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ÝÝþþee YYaarraammaazz BBiirr AAddaammýýnn ÝÝþþee
YYaarraammaazz YYaazzýýllaarrýýnnddaann BBiirr TTaanneessii

----SSSSOOOONNNN----
Bir sabah gözlerimi büyük bir telaþla

açtým. Aniden yataktan fýrlayýp, aynaya
doðru koþmaya baþladým. Aynaya baktým.
Ayna bana baktý. Ne ben biþey görebildim
aynada ne de ayna biþey görebildi bende.
Yüzüm nerede? Daha da yakýnlaþarak
soracaksam bu sorularý; burnum nerede?
Ya gözlerim? Uzun uzun olan saçlarýma ne
oldu? Sivilcelerim? Dudaklarýmý göremiyo-
rum artýk? Ben mi göremiyorum, ayna mý
göstermiyor? Eeeee! Sýkýldým!
Göstereceksen göster! Ayna ayna söyle
bana var mý benden daha görünmezi bu
dünyada? Ayna? Ayna da konuþmuyor. Bir
elektrik direðine gitmeli. Elektrik direðine
gidip üstüne oturmalý ve düþünmeye baþla-
malý. Elektrik direðinin üstünde düþünen
adam. Açtým kapýyý, adým attým iki metre
kadar ve hooooop iþte direðin üstündeyim.
Þimdi daha iyi düþünebilirim. Ayna neyi
gösterir? Kendini... Kendine aynada bak-
mak ne demek? Kendine aynada bakýp
görememek mi?  Aynada kim ne zaman
kendini göremez? Hayal-et! Hay-al-et!
Hayaletler!  

Baraka'nýn içinde satýlmak istenen bir
yazýhane var. Yazýhanenin üstünde bir
karýnca. Karýncanýn üstünde bir bardak.
Karýnca, içinde su olan dopdolu bir bardak
taþýyor. Soyunuyorum. Donla kalýyorum ve
atý veriyorum kendimi suyun içine, bar-
daðýn ortasýna ve baþlýyorum yüzmeye...
Yüzerken birileri kulaðýma birþeyler fýsýldýy-
or;

A: Yaþamýn içinde sorulardan çok cevap-
larý olan bir insan düþünün. Aþkla ilgili,
sevmekle ilgili, solculukla ilgili, þiirle ilgili,

cinsellikle ilgili, seninle, benimle, onunla
ilgili... Herþey ile ilgili bir insanýn cevabý
olmasý ne demek?

B: Cevaplar mý? Cevaplarýn hayatýmýz-
daki yeri nedir? Yaþamý sorularýn yön-
lendirmesiyle cevaplarýn yönlendirmesi
arasýnda fark var mýdýr? Bu fark nedir?

C: Sevgilime  olan aþkýmý anlatmak için
ona kýrmýzý bir gül alacaðým. Akþam yemek
yiyeceðiz ve masada beyaz bir mum ola-
cak, ýþýklar kapalý. Elimizdeki iki bardak
suyu cepte para olmadýðý için þarap diye
düþünmeye baþlayacaðýz. Mum ýþýðýnda,
kýrmýzý þarap eþliðinde bir akþam yemeði
ve aþk. Ne kadar da romantik deðil mi?
Romantik erkek? Romantik kadýn?
Romantik sevgililer?

D: 14 Þubat Sevgililer Günü. Sevgilime
içinde kýrmýzý bir kalp olan þeyler
almalýyým. Ama illede kýrmýzý ve ille de
kalpli... Turuncu olursa olmaz. O zaman
aþk kokmaz? Aþk hep kýrmýzý mý kokar?

E: Hammal! Ben koca bir hammalým. Ay!
Ne kadar da itici bir sýfat. Hammal, amele...
Tiksiniyorum sizden. Ben bir hammalým ve
ben bir ameleyim. Benim hakkýmda neden
öyle düþünüyorsun? Sen mi düþünüyor-
sun? Birileri mi sana öyle düþündürtüyor?
Niçin? Niçin bana bu kavramlar biraz itici
gelir? Niçin çocuklarýnýn bir amele ve bir
hammal olmasýný istemez hiç bir anne ve
hiç bir baba?

F: Þiir böyle yazýlmaz. Hiç güzel
olmamýþ. Ben senin eski þiirlerinde de
oynamalar yapmasam senin diðer þiirlerin

de beðenilmeyecekti. Hem sen kimsin de
ben senin þiirlerini okuyayým. "Sen Nazým
Hikmet min?" 

G: Elinize bir kalem ve bir kaðýt alýn.
Unutmadan bir de türkçe sözlük. Açýn
kafaya göre bir sayfa, bakýn bakalým hangi
kelimeler var içinde; þiir yazmak boktan bir
iþtir ve bunun da nasýl yazýlacaðýný tarif
eden de boktan bir insandýr. Bu bir þiirdir ve
bu þiirde diðer þiirler gibi boktan bir þiirdir. 

Yukardaki bütün bu þýklar aslýnda fýsýltý
deðildi. Az önce çoktan seçmeli bir sýnava
girdik hepimiz. Ne yazýk ki hepimiz kaldýk.
Sýnavý geçemedik. Yaaaaa Besim hoca!..
Ve diðer öðretmen arkadaþlar; geçmek yok
tek baþýna ya hep bereber ya hiçbirimiz. Bu
sýnavdan hepsimiz kaldýk kalacaðýz da . Ta
ki çocuklarýn bir öðretmen ve öðretmen-
lerinde birer çocuk olduðunu kavrayana,
kavratana kadar.  

Merhaba sevgili okuyucu! Bütün bir
yazýyý geyik muhabbetine çevirdiðimi
düþünüyorsan haklýsýn. Ama inan sana
karþý hiçbir art niyetim yok. Sadece biraz
eðlenmeye çalýþýyorum. Ve kafam cevap-
larla bu aralar biraz karþýk. Çünkü herþeyin
içinde bir cevap. Neyi ne zaman
yapacaðým? Nereye gideceðim? Kimin
kitabýný okuyacaðým? Neyi yazacaðým?
Kimi seveceðim? Kim sevmeyeceðim?
Neye inanacaðým ve neye inanmaya-
caðým? Yemeði nasýl yemeyeceðimden tut
da nasýl seviþeceðime kadar her yerde tal-
imat her yerde direktif. Benim bu aralar
derdim neden her yerde cevaplar varken

neden hiçbir yerde soru-
larýn olmadýðýdýr. Her
gün, her dakika cevaplar-
la yaþayan bizlerin
yaþantýlarý devamlý yön-
lendirmelerle geçtiði için,
hayat bizim hayatýmýz
olmaktan çýktý. O yüzden
"Yaþasýn Soru Sormak ve
Kahrolsun Cevap
Vermek".

----BBBBaaaaþþþþ llll aaaannnnggggýýýý çççç----
Bu yazý kendini yaktý

mý? Evet bu yazý kendini
yaktý ve sen bunu göre-
meyecek kadar çok, çok
doðrunun ve çok
gerçeðin içindesin.
Öptüm hem de dudak-
larýndan...��

Halil Karapaþaoðlu
ruhsalkorku@yahoo.com

Edebiyatýn yanýlsama olduðunu fark ederek baþlayan süreçte en son man-
týksal adým, edebiyat kuramýnýn da yanýlsama olduðunu kabul etmektir. Bu
da demektir ki; "edebiyat" diye birþey yoktur. Edebiyat diye de birþey yoksa
bu yazý kendini on saniye sonra diri diri yakmaya baþlayacak... 

Halil EAGLETON 

ÝÝÝÝnnnnssssaaaannnn .... .... ....
TTTTrrrraaaa ffff iiiikkkk  ssss ýýýýkkkkýýýýþþþþ ýýýýkkkk  oooo   aaaannnn,,,,
SSSSaaaaaaaatttt   aaaakkkkþþþþaaaammmm  bbbbeeeeþþþþ   oooollllmmmmaaaammmmýýýýþþþþ   ddddaaaahhhhaaaa....
KKKKüüüüffffüüüürrrr   eeeeddddeeeessss iiii   ggggeeeellll iiii rrrr   eeeeddddeeeemmmmeeeezzzz  iiiinnnnssssaaaannnn .... .... ....
YYYYaaaabbbbaaaannnncccc ýýýý llllaaaaþþþþ ýýýý rrrr   dddd iiiiððððeeeerrrr   aaaarrrraaaabbbbaaaaddddaaaakkkk iiiinnnnddddeeeennnn  
ssss iiiivvvvrrrr iiii   kkkkuuuu llllaaaakkkk llll ýýýý   þþþþeeeeyyyyttttaaaannnn   ssssuuuurrrraaaa tttt llll ýýýý   ssssaaaannnnkkkk iiii   
bbbbeeee llllkkkk iiii   aaaazzzzrrrraaaa iiii llll   ddddiiiiððððeeeerrrr   aaaarrrr aaaabbbbaaaaddddaaaadddd ýýýý rrrr....   
BBBBiiii rrrr   bbbbaaaaþþþþkkkkaaaa  aaaarrrraaaabbbbaaaa   """"hhhhaaaadddd iiii   ssssüüüürrrr   yyyyaaaauuuu""""   
""""ddddoooonnnnggggdddduuuu  ggggaaaa llllddddýýýý   bbbbeeee""""
YYYYüüüüzzzzüüüü   ddddaaaa  uuuuyyyyuuuurrrr   gggg iiiibbbbiiii   ssssaaaannnnkkkk iiii ,,,,   eeeessssnnnneeeedddd iiii   aaaahhhhaaaa!!!!
kkkkeeeennnnddddiiii   ddddaaaa   eeeessssnnnneeeedddd iiii   oooo   aaaannnn;;;;   
SSSSeeeennnn  yyyyoooorrrrgggguuuunnnnssssuuuunnnn,,,,   oooo   oooo llllaaaammmmaaaazzzz....   
YYYYoooollllccccuuuu lllluuuukkkk   bbbbeeeellllkkkk iiii   OOOOmmmmoooorrrr ffffoooo'''' yyyyaaaa   LLLLeeeeffffkkkkooooþþþþaaaa'''' ddddaaaannnn ,,,,
BBBBeeee llllkkkkiiii   GGGGiiii rrrrnnnneeee ''''ddddeeeennnn   LLLLeeee ffffkkkkooooþþþþaaaa'''' yyyyaaaa .... .... ....
AAAACCCCEEEELLLLEEEE  EEEETTTTMMMMEEEEeeeeeeeeeeee
YYYYaaaakkkkllllaaaaþþþþýýýýkkkk  yyyyüüüüzzzz  mmmmeeeetttt rrrreeee   aaaarrrraaaallllaaaarrrrddddaaaa   tttt rrrraaaa ffff iiiikkkk  llllaaaammmmbbbbaaaallllaaaarrrr ýýýý   
hhhheeeerrrr   llllaaaammmmbbbbaaaaddddaaaa   bbbb iiii rrrr   ppppoooollll iiiissss
tttt rrrr aaaaffff iiiikkkk   ssssýýýýkkkk ýýýýþþþþýýýýkkkk ,,,,   bbbbeeee llllkkkkiiii   aaaaçççç ýýýý llll ýýýýrrrr   ddddaaaa   eeeevvvveeee   gggg iiiiddddeeeerrrr iiiikkkk....
UUUUmmmmuuuutttt llllaaaarrrr ýýýý   ttttüüüükkkkeeeetttt eeeennnn   tttt rrrraaaa ffff iiiikkkk  
eeeevvvveeee   gggg iiiiddddeeeemmmmeeeeddddeeeennnn  bbbbeeeezzzzdddd iiiirrrr iiii rrrr   hhhhaaaayyyyaaaatttt ttttaaaannnn

NNNNeeee  dddd iiiikkkkkkkkaaaatttt   kkkkaaaa llll ýýýý rrrr   nnnneeee  aaaakkkkýýýý llll .... .... ....
OOOOyyyyssssaaaa  eeeevvvvddddeeeennnn  ççççýýýýkkkkaaaarrrrkkkkeeeennnn   iiiiyyyy iiiiyyyydddd iiiikkkk,,,,   

iiiiþþþþtttteeeennnn  ççççýýýýkkkkaaaarrrrkkkkeeeennnn   ddddeeee  mmmmoooorrrraaaa llll llll iiii   þþþþiiiimmmmddddiiii   yyyyooookkkk
hhhh iiiiççççbbbbiiii rrrr iiii .... .... ....

SSSSoooorrrruuuunnnn  tttt rrrraaaaffff iiiikkkk ;;;;   ssss ýýýýkkkkýýýýþþþþ ýýýýkkkk,,,,   
iiii lllleeeerrrr lllleeeeyyyyeeeecccceeeekkkk  yyyyeeeerrrr   yyyyooookkkk ,,,,   aaaarrrr aaaabbbbaaaa  ççççooookkkk   

PPPPaaaarrrr aaaa  vvvveeeerrrr sssseeeekkkk  ddddeeee  kkkkuuuurrrr ttttuuuu llllssssaaaakkkk   bbbbuuuu  tttt rrrraaaaffff iiiikkkk tttteeeennnn
PPPPaaaarrrraaaa   vvvveeeerrrrsssseeeekkkk   ddddeeee  kkkkuuuurrrr ttttuuuullllmmmmaaaayyyy ýýýýkkkk   

bbbbuuuu  ssssoooorrrruuuunnnnddddaaaannnn   ddddaaaa .... .... ....   mmmmaaaa lllluuuummmm  ssssoooorrrruuuunnnnddddaaaannnn   ddddaaaa....
SSSSoooorrrruuuunnnnllllaaaarrrrddddaaaannnn   kkkkuuuurrrr ttttuuuu llllaaaammmmaaaannnn ýýýýnnnn   yyyyoooolllluuuu::::   
KKKKeeeennnnddddiiii   ssssoooorrrruuuunnnnuuuunnnnuuuu  kkkkeeeennnnddddiiiinnnn  ççççöööözzzzeeeecccceeeennnn ....

AAAAmmmmaaaa   kkkkuuuurrrr ttttuuuu llllmmmmaaaakkkk  yyyyooookkkk   ööööyyyylllleeee   tttteeeekkkk  bbbbaaaaþþþþ ýýýýnnnnaaaa   
YYYYaaaa   hhhheeeepppp   bbbbeeeerrrraaaabbbbeeeerrrr   yyyyaaaa  hhhh iiiiçççç  bbbbiiii rrrr iiiimmmmiiii zzzz   !!!!

ÇÇÇÇöööözzzzeeeemmmmeeeezzzzssssaaaakkkk   ççççeeeekkkkeeeecccceeeeyyyy iiiikkkk.... .... ....

BBBBeeeessss iiiimmmm  BBBBaaaayyyyssssaaaallll
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1111999977774444      yyyyaaaa
ddddaaaa  bbbbiiii rrrr

tttteeeeccccaaaavvvvüüüüzzzzccccüüüünnnnüüüünnnn  oooonnnnuuuurrrruuuu

aaaaddddýýýýnnnnýýýý   uuuunnnnuuuutttt aaaannnn  aaaaddddaaaayyyyaaaa  iiiinnnnddddiiii   kkkkýýýý rrrrmmmmýýýý zzzz ýýýý !!!!
yyyyaaaarrrr ýýýý lllldddd ýýýý   ttttuuuurrrruuuunnnnccccuuuu

rrrreeeennnnkkkklllleeeerrrreeee  ffffaaaazzzzllllaaaa  bbbbaaaaððððýýýý rrrrddddýýýý llllaaaarrrr !!!!
oooonnnnllllaaaa rrrr   bbbbaaaaþþþþkkkkaaaa  ttttoooopppprrrraaaakkkkllllaaaarrrrddddaaaannnn

eeeessss iiii rrrrggggeeeemmmmeeeeyyyyeeeennnn  vvvveeee   bbbbaaaaððððýýýýþþþþllllaaaammmmaaaayyyyaaaannnn
aaaammmm////eeeerrrr //// iiii ////kkkkaaaannnn  ççççiiii zzzzmmmmeeeelllleeeerrrr iiiiyyyylllleeee

vvvvaaaarrrr llll ýýýýðððð ýýýýmmmmýýýý   ttttüüüürrrrkkkk  vvvvaaaarrrr llll ýýýýððððýýýýnnnnaaaa  aaaarrrrmmmmaaaaððððaaaannnn
eeeettttmmmmeeeekkkk  iiiiççççiiiinnnn  ggggeeeelllldddd iiii lllleeeerrrr

eeeetttt tttt iiii lllleeee rrrr!!!!
rrrreeeennnnkkkklllleeeerrrr iiiinnnn   bbbbiiii llll iiiinnnncccciiiinnnn iiii   kkkköööörrrr   eeeetttt tttt iiii lllleeee rrrr!!!!

ssssüüüübbbbyyyyaaaannnnccccýýýý   ggggeeeennnneeeerrrraaaallll lllleeeerrrr iiiinnnn   aaaarrrrkkkkaaaa   bbbbaaaaccccaaaakkkkllllaaaarrrr ýýýý   aaaarrrraaaassss ýýýýnnnnddddaaaa
ssssaaaallll llllaaaannnnaaaadddduuuurrrraaaannnn  aaaammmmeeeerrrr iiiikkkkaaaannnn  mmmmaaaa llll ýýýý   ssssüüüünnnnggggüüüülllleeeerrrr iiii

bbbbaaaallll ttttaaaa  bbbbaaaallll ttttaaaa   ggggiiii rrrrddddiiii lllleeeerrrr
mmmmaaaarrrr iiiiaaaa '''' llllaaaarrrr ýýýýnnnn  ççççooooccccuuuukkkklllluuuuððððuuuunnnnaaaa

ddddöööörrrr tttt   bbbbaaaaccccaaaakkkkllll ýýýý   ggggeeeennnneeeerrrraaaallll lllleeeerrrr
ddddiiiikkkkiiii llll iiii   kkkkuuuullllaaaakkkkllllaaaarrrr ýýýý   aaaaððððýýýý zzzzddddaaaannnn  ssssaaaarrrrkkkkaaaannnn
kkkkoooommmmpppprrrraaaaddddoooorrrr   dddd iiii llll lllleeeerrrr iiiinnnnddddeeeennnn  ssssüüüüzzzzüüüülllleeeennnn

kkkkaaaannnnllllaaaa rrrr ýýýýyyyyllllaaaa  ggggeeee lllldddd iiii lllleeeerrrr
oooonnnniiiikkkkiiii   mmmmaaaarrrr tttt   bbbbiiiinnnnddddooookkkkuuuuzzzzyyyyüüüüzzzzyyyyeeeettttmmmmiiiiþþþþ----

bbbbiiii rrrrddddeeeennnn  ggggeeeellllddddiiii lllleeeerrrr

ddddaaaarrrraaaaððððaaaaççççllllaaaarrrr ýýýýnnnnddddaaaa  uuuulllluuuummmmaaaallllaaaarrrr ýýýýnnnnaaaa  eeeekkkklllleeeeddddiiii lllleeeerrrr ;;;;
""""bbbbuuuu  mmmmeeeemmmmlllleeeekkkkeeeetttt tttteeee  ggggaaaavvvvuuuurrrr   kkkkaaaallllmmmmaaaayyyyaaaaccccaaaakkkk""""

nnnnaaaarrrraaaa llllaaaa rrrr ýýýýyyyyllllaaaa
kkkkýýýý zzzz llllaaaa rrrr ýýýýnnnn   bbbbaaaaccccaaaakkkk  aaaarrrraaaassssýýýýnnnnddddaaaakkkkiiii   üüüüllllkkkkeeeeyyyyeeee
aaaarrrrmmmmaaaaððððaaaannnn  eeeetttt tttt iiiikkkklllleeeerrrr iiii   ttttüüüürrrrkkkk  vvvvaaaarrrr llll ýýýýððððýýýýnnnn ýýýý ....

AAAAzzzz iiii zzzz   ÞÞÞÞaaaahhhh

bir kez kadýn olmayý denedim...

karanlýkta soyunup
çýrýlçýplak kalýrken
aynanýn karþýsýnda

sevdiðim kadýndan çaldýðým rujla
kýrmýzýya boyadým dudaklarýmý...

ellerimi ojeleyip
kirpiklerimi rimelledim
göðüslerime sütyen taktým
bacaklarýmý aðda ile aldým ardýndan

penisimi kesip baltayla
modezle bir yarýk açtým yerine

kadýn oldum artýk
ben bir kadýným!

ýþýklarý "yaktým"...
çýrýlçýplak kalýrken 
aynanýn karþýsýnda

dudaklarýma
ellerime
kirpiklerime ve göðüslerime
bacaklarýma
penisime

baktým usulca
usulca saatlerce izledim kendimi...

kadýn oldum
kadýn olduðumu sandým...

Halil KarapaþaoðluHalil Karapaþaoðlu

Ýzle-Tartýþ ((((ÜÜÜÜccccrrrreeeettttssssiiiizzzz   SSSS iiiinnnneeeemmmmaaaa))))
Baraka Kültür Merkezi, 2003 Yýlýndan beridir, tam dört yýldýr,  projeksiyon eþliðinde, 

perdeye yansýtarak film gösterimi yapmaktadýr. Bugüne kadar 73 adet sinema filmi ve belgesel izledik.
Baraka’nýn tüm etkinlikleri gibi film gösterimlerimiz de ücretsizdir.

Her ayýn ilk Cumartesi gecesi saat 19:00’da Baraka Kültür Merkezi’nde buluþalým...

3 Þubat Cumartesi

CCaannii ((Monster))
1989 yýlýnda yedi kiþiyi öldüren ve ABD’nin ilk
kadýn seri katili olarak kayýtlara geçen Aileen

Wuornos’un gerçek hikayesi

YYöönneettmmeenn: Patty Jenkins
2003, ABD, 105 dk

3 Mart Cumartesi

Ekmek ve GüllerEkmek ve Güller
8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü vesilesiyle bir
baþyapýt. Otellerde oda hizmetlerini yapan ggööççmmeenn
kkaaddýýnn iþçilerin gerçek sendikalaþma mücadelesi...

YYöönneettmmeenn: Ken Loach
2000, Ýngiltere, 110 dk
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Liseli gençlerin sorunlarýyla ilgili arkadaþlarým da þöyle diyor;

LLiiSSEELLiiYYiiMMmmMMLLiiSSEELLiiYYiiMMmmMM !! !! !!
Merhaba;
15 yaþýný yeni doldurmuþ bir liseli olarak liseli gençlerin sorunlarýný
dile getirmek bana düþtü. Tabi ki liseli olmak çok kolay bir iþ deðil.
Liseli gençlerin sorunlarý hakkýnda yazý yazmak da kolay deðil. Bu say-
fayý hazýrlarken arkadaþlarýmdan da yardým aldým. Sað olsunlar onlar
da düþüncelerini hiç çekinmeden bana söylediler. Kendilerine çok
teþekkür ederim. Sayfayý okuyan arkadaþlarýn da biz liselilerin sorun-
larý ile ilgili görüþlerini çekinmeden bana iletmelerini bekliyorum...

ÖSS, yani Öðrenci Seçme Sýnavý… “Ýyi olan-
larý seçelim gerisi çöpe” anlayýþý yani. Beni en
derinden yaralayan konu da ÖSS. Hayatýmýzý
belirleyecek olan bu sýnava iki sene sonra gi-
receðim halde, þimdiden kara kara düþünmeye
baþladým. Þimdiden çalýþmaya baþlamalýyým,
ama ÖSS’ye hazýrlanmak evde olmuyor ki

çalýþýp yapalým. Dünya kadar para döküp
ders-hanelere gitmemiz gerek ÖSS yarýþýný
kazanmamýz için!
Peki ya ÖSS’ye gireceðim gün;
-artýk çok çalýþmaktan bunalýma girmiþsem,
-sevgilimden ayrýlmýþsam,
-yolda sýnava giderken bir kaza geçirirsem,
-otobüsümü kaçýrýrsam,
-bir gece önce yine elektrikler kesilmiþse ve
ben gecenin karanlýðýnda su içmeye giderken
düþersem…

Ne Yapacaðým???
ÖSS'nin make up'ý var mý???... Yok mu?
Peki ya ailesinin maddi durumu kötü olan bir
genç,  dershanelerin hiçbirinden burs kazan-
mamýþsa, otomatik olarak geleceðini mi 
kaybetmiþ oluyor?

Elektrikler kesilince, bizim sýnýfta da klima çalýþ-
mayýnca kendimizi buzullarda hissederek ders yaptýk.

Ceyda Alçýcýcoðlu
ceydaalcicioglu@yahoo.com   

“babasý okul sahibi olan bir öðrenci okula serbest kýyafetle gelebiliyormuþ. 
O can da biz patlýcan mýyýz?”

Eh… Ne deseler haklýlar!!! Yasak olan þeyi yapma psikolojisiyle ilgili herhalde; liseli gençlerin çoðu sigara içiyor ve
bundan gururla bahsediyorlar. Spor ayakkabý giymemiz yasak biz yine de giyiyoruz. Biz genciz. "Haçana beþ geye-
cem yau bu botlarý" deyip geyiyoruk spor ayakkabýlarýmýzý. Eðer yakalanýrsak ailelerimizi arýyorlar. “Bir daha
olmasýn” ihtarý ve bir takým tehditlerden sonra "hade sýnýfa" deyip gönderiyorlar bizi… Bence baþarýlý bir liseli
sosyal bir inek olmalý. O nasýl olacak ben çözemedim çözen varsa haberim olsun benim da.

� “son zamanlarda okullarda uyuþturucu maddelere ulaþmak çok kolay oldu! Kesici alet bul-
mak daha da kolay!”

“okullardaki kafeteryalar yetersiz olmasýna raðmen dýþardan yemek 
alýnmasýna neden izin verilmiyor?”��

� “okullarda spor ayakkabý giymemize neden izin vermiyorlar? 
Þikâyet etmeye de hakkýn yok!”

�

BIZZZZZZZZZZZZ!!!

DDeerrss:: Coðrafya 
Konu: Buzullarda yaþam
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EEbbrroo vvaaddiissiinnii
ççeevvrreelleeyyeenn tteeppeelleerr
uuzzuunn vvee bbeeyyaazzddýý..

BBuu ttaarraaffttaa hhiiçç ggööllggee vvee aaððaaçç yyookkttuu vvee iissttaassyyoonn ggüünneeþþiinn aallttýýnn--
ddaa uuzzaannaann iikkii  ddeemmiirryyoolluu hhaattttýýnnýýnn aarraassýýnnddaayyddýý.. ÝÝssttaassyyoonnuunn
cceepphheessiinnddee ssiinneekklleerrddeenn kkoorruunnmmaakk iiççiinn bbaarrýýnn ggiirriiþþiinnee aassýýllmmýýþþ
bbaammbbuu bboonnccuukklluu bbiirr ppeerrddee vvee hheemmeenn kkaarrþþýýssýýnnddaa bbiinnaannýýnn yyeerree
ddüüþþmmüüþþ ýýllýýkk ggööllggeessii vvaarrddýý.. AAmmeerriikkaallýý vvee yyaannýýnnddaakkii kkýýzz ddýýþþaarrýý--
ddaa,, ggööllggeeddee bbiirr mmaassaayyaa oottuurrdduullaarr.. HHaavvaa ççookk ssýýccaakkttýý vvee
BBaarrsseelloonnaa''ddaann  ggeelleenn eekksspprreess kkýýrrkk ddaakkiikkaa iiççiinnddee iissttaassyyoonnaa vvaarr--
mmýýþþ oollaaccaakkttýý.. BBuurraaddaakkii bbaaððllaannttýý nnookkttaassýýnnddaa iikkii ddaakkiikkaa dduurruupp
MMaaddrriidd''ee ddooððrruu yyoollaa ddeevvaamm eeddeecceekkttii.. 
""NNee iiççsseekk??"" ddiiyyee ssoorrdduu kkýýzz.. ÞÞaappkkaassýýnnýý ççýýkkaarrýýpp mmaassaayyaa kkooyy--
mmuuþþttuu..
""HHaavvaa bbaayyaaððýý ssýýccaakk,,"" ddeeddii aaddaamm ..
""HHaaddii bbiirraa iiççeelliimm..""
""DDooss cceerrvveezzaass"" ddeeddii aaddaamm ppeerrddeeddeenn iiççeerriiyyee ddooððrruu..
""BBüüyyüükk mmüü ??"" ddiiyyee ssoorrdduu bbiirr kkaaddýýnn kkaappýý aaððzzýýnnddaann..
""EEvveett.. ÝÝkkii bbüüyyüükk..""
KKaaddýýnn iikkii bbiirraa vvee iikkii kkeeççee aallttllýýkk ggeettiirrddii.. AAllttllýýkkllaarrýý vvee bbiirraa
bbaarrddaakkllaarrýýnnýý mmaassaayyaa kkooyyuupp aaddaammaa vvee kkýýzzaa bbaakkttýý.. KKýýzz tteeppeelleerree
bbaakkýýyyoorrdduu.. OOrraassýý ggüünneeþþttee bbeeyyaazzddýý.. AAþþaaððýýllaarrssaa kkuurraakk vvee kkaahhvvee
rreennkktteeyyddii..
""BBeeyyaazz ffiilllleerree bbeennzziiyyoorrllaarr,,"" ddeeddii kkýýzz .. 
""HHiiçç ööyylleessiinnii ggöörrmmeeddiimm,,"" ddiiyyeerreekk bbiirraassýýnnddaann bbiirr yyuudduumm aallddýý
aaddaamm..
""GGöörrmmüüþþ oollaammaazzssýýnn zzaatteenn..""
""OOllaabbiilliirriimm,,"" ddeeddii aaddaamm.. ""SSeenniinn ''ggöörrmmüüþþ oollaammaazzssýýnn'' ddeemmeenn
bbiirr þþeeyyii kkaannýýttllaammaazz..""
KKýýzz bboonnccuukklluu ppeerrddeeyyee bbaakkttýý.. ""ÜÜzzeerriinnee bbiirr þþeeyylleerr kkaarr--
aallaammýýþþllaarr,,"" ddeeddii "" NNee yyaazzýýyyoorr??""
""AAnniiss ddeell TToorroo.. BBiirr iiççkkii..""
""DDeenneeyyeebbiilliirr mmiiyyiizz??""
AAddaamm ppeerrddeenniinn aarraassýýnnddaann ""BBaakkaarr mmýýssýýnnýýzz??"" ddiiyyee sseesslleennddii..
KKaaddýýnn ddýýþþaarrýýyyaa ggeellddii..
""DDöörrtt rriiaall..""
""ÝÝkkii AAnniiss ddeell TToorroo iissttiiyyoorruuzz..""
""SSuuyyllaa mmýý oollssuunn??""
""BBiillmmiiyyoorruumm,,"" ddeeddii kkýýzz,, "" SSuu kkaattýýnnccaa ggüüzzeell oolluurr mmuu??""
""ÝÝyyii oolluurr..""
""SSuuyyllaa mmýý iissttiiyyoorrssuunnuuzz??""ddiiyyee ssoorrdduu kkaaddýýnn..
""EEvveett..""
""TTaaddýý mmeeyyaann kköökküü ggiibbii,,"" ddeeddii kkýýzz vvee bbaarrddaaððýý mmaassaayyaa bbýýrraakk--
ttýý..
""BBuu hheerr þþeeyyddee bbööyylleeddiirr..""

""EEvveett,,"" ddeeddii kkýýzz.. ""HHeerr þþeeyy mmeeyyaann kköökküü ttaaddýý vveerriirr.. ÖÖzzeelllliikk--
llee ddee ççookk uuzzuunn ssüürree bbeekklleeddiiððiinn hheerr þþeeyy,, aappsseenntt ggiibbii mmeesseellaa..""
""OOff,, kkeess þþuunnuu..""
""SSeenn bbaaþþllaattttýýnn,,"" ddeeddii kkýýzz.. ""BBeenn eeððlleenniiyyoorrdduumm.. ÝÝyyii vvaakkiitt
ggeeççiirriiyyoorrdduumm..""
""PPeekkii,, iiyyii vvaakkiitt ggeeççiirrmmeeyyii ddeenneeyyeelliimm ööyylleeyyssee..""
""PPeekkaallaa,, bbeenn ddeenniiyyoorrdduumm.. DDaaððllaarrýýnn bbeeyyaazz ffiilllleerree bbeennzzeeddiiððii--
nnii ssööyylleemmiiþþttiimm.. KKööttüü mmüüyyddüü??""
""ÝÝyyiiyyddii..""
""ÞÞuu yyeennii iiççkkiiyyii ddeenneemmeekk iisstteeddiimm:: ZZaatteenn tteekk yyaappttýýððýýmmýýzz bbuu,,
ööyyllee ddeeððiill mmii?? BBiirr þþeeyylleerree bbaakkmmaakk vvee yyeennii iiççkkiilleerr ddeenneemmeekk..""
""SSaannýýrrýýmm ööyyllee..""
KKýýzz ggöözzlleerriinnii tteeppeelleerrddee ggeezzddiirrddii..
""GGüüzzeell tteeppeelleerr,,"" ddeeddii.. ""AAssllýýnnddaa ttaamm ddaa bbeeyyaazz ffiilllleerree bbeenn--
zzeemmiiyyoorrllaarr.. BBeenn ssaaddeeccee aaððaaççllaarrýýnn aarraassýýnnddaann ggöörrüünneenn tteenn rreennggii--
nnii kkaasstteettmmiiþþttiimm..""
""BBiirr iiççkkii ddaahhaa aallaallýýmm mmýý??""
""OOlluurr..""
IIllýýkk rrüüzzggâârr bboonnccuukklluu ppeerrddeeyyii mmaassaayyaa ddooððrruu ddaallggaallaannddýýrrddýý..
""BBiirraa ggüüzzeell vvee ssooððuukk,,"" ddeeddii aaddaamm..
""GGüüzzeell,,"" ddeeddii kkýýzz..
""GGeerrççeekktteenn ddee ççookk bbaassiitt bbiirr ooppeerraassyyoonn bbuu,, JJiigg;;"" ddeeddii aaddaamm..
""HHaattttaa ooppeerraassyyoonn bbiillee ddeennmmeezz bbuunnaa..""
AAþþaaððýý bbaakkttýý kkýýzz,, zzeemmiinnee,, mmaassaannýýnn aayyaakkllaarrýýnnýýnn ddaa bbaassttýýððýý
yyeerree..
""SSeenniinn iiççiinn ssoorruunn oollmmaayyaaccaaððýýnnddaann eemmiinniimm,, JJiigg ..PPeekk bbiirr þþeeyy
ssaayyýýllmmaazz.. SSaaddeeccee iiççeerriiyyee bbiirraazz hhaavvaa ssaallýýnnaaccaakk,, oo kkaaddaarr..""
KKýýzz hhiiçç bbiirr þþeeyy ddeemmeeddii..
""BBeenn ddee sseenniinnllee ggeelleecceeððiimm vvee hheepp yyaannýýnnddaa oollaaccaaððýýmm.. ÝÝççeerriiyyee
hhaavvaa ssaallaaccaakkllaarr vvee ssoonnrraa hheerr þþeeyy ttaammaammýýyyllaa nnoorrmmaallee ddöönneecceekk..""
""PPeekkii ddaahhaa ssoonnrraa nnee yyaappaaccaaððýýzz??""
""ÝÝyyii oollaaccaaððýýzz.. TTýýppkkýý öönncceeddeenn oolldduuððuummuuzz ggiibbii.."" 
""SSeennii bbööyyllee ddüüþþüünnddüürreenn nnee??""
""BBiizzii hhuuzzuurrssuuzz eeddeenn tteekk þþeeyy bbuu.. BBuuggüünnee kkaaddaarr bbiizzii mmuuttssuuzz
eeddeenn tteekk þþeeyy..""
KKýýzz bboonnccuukklluu ppeerrddeeyyee bbaakkttýý,, eelliinnii uuzzaattttýý,, bboonnccuukk ddiizziilleerriinnddeenn
iikkiissiinnii eelliinnee aallddýý..
""VVee ssoonnrraassýýnnddaa bbiizziimm mmuuttlluu vvee iiyyii oollaaccaaððýýmmýýzzýý ddüüþþüünnüüyyoorr--
ssuunn..""
""ÖÖyyllee oollaaccaakk,, eemmiinniimm.. KKoorrkkmmaannaa ggeerreekk yyookk.. BBuunnuu yyaapp--
ttýýrraann bbiirrççookk kkiiþþii ttaannýýyyoorruumm..""  
""BBeenn ddee,,"" ddeeddii kkýýzz,, ""vvee ssoonnrraassýýnnddaa hheeppssii oo kkaaddaarr mmuuttlluu oolldduu--
llaarr kkii!!""
""PPeekkââllââ"" ddeeddii aaddaamm,, ""iisstteemmiiyyoorrssaann yyaappmmaakk zzoorruunnddaa
ddeeððiillssiinn.. EEððeerr iisstteemmiiyyoorrssaann sseennii  zzoorrllaayyaammaamm.. AAmmaa  ggeerrççeekk--
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Türkçeye çevirenler:
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tteenn ddee ççookk bbaassiitt bbiirr þþeeyy oolldduuððuunnuu bbiilliiyyoorruumm..""
""VVee bbuunnuu ggeerrççeekktteenn iissttiiyyoorrssuunn,, ddeeððiill mmii??""
""YYaappýýllaaccaakk eenn iiyyii þþeeyyiinn bbuu oolldduuððuunnuu ddüüþþüünnüüyyoorruumm.. FFaakkaatt
ggeerrççeekktteenn iisstteemmiiyyoorrssaann yyaappmmaannýý iisstteemmiiyyoorruumm..""
""VVee eeððeerr bbuunnuu yyaappaarrssaamm mmuuttlluu oollaaccaakkssýýnn,, hheerr þþeeyy eesskkiissii ggiibbii
oollaaccaakk vvee bbeennii sseevveecceekkssiinn,, ööyyllee mmii??""
""SSeennii þþiimmddii ddee sseevviiyyoorruumm.. BBiilliiyyoorrssuunn sseevviiyyoorruumm..""
""BBiilliiyyoorruumm.. FFaakkaatt oo þþeeyyii yyaappaarrssaamm eeððeerr,, bbiirr þþeeyylleerriinn bbeeyyaazz
ffiilllleerree bbeennzzeeddiiððiinnii ssööyylleeddiiððiimmddee bbuu yyiinnee ggüüzzeell oollaaccaakk vvee sseenniinn
ddee hhooþþuunnaa ggiiddeecceekk,, ööyyllee,, ddeeððiill mmii??""
""HHooþþuummaa ggiiddeecceekk ttaabbiiii.. ÞÞiimmddii ddee hhooþþuummaa ggiiddiiyyoorr ffaakkaatt bbuunnuu
ddüüþþüünneemmiiyyoorruumm.. KKaayyggýýllaannddýýððýýmm zzaammaann nnaassýýll oolluurruumm bbiilliirrssiinn..""
""EEððeerr oo þþeeyyii yyaappaarrssaamm bbiirr ddaahhaa hhiiçç kkaayyggýýllaannmmaayyaaccaakkssýýnn,,
ööyyllee mmii??""
""OOnnuunnllaa iillggiillii kkaayyggýý dduuyymmaayyaaccaaððýýmm ççüünnkküü ççookk ççookk bbaassiitt bbiirr
þþeeyy..""
""YYaappaaccaaððýýmm ööyylleeyyssee.. ÇÇüünnkküü kkeennddiimmii uummuurrssaammýýyyoorruumm..""
""NNee ddeemmeekk iissttiiyyoorrssuunn??
""KKeennddiimmii uummuurrssaammýýyyoorruumm..""
""AAmmaa bbeenn sseennii uummuurrssuuyyoorruumm..""
""AAhh,, ttaabbiiii.. FFaakkaatt bbeenn kkeennddiimmii uummuurrssaammýýyyoorruumm.. OO þþeeyyii
yyaappaaccaaððýýmm vvee ssoonnrraa hheerr þþeeyy yyoolluunnaa ggiirreecceekk..""
""EEððeerr bbuu þþeekkiillddee hhiisssseeddiiyyoorrssaann yyaappmmaannýý iisstteemmiiyyoorruumm..""
KKýýzz aayyaaððaa kkaallkkttýý vvee iissttaassyyoonnuunn ssoonnuunnaa kkaaddaarr yyüürrüüddüü..
KKaarrþþýýddaa,, ddiiððeerr ttaarraaffttaa,, EEbbrroo''nnuunn kkýýyyýýllaarrýý bbooyyuunnccaa ttaahhýýll ttaarr--
llaallaarrýý vvee aaððaaççllaarr uuzzaannýýyyoorrdduu.. UUzzaakkttaa,, nneehhrriinn öötteessiinnddeeyyssee
ddaaððllaarr.. BBiirr bbuulluuttuunn ggööllggeessii ttaahhýýll ttaarrllaallaarrýýnnýý bbooyyddaann bbooyyaa ggeeççttii
vvee aaððaaççllaarrýýnn aarraassýýnnddaann nneehhrrii ggöörrddüü kkýýzz..
""TTüümm bbuunnllaarraa ssaahhiipp oollaabbiilliirrddiikk.."" ddeeddii kkýýzz.. ""VVee hheerr þþeeyyee
ssaahhiipp oollaabbiilleecceekkkkeenn hheerr ggeeççeenn ggüünn bbuunnuu ddaahhaa ddaa iimmkkâânnssýýzz hhaallee
ggeettiirriiyyoorruuzz..""
""NNee ddeeddiinn??""
""HHeerr þþeeyyee ssaahhiipp oollaabbiilliirrddiikk ddeeddiimm..""
""HHeerr þþeeyyee ssaahhiipp oollaabbiilliirriizz..""
""HHaayyýýrr,, oollaammaayyýýzz..""
""TTüümm ddüünnyyaa bbiizziimm oollaabbiilliirr..""
""HHaayyýýrr,, oollaammaazz""
""HHeerr yyeerree ggiiddeebbiilliirriizz..""
""HHaayyýýrr,, ggiiddeemmeeyyiizz.. OO aarrttýýkk bbiizziimm ddeeððiill..""
""BBiizziimm..""
""HHaayyýýrr,, ddeeððiill.. OOnnuu bbiirr kkeezz sseennddeenn aallýýpp ggööttüürrddüülleerr mmii,, bbiirr
ddaahhaa aassllaa ggeerrii aallaammaazzssýýnn..""
""AAmmaa aallýýpp ggööttüürrmmeeddiilleerr kkii??""
""BBeekklleeyyiipp ggöörreecceeððiizz..""
""HHaaddii ggööllggeeyyee ggeerrii ggeell,,""ddeeddii aaddaamm.. ""BBööyyllee ddüüþþüünnmmeemmeelliissiinn..""
""DDüüþþüünnddüüððüümm bbiirr þþeeyy yyookk.."" ddeeddii kkýýzz.. ""BBeenn bbiilliiyyoorruumm
ssaaddeeccee.."" 
""SSeenniinn yyaappmmaakk iisstteemmeeddiiððiinn bbiirr þþeeyyii--"" 
""VVeeyyaa bbeenniimm iiççiinn iiyyii oollmmaayyaaccaakk bbiirr þþeeyyii yyaappmmaammýý iisstteemmiiyyoorr--

ssuunn.. BBiilliiyyoorruumm.. BBiirr bbiirraa ddaahhaa aallaabbiilliirr mmiiyyiizz??""
"" TTaammaamm.. FFaakkaatt aannllaammaann ggeerreekk--""
""AAnnllýýyyoorruumm,,"" ddeeddii kkýýzz.. ""KKoonnuuþþmmaassaakk??""
MMaassaayyaa oottuurrdduullaarr vvee kkýýzz vvaaddiinniinn kkuurraakk ttaarraaffýýnnddaakkii tteeppeelleerree
ddooððrruu bbaakkttýý.. AAddaammssaa kkýýzzaa vvee mmaassaayyaa bbaakkttýý.. ""AAnnllaammaallýýssýýnn,,""
ddeeddii aaddaamm,, ""iisstteemmiiyyoorrssaann,, yyaappmmaannýý bbeenn ddee iisstteemmiiyyoorruumm.. EEððeerr
sseenniinn iiççiinn bbiirr aannllaammýý vvaarrssaa sseenniinnllee bbiirrlliikkttee bbuunnuu yyaaþþaammaayyaa
hhaazzýýrrýýmm..""
""SSaannaa hhiiççbbiirr þþeeyy iiffaaddee eettmmiiyyoorr mmuu?? ÜÜsstteessiinnddeenn
ggeelleebbiilliirrddiikk.."" 
""TTaabbiiii kkii eeddiiyyoorr.. FFaakkaatt bbeenn bbaaþþkkaa kkiimmsseeyyii ddeeððiill,, ssaaddeeccee sseennii
iissttiiyyoorruumm.. BBaaþþkkaa bbiirriinnii iisstteemmiiyyoorruumm.. VVee oo þþeeyyiinn ççookk bbaassiitt
oolldduuððuunnuu bbiilliiyyoorruumm..""
""TTaabbiiii,, bbaassiitt oolldduuððuunnuu bbiilliiyyoorrssuunn..""
""BBööyyllee ddeemmeennii aannllýýyyoorruumm ffaakkaatt ggeerrççeekktteenn bbaassiitt..""
""BBeenniimm iiççiinn bbiirr þþeeyy yyaappaarr mmýýssýýnn llüüttffeenn??""
""SSeenniinn iiççiinn hheerr þþeeyyii yyaappaarrýýmm..""
""LLüüttffeenn,, llüüttffeenn,,  llüüttffeenn,, llüüttffeenn,, llüüttffeenn,, llüüttffeenn aammaa llüüttffeenn
ssuussaarr mmýýssýýnn??""
AAddaamm hhiiçç bbiirr þþeeyy ssööyylleemmeeddeenn iissttaassyyoonnuunn dduuvvaarrýýnnaa ddaayyaallýý
bbaavvuullllaarraa bbaakkttýý.. ÜÜzzeerrlleerrii ggeecceelleerriinnii ggeeççiirrddiikklleerrii ootteelllleerriinn eettiikkeett--
lleerriiyyllee ddoolluuyydduu..
""FFaakkaatt iisstteemmiiyyoorruumm sseenniinn þþeeyy yyaappmmaannýý,,"" ddeeddii ,, ""uummuurruummddaa
ddeeððiill oo..""
""ÇÇýýððllýýkk aattaaccaaððýýmm,,"" ddeeddii kkýýzz..
KKaaddýýnn,, ppeerrddeeyyii aarraallaayyýýpp eelliinnddee iikkii bbaarrddaakk bbiirraayyllaa ddýýþþaarrýý ççýýkkttýý
vvee oonnllaarrýý nneemmllii kkeeççee aallttllýýkkllaarrýýnn üüssttüünnee bbýýrraakkttýý.. SSoonnrraa ddaa ""TTrreenn
bbeeþþ ddaakkiikkaa iiççiinnddee ggeelliirr.."" ddeeddii..
""NNee ddeeddii??"" ddiiyyee ssoorrdduu kkýýzz..
""TTrreenn bbeeþþ ddaakkiikkaa iiççiinnddee ggeelliiyyoorrmmuuþþ..""
KKýýzz kkaaddýýnnaa tteeþþeekkkküürr eettmmeekk iiççiinn iiççtteenn bbiirr þþeekkiillddee ggüüllüümmsseeddii..
""ÇÇaannttaallaarrýý iissttaassyyoonnuunn ddiiððeerr ttaarraaffýýnnaa ttaaþþýýssaamm iiyyii oollaaccaakk,,""
ddeeddii aaddaamm.. KKýýzz ggüüllüümmsseeddii..
""PPeekkii.. SSoonnrraa ggeell ddee bbiirraallaarrýý bbiittiirreelliimm..""
ÝÝkkii aaððýýrr ççaannttaayyýý aallýýpp iissttaassyyoonnuu ddoollaannaarraakk ddiiððeerr rraayyllaarrýýnn
bbuulluunndduuððuu ttaarraaffaa ttaaþþýýddýý.. RRaayyllaarraa bbaakkttýý aammaa ttrreennii ggöörreemmeeddii..
DDöönnüüþþttee,, ttrreennii bbeekklleerrkkeenn iinnssaannllaarrýýnn oottuurruupp bbiirr þþeeyylleerr iiççttiiððii
bbaarrýýnn iiççiinnddeenn yyüürrüüddüü.. BBaarraa yyaannaaþþýýpp bbiirr AAnniiss iiççttii,, iinnssaannllaarraa
bbaakkttýý.. HHeeppssii ddee ssaakkiinnccee ttrreennii bbeekklliiyyoorrdduu.. BBoonnccuukklluu ppeerrddeeddeenn
ggeeççeerreekk ddýýþþaarrýýyyaa ççýýkkttýý.. OO,, mmaassaaddaa oottuurruuyyoorrdduu vvee kkeennddiissiinnee
ggüüllüümmsseemmiiþþttii..
""DDaahhaa iiyyii mmiissiinn??"" ddiiyyee ssoorrdduu..
""ÝÝyyiiyyiimm,,"" ddeeddii kkýýzz.. ""BBiirr þþeeyyiimm yyookk.. ÝÝyyiiyyiimm.."" ��

**** ÖÖyykküünnüünn oorriijjiinnaall iissmmii oollaann ""HHiillllss LLiikkee WWhhiittee
EElleepphhaannttss"" ddeeyyiimmiinniinn bbiirreebbiirr ççeevviirriissii ""BBeeyyaazz FFiill TTeeppeelleerr""
oollmmaakkllaa bbiirrlliikkttee aannllaamm kkaarrþþýýllýýððýý ""BBeekklleennmmeeyyeenn HHeeddiiyyee""ddiirr..
((ççnn))



Fransa'da II. Ýmparatorluðun
kurulmasýyla Fransýz burju-
vazisi ve iþçi sýnýfý hýzlý bir þek-
ilde geliþdi. Bununla baðlantýlý
olarak kýsa sürede II. Ýmpara-
torluk kendi iç dinamikleriyle
çeliþir duruma düþtü.
III.Napoleon imparatorluðun
devamýný saðlamak için
Almanya Prusya'sýna, 19
Temmuz 1870'de savaþ ilan
etti.

Fakat savaþ Napoleon'un ve
Ýmparatorluðun sonunu getire-
cekti. Almanya birliklerinin
önce Alsace ve Lorene'yi ele
geçirmesi, adýndan da Fransýz
birliklerini Sedan'da sýkýþtýrýp, bozguna uðrat-
masý, Napoleon'un teslim bayraðýný çekmesi,
Ýmparatorluðun sona erdiði anlamýna geliyordu.

Ýmparatorluðun çökmesiyle 4 Eylül'de ismi
"Ulusal Savunma Hükümeti" olan, burjuvazinin
egemenliðinde yeni bir hükümet kuruldu.
Blanquicilerin gerçekleþtirmiþ olduklarý
baþarýsýz darbe giriþimlerinden dolayý sosyal-
istler aðýr darbeler yemiþler; dolayýsýyla kurulan
yeni hükümeti þekillendirmede baþarýsýz
olmuþlardý. 

"Ulusal Savunma Hükümeti"  kýsa sürede
ismiyle çeliþerek Paris'i Prusya saldýrýlarýna
karþý tamamen savunmasýz býraktý. Marx'ýn
deyimiyle "Ulusal Savunma Hükümeti" artýk
"Ulusal Ýhanet Hükümeti" haline gelmiþti. Fakat
Parisli proleter bir yandan Bismarck despotunun
ordularýna; öte yandan ise kendi içindeki düþ-
mana, yani burjuvaziye karþý örgütlenerek,
komiteler oluþturarak baðýmsýz olarak
mücadele etmeye baþladý. Kýsa süre sonra bu
komitelerin toplandýðý ve delegelerinin çoðunun
Enternasyonal üyesi olan merkez komite kurul-
du. 

Ulusal muhafýzýn iþçi taburlarýnýn da katýlýmýy-
la, halk 5 Ekim günü Belediye Sarayýnýn önünde
Komün seçimlerinin yapýlmasý talebiyle eylem
yaptý. Halkýn talepleri dikkate alýnmadý ve Ulusal
Muhafýzýn tüm eylem ve toplantýlarý yasaklandý.

Artýk Fransa burjuvazisi Bismarck'ýn ordu-
larýndan çok, Parisli proleterden, kendilerinin
deyimiyle "ayak takýmý"ndan korkuyorlardý.
Hükümet 8 Þubat'ta oluþturduðu mecliste "Paris
halkýyla mücadele edebilmek için Prusyalýlarla
bir barýþýn þart olduðu" tezini kabul etti. Kararýn
hemen ardýndan Thiers yürütme baþkaný seçil-
di. Bismarck ile masaya oturan Thiers,

Almanya'ya Alsace ve Lorraine'yi vermeyi ve
beþ bin frank tazminat ödemeyi kabul etti.

Barýþýn hemen ardýndan burjuvazi bir çok
sosyal hakký kaldýrarak, Parisli proleterin uslan-
masý için elinden gelen tüm alçaklýklarý yap-
maya baþladý. Fakat Paris halký uslanmak þöyle
dursun, yoksulluk ve kýtlýðýn da etkisiyle daha
da isyankarlaþýyordu. Alman birliklerinin Paris'e
girmesiyle birlikte halk kendi parasýyla alýnan
toplarý þehrin çeþitli yerlerine, özellikle de Mont-
Martne Meydaný'na yerleþtirdi.

Hükümetin teslimiyle birlikte Ulusal Muhafýz
artýk tamamen Paris halkýna kalýdý. 3 Mart'ta
toplanan Ulusal Muhafýz "ULUSAL MUHAFIZ
FEDERASYON TÜZÜÐÜ"nü kabul ederek,

mücadeleye giriþiti.
Bismarck teslim olan Fransýz

askerlerini Thiers hükümetine
geri iade ederek, Paris prole-
taryasýyla baþa çýkma iþinden
sýyrýldý. 18 Mart 1871'de
Thiers, Bismarck'tan geri aldýðý
taburlarýný General Le Comte
komutasýnda, halkýn kendi
parasýyla alýp, þehre yer-
leþtirdiði 400 topa el koymasý
için görevlendirdi. Ordu toplarý
almak için Mont-Martne
Meydanýna girince karþýsýnda
paris proletaryasýný buldu.

Fakat ordu emirlere uymaz;
General Le Comte ve Clement

Thomas'ý kurþuna dizen ordu, kýsa sürede Paris
halkýnýn mücadelesiyle bütünleþti. Mont-Martne
Meydanýndan baþlayan isyan, dalga dalga tüm
þehri saracaktý. 18 Mart'ýn akþamý Thiers
Versailles'e kaçarken, Paris halký Belediye
Sarayý'ný ele geçiriyordu.

Artýk Paris Komünü'nün temelleri atýlmýþtý. 26
Mart'ta, 227,000 Parisli oy kullanmaya gitti ve
28 Mart'ta Komün Hotel de Ville'de ilan edildi.

Seçimlerin hemen ardýndan Komün 23 Mart'ta
açýkladýðý; '' (1)Emekciye emeðinin tam deðeri-
ni saðlamak.(2)Herkes için parasýz ve laik
eðitim.(3)Her türlü sosyal özgürlük.(4)Polisin ve
ordunun komünal düzeyde örgütlenmesi'' pro-
gramýnýn yanýnda cinsel eþitlik, belediyesel
özerklik, gece mesaisinin kaldýrýlmasý gibi bir
çok yeniliði de hayata geçirmek için çalýþmaya
baþladý. Bayraðýný ''Dünya Cumhuriyeti'nin
bayraðý'' olarak ilan etmesi ve Belçikalý, Leh,
Macar ve Ýtalyan gibi yabancý üyeleri de olmasý
Komün'ün Enternasyonal içeriðini açýklýyordu. 

Öte yandan kýsa zamanda toparlanan
Thiers'in ordusu 2 Nisan'da Komün'e saldýr-
maya baþladý. Banliyölerdeki haftalarca süren
çatýþmalardan sonra Komüncü'lerin Issy ve
Vanves Kalesini kaybetmeleriyle, Thiers'in
ordusu 21 Nisan günü Paris'e girmeyi baþardý.
Teslim olmayan Komüncüler (Federeler de
deniliyor) barikat çatýþmalarý da sonuç vermey-
ince þehri yakmaya baþladý. Sayýþtay, Danýþtay,
Polis Müdürlüðü ve Adalet Sarayý ateþe verilir.
Bir yandan þehir yok olurken, diyer yandan da
yüzlerce komüncü/federe kurþuna diziliyordu. 

Son silahlar Pere-lachaise mezarlýðýnda pat-
layacaktý. Çatýþmalar tüm direniþcilerin daha
sonra ismi ''Federeler Duvarý'' olacak duvarýn
önünde kurþuna dizilerek öldürülmesiyle son-
landý.

28 Mayýs günü Komün artýk yoktu. Kurþuna
dizme iþlemi askeri mahkemeler tarafýndan alý-
nan kararlarla uygulanýyordu. Olaylarda 20 bini
aþkýn Komüncü öldürüldü. 38 bini aþkýn
Komüncü  tutsak olarak kamplara sürüldü;
Enternasyonal yasaklandý; Paris 5 yýl boyunca
sýkýyönetim altýnda kaldý.

Paris Komünü'nün yok ediliþinden 9 yýl sonra,
sosyalistlerin çaðrýsýyla Komün'ü anmak için
Pére-Lachaise Duvarý önünde 25,000 kiþi
toplanmýþtý.

Bu gün hala "gök yüzünü fethe çýkmýþ"
Komüncü'lerin cesaretini örnek alarak, 1871'de
açýlan yoldan yürümeye devam ediyoruz.��
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BBBBEEEELLLLLL
LLEEEEKKKKÞubat 1979: Türkiye'deki devrimci

mücadele içerisinde Kýbrýslý solcu Sadýk
Cemil öldürüldü.
1 Þubat 1929: SSCB’de Grigori
Zinoviyev ve Leon Kamanev tutuklandý.
3 Þubat 1809: Evrim kuramýný geliþtiren
Ýngiliz biyolog Charles Darwin doðdu.
8 Þubat 1980: Tariþ direniþi baþladý.
9 Þubat 1871: Osmanlý'da ilk kez Karl
Marx'ýn bir makalesi Hakayik-ul Vakayi
gazetesinde yayýmlandý.
10 Þubat 1981: Genelkurmay
Sýkýyönetim Askeri Hizmetler
Koordinasyon Baþkanlýðý 5 sanatçýya
"teslim ol" çaðrýsý yaptý. "Teslim ol"
çaðrýsý yapýlan sanatçýlar Cem Karaca,
Melike Demirað, Þanar Yurdatapan,
Sema Poyraz ve Selda Baðcan'dý.
11 Þubat 1945: Yalta Konferans'ýnýn
sona ermesiyle Ýkinci Paylaþým Savaþý
sonrasý dünya düzeninin esaslarý belir-
lendi.
15 Þubat 1989: Afganistan'da Sovyet
iþgali sona erdi.
16 Þubat 1969: Amerikan 6. Filosu'na
karþý düzenlenen gösteriye faþist saldýrý.
Olaylarda 2 kiþi öldürüldü, 200 kiþi yara-
landý. Bu olay tarihe ''Kanlý Pazar'' diye
geçti. 
19 Þubat 1932: Halkevleri kuruldu
21 Þubat 1939: Türkiye, Ýspanya'daki
Franco rejimini resmen tanýdý.
22 Þubat 1848: Paris'te iþçiler ayaklandý.
Ýki yýl boyunca Avrupa'yý altüst edecek
iþçi devrimleri çýðýrý açýldý
27 Þubat 1917: Petrrograd'da büyük gös-
teriler, genel grev ve "Þubat Devrimi".
5 Mart 1871: Rosa Luxemburg doðdu.
6 Mart 1919: 3. Enternasyonal kuruldu.
8 Mart 1976: Türkiye'deki devrimci
mücadele içerisinde Kýbrýslý solcu
Mehmet Ömer öldürüldü.
12 Mart 1971: Türkiye'de IMF destekli
faþist darbe.
15 Mart 1938: SSCB’de Ekim Devrimi'nin
önderlerinden Nikolay Buharin, 18 kiþiyle
birlikte idam edildi.
15 Mart 1943: Stalin, 3. Enternasyonal’i
laðvetti.
18 Mart 1871: Paris Komünü kuruldu. 
18 Mart 1925: Fugasa Maden Ocaðý'nda
meydana gelen korkunç patlamada 8'i
Türk, 3'ü Elen 11 maden iþçisi can verdi.
Cesetler kimlikleri tespit edilemediði için
iki ayrý mezara karýþýk olarak gömüldü.
Bu korkunç kazadan sonra iþçi sýnýfý
sendikal örgütlenme çalýþmalarýna
baþladý.
Ý.Ö. 19 Mart 721: Tarihe geçmiþ ilk ay
tutulmasý Babil'de gözlendi. 
22 Mart 1987: Halkevleri mahkeme
kararýyla açýldý. Halkevleri'nin faaliyetleri
12 Eylül sonrasý Milli Güvenlik Konseyi
tarafýndan durdurulmuþ, yöneticileri
yargýlanmýþtý.
30 Mart 1972: Kýzýldere katliamý. THKP-
C lider kadrosu öldürüldü.
8 Nisan 1972: Ýspanyol ressam, kübizmin
öncüsü Pablo Picasso 91 yaþýnda,
Paris'te öldü. 
10 Nisan 1919: Meksikalý devrimci köylü
lideri Emiliano Zapata hükümet güçler-
ince tuzaða düþürülerek öldürüldü.
11 Nisan 1988: Kýbrýs’ta devrimci
mücadelede önemli bir yeri olan Halk-Der
ikinci kez kuruldu. 
19 Nisan 1775: Amerikan Baðýmsýzlýk
Savaþý baþladý.
19 Nisan 1943: Nazilerce istila edilen
Polonya baþkenti Varþova'daki
Yahudilere yönelik temizlik harekatýna
karþý, Varþova Gettosu Ayaklanmasý
baþladý
28 Nisan 1945: Partizanlar Mussolini'yi
kaçmak isterken yakalayýp, kurþuna
dizdi.

PPAARRÝÝSS
(18 MART 1871)

KKOOMMÜÜNNÜÜ
(27 MAYIS 1871)
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1974 öncesi güneyde yaþayýp da
Temmuz 1974'ten sonra kuzeye göç etmiþ
Kýbrýslý Türkler eski köylerinin ismini yeni
yerleþtikleri köye vermiþler. Ancak bu yer-
leþtikleri köyün yüzlerce yýllýk bir ismi var.
Güneydeki köylerinin yüzlerce ve belki de
binlerce yýllýk ismi de 1958'de emirle
deðiþtirilmiþ ve bu deðiþmiþ isimi yeni yer-
leþtikleri köye vermiþler. Ýþte insanlarýn
beyinlerine iþleyen tarihsizlik böyle birþey.

Akova diye tabelalarda yer bulmuþ
kuzeydoðu Mesarya köyünün
gerçek adý
Ýpsos(Gypsos)'dur. Ýpsos'un
1974 öncesi sakinleri tama-
men Kýbrýslý Elenlerden
oluþuyordu. (Daha eskilerde
bu köyde Müslüman
nüfusun yaþadýðýna dair
herhangi bir duyum yoktur.)
1974'de diðer köyler gibi

Ýpsos'un da zor kullanýlarak boþaltýlmasý
bu topraklarýn tüm tarihini deðiþtirdi. Sanki
Ýpsos diye bir köy yokmuþ gibi davranýldý
Kýbrýs'ýn kuzeyinde. Bu köyün ismi güney-
den göçmen olarak gelen ve  yerleþen
Kýbrýslý Türklerle birlikte Akova olarak
deðiþtirildi. Artýk köy Akova olarak biliniyor
ve Ýpsos ismi yerine Akova veya çok
seyrek olarak da köylülerin güneydeki köy-
lerinin ismi olan Vuda kullanýlýyor. Ýpsos'un
1960 sayýmýndaki nüfusu 1184 Elen olmak-
la birlikte, kuzeydeki son nüfus sayýmýnda
ayný köyün baþka adý ve baþka insanlarýy-
la olan nüfusu ortalama 600. 1960 nüfus
sayýmýnda Kalohorio diye yazýlan Larnaka
bölgesi köyü Vuda'nýn da -ki 58' sonrasý
ismi Akova olmuþtu- nüfusu 434 Türk ve
128 Elen'den oluþuyordu. 1974 bu köyün
Türk nüfusunun tamamýyla kuzeye gelme-
sine neden oldu iþte böylece 1950'lerden
baþlayan milliyetçi görüþ önce Vuda'yý
Akova sonra Ýpsos'u Akova yaptý. Binlerce
yýllýk isimleriyle birlikte kültür birikimi de
yaþayan insanlarýn bellekleriyle sýnýrlý
kaldý. Þimdi gençlerin birçoðu gözlerinin
renginden saçlarýnýn þekline, topraklarýnýn
davranýþlarýna etkisine kadar herþeyi ama

herþeyi yani tarihin günlük yaþama etkileri-
ni baþka bir biçimde gerçeðinden koparak
yaþýyorlar yapay tarih gerçek tarih oluyor
Ýpsos da ve diðer köylerde.

Vitsada (Mitsada) deðiþen ismiyle Pýnarlý
1964'e kadar iki toplumluluðunu devam
ettirmiþ ve bu tarihte Türk nüfusu "teþkilat"
kararýyla, tehditlerle ve hiçbir çatýþma
ortamý oluþmadan yýllarca göçmen edilmiþ
karma bir köydü. 1960 sayýmýnda 136 Türk
ve 266 Elen toplam 402 nüfusuyla karma
bir Mesarya köyüyken bugün bu nüfusun
yarýsýný bile barýndýrmayan tek kültürü içine
sindirmeye çalýþýrken kerpiç evleri yýkýlan
bir mezra görünümünde. Vitsada'dan yak-

laþýk 10 yýl göçmenlik yaþayan Kýbrýslý

Türkler yýllarca Çatoz ve Ýpsillat
arasýnda varolmaya çalýþtýlar. 20
Temmuz'da olanlarý bir kurtuluþ ve evler-
ine, köylerine dönüþ olarak görmüþ de ola-
bilirler. Ama Vitsada iki kültürlü yapýsýný
kaybetmiþ, köyün tabelalarý deðiþirken tari-
hinin de büyük bir bölümü silinmek isten-
miþ. 

Bugünkü nufusu ortalama 200. Binlerce
yýllýk geçmiþine karþýn bugün öksüz diye-
bileceðimiz bir þekilde varlýðýný devam
ettirme ýsrarýnda, tarihinden koparýlmýþ ve
ibretle izlenmesi gereken bir durumda.

Küllerinden Doðan Anka Kuþu
Topraklarýn ve evlerin tarihini deðiþtirmek

o kadar kolay görünse de insanlar; bildik-
lerini, duyduklarýný ve yaþadýklarýný çocuk-
larýna, onlar da kendi çocuklarýna nesilden
nesile anlatýyorlar. Bu sebeple kitaplarda
varolmasý devlet tarafýnda uygun
görülmeyen birçok tarihsel diyebileceðimiz
bilgiler aðýzdan aðýza ve okulda öðretilen
tarihden daha da kalýcý olacak þekilde
öðretiliyor. Ýþte 74 öncesi etrafý Türk köyleri
Abohor, Kuru Manastýr ve Mora ile çevrili

olan Elen köyü Eksomodoþ ile
Eksomodoþ'ta þu an yaþayan Kýbrýslý
Türklerin tarihi böyle birþey. Eksomodoþ
1974 öncesi tamamen Kýbrýslý Elenlerin
yaþadýðý bir köy iken bugün tamamen
Kýbrýslý Türklerin yaþadýðý bir köy haline
geldi ve adý da Düzova olarak deðiþtirildi.
Düzova ismi bu köye gelip yerleþen Kýbrýslý
Türklerin sözlü tarihin etkisiyle çok sýk kul-
landýklarý bir isim olmadý. Zaten geldikleri
köylerin 1958 itibarýyla deðiþen, yeni ismini
de kullanmýyorlardý. Bir de çevrede
yaþayan göç etmemiþ Kýbrýslý Türklerin de
olmasý "Eksomodoþ" isminin deðiþme
potansiyelini tabelalara raðmen iyice azalt-
tý. Bugün yaþayanlarýn çoðunluðunu
Larnaka kazasýna baðlý köylerden Petrofan

ve Goþþi'den gelen
Kýbrýslý Türkler oluþturdu.
Çevre köylerde yaþayan
insanlar da Goþþililere,
Üçþehitlerliler demedi.
Böylece sözlü tarihin
resmi tarih karþýsýndaki bir
diðer gücü ortaya çýkarak
Petrofan'a Esendað ve
Goþþi'ye Üçþehitler
dememizi engelledi. 

Eksomodoþ köyünün -ki
Lefkoþa kazasýna baðlýdýr-
1960'taki nüfusu 851
Kýbrýslý Elen'den oluþurken
1996 itibarýyla 555 Kýbrýslý
Türk'ten oluþuyordu. bugün-
den geriye bakacak olursak
1960 nüfus sayýmýndaki
rakamlarla 120 kiþilik
Petrofan, 167 kiþilik Goþþi ve
851 kiþilik Eksomodoþ resmi

tarihin sayfalarýna giremese de insanlarýnýn
gönüllerinde hala yer buluyor. Tabelalar
deðiþse de kültürü, gelenekleri, dili,
sövmeleri ve hatta isimleri yarým asýr geçse
de deðiþtirmek tabelalarý deðiþtirmek kadar
kolay olmuyor.

Hayatta da çeliþkiler yok mu? Bazen
insanlar þiddetle eski gelenekleri
savunurken bazen de yeni þeylere hýzlý bir
þekilde adapte olabiliyorlar. Ekonomik
koþullarý insanlarýn, yaþayýþlarýný da tüm-
den etkileyebiliyor. Toplumlarýn direniþle
karþýlýk verdiði en önemli nokta ise -ki
direniþ sadece fiziksel direniþ olarak da
algýlanmamalý- dýþtan zor kullanýlarak
yapýlmaya çalýþýlanlar ve demokrasinin
minimal kurallarýna bile hiçe sayan uygula-
malar. Kýbrýs'ýn kuzeyinde de yýllarca kul-
lanýlan þiddete karþý oluþan ve oluþacak
olan direniþ de böyle bir direniþ deðil
miydi? Ve böyle bir direniþ olmayacak mý?

Bir sonraki sayýya Maratouvuno,
Lapotoz, Singrasi, Aynagofo...

ÝÝnnssaannllaarrýýnn HHiikkaayyeessii KKööyylleerriinnÝÝnnssaannllaarrýýnn HHiikkaayyeessii KKööyylleerriinn
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Besim Baysal
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Eksomodoþ 1974 önce-
si tamamen Kýbrýslý
Elenlerin yaþadýðý bir
köy iken bugün tama-
men Kýbrýslý Türklerin
yaþadýðý bir köy haline
geldi ve adý da
Düzova olarak
deðiþtirildi.
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Öyle bir ülkede
yaþýyoruz ki her
alanda çifte stan-

dart, her alanda bir eþitsizlik vardýr. Özellikle Kýbrýs
Sorunu'nun çözümsüzlüðü koþullarýnda, tüm sorunlarýmýzý
ertelemek, her derdimizi çözüme, barýþa havale etmek Kýbrýs
Türk Halký'nda bir alýþkanlýk haline gelmiþtir.

Oysa Kýbrýs'ta barýþ, her alanda, üniversitede, iþ hay-
atýnda, okulda, ailede ve kültür sanat yaþamýnda,
üreten, emeði ile hakkýný arayan kitlelerin mücade-
lesinden geçer. Kýsacasý teker teker her bir so-
runumuz Kýbrýs Sorunu'na (emperyalizmin Kýb-
rýs'tan defedilmesine) ne kadar baðlýysa, Kýbrýs
Sorunu da tüm diðer sorunlara o kadar baðlýdýr. 

Bu sayýdan itibaren, çalýþma hayatýnda
yaþanan sorunlara ýþýk tutmaya ve bu sorunlarýn
çözümüne yönelik mücadeleye katký saðlamaya
çalýþacaðýz. Bu sayfa emeði ile geçinen, baþka bir
insaný sömürmek amacý gütmeyen herkesin katký, soru,
öneri, eleþtiri sunabileceði bir sayfa olacaktýr. Amacýmýz
emeðin ve emekçilerin mücadelesine katký saðlamaktýr.

Çalýþma hayatý ülkemizdeki en sorunlu alanlardan biridir.
Çalýþan kitlelerin büyük bir kýsmýný Türkiye'den gelerek çalýþ-
ma izni ile veya kayýt dýþý olarak çalýþan iþçiler oluþturmak-
tadýr. Göçmen iþçiler özellikle inþaat, lokanta ve konfeksiyon
sektöründe yoðunlaþmaktadýr. Göçmen iþçiler yanýnda
Kýbrýslý Türklerin de özellikle hizmet sektöründe, belediyel-
erde, sekreterlikte, tezgahtarlýkta yoðun olarak çalýþtýðýný
gözlemlemekteyiz. Ancak unutmamalýyýz ki göçmen iþçi de
olsa, Kýbrýslý Türk de olsa tüm çalýþanlarýn haklarý, çýkarlarý

ortaktýr. Yani bir devlet iþinde çalýþmayan veya özel bir yasa
ile kurulmuþ bir iþ yerinde çalýþmayan herkes iþçidir. Herhangi
bir iþte ücret karþýlýðý emeðini satan herkes iþçidir. Patronlar,
iþçilerin birlik olmasýný engellemek için Türkiyeli-Kýbrýslý, asis-
tan-düz iþçi, sorumlu, ustabaþý gibi pekçok sözde ayrýlýkla
iþçileri birbirlerinden ayýrýrlar. 

Oysa sorumlu da olsa, adýna ustabaþý da
dense hepimizin sigortasý, ihtiyat sandýðý asgari
ücretten yatýrýlýr. Bazýlarýmýza sigorta da yatýrýl-

maz. Ama en önemlisi hepimiz güvencesiz,
iþimiz patronun iki dudaðý arasýnda çalýþýrýz.
Oysa hepimizin sahip olduðu haklar vardýr. Bu hak-

larý bilmediðimiz için patronlarýn pekçok haksýzlýðý
karþýsýnda sessiz kalýyoruz. Bunun için hepimiz Kýbrýslý Türk
olsun, Türkiyeli olsun haklarýmýzý bilmeliyiz. Haklarýmýzý
bilmek ve birlik olmak bizim gücümüzdür. Çünkü haklarýmýzý
bilmek tek baþýna yeterli deðildir. Haklarýmýzý kullanmanýn
yolu birleþmekten geçer.

Ancak birleþen ve örgütlü iþçiler haklarýný patronlar karþýsýn-
da sonuna kadar savunabilirler. Patronlar, biz iþçiler
mücadele etmediðimiz sürece haklarýmýzý vermezler. Bundan
böyle "Ýþçi Haklarý" sayfasý, iþçilerin haklarýný öðrenmesi, bir-
leþmesi ve örgütlenmesine katký saðlamak amacýyla yayýn-
lanmaya baþlýyor.��

Ýþ Nedir?
Ýþ, insanlara faydalý olacak mal veya

hizmetlerin üretilmesidir. Ýçinde
yaþadýðýmýz kapitalist düzende insanlýða
faydalý olacak her þey patronlarýn para
kazanmasý için yapýlýr hale gelmiþtir.
Sermaye zenginlerde olduðu için iþi kuran
da sermaye sahibi olmuþ iþi yapan iþçi ise
patronun yanýnda bir köle haline gelmiþ.
Bu insanlýk düþmaný kapitalist düzen
deðiþmediði sürece de bu kölelik iliþkisinin
deðiþmesi imkansýzdýr.

Ýþçi Neden Çalýþmaya Gerek Duyar?
Ýþçi yaþamak için çalýþmalýdýr. Ýþçi

kazanacaðý maaþý ile hayatýný devam
ettirir ve bunu emeðini satarak yani
çalýþarak yapar. Ama iþ bununla bitmez.
Patron da kar etmek için iþçi çalýþtýrmak
zorundadýr. Yani sadece iþçi patrona deðil,
patron da iþçiye ihtiyaç duyar. Patron
emeði sömürmezse kar edemez.

Ýþçi Patrona muhtaç deðil midir?
Ýþçi patrona muhtaç deðildir. Ýþçi sade-

ce çalýþmaya muhtaçtýr. Asýl muhtaç olan
patrondur. Çünkü patron birilerini çalýþtýr-
mazsa kar edemez. Oysa iþçi illaki bir özel
patronun yanýnda deðil, iþçilere ait bir iþ
yerinde, kamuya ait bir iþletmede de

çalýþabilir. Ýþçi patronsuz da olsa çalýþarak
hayatýný kazanabilir. Ama pat-ronun mut-
laka bir iþçiye ihtiyacý vardýr.

O zaman neden patron güçlü, iþçi
güçsüzdür?

Bu kapitalist düzenin kanunudur.
Kapitalist düzen patronlarýn düzenidir. Ýþy-
erleri halkýn malý haline gelmedikçe
zenginler iþçileri
sömürmeye devam
edecek. Ancak iþçiler
yine de patronun
kölesi olmak zorunda
deðiller. Bunun için
kendilerine iþ veriyor diye patrona minnet
duyma anlayýþýndan vazgeçmeleri lazým.
Asýl patrona para kazandýran iþçilerdir.

Ýþçiler ne yapmalý?
Öncelikle kendilerinin iþçi, onlarýn patron

olduðunu bilecekler. Patron iþyerini para
kazanmak için kurmuþtur. Para kazanmak
için iþçiyi düþük ücretle ve kötü koþullarda
çalýþtýrmak zorundadýr. Dolayýsýyla iþçi ile
patron arasýnda uzlaþmaz bir çeliþki
vardýr. Patronlar ancak iþçilerin gücünü
gördüklerinde iþçinin haklarýný verirler.
Avrupa'da bugün iþçiler biraz rahatsa
zamanýnda verdikleri mücadeleden

dolayýdýr. Onun için iþçiler de haklarýný a-
rayacak ki daha iyi koþullara kavuþsunlar.

Peki patron iþçiyi durdurunca ne
yapacaklar?

Bir kere iþyerini ayakta tutan sermaye,
iþçilerin ödenmemiþ emeðidir. Ýþçilerin e-
meði ve çalýþmasý o iþ yerini ayakta tutar.
Bu nedenle öncelikle iþyerindeki ve çevre-

deki iþçiler birlik olup, patronun karþýsýna
dikilmelidirler. "Biz senin kölen deðiliz, biz-
imle istediðin gibi oynayamazsýn" deme-
lidirler.

Peki iþçiler daha böyle bir örgütlülük
kuramamýþlarsa ne yapacaklar?

Böyle bir birliktelik için mutlaka uðraþýl-
malýdýr. Çünkü örgütlü ve birlik olmaktan
daha garanti hiçbir çözüm yoktur. Ama
yine de bu birliktelik henüz kurulmamýþsa
o zaman yasal haklarýmýza bakmamýz
lazým.
Yasalarda Ýþçileri koruyan haklar var

mýdýr?

ÇÇaallýýþþmmaa YYaaþþaammýýnnddaa ÇÇaallýýþþmmaa YYaaþþaammýýnnddaa HHHHaaaakkkkllaarrýýmmýýzzllaarrýýmmýýzz
Münür Rahvancýoðlu
munurrahvancioglu@yahoo.com

hepimiz Kýbrýslý Türk olsun, Türkiyeli olsun hak-
larýmýzý bilmeliyiz. Haklarýmýzý bilmek ve birlik

olmak bizim gücümüzdür. Haklarýmýzý kul-
lanmak birleþmekten geçer

Bu
sayfa emeði ile

geçinen, baþka bir
insaný sömürmek
amacý gütmeyen

herkesin katký, soru,
öneri, eleþtiri sunabile-
ceði bir sayfa ola-

caktýr.

Soru Ve Cevaplarla Çalýþma YaþamýSoru Ve Cevaplarla Çalýþma Yaþamý

Yasalar iþçileri Türkiyeli ve Kýbrýslý diye ayýrmaz. Çalýþ-
ma hayatýndaki yasalara göre ücret karþýlýðý çalýþan
herkes iþçidir. Ve iþçi olmaktan kaynaklý haklarýný patron
iþçilere vermek zorundadýr.
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Yasalar esas olarak patronlarýn çýkar-

larýný korumak için patronlar tarafýndan
yapýlýr. Ama yasanýn yapýldýðý
zamanda dünyada ve ülkede iþçi
hareketinin gücü oranýnda
iþçilere de bazý haklar verilir.
Sendikalar bu haklarý almak
için en çok çalýþan iþçi örgüt-
leridir.

Þimdiki yasalarda iþçilerin ne
haklarý var?

Ülkemizdeki yasalarda patronlara birçok
haklar verilmiþtir. Ama iþçilerin de azým-
sanamayacak haklarý vardýr. Patronlar
iþçilerin bu haklarýný öðrenmelerini iste-
mez ve yasalarý kendi iþlerine geldiði gibi
kullanarak iþçiyi zararlý çýkarmaya çalýþýr-
lar. Ayrýca patronlar kendi yaptýklarý yasa
dýþý iþler için, iþçiyi korkuturlar ve onlara
bunu gizlemelerini yoksa ceza görecek-
lerini söylerler. Oysa patronun iþyerinde
yasa dýþý her uygulamasý iþçiyi deðil
patronu baðlar. Ýþçilerin haklarý ise asla
kaybolmaz. Bunlarý ilerleyen sayýlarýmýz-
da ayrýntýlý olarak inceleyeceðiz.

Peki Yasalar iþçileri Türkiyeli - Kýbrýslý
diye ayýrýr mý? Türkiyelilerin haklarý
Kýbrýslýlardan daha mý azdýr?

Yasalar iþçileri Türkiyeli ve Kýbrýslý diye
ayýrmaz. Çalýþma hayatýndaki yasalara
göre ücret karþýlýðý çalýþan herkes iþçidir.
Ve iþçi olmaktan kaynaklý haklarýný patron
iþçilere vermek zorundadýr. Sadece,
vatandaþ olan iþçiler "Çalýþma Ýzni"ne
gerek duymadan heryerde çalýþabilirler.
Ancak göçmen iþçiler bir iþyerinde çalýþ-
mak için o iþ yeri için "Çalýþma Ýzni"

almalýdýrlar. "Çalýþma Ýzni" almak iþçinin
yararýnadýr ve patronun sorumluluðudur.

"Çalýþma Ýzni" olmamasý iþçinin
suçu deðildir. "Çalýþma Ýzni"ni

çýkarmayan patron suçludur ve
ceza o patrona verilir. Ancak
iþçiler de "Çalýþma Ýzni"

almak için patronu  sýkýþtýrmalýdýrlar.
Çünkü "Çalýþma Ýzni" olan iþçi birçok hak-
larýný güvence altýna alýr. "Çalýþma Ýzni"
konusunu bir sonraki sayýmýzda daha
ayrýntýlý inceleyeceðiz. Ancak "Çalýþma
Ýzni" alsa da almasa da iþçiler Türkiyeli
olsun, Kýbrýslý Türk olsun, iþçi olmaktan
kaynaklý haklara sahiptir.

Bu haklar nelerdir?
Sonraki sayýlarýmýzda ayrýntýlarý ile

anlatacaðýmýz bu haklardan bazýlarý þun-
lardýr. Ýþçi iþten nasýl ayrýlmýþ olursa olsun
çalýþtýðý günlerin karþýlýðý olan maaþýna
(yövmiyesini) kimse el koyamaz, patron
iþçinin maaþýndan ne sebeple olursa
olsun kesinti yapýp bu parayý cebine ata-
maz. Her iþçinin haftada 1 gün istirahat
hakký vardýr, iþçiyi iþten durduracak olan
patron yasal sürelere göre bunu iþçiye
önceden söylemeli veya bu sürelerin
karþýlýðý olan maaþýný ödemelidir, her
iþçinin ücretli izin hakký vardýr, patron her
iþçi için sigorta, ihtiyat sandýðý parasý yatýr-

mak zorundadýr ve bunu iþçinin maaþýn-
dan kesemez, iþçinin vergisini patron öde-
mek zorundadýr, resmi tatil günlerinde
kimse çalýþmaya zorlanamaz. Gönüllü
olarak çalýþanlara günlük yövmiyesinin 2
katý ödeme yapýlmalýdýr. Günde 8 saatten
haftada 40 saatten fazla çalýþan iþçilere
günlük yövmiyesinin 1.5 katý ödeme yapýl-
malýdýr. Kýbrýslý olsun Türkiyeli olsun her
iþçiye sözleþme yapýlmasý zorunludur.
Kayýt dýþý olarak çalýþtýrýlan iþçiler için
patrona ceza yazýlýr. Ýþçiye ceza yazýlmaz.
Her iþin güvenliðinden patron sorumludur.
Makinelerin, iþin ve iþçinin zarar
görmemesi için kask, eldiven, bot ve
inþaatlarda iskelelerin saðlam ve bakýmlý
olmasý patronun sorumluluðudur. Kadýn
iþçilerin doðumdan önce ve sonra izin
haklarý vardýr. Ve daha inceleyeceðimiz
birçok hak vardýr. 

Bu haklar nasýl kullanýlýr?
Yasada yazýyor diye hiçbir patron

iþçilere haklarýnýn tamamýný vermez.
Haklarýmýzý aramanýn en garanti yolu
örgütlenmek ve birlikte mücadele etmektir.
Henüz örgütlenmemiþ iþçiler de haklarýný
Çalýþma Dairesi'ne baþvurarak arayabilir-
ler. Biz ilerleyen sayýlarda bu haklarýn her
birini teker teker inceleyeceðiz ve hangi
durumda ne yapýlmasý gerektiðine ýþýk
tutacaðýz.

Sorularým var size nasýl ulaþabilirim?
Posta adresimiz Esen sokak No:12/2

Mine Mazlum Apartmaný Dumlupýnar
Lefkoþa'dýr. E-mail kullanan kiþiler argas-
di@yahoo.com adresine mail de gönde-
rebilirler. Her sorunuza yanýt verilecektir.��

Ülkemizde 1998 yýlýndan beridir yürürlükte olan bir tüzük vardýr.  Ýnþaatlarda
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Tüzüðü bir inþaat alanýnda güvenlik açýsýndan
gerekli konularý anlatýr. 

Gördüðünüz fotoðraf Ocak ayý içinde Maðusa'da bulunan bir inþaatta çekil-
di. Fotoðraftaki inþaatýn hangi inþaat olduðunun hiçbir önemi yoktur. Çünkü
neredeyse bütün inþaatlarda durum aynidir. 

Fotoðrafta açýkça görüldüðü gibi iþçilerin üzerinde çalýþtýklarý skaloþa
(iskele) ve onu oluþturan bondolar (kalas) tamamen güvenliðe aykýrýdýr.
Tüzüðe göre hem birbirine hem hem de direklere baðlý olmasý gereken bon-
dolar, hiçbiryere baðlý deðildir.(Md 21) Ýþçiler çalýþýrken dengelerini kaybeder,
baþlarý döner veya deprem tarzý bir sallanma olursa dayanabilecekleri bir
korkuluk yoktur. Bu korkuluk tüzüðe göre en az 90 cm yüksekliðinde olmalýdýr.
Ayrýca malzemelerin alttaki iþçinin kafasýna düþmesini önlemek için bon-
dolarýn zeminine en az 20 cm'lik eteklik çekilmelidir.(Md 22) 

Ýki metreden yüksek bir yerde çalýþan herkese verilmesi zorunlu olan
emniyet kemerleri bu fotoðraftaki iþçilere verilmemiþtir.(Md 28) Bu inþaat gibi
yol kenarýnda olan inþaatlar çevreden geçenleri korumak amacýyla perdelen-
meliyken bu inþaatta böyle bir önleme lüzum görülmemiþtir.(Md 60) Ve yarý
çýplak çalýþan iþçilerin eldiven, bot ve kask gibi hiçbir koruyucu malzemesi
yoktur.(Md 66)

Doðrudan can güvenliðini ilgilendiren bu önlemlerin hiçbirini almayan bu
inþaat sahibinden hükümetimizin tek talep ettiði þey ÇALIÞMA ÝZNÝ'dir. Çalýþ-
ma izniniz varsa baþýnýza tuðla düþebilir, çiviye basabilir veya 5-10 metre yük-
sekten düþebilirsiniz. 
Yeter ki çalýþma izniniz olsun!!��

KKaasskk YYookk AAmmaa ÇÇaallýýþþmmaa ÝÝzznnii VVaarr!! VViiccddaannýýnnýýzz RRaahhaatt MMýý??KKaasskk YYookk AAmmaa ÇÇaallýýþþmmaa ÝÝzznnii VVaarr!! VViiccddaannýýnnýýzz RRaahhaatt MMýý??

Yasada yazýyor diye hiçbir
patron iþçilere haklarýnýn

tamamýný vermez. Haklarýmýzý
aramanýn en garanti yolu örgütlen-

mek ve birlikte mücadele etmektir. 

patron
iþçinin maaþýn-
dan ne sebeple

olursa olsun kesinti
yapýp bu parayý
cebine atamaz
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Çin'in çalýþma güvenliðinden sorumlu
bakaný Li Yizhong Çin'de her gün 300 ila 320
arasýnda kiþinin iþ kazasýnda hayatýný kay-
bettiðini söyledi. 

Çin'de 2006 yýlýnda 109 bin 403 kiþi iþ
kazalarýnda hayatýný kaybetti. Özellikle
madencilik sektöründe sýk sýk iþ kazalarýnýn
geçekleþtiði biliniyor. 

Hýzlý bir kapitalistleþme yaþanan Çin'deki
bu durumun nedeni iþ güvenliðine verilmesi
gereken önemin yetersizliðinden kay-
naklanýyor. Fakat bakan Yizhong bu ölümleri
"sanayileþmenin kaçýnýlmaz sonucu" olarak
niteleyerek kaçýnýlmazmýþ gibi göstermeye
çalýþýyor.��

Faþist bir suikast sonucu
öldürülen Agos Gazetesi Genel
Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'i
son yolculuðunda yalnýz býrak-
mak istemeyen 250 bine yakýn
insan Dink'in cenazesine katýldý.
Sabah saat 11.00’de Dink’in
öldürüldüðü Agos Gazetesi
önünde saygý duruþu yapýldý.
Hrant Dink'in eþi Rakel Dink bir
konuþma yaptý. Yapýlan konuþ-
manýn ardýndan Rakel Dink ve
kýzlarý ellerindeki güvercinleri uçurdular. Daha
sonra ise sayýsý kitle yürüyüþe baþladý. 

Yaklaþýk 8 kilometrelik yürüyüþ boyunca, kor-
tejin önünden giden bir otobüsten, Ermeni
müzikleri çalýndý. Yürüyüþe katýlanlar ellerinde
Hrant Dink fotoðraflarý taþýdýlar. Dövizlerden
bazýlarýnda Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve
Ýngilizce, "Hepimiz Hrant Dink'iz, Hepimiz
Ermeniyiz" sloganý yazýlýydý. 

Yürüyüþe katýlanlar MHP ve
BBP'nin parti binalarý önünden
geçerken "Faþizme Karþý Omuz
Omuza" sloganý attý. Yürüyüþ boyun-
ca halkýn evlerin pencerelerinden ve
balkonlarýndan alkýþlarla yürüyüþe
destek verdiði görüldü. 

Basýnýn slogan ve pankart
konusundaki manipülasyonlarýna
karþý Dink'in cenazesine katýlanlar
kontrgerilladan hesap soran ve
insanlarý halklarýn kardeþliðine

çaðýran "Katil devlet hesap verecek, Hepimiz
Hrant'ýz, Hepimiz Ermeni'yiz, Faþizme Karþý
Omuz Omuza" sloganlarýný attý. 

Hrant Dink 15 Eylül 1954'te Malatya'da
doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde
Zooloji eðitimi aldý. 5 Nisan 1996 tarihinde ilk
sayýsý yayýnlanan Agos gazetesi'nin kurucu-
luðunu, yayýn yönetmenliðini ve baþyazarlýðýný
üstlendi.(sendika.org)��

Çin: Günde 300 Kiþi
Ýþ Kazasýnda Ölüyor

Fransa'nýn baþkenti Paris'te evsizler için
çadýr kampý kuran Don Kiþot'un Çocuklarý
Derneði, çadýr eylemini Lyon ve Lille kentler-
ine de yaydý. Ülkenin bir çok yerinde yüzlerce
çadýr kuran dernek, bu eylemleri ile hükümeti
seçimler öncesi evsizler konusunda adým
atmaya zorluyor. 

Don Kiþot'un Çocuklarý Derneði Paris'te
Saint-Martin kanalý boyunca yaklaþýk 300
çadýr kurdu. Bununla birlikte evsizler
barýndýklarý bir çok yerde polis zoruyla
boþaltýlýyorlar. Fransa'nýn Tour kentinde kuru-
lan yaklaþýk 30 çadýr polis tarafýndan
boþaltýldý. ��

Fransa: Evsizlerin Çadýr
Eylemi

Ýspanya: Polisle 
Göstericiler Çatýþtý

1973 yýlýnda Þili'de yaptýðý Amerika destekli darbe ile Sosyalist
Devlet Baþkaný Allende'yi öldüren ve Þili'de uzun yýllar sürecek dik-
tatörlüðünü ilan eden Augusto Pinochet faþist baskýlarla kan kustur-
duðu Þili halkýna hesap veremeden öldü. 

Kötüler uzun yaþar lafýný doðrulayan Pinochet 91 yaþýndaydý.
Sosyalist Devlet Baþkaný Allende'yi öldürerek iktidarý ele geçiren
Pinochet'nin faþist diktatörlüðü 17 yýl devam etti. Ýktidarý ele geçirdik-
ten sonra siyasal partileri kapatan Pinochet anayasayý da yürülükten
kaldýrdý. Pinochet 17 yýllýk iktidarý boyunca 3 binin üzerinde kiþinin
ölümüne, on binlerce kiþinin iþkence görmesine, yaklaþýk 200 bin
kiþinin sürgün hayatý görmesine neden oldu. 

Pinochet'nin ölümü dolayýsýyla ulusal yas ilan edilmedi, devlet töreni
yapýlmadý; eski diktatör için askeri cenaze töreni düzenlendi.��

Pinochet Hesap Veremeden Öldü

Eðitim ve Saðlýk Küba
Bütçesinde Ýlk Sýrada

Küba 2007 yýlýnda Gayrisafi Milli Hasýlanýn
yüzde 22,6'sýný kamu saðlýðý ve
eðitim alanýnda harcayacak. Bu
oran Latin Amerika ülkelerinin bu
sektörlerdeki standartlarýnýn dört
katý. 

Adada saðlýk, eðitim, kültür,
spor, güvenlik ve sosyal
yardým için yapýlacak
harcamalar 2007
bütçesinin yüzde
69'unu oluþturuyor. 

Karayip ülkesinde dünyada da övgüyle
anýlan toplumsal kalkýnma oranlarý birçok zen-
gin ülkenin oranlarýný geçmiþ durumda. 

Bunun yaný sýra Küba, gelir daðýlýmýndaki
eþitlik ve saðlýk ile ilk ve orta öðretim alan-
larýnda verilen yüksek kalitedeki hizmetler
bakýmýndan Latin Amerika ülkeleri arasýnda ilk
sýrada yer alýyor. 

Küba ayrýca çocuk ölüm oranlarý ile iþsizlik
oranlarýnýn düþük olmasý ve halka ucuz gýda
saðlamasý bakýmýndan da ilk sýrada yer alýyor. 

Küba'nýn baþarýlarý, 15 yýldýr BM Genel
Kurulu tarafýndan da reddedilmesine raðmen
son dönemde þiddetini arttýran 40 yýlý aþkýn
ABD ablukasýna raðmen dünyada kabul
görmeye devam ediyor.

Küba 100 Bin Yabancý Doktora
Eðitim verecek

Küba'daki Latin Amerika Týp
Okulu (ELAM) rektörü Dr. Juan
Carrizo, Fidel Castro'nun on yýl
içinde 100 bin yabancýya hekim
olup dünyanýn yoksul halklarýnýn
acýlarýný hafifletebilmeleri için
eðitim verme hayalinin mümkün
olduðunu söyledi. 

ELAM, Küba Baþkaný'nýn
1998'de George ve Mitch kasýrgalarýnýn

Orta Amerika'daki kurbanlarýna yardým etmek
için Kübalý týp tugaylarý oluþturma kararýyla
kuruldu. 

Bugün 20 ülkeden toplam 21 bin genç insan
ELAM'da eðitim görüyor. 2005 ve 2006 yýl-
larýnda 3 bin kiþinin diploma almýþ olmasý bu
hedefin geçilebileceðini gösteriyor. 

Dr. Carrizo Kübalý doktorlarýn Afrika,
Venezuela ve baþka yerlerdeki yedi týp oku-
lunda lisans ve yüksek lisans eðitimi verdik-
lerini kaydetti. 

Týp okulunun rektörü, Fidel Castro'nun kay-
naklarý israf etmediðini,asýl fikrin "dünya
ülkelerine destek için atýlan her bir kum
tanesinin ilerde bir kumsala dönüþmesi"
olduðunu açýkladý.��

Bask ülkesindeki
S a i n t - S e b a s t i e n
kentinde, Ýspanya
tarafýndan yapýlmasýna
izin verilmeyen
eylemde polisle gösteri-
ciler arasýnda þiddetli
çatýþmalar yaþandý. 

Ýspanya cezaevlerindeki ETA tutuklularýnýn
serbest býrakýlmasý talebiyle yapýlmasý plan-
lanan gösteri hakim Ýsmael Moreno tarafýn-
dan yasaklandý. Yasadýþý olarak gösterilen
radikal Astaksuna örgütünün çaðrýsý üzerine
yasaða raðmen gösteri düzenlendi. 

Gösteriye katýlan yüzlerce genç ile güven-
lik güçleri arasýnda þiddetli çatýþmalar
yaþandý. Çok sayýda aracýn yakýldýðý gösteri
sýrasýnda güvenlik güçleri plastik mermi kul-
landý. Bu çatýþmalar ETA'nýn ateþkesinin
bozulmasýndan sonra gerçekleþti.��

ABD: Her 5 Hispanikten
Kökenliden 1’i Aç

ABD'deki en büyük Hispanik örgüt tarafýn-
dan hazýrlanan raporda, ABD'de yaþayan her
5 Hispanik kökenliden birinin aç olduðu belir-
tildi. 

Consejo Nacional de la Raza (NCLR) adlý
örgütün baþkaný Janet Murquia, raporda,
ABD'de yaþayan her beþ Hispanikten birinin
yeterli gelire sahip olmadýðýný ve ayrýca gýda
yardýmý programlarýný anlayacak kadar dil
bilgisine sahip olmadýklarý için de bu pro-
gramlardan faydalanamadýðýný bildiriyor.��

Dink’in Cenazesine 250 bin Kiþi Katýldý
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Amerikan Newsweek dergisi, Bush yöneti-
minin bu yýl söylediði en büyük yalanlarýný
okuyucularý için derledi. Dergi, "Yýlýn en büyük
yalanlarý" arasýnda Baþkan George W. Bush'un
"Savaþý kazanýyoruz" ve "Rumsfeld, sonuna
kadar görevde kalacak" açýklamalarýný saydý.
Dergiye göre, Bush Yönetiminin yýlýn en büyük
yalanlarý þöyle: 

“Kesinlikle kazanýyoruz”
Bush, 25 Ekim'de bir gazetecinin sorusunu

üzerine Irak savaþýnýn kazanýldýðýný çok kesin
bir ifade ile dile getirdi. 

“Sonuna kadar burada”
Bush, Savunma Bakaný Donald Rumsfeld'i,

yönetiminin son gününe kadar görev
yapacaðýný söyledikten birkaç gün sonra
görevinden aldý. 
“Cumhuriyetçilerin seçimi kaybedeceði

yalan “
Bush'un danýþmaný Karl Rove, ABD'deki ara

seçim öncesi cumhuriyetçilerin yenilgiye uðray-
acaðýný gösteren tüm kamuoyu yoklamalarýnýn
yanlýþ olduðunu öne sürdü.

Bush bilime müdahale ediyor
Amerika Birleþik Devletleri'nde aralarýnda

Nobel ödüllü 52 ismin de bulunduðu 10 bin bilim
insaný, bilime siyasi müdahalelere son ver-
ilmesini istedi. 

Bilim insanlarý Bush yönetimini "bilimsel veri-
leri siyasi amaçlarla sansürlemekle" suçladý. 

Kampanyanýn öncüsü bilim insaný örgütlerine
göre, bilimsel verilerin siyasi amaçlarla yanlýþ
yorumlanmasýna devam ediliyor. 

Kampanya yetkilileri kamusal alandaki bilim

yorumlarýnda küresel ýsýnmadan cinsel eðitime
kadar çeþitli alanlarda sansür ve siyasi müda-
haleye onlarca örnek sýralýyor. 

Kamu kurumlarýnda görev yapan bilim insan-
larýna iklim deðiþikliði konusunda konuþma
yasaðý getirilmiþ ve bu alanda çalýþan kiþilere
bulgularýný önceden belirlenen siyasi kararlara
uyarlamalarý talimatý verilmiþ.��

Son 3 Ayda Dünya - Son 3 Ayda Dünya - Son 3 Ayda Dünya - Son 3 Ayda Dünya 

Genetik dokusuyla
oynanmýþ tohumlara
dayanan tarýmcýlýk
Hindistan'da intihar-
lara yol açýyor. Tarým
tekelleriyle baþa çýka-
mayan, bankalardan
aldýklarý kredileri geri
ödeyemeyen çiftçiler
intihar ediyor. 

Tarým Bakanlýðý ver-
ilerine göre 1993-2003 yýllarý arasýnda 100
bin çiftçinin intihar ettiði Hindistan'da, 2003-
2006 arasý dönemdeyse her sene fazladan
16 bin kiþi intihar etti. 1993-2006 arasýnda
150 bin civarýnda çiftçinin intihar ettiði ülkede
bu onüç yýllýk dönemde gün baþýna 30 çiftçi
intiharý düþüyor. 

Yaþadýklarý su, hava, toprak, doðal çevre
kirlenen; ekonomileri iflas eden, borçlarý çýð
gibi artan çiftçiler Monsanto firmasýnýn en
büyük seri katil olduðunu söylüyor.��

Hindistan: Çiftçiler 
Ýntihar Ediyor
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Zapatistalar 13. Yýlý
Kutluyor

Meksika'da, yerli halkýn haklarý için silahlý mücadele veren
Zapatistalar, merkezi hükümete karþý baþlattýklarý ayaklanmanýn
13'üncü yýldönümünü kutluyor. Kutlamalara, Marcos önderliðinde
binlerce kiþi katýldý. 

Meksikalý yerlilerin haklarý için silahlý mücadele veren
Zapatistalar, 1 Ocak 1994'te Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Anlaþmasý'ný ve Chiapas eyaletindeki yoksulluðu protesto etmek
için ayaklanmýþtý. 

Marcos, kameralara yansýmayan konuþmasýnda Zapatistalarýn
Meksika'nýn yerli halklarý için hayatlarýný ortaya koymaktan çekin-
meyeceðini söyledi.��

Yunanistan: Genel Grev
Hayatý Durdurdu

Yunanistan'da kamu ve özel sektör
çalýþanlarýnýn "Hükümetin izlediði ekonomi
politikasýný" protesto etmek amacýyla yaptýk-
larý 24 saatlik genel grev ülkede yaþamý
durma noktasýna getirdi. 

Yunanistan Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu (GSEE) ile Yunanistan
Kamu Çalýþanlarý Konfederasyonu'nun
(ADEDY) çaðrýsýyla yapýlan greve, þehiriçi
ve þehirlerarasý ulaþýmda görev yapan oto-
büs, tren, metro, troleybüs, tramvay þoför-
lerinin katýlmasýyla özellikle büyük kentlerde
ulaþým durdu. 

Kamu bankalarý, elektrik ve su iþleri
daireleri ile PTT çalýþanlarýnýn eyleme katýl-
masýyla da müþteri hizmetlerinde aksaklýklar
yaþandý. 

Atina ile Pire kentlerinin de içinde bulun-
duðu Atika bölgesindeki devlet has-
tanelerinde çalýþan doktorlar da grevde yer
aldý. Hastanelerde yalnýzca güvenlik ve acil
yardým birimlerinin görev yaptýðý,
eczanelerin ise grev süresince kapalý olduðu
kaydedildi. 

Öte yandan, Olympic havayollarý çalýþan-
larýnýn da grev yapmasýyla özellikle iç hat
uçuþlarýnda çok sayýda sefer iptal edildi. 

Bu arada, Yunan Devlet Televizyonu
çalýþanlarý greve, 4 saatlik iþ býrakma
eylemiyle destek verdi.��

Kuzey Kutbu Ýçin
Tehlike Sinyalleri

ABD'de bir araya gelen biliminsanlarý,
Kuzey Kutbu'nun hýzla eridiðine iliþkin yeni
ve endiþe verici kanýtlar ortaya koydular. 

San Fransisco'daki Amerikan Jeo-fizik
Birliði toplantýsýnda sunulan verilere göre,
yýl boyu erimeyen buzullar da 2040 yýlýndan
itibaren yok olmaya yüz tutmuþ görünüyor. 

Bilimadamlarý, son verilere bakarak,
Kuzey Kutbu'ndaki koþullarýn, erimeyi daha
da hýzlandýracak sýnýra dayandýðýný söylüy-
orlar.��

Hayvanlar aleminin emekçileri olarak bilinen arýlar ABD'li silah tüc-
carlarýnýn emrinde kullanýlmaya baþladý. ABD'de bir nükleer silah fabrikasýnda çalýþan bilim insan-
larý, arýlarý patlayýcý koklayabilecek þekilde eðitmeye baþladýlar. 

New Mexico'daki Los Alamos Milli Laboratuvarý araþtýrmacýlarý, arýlara, patlayýcý tespit etiklerinde
çiçek nektarlarýný toplamada kullandýklarý hortumlarýný (dil) dýþarý çýkarmalarýný öðrettiler. 

Araþtýrmacýlar, eðitim sürecinde bal arýlarýný patlayýcý kokusuna maruz býraktýktan sonra, onlarý
þekerli suyla ödüllendirdiler. 

Arýlarýn dinamitten C-4 plastik patlayýcýya kadar çeþitli tipteki patlayýcýlarý tanýyacak þekilde eði-
tildikleri bildirildi. 

Araþtýrmanýn baþkaný Tim Haarmann, ulaþtýklarý sonucun umut verici olduðunu belirterek, bunun
savunma ve iç güvenlik açýsýndan çok yarar saðlayacaðýný söyledi. 

Haarmann, arýlarýn bir ayakkabý kutusu büyüklüðündeki el detektörleriyle taþýnarak çeþitli yer-
lerde patlayýcý aramalarýnýn saðlanabileceðini bildirdi. Haarmann, bundan sonraki adýmýn arýlarý
kullanacak güvenlik görevlilerinin eðitilmesi olduðunu söyledi.��
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