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EDP ve Yeşiller’den ‘yeni siyaset’ arayışı
setindeki bu yeni soluğu EDP
Başkanı Ferdan Ergut, Oya Baydar ve Ahmet İnsel ile konuştuk.

FATİH GÖKHAN DİLER
fgdiler@agos.com.tr

011 yılının Kasım ayından
bu yana birçok ilde toplantılar ve atölye çalışmaları düzenleyen Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi ‘yeni bir siyaset’ için çıktıkları bu yolda
‘hem sol hem yeşil’ bir parti için
kolları sıvadı. Yeni parti girişimine aydınlar ve akademisyenler,
çevre ve hayvan hakları aktivistleri, emekçiler, gençler, kadınlar,
LGBT bireyler ve sanatçılardan
büyük destek var. Türkiye siya-
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Birleşmeden fazlası
Ferdan Ergut “Bu iki partinin
birleşmesinden daha fazla bir
şeye tekabül etmeliydi” diyor ve

Ferdan Ergut

yeni bir siyaset kurgulama iddiasındaki bir projeyi hayata geçirmek için çok daha geniş kesimlerin bu süreci sahiplenmesi gerektiğine işaret ediyor. Ergut,
40’ı aşkın ilde ‘Demokrasi ve
Ekoloji Forumları’ yapıldığını ve
bu sürecin ‘yeni siyaset’ toplantılarına evirildiğini belirtiyor.
“Mayanın daha orada tutacağını anladım” diyen Ergut’a göre
çevre grupları, gençler, kadınlar,
akademisyenler, aydınlar, LGBT
bireyler, çeşitli inanç gruplarının
üyeleri, kamu çalışanları, hayvan
hakları aktivistleri, hukukçular,

mühendisler gibi farklı gruplardan destek alan yeni parti, tarihin ürettiği mağduriyetleri ve onların mücadelesini temel alan
bir zeminde ekolojik bir toplum
tasavvuru üretecek. “Aydınlar
parti kuruyor” söyleminin yanlış olduğunu düşünen Ergut,
özgürlükçü sol fikriyatı içselleştirmiş kadroların yeni partinin,
sadece büyük kent partisi olmayacağının en büyük garantisi olduğunu ve hem özgürlükçü hem
ekolojist bir sol zeminde siyaset
yapacaklarını belirtiyor.
Oya Baydar ise EDP ve Yeşil-

berileski@agos.com.tr

omen on Waves’ (Dalgalar Üzerindeki Kadınlar) hareketinin kurucusu Hollandalı Rebecca Gomperts, kürtaj uzmanı bir doktor. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra
Greenpeace’in gemisinde doktor
ve çevre aktivisti olarak görev yapmaya başlayan Gomperts, Latin
Amerika’ya yaptıkları yolculukta kadınların üreme, sağlık hizmetlerine ve güvenli kürtaja ulaşamamaları sebebiyle maruz kaldıkları sıkıntıları yakından gözlemlemiş. Bu kadınların hikâyeleri, Gomperts’ı “Women on
Waves” hareketini başlatmak
konusunda cesaretlendirmiş.
Dr. Gomperts ve harekete
destek veren aktivistler, Hollanda’dan kiraladıkları gemilerin

‘W

içine kürtaj odaları yapıp, kürtajın kısıtlı olduğu ülkelere gitmeye başlamışlar. Gittikleri ülkelerde kürtaj olmak isteyen kadınları alan gemi, uluslararası sulara
açıldığında, gemide asılı olan
Hollanda bayrağının hukuku
geçerli oluyor ve kürtaj yasal hale geliyor. Böylece yasal olarak
kürtaj yapılan kadınlar, tekrar
kürtajın kısıtlandığı ülkelerine bırakılıyorlar. Şimdiye kadar Polonya’ya, İrlanda’ya, İspanya’ya,
Portekiz’de ve Fas’a giden aktivistler, 2008’de Latin Amerika’ya
gitmek istemişler fakat gemileri
kıyıya vurmuş.
İki çocuk annesi Dr. Gomperts, daha önce bir defa kürtaj
olmuş, bir defa da düşük yapmış.
Çocuklarının hayatındaki en
önemli varlıklar olduğunu söyleyen Gomperts, “Fakat bu benim
kürtajla ilgili fikrimi hiçbir zaman

KUMKAPI DIŞI

değiştirmedi. Bence kürtajın çocuklarla hiçbir alakası yok. Hamile kalmak, çocuk sahibi olmaktan çok daha farklı bir durum.
Çocuklar hayatınızda çok talepkâr olabiliyor. Bu nedenle çocuk
büyütmeye niyetli değilseniz çocuk büyütemezsiniz” diyor. Geçen haftalarda kürtaj gemisiyle
Fas’a giden Dr. Gomperts’le
kürtaj gemisi üzerine bir söyleşi
gerçekleştirdik.
• Fas’a giden kürtaj gemisi
nasıl karşılandı, neler yaşandı?
Daha önce Portekiz’de gemimiz limana alınmadığından, Fas’a
gideceğimizi anons etmeden önce zaten gemiyi limana sokmuştuk. Gemiye binileceği gün sahil
çok kalabalıktı, polisler limanın
kapısında bekliyorlardı ve kimseyi içeri sokmuyorlardı, biz de
gemiye binemedik. Yapacak bir

şey kalmadığına karar verdik.
Çünkü bizi limana almazken
hiçbir gerekçe göstermediler.
Demokratik olmayan ülkelerde
çok yaygın olan bu uygulama aslında Fas Anayasası’nı da ihlal
ediyor. Yine de orada varlığımızı hissettirdik, zaten en önemli
şey görünür olmaktı.
• Şimdiye kadar geminiz hangi limanlara alınmadı?
Portekiz’de de limana düzeni
ve sağlığı korudukları gerekçesiyle alınmadık, hatta bizi bir savaş
gemisi karşıladı. Biz de Portekiz’de hukuki süreci başlattık.
Mahkeme bağımsız olmadığından ve siyasi baskı çok olduğundan davayı kaybettik ve Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne
(AİHM) başvurduk. Başvurumuzda, gebeliği gönüllü sonlandırmanın suç olmaktan çıkarılması için yürütülen kampanya-

Narlıkapı

SURP HARUTYUN
ERMENİ KİLİSESİ’NDE

Surp Hovhannes
Avedaraniç Kilisemize

21 Ekim 2012 Pazar günü

Maddi ve manevi yardımda bulunmuş hayırseverleri
ve kilise yöneticileri geleneksel anma günü

EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN
riyaset edecek ve vaaz verecektir.
Surp Badarak’ı Der Kevork Çınaryan sunacaktır.
S. Badarak 10.30
Saygılarımızla
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SURP HARUTYUN ERMENİ KİLİSESİ
YÖNETİM KURULU

Sayın Patriklik Genel Vekili
Başepiskopos Aram Ateşyan’ın
himayelerinde 21 Ekim 2012 Pazar günü yapılacaktır.
Surp Badarak’a katılmanızı ve müteakiben kilisemiz
salonunda verilecek Sevgi Yemeği’ne
şeref vermenizi rica ederiz.
Saygılarımızla

Kilise Yönetim Kurulu

PAKRAT ESTUKYAN
pakrates@yahoo.com

Rebecca Gomperts

ya destek amacıyla Portekiz karasularına girmemizin engellendiğini ve ifade özgürlüğümüzün zedelendiğini vurguladık.
AİHM, Portekiz’in düzensizliği
engellemek ve sağlığı korumak gibi meşru gerekçelerle itiraz ettiğini kabul etse de, gücendiren, şoke eden veya rahatsız eden açıklamaların çoğulcu ve açık görüşlülükle karşılanmasının demokratik bir toplumun ön koşulu olduğunu belirtti. Kararda bizim
Portekiz kürtaj yasasını ihlal etmeye çalıştığımıza dair yeterli kanıt sunulamadığı ifade edildi.
Suçlanmayı hak eden bir davranış gerçekleşmediği sürece de
barışçıl gösterilerle düşüncelerin açıklanmasının hiçbir şekilde kısıtlanamayacağı da kararda
kaydedildi.
Sonuçta Mahkeme, Portekiz’in ifade özgürlüğünü ihlal
ettiğine karar verdi. Karara göre
Portekizli yetkililer gemiyi limana almamak yerine gemideki
ilaçları toplamak gibi bir yönteme başvurmayı tercih etmelilerdi. Mahkemeye göre savaş gemisiyle kürtaj gemisinin durdurulması ifade özgürlüğü açısından
çok radikal bir hareketti ve orantısızdı.

TEŞEKKÜR

Çok sevgili annemiz, büyükannemiz,
teyzemiz ve akrabamız

Çok kıymetli eşim, babam ve kardeşimiz

RAFFİ EMEKSİZ

’in

(SİNEMA VE TİYATRO OYUNCUSU)

vefatı nedeniyle cenaze töreninde hazır bulunarak acımızı paylaşan

Türkiye Ermenileri Patriklik GENEL VEKİLİ
BAŞEPİSKOPOS ARAM ATEŞYAN’a,

vefatının 40. gününe tesadüf eden 21 Ekim 2012 Pazar günü
Narlıkapı S. Ohannes Kilisesi’nde S. Badarak’ı müteakip
okunacak Hokehankist dualarıyla anılacaktır.
Aynı gün saat 14.00’te merhumenin Balıklı Ermeni
Mezarlığı’ndaki kabri ziyaret edilecektir.
Sayın akraba, dost ve sevenlerine duyurulur.

Evlatları Sahak Tuna – Hayrabet Tuna
Torunları Avedis – Saro – Arman Tuna
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‘Bilgeliği ve aklı tanı,
dâhilerin sözüne kulak ver’

HOKEHANKİST

ÇİÇEK TUNA

mayı öne alan bu hareketin bir
umut olduğunu ifade ediyor.
Yeni oluşuma destek veren bir
başka aydın, Ahmet İnsel ise,
Türkiye'de siyasal alanın yeniden
daraldığı, asli toplumsal sorunlar konusunda karşılıklı yandaş
tavırlarının gerçek siyasal tartışmaları engellediği veya duyulmaz
kıldığı bir dönemde yeni partinin iktisadi-sosyal alanda büyüyen eşitsizliklere ve çevre tahribatına karşı kararlı ve akıllı
biçimde durabilecek bir alan yaratabilmesini ümit ettiğini söyledi.

‹ Ç ‹ M ‹ Z D E K ‹

Fas’tan kürtaj gemisi geçti
BERİL ESKİ

ler’in birleşmesini bu sürecin iki
partinin üye toplamını aşan yeni bir sinerji yaratabileceği umuduyla desteklediğini çünkü içinden geçtiğimiz şu günlerde, siyaset meydanının ve bu ülkenin insanlarının, gerçekten yeni bir
harekete ihtiyaçları olduğunu
söylüyor. Baydar, “İzleyebildiğim
kadarıyla, iktidara odaklanmak
yerine kendini ve çevresini dönüştürerek, zihniyetlerde devrim yaratmaya çalışarak ilerlemeyi hedefleyen bir hareket bu” diyor ve eşitlik, adalet ve çevrenin
korunması paydasında buluş-

BAŞRAHİP ZAKEOS OHANYAN’a,
BAŞRAHİP TATUL ANUŞYAN’a,
ÜSTRAHİP YEĞİŞE UÇKUNYAN’a,
PEDER KİRKOR KHN. DAMATYAN’a,
PEDER DİRAN KHN. REİSYAN’a,
PEDER SARKİS KHN. KUYUMCUYAN’a,
PAREŞINORH ARMAN SARGAVAK MARAŞLIYAN’a,
Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi Yönetim Kurulu’na,
Bezciyan Okulundan Yetişenler Derneği’ne,
Kalcılar Han Esnafı’na,
Yeznik Bahçevanoğlu cenaze servisine,
ve acılı günümüzde yanımızda olan, cenaze törenine katılan, bağışta bulunan,
çelenk gönderen, telefonla taziyelerini bildiren
tüm dost ve akrabalara teşekkür ederiz.

EMEKSİZ VE ARSLAN AİLELERİ

Hrant Dink Vakfı’nın sürekli faaliyetlerinden biri de medyada nefret söylemi içeren yazıların takibini kapsıyor. Son zamanlarda Müslümanları ve Hz. Muhammed’i aşağılayan film, bu konunun tekrar gündeme gelmesine yol açtı. Nefret söyleminin nefret suçuna dönüşme sürecine dair sayısız yorumlar yapılıyor. Bugünkü yazıda ayrımcılığın ve nefret söyleminin toplum içindeki yıkıcı örneklerine değineceğiz.
Ermeni halkının tarihsel kökenlerinde ayrımcılığın ve bölünmüşlüğün izleri var. Ermenilerde ulus birliği Hayasa ve Armen
gruplarının karışması ile oluştu. Ancak Ermeni ulusu tarih sahnesine çıktıktan sonra da çok farklı bölünmeler yaşanmaya devam etti. Ülkenin farklı işgalciler arasında bölüşülmesiyle, ‘İran
Ermenisi’, ‘Osmanlı Ermenisi’, ‘Rus Ermenisi’ gibi tanımlar kullanıldı. Günümüzde esas olarak ‘Batı Ermenisi’ ve ‘Doğu Ermenisi’ ifadelerini kullanıyoruz ama, ‘Anavatan Ermenileri’ ve ‘Diaspora Ermenileri’ ifadelerini de anımsamalıyız. Hatta daha da
ileri gidersek, bu gruplardan her birinin içindeki kentli-köylü,
şehirli-taşralı ayrımcılıkları da Ermeni sosyal tarihinin bilinen ve
sık karşılaşılan ifadeleri.
Konunun yazılmasına yol açan çağrışım ise ilginç bir tanıklığa dayanıyor. Hikâyenin kahramanı, Ermeni kökenli Alevi olan
genç bir arkadaş. Yaşananı ondan dinleyelim: “Ermeni bir kız
arkadaşım vardı. İlişkimiz epeyce ilerlemişti, ailesiyle de tanışmıştım. Sözlenmek için tarih belirlemek üzereydik. Bir akşamüstü ben, kız arkadaşım ve annesi, Kurtuluş’ta sokak ortasında
bir tartışmaya tanık olduk. Biraz kulak kabartınca, konuşmalarından Ermeni olduklarını anladım ve hemen ilgilendim. Mesele anlaşıldı. Üç aydan beri evin kirasını ödeyemeyince mal sahibi bu insanların eşyalarını sokağa atmıştı. Kendimce çareler düşünmeye koyuldum. Bir şekilde yardımcı olmak istiyordum. Fakat kız arkadaşım ve annesi durmadan kolumdan çekiştiriyor;
‘Gel, bırak, onlar Ermenistanlı. Sen karışma’ diyorlardı. Son birkaç yıldır pek çok Ermeni’yle tanışmıştım. Ermeni’nin Ermeni’ye karşı böylesine kayıtsız, hatta ayrımcı ve dışlayıcı tavrı çok
zoruma gitmişti. Hemen kız arkadaşımı ve annesini evlerine gönderdim. Bense örgütten arkadaşlarıma telefon açıp durumu aktardım. 45 dakika sonra, biri Gazi Mahallesi’nden, diğeri İkitelli’den koşup gelen iki arkadaşım yanımdaydı. Üç aylık kira bedelini elime tutuşturdular. Mal sahibinin parasını verdik ve eşyaları birlikte içeri taşıdık. Yanlış anlama, bizler zengin insanlar değiliz. Çoğu zaman derneğin kirasını güçlükle ödüyoruz. Yayımladığımız derginin parasını denkleştirmek için ne zorluklar
çektiğimizi ben bilirim. Ancak böyle acil bir gerekçeyle para arandığında, arkadaşlarım ellerinden geleni artlarına koymamış, dara düşenin yardımına yetişmişlerdi. Bu olaydan sonra kız arkadaşımla bir daha görüşmedik. Ben ‘Ermenistanlı’ diyerek Ermeniler arasında ayrımcılık yapan biriyle bir ömür birlikte olamazdım.”
Arkadaşın anlattığı bu olay üzerine salt biz Türkiye Ermenilerinin değil, bütün insanların düşünmesi gerekiyor. Genç yoldaşımın ayrımcılığa karşı duruşu, bana farkında olmadan Ermeni harfleriyle yazılan o ilk cümleyi anımsattı: “Bilgeliği ve aklı
tanı, dâhilerin sözüne kulak ver.”

DEPO ELEMANI
ARANMAKTADIR
Okmeydanı Perpa’da bulunan iş yerimizde çalışmak
üzere 20 - 28 yaş arası, tercihen askerliğini yapmış,
ehliyeti olan, bay eleman aranmaktadır.
irtibat tel: 0212 210 79 91 – 210 79 56

DERS VERİLİR
Fransa deneyimli doktora öğrencisinden Fransız okulları
ve Galatasaray Üniversitesi müfredatına uygun takviye
ders verilir.

0551 414 38 59

