdi.

Bu hareketin en önemli özelliði yeni olmasý ve
yeni bir arayýþ içinde olmasý. Bu nedenle çeþitli
sol örgütlenmelerin tek baþlarýna ya da aralarýn-
da seçimlerden 2 ay önce kuracaklarý bir birliðin
hiç bir þansý yok. 

Eðer sol Hrant’ýn cenazesine katýlanlarýn
örgütlenmesini istiyorsa önce bunu sokakta
gerçekleþtirmelidir. Yukarýdan bir birlik giriþi-
minin hele hele sadece seçimler için kurulacak
bir birliðin hiçbir iþe yaramayacaðý açýk. Onun
yerine hergün sokakta kampanya yapan, mil-
liyetçiliðin hertürüne karþý açýk ve net bir tutum
alan, neoliberalizme, emperyalist savaþa açýk ve
net tutum alan küresel ýsýnmaya karþý sesini yük-
selten ve bu tutumlarýný sokakta ifade eden bir
çalýþma o büyük yýðýnýn ilgisini çekebilir. Ama bu
da yetmez.

Sol ayný zamanda o hareketin örgütlenmesinin
önünü açmalýdýr. Bu, yüzbinlerin örgütlenmesi,
örgüte sahip çýkmasý, örgütün kararlarýný
belirleyebilmesidir. Yoðun bir tartýþma ve yoðun
bir birlikte faaliyet demektir.

Bunlar yapýlabildiði takdirde sol bu ülkede ikti-
dara doðru yürüyebilir. Bu bir hayal deðil!

Þimdi direniþ zamaný
AK Parti yeni liberalizmin partisi. Oysa par-

lamener muhalefet ve solun kimi kesimleri onun
bu özelliði ile ilgilenmiyorlar. Gerçek dýþý suçla-
malarla AK Parti’ye yükleniyorlar.

AK Parti ise bu arada en azgýn yeni liberal poli-
tikalarý uyguluyor. Bunlarýn içinde en önemlisi
kuþkusuz saðlýk hakkýmýzý elimizden almayý,
emekliliði kuþa çevirmeyi amaçlayan Saðlýkta
Dönüþüm Yasasý var.

Bu yasa çýkarýlmaya çalýþýldýðiý ilk günlerde
direniþle karþýlaþtý. Bunun sonucu olarak yasa
ertelendi.

Þimdi önümüzde yasayý bütünüyle durdurmak
için zaman var. bu süre iyi deðerlendirilirse
saðlýk hakkýmýzý, medikolarýmýzý, saðlýk ocak-
larýmýzý, emekliliðimizi korumuþ olacaðýz.

Tabip Odalarý Mart ayý içinde bir eylem pro-
gramý açýkladý. Saðlýk Emekçileri Sendikasý, SES
bu programý desteklediðini açýkladý.

Küresel Eylem grubu, KEG’in Ýzmir2de düzen-
lediði saðlýk sempozyumu da Beyaz Eyleme
destek veriyor.

Þimdi görev Beyaz eylemleri daha da
güçlendirmek. 1 Mart’ta saðlýk ocaklarýmýzýn
önündeyiz. 11 Mart’ta Ankara’da yürüyüþ ve mit-
ing yapýyoruz. 14 Mart’ta ise iþ býrakýlýyor.

Kolay gelsin!

sosyalist  isci  

17 Mart
Uluslararasý  savaþ  karþýtý  eylem.

Dön  evine  Bush  
Kadýköy’de  BAK  mitingi

Polat Alemdar, devlet
görevlisi, mafya babasý, katil,
uyuþturucu tüccarý, faþist, aslýn-
da ölü bir adam. Kahramaný
olduðu TV dizisi iki sezon izlen-
me rekorlarý kýrýyor, yanlarýna
bir de film ekleniyor. Sokaklar
ucuz ve zevksiz takým
elbiseleriyle, sopa yutmuþ gibi
dolaþan aðýr abilerden geçilmiy-
or. Hayatý berbat, geleceði ise
karanlýk gören gençlerin bir
bölümü çýkýþý burada buluyor,
ama sonuç þiddet ve cinayet
oluyordu.

Kürtlere karþý nefret propagan-
dasý yapan Kurtlar Vadisi'nin 3.
sezonu daha baþlarken yayýn-

dan kaldýrýldý. RTÜK'e baþvuran
binlerce insan nefreti deðil,
kardeþliði seçti.

Hrant'ýn ardýndan iþler deðiþti.
Bu muz cumhuriyetinin sakinleri
artýk yalanlardan, akan kandan
býktý, homurdanmaya, itiraz
etmeye ve deðiþtirmeye baþladý
bile. Polat'ý iþsiz býrakmak ilk

kazanýmdý.
Bu vadide her þeyi deðiþtir-

menin zamaný geldi. Eðitim sis-
temi, tarihsel suçlarýn itirafýný ve
özürleri duymak, gizli belgelerin
açýklanmasý, ýrkçý-faþist propa-
gandanýn yasaklanmasý,
Hitler'in Kavgam'ýnýn kitapçý
raflarýndan kaldýrtýlmasý, ýrkçý-

faþist örgütlerin kapatýlmasý,
devlet içindeki uzantýlarýnýn
daðýtýlmasý... 

Hepsini yapabiliriz biz.
Gücümüzün farkýnda olalým.
Þimdi cesaretle hak isteme
zamaný. Hayatýmýzý karartanlar-
dan hesap soralým.

VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm

Polat artýk iþsiz, bizimse çok iþimiz var!

Kurtlar  vadisi  nasýl  bitti
Kurtlar Vadisi adlý nefret dizisi yayýnlandýðý

8 Þubat perþembe akþamý saat 21'de ShowTV
önünde yapýlan eylemle protesto edildi. 

Televizyon Üst Kurulu'na 1 Ocak - 13 Þubat
2007 tarihleri arasýnda toplam 16 bin 597
baþvuru yapýldý. Bu baþvurularýn 13 bin
953'ünde dizinin yayýnlanmamasý, 2 bin
609'unda ise dizinin yayýnlanmasý istendi.
Dizinin 8 Þubat'ta yayýnlanmasýnýn akabinde
ise 444 1 178 RTÜK Ýletiþim Merkezi'ne
toplam 2 bin 898 baþvuru yapýldý. Bu baþvu-
rularýn 2 bin 192'sinin (yüzde 75.6) konusunu
Kurtlar Vadisi-Terör dizisi oluþturdu. Ýzleyicil-

erden gelen bildirimlerin 1924'ünde (yüzde
87.8) dizi þikayet edildi ve yayýndan kaldýrýl-
masý istendi

Vatandaþlar tarafýndan eleþtiri yaðmuruna
tutulan RTÜK'ün telefonlarý kilitlenirken,
www.rtuk.gov.tr ve www.rtuk.org.tr adresleri
de yoðunluk nedeniyle çöktü. 

Muratan Mungan kiþisel web sitesinde
yayýmladýðý Kurtlar Vadisi'nin kapatýlmasý
çaðrýsýnda þöyle diyordu:
"Benim þu yaptýðým, sivil itiraz adýna suya
atýlan bir taþ yalnýzca. Umarým sudaki hal-
kalar gibi yayýlýp geniþler, bize yalnýz
olmadýðýmýzý, birbirimize yaslandýðýmýzda
milyonlar ettiðimizi öðretir." (www.globalin-
san.net)

CCeennggiizz  AALLÐÐAANN

TV programlarýnda sýk sýk
rastlýyoruz. Saðcýsý, solcusu, lib-
erali, muhafazakârý, her siyasi
görüþten insan ülkücü faþistler-
le tartýþma programlarýna
katýlýyor. Muhtemelen amaçlarý
meydaný onlara býrakmamak,
kendi sözlerinin de duyulmasýný
saðlamak. 

Programa konuk edenlerin de
amacý, zýt kutuplarý ateþli tartýþ-
malara sürükleyip reytinglerini
ve dolayýsýyla þöhretlerini yük-
seltmek olsa gerek. Ama iþin
bundan farklý yönleri ve
sonuçlarý var. 

Diyelim bir tartýþma programý-
na ülkücü faþist Mehmet Gül ile
birlikte katýldýnýz. Konu da
Ermeni meselesi. Sizin fikrinize
göre Ermeni soykýrýmý var.
Mehmet Gül adlý faþiste göre ise
bu soykýrým 'sözde' ve
Türkiye'yi bölmek isteyenlerin
bir oyunu. Meselenin çözümü
konusunda nasýl tartýþacaksýnýz?
Ermeni sorununu en çok dile
getirenlerden biri olan Hrant
Dink'i hain ilan edip kafasýna
kurþun sýkan ideolojinin
sahibiyle, Hrant'ý sonuna kadar
savunan birinin tartýþmasý nasýl
olanaklý olabilir?

""NNee  mmoozzaaiiððii  uullaann!!""
Türkiye'nin çok deðiþik etnik

gruplardan oluþan bir mozaik
olduðunu söylediðinizde "Ne
mozaiði ulan!" (bakýnýz geberen
MHP eski lideri Alparslan
Türkeþ) diye baðýranlarla nasýl
tartýþýlýr ki? 

Bundan öte, faþistlerle hiçbir
zeminde, hiçbir yerde ve hiçbir
zaman tartýþmamak, insanlýðýn
tescilli düþmaný faþizme karþý
mücadelenin bir parçasý.
Faþistleri yalnýzlaþtýrarak, onlarý
her düzeyde tecrit ederek
büyümelerinin önünde bir set
oluþturabiliriz. 

Yaptýklarýný ve yapmak istedik-
lerini teþhir etmek yetmez, tecrit

etmek de gerekir. Kamuoyu
önünde ikide bir onlarý sergile-
mek ise yaygýnlaþmalarýna ve
sanki diðer siyasal partilerle
aynýlarmýþ, bir farklarý yokmuþ
gibi algýlanmalarýna yol açar. 

Oysa bir farklarý var, hem de
çok önemli bir farklarý.
Türkiye'de hiçbir siyasal parti,
bugüne kadar, komando kam-
plarý kurup yetiþtirdiði silahlý
adamlarý aydýnlarýn,
sendikacýlarýn, solcularýn üzer-
ine salmadý. MHP hariç. Hiçbir
siyasal partinin militaný Hrant
Dink'i vurmadý. BBP hariç. Ne
ANAP üyeleri, ne AKP tabanýn-
daki gençler, üniversitelerde ve
öðrenci yurtlarýnda satýrlarla,
döner býçaklarýyla terör estirme-
di. Bunu yapan tek siyasal parti
MHP (ve küçük kardeþi BBP).

MMHHPP-BBBBPP  NNaazziiddiirr
Almanya'da Nazilerin iktidarý

adým adým yaklaþýrken Alman
Komünist Partisi, diðer solla bir-
leþip faþizmi durdurmaya çalýþ-
mak yerine, onlarýn parti içi
toplantýlarýna dahi katýlýp
Nazilere milliyetçi propaganda
yapmýþtý. Nazilerin iktidarýnda
ilk kapatýlan parti hangisiydi
dersiniz?

Faþistlerin sermaye açýsýndan
bir görevi var. Ama bu görev
baþkalarýyla tartýþmak deðil.
Kapitalizmin krizinin en derin-
leþtiði anlarda, onun en saðlam
savunucusu olarak, sokaða
dökülen iþçi, öðrenci, solcu,
sosyal demokrat, aydýnlarý imha
etmek. Kriz döneminde oluþa-
bilecek ve kapitalizmi kökünden

tehdit edecek bir yýðýnsal ittifaký
boðmak, yok etmek. Ve bunun
için her türlü aracý (TV program-
larý da dahil) kullanarak kitle-
selleþmeleri gerek. 

Almanya'da, Ýtalya'da, Ja-
ponya'da, Ýspanya'da, Porte-
kiz'de yaþanmýþ faþizm deney-
imleri ve 1980 öncesinde Türki-
ye'deki faþist hareketin uygula-
malarý bunlarýn birebir kanýtý. 

Faþizm yukarýdan aþaðýya çok
sýký bir disiplin ve hiyerarþiyle
örgütlenmiþ bir toplum istiyor.
Biz ise sýnýrsýz özgürlük ve
demokrasi. Bu iki anlayýþýn
tartýþmasý zaten mümkün
deðildir. Ama onlarla tartýþmaya
kalkanlarý uyarmak, neye yol
açacaðýný anlatmak da bizim
iþimiz.

Faþistlerle tartýþamayýz

Hrant’ýn cenazesine katýlan dev güç faþistlerle tartýþmayý deðil ona karþý eylemi öne çýkarýyor.
faþistlerle ayný platformlarý paylaþmak son tahlilde sadece faþistlerin iþine yarýyor.
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Defolup gidin Ort
Önce Afganistan’a girdil-

er. Hedef Ek Kaide’yi
bitirmek, Afganistan’a
“demokrasi” getirmek ve
Afgan kadýnlarýný kurtar-
maktý.

Bunlarýn hiçbiri olmadý.
Sonra Irak’a girdiler.

Ýþgalden  bu yana 650 bin
Iraklý öldü. 4 milyon Irak’lý
evlerini terk ederek kaçtý.

Gene ayný yalanlar.
Irak’ta kitle imha silahlarý
vardý, hedef Irak’ý
Saddam’dan kurtarmaktý.

Iraklýlar Saddamlý günleri
hasretle anýyorlar. Durum
bugün çok daha korkunç.

Sonra Ýsrail Lübnan’a
saldýrdý. Gene yalanlar.
Gene oluk oluk kan aktý.

Afganistan’da da, Irak’ta
da, Lübnan’da da ABD ve
ortaklarý yenildiler. herþey-
den önce politik olarak
yenildiler. Askeri olarak
ise hiçbir baþarýlarý yok.
Lübnan’da ise Ýsrail yenil-
erek çekilmek zorunda
kaldý.

Þimdi Lübnan’da gene
saldýrý hazýrlýklaýr var. Bu
kez içerde ABD yanlýsý
rejimin milisleri ve NATO
ordusu Ýsrail’den yana
savaþa katýlacak.

ABD ise Ýran’a saldýr-
maya hazýrlanýyor.

NNeeddeenn  ÝÝrraann??
Kimileri Irak ve

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

saldýrmak çok gerçekci bir
olasýlýk olarak önümüzde
duruyor.

Eðer ABD’nin Irak’a
saldýrýsý “kitle imha
silahlarýný bulmak” veya
“Irak’a demokrasi
getirmek” için yapýl-
madýysa önce gerçek
nedenleri bakmak gerekir.

ABD’nin Irak’a
saldýrýsýnýn iki temel
nedeni var. Bunlardan bir-
incisi rakipleriyle olan
mücadelesinde hege-
monyasýný pekiþtirmektir.

Ýkincisi ise Afganistan ve
Irak’ý sermayenin küre-
selleþmesine, piyasa
ekonomisine sonuna kadar
açmaktýr. Nitekim iþgal
altýndaki her iki ülkede de
bu hedef doðrultusunda
önemli adýmlar atýlmýþtýr.
Afganistan’da, Irak’ta
bugün küresel sermayeye
sonuna kadar açýlmýþtýr.

Ýran ve Suriye’de de ben-
zer bir operasyon küresel
sermaye için gereklidir.
Ýþte bu nedenle ABD’nin
þu veya bu biçimde Ýran’a

saldýrmasý kaçýnýlmazdýr.
hegemonya mücadelesi

açýsýndan da Ýran’a saldýrý
kaçýnýlmaz bir gerekliliktir.

ABD’nin rakiplerinin Ýran
üzerindeki etkisi, özellikle
de Rusya ve Çin’in etkisi
kýrýlmak zorundadýr.
Burada sorun ABD bu
saldýrýyý Irak ve
Afganistan’da olduðu gibi
tek baþýna (yani AB’siz) mý
yoksa AB ile birlikte mi
yapacatýr. Yani NATO
ordularý ABD’nin yanýna
katýlacak mý?

ABD’nin Ýran’a saldýrýsýn-
da Türkiye’nin ve Ýncirlik
Üssü’nün büyük bir önemi
var. Ýncirlik Üssü þu anda
Irak ve Afganistan’daki
savaþ için yoðun olarak
kullanýlmaktadýr ve 90
nükleer baþlýðý ile Türkiye
ve tüm bölge için çok
büyük bir tehdittir.

Öte yandan ABD KIrak
savaþýnda da olduðu gibi
bu kez de Türkiye’nin aktif
desteðini istemekte ve  bu
kez bir 1 Mart daha
olmasýný istememektedir.

Son günlerde Abdullah
Gül ve Yaþar Büyükanýt’ýn
ABD’ye gitmesinin asýl
nedeni budur.

Türkiye’den gidenler
içerde sanki Kerkük için
gidiyorlarmýþ havasý atma-
larýna raðmen asýl neden
açýk ki Ýran’a saldýrýdýr.
Türkiye bu saldýrýda kilit
bir öneme sahiptir. ABD
yöneticileri bu kez
Türkiye’nin ABD’nin
yanýnda açýkça tutum
almasýný istemektedir.

IIrraakk’’ttaa  AABBDD-ÝÝnnggiilliizz  iiþþggaallii  bbaaþþllaammaaddaann
öönnccee  BBaaððddaatt’’aa  ggüünnddee  1166  iillaa  2244  ssaaaatt
aarraassýýnnddaa  eelleekkttrriikk  vveerriilliiyyoorrdduu..

ÝÝþþggaallddeenn  bbuu  yyaannaa  iissee  BBaaððddaatt22aa  ggüünnddee
ssaaddeeccee  66..55  ssaaaatt  eelleekkttrriikk  vveerriilliiyyoorr..  BBüüttüünn
vvaaaaddlleerree  rraaððmmeenn  bbuu  ssüürree  aarrttmmýýyyoorr..

AABBDD  iiþþggaall  ggüüççlleerriinniinn  kkeennddii  kkoonnttrrooll
kkuurruummuu,,  SSIIGGIIRR  bbuu  dduurruummuu  kkaabbuull  eeddiiyy-
oorr..  SSIIGGIIRR’’aa  ggöörree  22000066’’nnýýnn  ssoonn  ggüünn-
lleerriinnddee  BBaaððddaatt’’aa  22  ssaaaatt  eelleekkttrriikk  vveerriillddii..

IInntteerrnnaattiioonnaall  HHeerraalldd  TTrriibbuunnee  ggaazzeettee-
ssiinnee  ggöörree  BBaaððddaatt’’ýýnn  eelleekkttrriikk  dduurruummuu-
nnuunn  ddüüzzeelleebbiillmmeessii  iiççiinn  eenn  aazz  2200  mmiillyyaarr

ddoollaarr  yyaattýýrrýýmm  yyaappmmaakk  ggeerreekkiiyyoorr..
EElleekkttrriikk  aayynnýý  zzaammaannddaa  þþeehhrree  ssuu  vveerr-

iilleemmssii  vvee  kkaannaalliizzaassyyoonn  ssiitteemmiinniinn
iiþþlleemmeessii  iiççiinn  ddee  ggeerreekkllii  oolldduuððuunnddaann
BBaaððddaatt’’ttaa  yyooððuunn  bbiirr  ssuu  ssýýkkýýnnttýýssýý  ddaa  vvaarr..
AABBDD  iiþþggaall  ggüüççlleerrii  bbiirr  ddiizzii  ssuu  pprroojjeessiinnii
bbaaþþllaattmmýýþþ  oollmmaassýýnnaa  rraaððmmeenn  bbuu  pprroo-
jjeelleerriinn  hhiiççbbiirrii  ttaammaammllaannmmaaddýý..

ÖÖttee  yyaannddaann  IIrraakk’’ýýnn  eenn  bbüüyyüükk  zzeennggiinn-
lliiððii  oollaann  ppeettrrooll  üürreettiimmii  þþuu  aannddaa  ssaavvaaþþ
öönncceessiinniinn  ççookk  aallttýýnnddaa..  AAyynnýý  þþeekkiillddee  ggaazz
üürreettiimmii  ddee  ççookk  aazz..  BBüüttüünn  bbuunnllaarrddaa  eelleekk-
ttrriikk  yyeetteerrssiizzlliiððiinniinn  ppaayyýý  ççookk  bbüüyyüükk..

Irak sefalet içinde

ÝÝþþggaall  ggüüççlleerriinniinn  kkeennddii  kkoonnttrrooll
öörrggüüttlleennmmeessiinnee  ggöörree  BBaaððddaatt’’ttaa  ssaaððllýýkk
hhiizzmmeettlleerrii  ttaamm  aannllaammýý  iillee  ççöökkmmüüþþ
dduurruummddaa..  22000066’’nnýýnn  ssoonnuunnddaa  ppllaannllaannaann
114422  ssaaððllýýkkooccaaððýýnnddaann  ssaaddeeccee  77’’ssii  ttaammaamm-
llaannmmýýþþ  dduurruummddaa..

YYeenniiddeenn  iinnþþaassýý  ggeerreekkeenn  2200  hhaassttaanneeddeenn
iissee  ssaaddeeccee  yyaarrýýssýýnnddaa  iinnþþaaaatt  ssüürreeccii
bbaaþþllaammýýþþ  ffaakkaatt  bbiittmmeemmiiþþ  dduurruummddaa..

BBuu  aarraaddaa  ççeeþþiittllii  kkuurruummllaarrýýnn  IIrraakk22aa
ggöönnddeerrddiiððii  mmiillyyoonnllaarrccaa  ddoollaarrllýýkk  ssaaððllýýkk
mmaallzzeemmeessii  kkaayyýýpp..

Saðlýk  sistemi  çökertildi

ABD’nin Irak’a saldýrýsýnýn
iki temel nedeni var.
Bunlardan birincisi

rakipleriyle olan
mücadelesinde
hegemonyasýný
pekiþtirmektir.

Ýkincisi ise Afganistan ve
Irak’ý sermayenin

küreselleþmesine, piyasa
ekonomisine sonuna kadar

açmaktýr. 



Bilgi Çin'de de olsa...
Bilgi Yayýnevi ödül kazanmýþ: "2006 Sertel Ödülü".

Benim lise yýllarýmda önemli bir yayýneviydi Bilgi.
Yayýnladýðý pek çok þiir kitabý hâlâ raflarýmdadýr.
Benim lise yýllarýmdan çok daha öncesinde, Sabiha ve
Zekeriya Sertel de çok önemliydi. Ta 1920'lerin
baþlarýnda Amerika'ya gitmiþler, Sabiha Haným
Chicago Üniversitesi'nde sosyoloji okumuþ ve
döndüklerinde Resimli Ay dergisini çýkarmaya
baþlamýþlardý. Türkiye'ye dönüþte (hatta belki de
gitmeden önce) Komünist Partisi'ne katýlmýþlar,
Sabiha Haným daha o yýllarda dergide kadýn haklarý
üzerine, kürtaj üzerine yazýlar yayýnlamýþtý. Daha
sonra, Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýnda milliyetçi genç-
lerin, bugün olduðu gibi o gün de devlet tarafýndan
gaza getirilerek bastýklarý, yakýp yýktýklarý Tan
Matbaasý Serteller'indi.

Aldýðý ödülü duyurmak için Bilgi Yayýnevi'nin
gazetelere verdiði reklamda þöyle diyor:

Bilgi Yayýnevi'nin "Hangi kesimden olursak olalým,
'teslim olmamak' için, biraraya gelmek, ortak bir
direniþe yönelmek, millet olarak uyanmak" zorun-
dayýz sloganýyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceðin-
den kaygý duyan ve "bir þeyler yapýlmalý" diyen
herkes için Atilla Ýlhan yönetiminde hazýrladýðý "Bir
Millet Uyanýyor" dizisi "2006 Sertel Ödülü"ne deðer
bulundu.

Bu cümlenin altýnda diziye dahil olan kitaplarýn
isimleri sýralanmýþ. Bazýlarý þöyle: "göz göre göre
kapana düþtü türkiyem", "küresel haçlý seferleri",
"ölüm daðlarý bekler", "avrupa tuzaðýnda mankurt-
laþan türkiye", "küresel terör ve türkiye", "küresel
kapitalizmin girdabýnda türkiye". Dizinin yazarlarý
arasýnda, yakýn geçmiþte Ülkü Ocaklarý'yla birlikte
eylemler örgütleyen, bozkurt iþareti yapan faþistlerle
omuz omuza gazetelere poz veren Mehmet Perinçek
de var.

Reklamýn sol alt köþesinde "Parola: Vatan", sað alt
köþesinde de "Ýþareti: Namus" yazýyor. En üstte ise,
dizinin "...bir millet uyanýyor!.." adlý ilk kitabýnýn
kapaðý var. Kapakta dört kiþi görünüyor. Dördü de
heykel! Dizi Attila Ýlhan'ýn yönetiminde, Attila Ýlhan
ölü! Dizinin ilham kaynaðý Mustafa Kemal, 70 yýl önce
ölmüþ!

Bu heriflerin ve kadýnlarýn tehlikeli maðara adamlarý
olduklarýný bilmesem, dalga geçeceðim, güleceðim.
Ama biliyorum ki, bu yelpazenin bir ucunda bu salak-
lar var, öbür ucunda eli silahlý Ogün Samastlar,
faþistler, Alperenler, Veli Küçükler var.

Ne anlatýyor bu kitaplar? Ýsimlerinden belli. Türkiye
ve Türkler müthiþ bir tehlikeyle karþý karþýya!
"Girdap", "kapan", "Haçlý Seferleri", "tuzak",
"terör". Bütün dünya Türklere karþý, herkes
Türkiye'yle uðraþýyor. Herkes Türkleri tuzaða düþürm-
eye, kapana kýstýrmaya, bir girdabýn içine atmaya
çalýþýyor. Niye? Kafayý mý yemiþ bütün dünya? Bu
Türkler niye bu kadar önemli de herkes iþi gücü býrak-
mýþ bunlarla uðraþýyor? Belli deðil! Hüsnü kuruntu
dýþýnda, "Ben çok önemliyim" aymazlýðý dýþýnda bir
açýklamasý yok. Ama bu açýklama yeterli. Millet
uyanýyor iþte!

Solun geniþ kesimlerinin de kullandýðý "Baðýmsýz
Türkiye" sloganýnýn gerçek anlamýný bu dizide
görmek mümkün. Önemli olan "milletin baðýmsý-
zlýðý"; tüm dünyaya karþý Türk milleti. Bireyin özgür-
lüðü, insan haklarý, "tüm dünyanýn iþçileri" filan
önemli deðil. Yeter ki Türkiye uyansýn ve baðýmsýz
olsun!

Atasözü müdür, nedir, "Bilgi Çin'de de olsa, git al"
der. Bilgi Yayýnevi'nin kitaplarý ise, burnunun dibinde
de olsa, almaya deðmez.

Roni Margulies

GÖRÜÞ
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tadoðu’dan

GGeenneellkkuurrmmaayy  BBaaþþkkaannýý  yyiinnee
ssiiyyaasseettee  aaççýýkkttaann  mmüüddaahhaallee  eeddeenn  bbiirr
kkoonnuuþþmmaa  yyaappttýý..  WWaasshhiinnggttoonn''aa  yyaapp-
ttýýððýý  zziiyyaarreettii  ssýýrraassýýnnddaa  TTüürrkk  ddiinnlleeyyii-
cciilleerriinnee  yyaappttýýððýý  kkoonnuuþþmmaa  aassllýýnnddaa
ggeeççeenn  3300  AAððuussttooss''ttaa  ggöörreevvii
ddeevvrraallddýýððýý  zzaammaann  yyaappttýýððýý  iillkk
kkoonnuuþþmmaannýýnn  aayynnýýssýý..  

NNee  ddiiyyoorr  BBüüyyüükkaannýýtt::  ""TTüürrkkiiyyee,,
ccuummhhuurriiyyeett  kkuurruulldduuððuu  ggüünnddeenn  bbeerrii
iillkk  kkeezz  bbuu  kkaaddaarr  bbüüyyüükk  bbiirr  tteehhddiitt
aallttýýnnddaa..""  NNee  tteehhddiiddii  bbuu::  bbööllüüccüüllüükk
vvee  iirrttiiccaa..  YYaannii  yyüüzz  yyýýllllýýkk  yyýýllaann
hhiikkaayyeessii..  

BBüüyyüükkaannýýtt  TTüürrkkiiyyee''nniinn  ssiiyyaassii
yyöönneettiimmiinnee  mmüüddaahhaallee  eettmmeekkllee  ddee
yyeettiinnmmiiyyoorr  aarrttýýkk..  KKeerrkküükk''ttee  rreeffeerraann-

dduumm  yyaappýýllmmaassýýyyllaa  iillggiillii  ddee  mmüüddaa-
hhaallee  eettmmeekk  iissttiiyyoorr,,  aaççýýkkllaammaa  yyaappýýyy-
oorr..  BBaaþþkkaa  bbiirr  üüllkkeenniinn  bbiirr  bbööllggeessiinn-
ddeekkii  rreeffeerraanndduummddaann  ssaannaa  nnee  bbee
aaddaamm!!

AAmmaa  kkoonnuuþþmmaassýýnnýýnn  aassýýll  tteehhddiittkkâârr
yyaannýý  bbaaþþkkaa::  ""TTüürrkkiiyyee''nniinn  bbööllüünn-
mmeessiinniinn  öönnüünnddeekkii  eennggeell  hheerr  zzaammaann
uuyyaannýýkk  oollaann  ddiinnaammiikk  ggüüççlleerrddiirr""..
KKiimm  bbuu  ddiinnaammiikk  ggüüççlleerr  ppeekkii??  DDaahhaa
öönnccee  kkoonnuuþþmmaallaarrýýnnaa  ''bbiizz  ssiillaahhllýý
kkuuvvvveettlleerr  oollaarraakk……''  ddiiyyee  bbaaþþllaayyaann
BBüüyyüükkaannýýtt  bbuu  kkeezz  ''ddiinnaammiikk  ggüüççlleerr''-
ddeenn  ssöözz  eeddiiyyoorr..  ÝÝþþttee  bbuu  ddiinnaammiikk
ggüüççlleerr  HHrraanntt  DDiinnkk''ii  vvuurraannllaarr,,
SSuussuurrlluukk''ttaa  bbiirr  kkýýssmmýý  aaççýýððaa  ççýýkkaannllaarr,,
TTVV''lleerrddee  ssiillaahh  vvee  bbaayyrraakk  üüzzeerriinnee

aanntt  iiççeenn  ''kkuuvvvvaaccýýllaarr'',,  OOrrhhaann
PPaammuukk''aa  ''aakkýýllllýý  ooll''  ddiiyyee  sseesslleenneennlleerr,,
kkaattiilllleerrllee  hhaattýýrraa  ffoottooððrraaffýý  ççeekkttiirreenn-
lleerr,,  ÞÞeemmddiinnllii''yyii  bboommbbaallaayyaann  ''iiyyii
ççooccuukkllaarr'',,  KKeerriinnççssiizzlleerr,,  PPeerriinnççeekklleerr..

BBüüyyüükkaannýýtt  ddiinnaammiikk  ggüüççlleerr  ssöözzüüyyllee
nneeyyii  kkaasstteettttiiððiinnii  vvee  bbuu  ggüüççlleerrllee
iilliiþþkkiissiinnii  aaççýýkkllaammaakk  zzoorruunnddaaddýýrr..
ÝÝkkiiddee  bbiirr  ççýýkkýýpp  hhüükküümmeettii  vvee  hhaallkkýý
tteehhddiitt  eettmmeekktteenn  ddee  ddeerrhhaall
vvaazzggeeççmmeelliiddiirr..  OO  bbiizziimm  vveerrggiilleerriimm-
iizzddeenn  ggeeççiinneenn  bbaassiitt  bbiirr  ddeevvlleett
mmeemmuurruudduurr  vvee  hheerrkkeessiinn  yyaassaallaarraa
uuyymmaassýýnnýý  iissttiiyyoorrssaa  kkeennddiissii  ddee
ddeevvlleett  mmeemmuurrllaarrýý  yyaassaassýýnnaa  uuyymmaallýý
vvee  aarrttýýkk  ssiiyyaassii  kkoonnuullaarrddaa  aaççýýkkllaammaa
yyaappmmaammaallýýddýýrr..

Kim bu 'dinamik güçler'?

KKuuzzeeyy  IIrraakk’’ttaa,,  kkeennddii-
lleerriinniinn  GGüünneeyy  KKüürrddiissttaann
ddeeddiikklleerrii  bbööllggeeddee  KKüürrttlleerr
IIrraakk’’ýýnn  ffeeddeerraattiiff  yyaappýýssýý
iiççiinnddee  bbiirr  öözzeerrkk  bbööllggee
kkuurrdduullaarr..  TTüürrkkiiyyee’’ddee  mmiill-
lliiyyeettççiilleerr  nnee  ddeerrlleerrssee
ddeessiinnlleerr  bbuu  ggeerrççeekklliikk
ggiiddeerreekk  yyeerrlleeþþiiyyoorr..  BBuu
aarraaddaa  ddaahhaa  ddüünnee  kkaaddaarr
““tteerröörriisstt””  ddeenneenn  TTaalleebbaannii
bbuuggüünn  ““ddoosstt””  IIrraakk’’ýýnn
ddeevvlleett  bbaaþþkkaannýý..  IIrraakk  ddýýþþiiþþ-
lleerrii  bbaakkaannýý  bbiirr  KKüürrtt..

BBüüttüünn  bbuunnllaarr  TTüürrkk  mmiill-
lliiyyeettççiilleerrii  iiççiinn  kkaabbuull
eeddiillmmeessii  zzoorr  ggeerrççeekklliikklleerr..

BBuu  aarraaddaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee
mmiilllliiyyeettççiilleerriinn  kkeennddiilleerriinnee
aaiitt  ssaannddýýkkllaarrýý  KKeerrkküükk’’ttee
ççookk  yyaakkýýnn  bbiirr  ggeelleecceekkttee
rreeffeerraanndduumm  yyaappýýllaaccaakk..
rreeffeerraanndduumm’’uunn  ssoonnuuccuunnaa
ggöörree  KKeerrkküükk  KKüürrtt  bbööllggee-
ssiinnee  kkaattýýllaaccaakk  yyaa  ddaa  kkaattýýll-
mmaayyaaccaakk..  ÞÞiimmddiiddeenn  oorrttaa-
ddaa  oollaann  ggeerrççeekklliikk,,
KKeerrkküükk’’ttee  KKüürrttlleerriinn
ççooððuunnlluukk  oolldduuððuu..

TTüürrkkiiyyee  iissee  KKeerrkküükk’’üünn
KKüürrtt  oollmmaaddýýððýýnnýý,,  TTüürrkk  vvee
AArraapp  oolldduuððuunnuu  iiddddiiaa
eeddiiyyoorr  vvee  bbuu  iiddddiiaassýýnnýý
ttaarriihhee  ddee  ddaayyaammaayyaa
ççaallýýþþýýyyoorr..

OOyyssaa  TTüürrkkiiyyee  11992200’’llii  yyýýll-
llaarrddaa  KKeerrkküükk  üüzzeerriinndd
eehhaakk  iiddddiiaa  eeddeerrkkeenn  bb  uu
bbööllggeenniinn  nnüüffuussuunnuunn
ççooððuunnlluuððuunnuunn  KKüürrtt  vvee
TTüürrkk  oolldduuððuunnuu  bbeelliirrttiiyyoorr-
dduu..  NNeerreeddeenn  nneerreeyyee
ggeelliinnddii..

TTüürrkkiiyyee  KKeerrkküükk’’ttee
rreeffeerraanndduummaa  kkaarrþþýý
ççýýkkaarrkkeenn  bbuurraaddaakkii
TTüürrkkmmeennlleerriinn  hhaakkllaarrýýnnýýnn
yyeennddiiððiinnii  iiddddiiaa  eeddiiyyoorr..
TTüürrkkmmeennlleerr  ““ssooyyddaaþþ””
oolluuyyoorr..  OOnnuunn  iiççiinn  ssooyy-

ddaaþþllaarrýýnn  hhaakkllaarrýý
ssaavvuunnuulluuyyoorr..  KKüürrttlleerr  iissee
ssooyyddaaþþ  ddeeððiill..

AAmmaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee  aayynnýý
KKüürrttlleerree  ssaabbaahh  aakkþþaamm  ““nnee
mmuuttlluu  TTüürrkküümm””  ddeeddiirrtt-
iilliiyyoorr..

YYaannii  IIrraakk’’ttaa  ssooyyddaaþþ
oollmmaayyaann  TTüürrkkiiyyee’’yyee
ggeelliinnccee  ssooyyddaaþþ  oolluuyyoorr..

BBiirr  KKüürrtt  IIrraakk  ddeevvlleett
bbaaþþkkaannýý  ööffkkeeyyllee  aayyaaððaa
kkaallkkýýllýýyyoorr  aammaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee
TTuurrgguutt  ÖÖzzaall’’ýýnn  uuzzaakkttaann

KKüürrtt  oolldduuððuu  iiffttaahhaarrllaa
ssööyylleenniiyyoorr..

BBüüttüünn  bb  uu  iikkii  yyüüzzllüü
ttaahhlliilllleerriinn  aallttýýnnddaa  aassllýýnnddaa
TTüürrkkiiyyee’’ddee  KKüürrtt  kkiimm-
lliiððiinniinn  ttaannýýnnmmaammaassýý
ççaabbaassýý  vvaarr..

BBuunnuunn  iiççiinn  330011  ççýýkkttýý..
TTüürrkkllüüððee  hhaakkaarreett  ssuuçç
aammaa  KKüürrttllüüððee,,  vveeyyaa
ÇÇeerrkkeezzlliiððee  vveeyyaa  bbiirr  bbaaþþkkaa
hhaallkkaa  hhaakkaarreett  ssuuçç  ddeeððiill..
YYaannii  ýýrrkkççýýllýýkk  ssuuçç  ddeeððiill  vvee
hhaattttaa  kkoorruunnuuyyoorr..  ÇÇeeþþiittllii

ýýrrkkççýý  kkiiþþiilleerr  vvee  ggrruuppllaarr
öönnlleerriinnee  ggeelleennee  330011’’ee  ssýýððýý-
nnaarraakk  ssaallddýýrrýýyyoorrllaarr..

ÖÖyylleessiinnee  bbiirr  hhaavvaa  eessttiirr-
iilliiyyoorr  kkii  ssaannkkii  bbüüttüünn  hhaallkk
““KKeerrkküükk  TTüürrkkttüürr,,  TTüürrkk
kkaallaaccaakkttýýrr””  ddiiyyee  bbaaððýýrrýýyy-
oorr..  NNiitteekkiimm  11  MMaarrtt
öönncceessiinnddee  hheerr  ttüürrddeenn  mmiill-
lliiyyeettççii  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ssaavvaaþþaa
ggüürrmmeessiinnii  vvee  AABBDD
oorrdduussuu  iillee  bbiirrlliikkttee  IIrraakk’’aa
ggiirrmmeessiinnii  vvee  KKeerrkküükk
ddaahhiill  bbýýggüünnkküü  KKüürrtt  bbööll-
ggeessiinnii  eellee  ggeeççiirrmmeessiinnii
iissttiiyyoorrdduu..

DDüünn  AABBDD uuþþaakkllýýððýý
yyaappaannllaarr,,  ddüünn  ssaavvaaþþ
ççýýððýýrrttkkaannllýýððýý  yyaappaannllaarr
bbuuggüünn  KKeerrkküükk’’ttee  KKüürrttlleerrii
AABBDD’’nniinn  ssaavvuunndduuððuunnuu
iiddddiiaa  eeddeebbiilliiyyoorrllaarr..

OOyyssaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee
yyaaþþaayyaann  hheerr  ddöörrtt  kkiiþþiiddeenn
33’’ii  nneett  bbiirr  bbiiççiimmddee
TTüürrkkiiyyee’’nniinn  hhiiççbbiirr
bbiiççiimmddee  KKuuzzeeyy  IIrraakk’’aa,,
KKüürrtt  bbööllggeessiinnee  ggiirrmmeessiinn-
ddeenn  yyaannaa  oollmmaaddýýððýýnnýý
bbeelliirrttttii..  AAnnkkeettii  HHüürrrriiyyeett
yyaappttýýððýýnnaa  ggöörree  bbuunnaa  mmiill-
lliiyyeettççiilleerrddee  iinnaannmmaakk
zzoorruunnddaa..

ÖÖttee  yyaannddaann  eenn  yyeettkkiillii
aaððýýzzllaarr  ddaahhii  TTüürrkkiiyyee’’nniinn
KKüürrtt  bbööllggeessiinnee  mmüüddaa-
hhaalleenniinn  ssöözz  kkoonnuussuu
oollmmaaddýýððýýnnýý  kkaabbuull  eeddiiyyoorr-
llaarr..  VVee  hhaattttaa  hhüükküümmeett
aarrttýýkk  KKüürrtt  bbööllggeessiinniinn
yyöönneettiicciilleerriinnii  mmuuhhaattaapp
aallaarraakk  kkoonnuuþþmmaakk  ggeerreekk-
ttiiððiinnii  kkaabbuull  eeddiiyyoorr..  GGeenneell
KKuurrmmaayy  BBaaþþkkaannýý  nnee  ddeerrssee
ddeessiinn  iiþþlleeyyeecceekk  oollaann  ssüürreeçç
bbuudduurr..

KKeerrkküükk’’üünn  TTüürrkk  oolluupp
oollmmaaddýýððýý  iissee  kkýýssaa  ssüürree
ssoonnrraa  rreeffeerraanndduumm’’ddaa
oorrttaayyaa  ççýýkkaaccaakk..

Kerkük  Türk’mü  deðil  mi?
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Ermeni kültürü
Müzik  

Kardeþ  Türküler  
Boðaziçi Üniversitesi'nde yaptýðý çalýþmalarý ilk

olarak 1993'de bu isim ile sunan Kardeþ Türküler o
zamanda konserlerinde Türk, Kürt, Azeri ve
Ermeni þarký/ türkülerini seslendirmiþlerdi.
Grubun tüm albümlerinde ayný çeþitliliðe rastlamak
mümkün. Grubun albümlerine Kardeþ Türküler
adýný koymasý da halklar arasýnda etnik ve kültürel
çeþitliliðin taþýdýðý 'kardeþlik' duygusunu öne çýkar-
mak istemelerinden geliyor.   

Grubun tüm albümlerinde Türk, Kürt, Azer ve
Ermeni dillerinde türkü/ þarkýlar var. Enstrümantal
olarak da yer verilen parçalarýn yanýnda vokallar
ile renklendirilmiþ parçalar da var.  Grup daha son-
raki albümlerinde Laz, Gürcü, Çerkes, Çingene,
Makedon, Alevi þarkýlarýna da yer verdi. 

Grubun tüm albümleri dinlenmeye deðer, þarký/
türkülerin öykülerine de yer veren grubun ;
Kardeþ Türküler, Vizontele, Vizontele TUuba,
Doðu, Hemavaz ve Bahar albümleri bulunmakta.
Doðu albümleri ile Doðu kültürünü ermeni,
Süryani ve kürt kimlikleri üzerinden iþleyen grup.
Bahar albümleri ile de yine azýnlýklarýn bahar
bayramlarýný türküler ile dile getirmiþ. Kardeþ
Türkülerin Kalan Müzikten çýkan tüm albümlerini
tüm müzik marketlerde bulmak mümkün. 

Ermeni  Çalgýsý  Duduk  
Geleneksel bir ermeni çalgýsý olan Duduk,

üflemeli 1,5 oktavlýk bir enstruman. Kafkasyada da
sýkça kullanýlan kayýsý aðcýndan yapýlan duduk,
genelde ermeni müziðinde iki tane olarak kul-
lanýlýyor. Biri melodiyi çalarken diðeri daha tiz bir
ses ile eþlik ediyor. Duduk'u en isy seslendiren en
ünlü isim Civan Gasparyan'dýr. Türkiye'de Duduk
çalgýsýný Kardeþ Türküler, Erkan Oður & Civan
Gasparyan'ýn ortak albümlerinde dinlemek
mümkün. Ayrýca Ermeni grubu Knar'dan ve Suren
Asaduryan albümlerinde de bu sesi dinleme þan-
sýmýz var.

Osmanlý'dan bu
yana tarihte
birçok Ermeni
asýllý yazar ve

þair edebiyata ciddi eseler
vermiþlerdir. Yazarlardan
çoðu yaþadýklara dönem-
lere ve o dönemlerdeki
önemli kiþilere ait eserler
vermiþler. 

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

Surp Karabet Kilisesi,
Mizah hikayeleri, Dini
Meseleler (Ermeni
Kilisesinin Rum Ortodoks
ve Yahudi dini ile
karþýlaþtýrýlmasý), Þiirler,
Mektuplar ve Eleþtiriler ve
Büyük Ýskender'in Hayatý
gibi çoðu Ermenice olan
eserleri bulunmakta.

SSeevvaann  NNiiþþaannyyaann (1956- )
Ýstanbul doðumlu

Ermeni asýllý öðrenimini
Ýstanbul ve ABD'de yapan
yazar uzun bir çalýþma
hayatýndan sonra
Dünya'yý gezerek seyahat
kitaplarý yazarak yazarlýða
baþlamýþtýr. Ýlk kitabýný
Ýngiliz ve Amerikan þir-
ketlerine yönelik olarak
1998'de çýkardý.  Bu kita-
pla Türkiye için yayýn-
ladýðý seyahat kitaplarý
serisi baþlamýþ oldu.
Küçük Oteller adlý bu
kitap daha sonra turizm
için yol gösterici bir özel-
lik taþýdý. Þu anda
Ýzmir'de yaþamakta olan

yazar daha sonra da
Sözcüklerin ve Elifin
Öküzü ya da Sürprizler
Kitabý adlý kitaplarý yazdý. 

SSiillvvaa  KKaappuuttýýkkyyaann (1919-
2006) 

Ermeni þair, yazar ve
siyasetçi. Erivan ve
Rusya'da  eðitim görmüþ
küçük yaþtan itibaren þiir
yazan þair 1951'de
Özkardeþlerim þiiri ile
Sovyetler Birliði Devlet
Ödülünü aldý. Günlerle
Birlikte, Zanku Kýyýsýnda,
Ýki Söylence, Bu Benim
Ülkem gibi kitaplarý da
olan Kaputýkyan 1950'li
yýllarda  Açýk Yürekli
Söyleþi, Ýyi yolculuklar,
Yol Ortasýnda Düþünceler
gibi kitaplarýn yanýnda
çocuk kitaplarý da yazdý.
Yazar / þair Ruhun ve
Haritanýn Renkleri ile
Mozaik  ve Kervanlar
Hala Yürümekte kitaplarý
ile Ermenilerin yer-
lerinden edilmesi sonucu
çeþitli yerlerde yaþadýklarý

sýkýntýlarý anlattý.
Kaputýkyan'ýn bir çok
eseri Avrupa'da birçok
dile çevrildi yazar Halk
Sanatçýsý unvanýný aldý.
Þiirleri Türkçede
Þarkýlarýn Þarkýsý adlý
kitapta toplandý. Nazým
Hikmet'in de yakýný olan
Kapudýkyan, 86 yaþýnda
devlet töreni ile gömüldü. 

WWiilllliiaamm  SSaarrooyyaann,,  
Amerika'ya göç etmiþ

Ermeni bir ailenden gelen
Saroyan'ýn gerçek adý
Aram Karaoðlanyan'dýr.
Babasý ölünce annesi
tarafýndan kardeþleri ile
yetimhaneye verilmiþ olan
yazar 15 yaþýnda eðitimi
býrakmýþ bundan sonra ki
vaktini de yazarak geçir-
miþtir. 1981'de öldüðünde
60'ý geçkin eser vermiþ
olan yazar '' The Time of
Your Life'' adlý oyunu ile
Pulitzer ödülüne hak
kazanmýþ ancak ödülü
reddederek almamýþtý.
Yazar kitaplarýnda tem
olarak insaný iþlemiþ,
kendine has bir dili tercih
etmiþtir.  Yazarýn Adam
Yayýnlarýndan çýkmýþ olan
; Yetmiþ Bin Süryani,
Yoksul Ýnsanlar, Ödlekler
Cesurdur, Tracy'nin
Kaplaný, Yüreðim
Daðlardadýr, Ýnsanlýk
Komedisi ve Aram Derler
Adýma adlý kitaplarý
bulunmakta.  Yazarýn
2004'de çýkan Yetmiþ Bin
Süryani adlý kitap farklý
bir açýdan bakmak için
okunmaya deðer.

Kitap ve yazarlar

Ermeniler buralarda ve
olabildikleri her yerde biz-
imle bizim kadar yaþadýlar
ve yaþýyorlar. Geçtiðimiz
ay hepimize üzüntünün
yanýnda bir dolu da umut
veren cenazeden sonra
daha da içimizde ve
özgürce yaþayacaklar.
Onlarý tanýyoruz ama
biraz bizden uzak yaþa-
mak zorunda kaldýklarýný
da onlarý daha iyi tanýmak
ve anlamak adýna paylaþ-
mak sanýrým iyi olacaktýr.
Yazýda bahsettiðimiz ter-
imler zamanýnda Ermeni
komþularý ve tanýdýklarý
olanlara aslýnda hiç
yabancý gelmeyecektir. Bir
zamanlar bizimle birlikte
beklide kapýlarýmýza gel-
erek kutladýklarý bayram-
lardan bir tanesi zengin
sofra anlamýna da gelen
ve yýlbaþý olarak kutladýk-
larý Gaðant. Gaðant'ta
ailece zeytinyaðlý dol-
malar, topik, ve kendiler-
ine özgü aþureleri ile  yýl-
baþý masasý kurulur.

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

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

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

WWiilllliiaamm  SSaarrooyyaann SSeevvaann  NNiiþþaannyyaann
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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??  

…trafiðin tanýmý
bugünkünden farklý ola-
cak. Geçen gün, NTV'de,
Ýstanbul'un trafiði ile ilgili
bir program izledim. Her

konuda olduðu gibi trafik
konusunda da bir 'uzman'
davet edilmiþti programa.
Uzmanýn soruna biz yay-
alar için bir çözüm ürete-
meyeceði daha baþtan
yaptýðý trafik tanýmýndan
belliydi: "Hareket eden
araçlar, duran araçlar ve
insanlar". Yani insanlar
trafikte en önemsiz sýraya
yerleþtirilmiþ. 

Eski tariflere göre gene
de insaflý. Eskiden trafik el
kitaplarýnda yayalar at ve
eþeklerden de sonra yer
alabiliyordu. Þimdi bu

hayvancýklarýn sayýsý
þehirlerde azaldýðý için
olsa gerek, artýk trafik
tanýmýnda yer almýyorlar. 

Uzmanýn önerisine göre
Ýstanbul'un trafik soru-
nunu çözmek için daha
fazla otoyol ve daha fazla
otopark yapýlmalýymýþ.
Yani gene otomobile
endeksli bir 'çözüm' öner-
isi. Raylý sistemden ya da
artýk daha fazla otomobil
üretilmemesinden
bahseden yok. 

Haydi diyelim bu
yapýlamýyor. Daha fazla

otopark ne demek? O
otoparklarýn bulunduðu
bölgelere daha fazla araç
akýþý demek. Yani
otoparklarýn yoðunlaþtýðý
bölgelerde daha fazla araç
dolaþýmý, daha fazla trafik
sýkýþýklýðý. 

Bunu ben düþünebildiði-
me göre konunun uzmaný
da herhalde düþünüyor-
dur (aslýnda pek de emin
deðilim). O halde neden
böyle saçma 'çözüm'ler
öneriyor? Çünkü trafik,
sayýlarý araç sayýsýnýn 70
katý olan yayalarýn hay-

atýný kolaylaþtýrmaya göre
deðil, dev otomotiv ve
petrol þirketlerinin kâr
marjlarýna göre düzen-
leniyor. Hal böyle olunca
da yayalar tanýmlara eþek-
lerden sonra girebiliyor. 

Bence baþka bir dünya-
da, 1) at ve eþekler insan-
larýn hizmetinden çýkacaðý
yayalar tanýmlara onlar-
dan sonra girmeyecek, 2)
bu otomobil çýlgýnlýðý sona
ereceði ve toplu taþýma
araçlarý çok ama çok
yaygýnlaþacaðý için önce
insan dikkate alýnacak.

Cengiz Alðan

BENCE
BAÞKA BÝR
DÜNYADA

iliþki için:
sosyalistisci@gmail.com

EMEP  halký
rencide  etmek
istemiyormuþ!

Yurtsever solcular birer
birer dökülüyor. Geçen
hafta ÖDP kongresinde
"Hrant kardeþimizdir"
türünden sözleri ken-
disinden duyduðumuz
Levent Tüzel'e göre
soykýrýmdan bahset-
memeliyiz, "halký rencide
etmeme"liyiz. EMEP'de
TKP'nin ve Halkevleri'nin
ardýndan milliyetçilikle
uzlaþmak bir yana resmi
tarihi savunmayý bize
öðütlüyor. Sinek küçük
ama mide bulandýrýyor!

Birgün’de yayýnlanan
röportajýnda Levent
Tüzün þöyle diyor:

"Ermeni meselesine
bakýþýnýz nedir?

Ermeni sorunu, özellikle
son bir iki yýldýr mil-
liyetçi, þoven dalganýn
önemli unsuru haline
getirilmek istendi. Tarihte
yaþanmýþlýklar var.
Tehcir, katliamlar,
sürgünler, kýyýmlar buna
benzer þeylerin yarattýðý
duygular ve intikam his-
leri yeniden canlandýrýl-
mak isteniyor. ABD,
Fransa gibi emperyalist
odaklarýn "Ermeni
soykýrýmý"ný Türkiye'ye
karþý bir 'Demokles Kýlýcý'
gibi kullanmasý ya da bu
konuya iliþkin yasalar
çýkarma giriþimlerine
bakarak olup biteni inkar
etmek, hiç olmamýþ say-
mak ve bugün bununla
hesaplaþmak isteyenlerin
hepsini Türk düþmaný
gibi göstermek istemesi
kabul edilemez. Burada
sosyalistlerin, tarihteki
yaþanmýþlýklara halkýn
duygularýný rencide
etmeden ve geleceðe düþ-
manlýklarý taþýmadan,
halklar arasý düþmanlýðý
artýrmadan yaklaþmalarý
gerekir. Yaþananlarý bir
soykýrýmdýr diye ilan
edip, buradan mahkûm
etmenin bugün için
Türkiye halklarýna,
Türkiye'nin Ermenistan

baþta olmak üzere komþu
ülkeleriyle iliþkilerine de
fayda getirmeyeceðini
görmek gerekiyor ."

Biz enternasyonalist-
lerin þu vatansever Türk
solcularýný susturmasýnýn
zamaný gelmedi mi sizce?

EMEP'in bulanýk
dünyasýný görmek için
aþaðýdaki linke göz atýn:

http://www.birgun.net
/bolum-57

VVoollkkaann  AAkkyyýýllddýýrrýýmm

KEG
Kadýköy’de

Hýzla yayýlan ve örgütle-
nen Küresel Eylem Grubu
Kadýköy’de de kuruldu.

Kadýköy KEG her hafta
Cuma günleri Nemesis
Cafe’de saat 19’da
toplanýyor

Kadýköy KEG aktivist-
leri þimdi 28 Nisan’da
yapýlacak olan “küresel
ýsýnmaya nükleer enerji
çare deðildir, baþka bir
enerji mümkün”  kampa-
nyasýný baþlattýlar.

MMeerraall  GGüülleerr

Onlarýn  davasý
kan  ve  cinayet

Hrant Dink cinayetine
adý karýþan, BBP'ye baðlý
Alperen Ocaklarý Abdul-
lah Çatlý'nýn mezarýný zi-
yaret etmiþ. Cinayetten
sonra her programda ya-
sadýþý olmadýklarýný, derin
devlete karþý olduklarýný
anlatan, üzerlerindeki
þüpheleri genel baþkan-
larýnýn aðzýndan Dink'e
þiir yazarak daðýtmaya
çalýþan BBP'lilerin gerçek
yüzü üniversitelerdeki
faþist saldýrýlarýn yanýnda
kendi internet sitelerinde
de ortaya çýkýyor.

Alperen Ocaklarý'nýn
sitesinde Bahçelievler'de
yedi TÝP'li öðrenciyi öldü-
ren ve bir çok cinayete
imza atan, Susurluk kaza-
sýnda ölümüyle devletle
olan iliþkileri açýða çýkan
Abdullah Çatlý'dan "bü-
yük dava adamý" olarak
söz ediliyor ve mezarýna
yapýlan ziyaret
anlatýlýyor.

Alperenlerin "dava" de-
dikleri þey kan ve cinayet.
Bünyelerinden çýkardýk-
larý ise yeni Çatlý'lar
olmak isteyen Samast'lar,
Yasin Hayal'ler, Erhan

Tuncel'ler.
SSeelliimm  IIrrmmaakk

KEG:  Genel
Saðlýk
Skandalýný
teþhir  edelim!

Küresel Eylem Grubu
olarak, 17 Þubat'ta
Ýzmir'de oldukça iyi bir
saðlýk sempozyumu
gerçekleþtirdik. 85 kiþi
katýldý. Son derece iyi 3
sunum dinledik, ardýndan
canlý, "Medikomu
Vermiyorum" kampa-
nyasýnýn da çokça vurgu-
landýðý bir forum yaptýk. 

Forumda konuþanlar,
yasaya karþý yapýlan en
ufak iþin bile, bu yasanýn
ertelenmesinde etkisi
olduðunu, daha güçlü bir
kampanyanýn
Fransa'daki,
Yunanistandaki yasalarýn
püskürtülmesi gibi bir
etkiye sahip olabileceðini
anlattý. Çeþitli okullardan
gelen arkadaþlar
okullarýndaki Yemekhane
Boykotu, Dikkat Güvenlik
var!, Bursa'daki "Ulaþým
kampanyasý" gibi yerel
deneyimleri de anlatarak,
"Medikomu vermiyorum"
kampanyasýnýn da
kolaylýkla yapýlabileceðini
anlattýlar. GSS kampa-
nyasýný yapan arkadaþlar
bu kampanyanýn kolaylýk-
la, ev, ev hastane, hastane
dolaþarak yapýlabildiðini
kendi deneylerinden de
yola çýkarak vurguladýlar.

Sempozyumda yasanýn
ertelendiði tarihe kadar
yapýlacak en küçük iþin
bile çok büyük kampa-
nyalarý örgütleyeceði ve
TTB'nin eylem takvimi
olan 1, 11 ve 14 Mart'ý
örgütlememiz gerektiði,
güçlü geçen her eylemin
Temmuz'dan önce
muhtemel olan bir mitin-
gin örgütlenmesine büyük
katkýsý olacaðýný anlatýldý. 

NNeevviinn  ÖÖððeerr

Kadýköy’de
Barýþ  Panayýrý

Küresel BAK gelenek-
selleþen Barýþ Panayýrý’ný
bu yýl 9-11 mart tarih-
lerinde gerçekleþtirecek.
Bu sene panayýrýn bir
temasý olacak. Ýþgal altýn-

daki kente barýþ köprüsü
oluþturacaðýz. 

Panayýr hazýrlýk toplan-
týlarýna bakýlacak olursa
geçen yýlýn etkinliklerine
savaþý, iþgali daha fazla
teþhir eden yenileri
ekleniyor. 

Herkesin fikir makinasý-
na  döndüðü toplantýlarýn
ardýndan artýk iþ yap-
maya baþladýk. 

Daha renkli, daha umut-
lu ayný zamanda iþgal-
cilere, katillere daha da
öfkeli Geleneksel 2. Barýþ
Panayýrý’ýnda görüþmek
üzere.

AAssuummaann  DDeemmiirr

Ýþte
'vatansever
kuvvetler'!

Son olarak Mersin'de
yaptýklarý silahlý, bayraklý,
ýrkçý yemin töreni görün-
tüleriyle gündeme gelen
Vatansever Kuvvetler
Güçbirliði Derneði
(VKGB) o kadar vatansev-
ermiþ ki hakkýnda 1.5 tri-
lyonluk yolsuzluk
yapýldýðý iddiasýyla geçen
yýl yapýlan suç duyurusu
iþleme konmadý. 

VKGB'nin Denetleme
Kurulu üyesi Mustafa
Alpay'ýn 24 Ocak 2006 tar-
ihinde Ýçiþleri
Bakanlýðý'na yaptýðý
þikayetle ortaya çýkan yol-
suzlukta, 1.5 trilyonluk
dernek gelirlerinin resmi
kayýtlara geçirilmediði
belirlenmiþti. Mülkiye
müfettiþleri yaptýklarý iki
aylýk incelemede, dernek-
teki resmi evraklarda

sahtecilik, yalan beyan,
usulsüzlük ve sigorta
mevzuatýna aykýrý eleman
çalýþtýrma gibi suçlar da
tespit etmiþti. Ankara
Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'na suç duyu-
rusunda bulunulmasýna
raðmen, dernek hakkýnda
herhangi bir dava açýl-
madý. 

Hazýrlanan raporda
dernek baþkaný Ünal'ýn
1.5 trilyon liralýk dernek
gelirinin kayýtlara geçir-
ilmediði, çok sayýda
baðýþçýnýn elindeki mak-
buzun dernek kayýtlarýn-
da karþýlýðý olmadýðý;
derneðin Genel Baþkan'ýn
yakýnlarýna borçlu göster-
ilerek paralar transfer
edildiði; otellerdeki
toplantýlarýn, Mersin'deki
2 bin metrelik bayrak
yürüyüþü gibi organiza-
syonlarýnýn maliyetlerinin
ve kimler tarafýndan
karþýlandýðýnýn bilin-
mediði" iddialarýna yer
verildi. Raporda, Taner
Ünal'ýn, "yönettiði konut
kooperatifinde bir daireyi
birden fazla kiþiye sattýðý;
kooperatifle iliþkisi olan
bir kiþiyi uzman erbaþlýk-
tan atýlan Yakup adlý bir
kiþi ve adamlarýna
ayaðýndan kurþunlattýðý;
olayla ilgili davanýn
Ankara Adliyesi'nde
devam ettiði" iddialarýna
da yer verildi. 

Görüldüðü gibi vatan-
severliði elden býrak-
mayanlar kendi vatan-
larýný soyup soðana
çevirmekten da geri
kalmýyor. Ne demiþler:
"Bülbülü altýn kafese koy-
muþlar, 'Kaç ayar?' demiþ"

BBeettüüll  SSüümmbbüüll

sosyalistisci
@gmail.com

1.5 trilyon götüren vatanseverler!
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Bir insanýn
deðeri

11 Eylül saldýrýlarýnda
hayatýný kaybedenlerin
yakýnlarýna ve
yaralananlara ABD
toplam 7 milyar dolar
tazminat ödemiþ. 2878
aileye ödenmiþ bu
tazminat. Tabi bu hesap
baþka hesap olduðu için,
7 milyarý 2878'e bölerek
ailelere ödenen tazminat
miktarýný bulmak olasý
deðil.

Ödenen tazminatlar
ölenlerin zengin veya
fakir olmasýna göre ve
yaþlarýna göre deðiþiyor.
Ölen en zengin 25 kiþiye
aile baþý 7 milyon dolar
ödenirken, fakir ve yaþlý
olarak hayatýný kaybe-
den birinin ailesine ise 1
milyon dolar ödenmiþ.

Geçtiðimiz yýllarda hay-
atýný trafik kazasýnda
kaybeden 8 yaþýndaki
Maki Ayaz'ýn ailesi taz-
minat davasý açmýþtý.
Mahkeme, ailenin
çocuðun büyümesi için
52 bin 294 YTL 66 YKR
masraf yapacaðýný, buna
karþýlýk çocuðun 18
yaþýndan sonra 5966
YTL 52 YKR kazanabile-
ceðini iddia eden rapora
dayanarak tezminat
istemini reddetmiþti.
Oysa kazada, hakkýnda
dava açýlan otobüs fir-
masý %75 hatalý bulun-
muþtu. Mahkeme özetle,
"fakirsiniz, masraftan
kurtuldunuz" kararýna
imza atmýþtý.

Ýþin ilginci, ABD yaptýðý
ödemelerde de, mah-
keme tazminat talebinin
reddinde de haklý! Yýlda
milyonlarca dolar kaza-
nan bir insanla, kýt ka-
naat geçinen bir insanýn
"kaybý" ayný "deðerde"
olabilir mi? Kâr üzerine
kurulu bir sistemde in-
sanlar da gelirleri üze-
rinden deðer sahibi olur-
lar elbette.

Anti kapitalist hareke-
tin en önemli slogan-
larýndan biri de "kâr
deðil insan". 

Saðlýkta dönüþüm pro-
gramýný uygulamaya
geçirmek isteyenler de
kâr elde edebilmek için
bedenlerimize göz dik-
miþ, saðlýðýmýz üzerin-
den para kazanmak için
ellerini ovuþturuyorlar.
Ellerinin içini çevirip,
avuçlarýný yalamalarýný
saðlamak da bize,
"insan"a düþen.

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

AAyynnýý  hhiikkaayyee
Aslýnda bu bir ilk deðil.

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

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

KKüürreesseell  ýýssýýnnmmaayyaa
ççöözzüümm  mmüü??

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

larýn depolanmasý için
adres olarak Toroslar gös-
teriliyor)

Nükleer enerji
söylendiðinin aksine
ekonomik deðildir. Bir
nükleer santral'in kurul-
masýnýn maliyeti 3-5 mil-
yar dolar. Yarattýðý
canavarlardan biri olan
atýklarýn kaldýrýlmasý ise 38
milyon euro'ya mal oluyor.

Nükleer santrallede yakýt
olarak uranyum kullanýlýy-
or ve dünyanýn 60 yýllýk
uranyumu kalmýþ durum-
da. Zaten bir santralin
kurulumunun yýllar
sürdüðünü düþünürsek
nükleer santral planlarýnýn
gelecekle ne kadar
alakadar olduðu da ortaya
çýkýyor. Ayrýca uranyum-
dan açýða çýkan plütonyum
izotopunun radyasyon
yayma potansiyelini yüzde
1 oranýnda düþürmek için
bile 24 bin 400 yýl geçmesi
gerekiyor.

Nükleer enerjinin bir
ihtiyaç olduðunu iddia
edenler tezlerini
güçlendirmek için gerçek-
liði olmayan açýklamalarda
bulunuyorlar. Bahsedildiði
gibi nükleer enerji küresel
ýsýnmanýn çözümü
deðildir. Nükleer enerji
küresel iklim deðiþikliðinin
nedenlerinden biri olan
fosil yakýtlarýn yakýl-
masýnýn önüne geçemeye-
cektir. Fosil yakýtlarýn
yakýlmasý ile saðlanan
enerjinin yüzde 10'unun
saðlanmasý için bile bin
santral kurulmasý gerekiy-
or. Kaldý ki santrallerin
inþaasýnda bile sera gazý
salýnýmý azýmsanmayacak
derecede yüksek.

NNüükklleeeerr  eeþþiittttiirr  ööllüümm
Tüm bu teknik falso-

larýnýn yaný sýra en önem-
lisi nükleer santraller canlý
yaþamýnýn geri dönüþü
olmayan zararlara sokul-
masý demek. Ölüm demek.
Yeni Çernobil'ler demek.

Etkisi onyýllarca sürecek
felaketler demek.

Çözüm rüzgar, güneþ
hatta dalga enerjisi gibi
yenilenebilir, temiz enerji-
lerin kullanýlmaya baþlan-
masý olmalýdýr.  20 yýl
içinde rüzgar enerjisi
dünya enerjisinin yüzde
20'sini, güneþ enerjisi ise 2
milyar kiþinin elektrik
ihtiyacýný karþýlayabilir. 

Nükleer santrallerin yan-
lýþlarý, getireceði felaketler
bu kadar açýk ve çözüm de
bu kadar basit iken Sinop'a
nükleer santral kurmak
isteyenlere yani  on bin-
lerin ölümüne, sakatlan-
masýna neden olanlara,

çevre felaketi yaratanlara
izin vermeyeceðiz.
''Nükleer santral Sinop'un
þansýdýr. Nükleer enerji ile
turizm mi olur demeyin,
ben diyorsam bal gibi
olur.'' diyen turizm Bakaný
Koç'a  'Nükleer santraller
bal gibi de  ölüm demek-
tir.Nükleer santral isteyen
de katildir.' diyeceðiz.

28 Nisan'da Kadýköy'de
olmak önemli. Önemli
çünkü onlar nükleer enerji
derken biz 'güneþ rüzgar
yeter' diyeceðiz. Onlar ölü-
mü savunarak  katil olduk-
larýný kabul ederken biz
'baþka bir dünya mümkün'
diye haykýracaðýz.

Çözüm nükleer diyorlar, inanma!

Dünya  ölüyor

Dünya bu
canavardan vazgeçiyor
NNüükklleeeerr  ssaannttrraalllleerr  bbiirr  bbiirr  kkaappaannýýyyoorr

Ýspanya 1984'te nükleer enerji kullanýmýný dur-
durma kararý aldý.

Almanya 1998'de aldýðý bir karar ile 20 yýl içinde
santrallerini kapatacaðýný açýkladý.

Ýtalya Çernobil felaketinden sonra dört santralini
de kapattý.

Ýsveç enerjisinin yarýsýndan fazlasýný nükleer
enerjiden saðlarken yaptýðý referandumdan 'nük-
leere hayýr' sonucu çýkýnca santrallerini kapatmaya
baþladý.

Ýngiltere son yirmi yýlda yeni santral inþa etmedi.

28 Nisan
Baþka  bir  enerji  mümkün

KKaaddýýkkööyy’’ddee  kküürreesseell  ýýssýýnnmmaayyaa  kkaarrþþýý
KKEEGG  mmiittiinnggii


