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Hak kazan›mlar› için do¤ru
yöntemde ›srar etmek !

Tarihsel ve toplumsal geliflmeler defalarca bize flunu çok aç›k bir fle-
kilde göstermifltirki, bir fley sonsuz kere hakl› da olsa, hakl›l›¤›n› bafla-
r›ya ulaflt›rman›n biricik yolu, do¤ru araç ve yöntemlerin kullan›lmas›
sonucu baflar›ya ulaflma flans›n› elde etmifltir. Bugün sömürü sistemin-
de yafl›yor olmam›z, haks›zl›¤a karfl› ç›kmam›z› hakl› olarak yaratm›flt›r.
Bu durum ayn› zamanda hakl›l›¤›m›z›n birinci ve meflru zeminidir. Ancak
bu durum sömürü sisteminden kurtulmaya yeterli gerekçe de¤ildir. Ya-
da hakl› oldu¤umuzu söylemekle, sömürü sisteminin ortadan kalkmas›
anlam›na gelmiyor. Sistemin ortadan kalkmas›, ezilenlerin kendi özgür
dünyalar›na kavuflmalar›, sömürüye tabi tutulan emeklerinin özgürlefl-
mesi mücadelesine girmeleri tarihsel bir zorunlukltur. 

Tarihin tan›kl›k etti¤i  mücadelelerin tümü, baflar› ve baflar›s›zl›kla-
r›yla birlikte günümüze kaydedilmifltir. Her tarihsel dönemde verilen
mücadeleler, egemen güçler taraf›ndan, her türlü yol ve yöntem kullan›-
larak, etkisiz k›l›nmaya vede bast›r›lmaya çal›fl›lm›fl, gayri meflru göste-
rilmifl, hukuk d›fl› say›lm›fl, tetörizm ( !) ile suçlanm›fl, böylece egemen
sömürü devlet ayg›t› meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Maalesef günü-
müzde bu yöntem, sistem taraf›ndan çok daha etkili bir flekilde kullan›l-
maktad›r. Geliflen her yeni duruma göre yeni taktik yönelimler belirliye-
rek, süreç içinde karfl›lar›na ç›kabilecek toplumsal tepkileri önlemenin,
cayd›r›c› ve etkisiz k›lan sald›r› yöntemleri olarak çok önceden haz›r ha-
le getiriliyor.  Böylece kitlelerin hakl› zemindeki istem vede talepleri bo-
fla ç›kar›larak, etkisiz hale getiriliyor.

Bundan dolay›d›rki; talepte hakl› olmak, sorunun baflar›yla sonuçlan-
mas›na yetmiyor. Böyle olmufl olsayd›, hiçbir tarihsel dönemde ezilenle-
rin direnmeye, mücadele etmeye ihtiyaçlar› kalmazd›. Cünkü nas›l olsa
hakl› durumdayd›lar ve haks›z olanlar kendili¤inden silinip giderlerdi.
Sonuçta insanl›k fazla ac› çekmeden mutlu sona ulafl›rd›. Dünya özgür
kal›rd›. Do¤a tahribat› olmazd›. Açl›k, sefalet olmazd›. Ezen ezilen olmaz-
d›. 
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BAfi YAZI

Bu Say›m›zda

“Anl›n› da¤ atefliyle ›s›tan, yüzünü kanla y›kayan...”

Mercan fiehitleri Yolumuzu Ayd›nlat›yor!

17 Haziran 2005 de Mercan’da 17 önder ve halk savaflç›s› flehit düfltü. Enternasyonal proletarya ve ezi-

len halklar büyük bir yara ald›. Halk demokrasisi ve ba¤›ms›zl›k mücadelesinde, çeflitli milliyetlerden emek-

çi halk›m›z yerleri kolay doldurulamayacak komünist önderlerini kaybetti. Kaypakkaya yoldafltan sonra, en-

ternasyonal proletaryan›n cografyam›zdaki öncünün ald›¤› en büyük kay›pt›r. Kuflkusuzki, bu  büyük kay›p,

bizleri ve halk›m›z› derin bir üzüntüye bo¤mufltur. Düflman, kendisi için tehlikeli gördü¤ü bu halk önderle-

rini alçakca katletti. 

• • •

Yoldafllar›m›z›n flehit düfltü¤ünün haberinin al›nmas›yla birlikte, Duisburg derne¤inde yürütülen faali-

yetlerin içinde birde ANI DEFTER‹ aç›lm›flt›. Daha sonra bu merkezilefltirilerek, Anma toplant›s› ve sonras›n-

dada aç›k b›rak›larak kitleler, yoldafllar ve siper yoldafllar› bu ANI DEFTER‹’ne duygu, düflünce, an›lar›n› yaz-

d›lar. Dergimizin bu say›s›nda ANI DEFTER‹’ne yaz›lan an›lar›n ikinci bölümünü yay›nl›yoruz. 
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Demokratik haklar mücadelesi
sömürü dünyas›nda bir gerçe¤i ifade
eder. ‹nsan›n insanca yaflama ger-
çekli¤inin özlü ifadesidir. Bu özlü
ifade,  toplumsal eflitsizliklerin ancak
bir mücadele sonucu sona erebilece-
¤inin bilinçli tarzda savunulmas› ve-
de pratikte uygulanmas›d›r. Deyim
yerinde ise insan›n yeniden ve yeni-
den yarat›lmas›d›r. 

Bu anlamda öteden beri bir fleye
hakl› olarak itiraz ediyoruz. Itiraz
hakk›m›z› meflru ve hakl› zemine da-
yanarak  sunuyoruz. Bu gayet anlafl›-
l›r ve izah edilebilir bir durumdan
ibarettir. Yaflamakla karfl› karfl›ya
kald›¤›m›z her yeni durumda, gelifl-
meleri kitlelere yeniden,  gerekçele-
riyle birlikte izah ederken, bir flekil-
de olup bitenlerin kan›ksan›r bir du-

Avrupada emperyalist burjuvazinin
sald›r›lar›na karfl› mücadele edelim

ruma gelmesi ; her fleyin ola¤andan
ibaret olarak görülmesini sal›veren
egemenlerin karfl›s›na örgütlenmifl
bir toplumsal duyarl›l›¤›n do¤al ve-
de duyarl› tepkisinin kaç›n›lmaz ger-
çekli¤inin, kirletilen dünyam›z›n in-
sanca yaflama olanaklar›na kavufltu-
rabilecek olan insan unsurunun aktif
ve bilinçli müdahalesinin kaçin›l-
mazl›¤›n› dile getirdik /getiriyoruz.  

“Sosyal devlet” olma iddias›nda
olanlar›n, son süreçte ac› bir ç›rp›n›fl
içindeki k›vran›fllar›na, toplumda,
uyanan kuflkular›n «acaba» «nereye»,
«kim sorumlu» soru ve kayg›lar›yla
sürekli karfl›lafl›r durumda olmam›za
vesile olmaktad›r. Öteden beri ger-
çekler kitlelerden gizlenmeye çal›fl›l-
d›. Egemenler, yaflanan tüm sorun-
lara ra¤men, gerçekleri gizleselerde

bile, iflledikleri kabahatlere eskisi gi-
bi k›l›f uyduracak durumlar›da tü-
kenme noktas›na gelmifltir.  Bütün
sorunlar›n temelinde sosyal-ekono-
mik eflitsizliklerin bulundu¤unu,
bunun ise her türlü sonuca yol açt›-
¤›n› ifadelendirmeye çal›fl›rken, sis-
temi meflrulaflt›rmaya çal›flan, gün-
den güne türlü zorlanmalarla, kaba-
hati ezilen ve yoksul kitlelerde arama
aymazl›¤›na düflenlerin, kulland›kla-
r› yol ve metodlarla durumu anlafl›-
lamaz bir seviyede halka sunmalar›y-
la hiçbir çirkinli¤in ört bas edilemi-
yece¤i aç›kt›r.

Gittikçe insana yabanc›laflan ve

çürüyen bir sistem gerçekli¤i  karfl›-
s›nda duruyoruz. Sosyal adalatsizlik-
ler ezilen , sömürülen kitleleri daha
a¤›r koflullara sürüklerken, kitlelerin
hakl› ve meflru tepkisini utanç verici
sözcükler kullan›larak, kendi kirli-
liklerini ortaya koymalar› tamda s›-
n›f karekterleri gere¤idir. Bu gün bu
sonuca gelinmifl ise bunun  kabahati
kitlelerde aranamaz ve  sorumlusu
da emekçi kitleler olamaz. Emperya-
list sistemin yap›sal durumu, top-
lumda her türlü çürümeyi, yozlafl-
may›, insani de¤er yitiminin yarat›l-
mas›, özlü ifadesiylede insan›n insa-
na yabanc›laflmas›n› sa¤l›yan aktör durumundad›r. 

Art›k bu anlaflilm›yacak vede gö-
rülmeyecek bir durum de¤ildir. An-
lamamak ve görmemek için biraz
anormal olmak gerekir. Ki maalesef
sistem bunuda önemli oranda baflar-
m›fl durumdad›r. Çünkü hiçbir da-
im bilinçli ve sorgulay›c› bir toplu-
mun yetiflmesini istemedi ve olanak-
ta tan›mad›.  

H›rs›z olan sistem mi ? 
yoksa iki genç mi ?

H›rs›zl›k yapt›klar› gerekçesiyle,
polisin takibi sonucu, elektirik trafo-
sunda ak›ma tak›lararak can veren
iki gencin akabinde geliflen tepkileri

Fransa iç iflleri bakan› ; « bunlar pis-
lik » diye hitap ediyordu. Bir an bu
gençlerin h›rs›zl›k yapt›¤›n› farzede-
lim. Yapt›klar› h›rs›zl›k -ki bunun
kan›t› ortada yoktur. Sadece polisten
korktuklar› için kaçt›klar› aç›kland›-
. Kar›n doyurmak, yada ihtiyaç duy-
duklar›, fakat al›m gücü  veya imka-
n› bulunmad›¤›ndan bafl vurduklar›
bir eylem olarak kabul edelim. Olay-
lar patlak verdikten sonra, yerleflik
göçmen kitlesine karfl› nas›l bir ay-
mazl›k içinde olduklar›n› ve onlar›
nas›l da gettolaflt›rarak, sosyal hiz-
metlerden mahrum b›rakt›klar›n›
kendi a¤›zlar›yla itiraf etme duru-
munda kald›lar.             Sayfa 3.’de
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Tarihin yapraklar› ileriye dönerken,
2005 y›l›n yapra¤› evrimleflerek 2006’ya
dönüflmektedir. 2006’da s›n›f mücadele-
sinin yeni sayfas›na ad›mlar›m›z› atar-
ken, s›n›f mücadelemizin bir yapra¤›n›
oluflturan 2005 deki geliflmeleri  ve çe-
liflkileri k›saca açmak istiyoruz. 

Emperyalistler ve ezilen halklar ara-
s›ndaki çeliflki gün geçtik keskinleflmek-
tedir.Bu çeliflkinin pratikteki yans›mas›
olan Asya, Afrika, Latin Amerika ülkele-
rinde geliflen ulusal kurtulus hareketle-
ri ve Maoist partiler önderli¤indeki halk
savafllard›r. Özellikle Asya k›tas›nda Ne-
pal ve Hindistan ülkelerinde boyutlanan
halk savafllar› geliflimini korurken, dün-
ya halklar›n bafl düflman› olan ABD' nin
arka bahçesinde  Peruda halk savafl›, Ni-
karagua, Bolivya, Kolimbiya v.b ülkelerde
Ernesto Che çizgisi hareketler 2005 de
yayg›nlaflm›flt›r. 

Üstde de vurgu yapt›¤›m›z gibi uzun
süre kendisini savafl biçiminde emper-
yalistlere karfl› dayatan iki siyasal ide-
oloji  Amerika k›tas›nda mevcutdur, bun-
lardan biri Maoist savas çizgisi di¤eri
ise Kuba eksenli çizgidir. 

Dünya ölçüsünde ise ulusal harket-
lerin baz›lar› reformist ideolojinin etkisi
alt›nda kalarak savafla elveda ederken,
baz›lar› yeniden alevlenmifltir. Orta Do-
¤uda parmakla gösterilen Filistin hare-
ketinde e¤rilen çubuk tersine dönmekte,
yeni intifadalar gündeme gelmektedir.
Orta do¤unun direnme çigisi Iraka kay-
m›fl, Irakdaki boyutu ise kendi bafl›na ele
al›nmas› gereken di¤er bir konudur, an-
cak biz bir kaç sat›r içinde toparlamaya
çal›flal›m. Irak'daki ulusal direnifl Ameri-
kan emperyalizmi ç›kmaz içine koymufl
bu batakl›k içinde ç›kamaz duruma dü-
flürülmüfltür. Göstermelik kurulan hükü-
met Amerikan›n imdad›na ulaflamad›,
her gün yeni sald›larla Amerikan emper-
yalizmi darbeler  almaktad›r.  

Sömürge yar› sömürge ülkelerde
hakl› savafllar t›rman›p geliflirken em-
peryalist ve kapitalist ülkelerde iflçi s›n›-
f› hareketleri c›l›zd›r, ekonomik ve de-
mokratik taleplerden kaynakli geliflen
hareketler uzun süre devam etmemek-
tedir. Amerikada Irak savafl›na son ame-
rikan askerlerin geri dönmesini isteyen
onbinlerce kifli belirli dönemlerde sesle-
rini dünya kaumuoyununa duyururken,
Avrupada ekonomik talepler dogrultu-
sunda iflçi hareketleri geliflmifltir. Bun-
lardan en radikal tutum ise Fransa'daki
iflçiler sergilemifllerdir. Ayr›ca ekono-
mik sorunlar›n getirdi¤i yoksullaflma ve
Fransa devletin militarist tutumunda do-
lay› haftalarca geliflen göçmen gençle-
rin direnifli ise burada belirtmek gere-
kir.

Afrika k›tas›nda etnik savafllar  sür-
mektedir. Angola Sudan vb. ülkelerde
geliflen etnik savafllarda emperyalist
güçlerin  Afrika ülkelerinde yeniden ko-
numland›r›lmas› do¤rultusunda olmak-
tad›r, k›sm› geliflen ulusal kurtulufl ha-
reketleri zay›f ve c›l›zd›r.

Avrupa'daki geliflmelere de¤inirsek,
Avrupa Birli¤i ve Avrupa Birli¤i'nin ge-
nifllemesi 2005 y›l›nda devrimci demok-
ratik kamuoyu taraf›nda tart›fl›lm›fl ve
bunun güncelli¤i aç›s›nda Avrupa Birli-
¤i'ni baz› yönleriyle açmak istiyoruz.

11 Eylül sald›r›s›yla emperyalistler
ve Avrupa emperyalistleri kendi elleriyle
yetifltirdikleri dinci radikal örgütleri ba-
hane ederek devrimci demokratik mu-
halefete sald›r›lar›n› sürdürmektedir.
Avrupa ülkelerinde  2005 de yeni kanun-
lar gündeme geldi, bu uygulamalar ‹ngil-
terede patlayan bombalar›n akibinde
daha vahfli uygulamalar haline sokuldu.
Sokak ortas›nda rast gele insanlar› kur-
flunlama ve akl› dengesi yerinde olmad›-
¤› için bomba sözcügünü kulanan kiflile-
ri öldürme polis yetkisine verildi. Terör
bahnesiyle Avrupa genelinde anti terör
yasalar› ç›kar›ld› ve bugün uygulanmak-
tad›r. Hakl› savafllar› destekleyan yay›n
kurumlar› kapat›lmaktad›r. En son dö-
nemde Avrupada yaflayanlar›n kimlikleri
ve hakk›ndaki bilgileri merkezilefltirme

ve siyasi faliyet yürüten iflçi ve mültecile-
rin elindeki pasaportu geri almalar› em-
peryalist  sald›r›lar›n dozaj›n› göster-
mektedir. Tüm Avrupa ülkelerinde anti
terör yasas› uygulamaya konuldu, bu
sistem vas›tas›yla Avrupa'da kurulan
bilgi biriktirme bankas›yla seri biçimde
Avrupa'da yafl›yan halklar› denetim alt›-
na almak istemekteler. 

Emperyalist 
konumlanman›n bir 
biçimi olan Avrupa 
emperyalizmi.

Emperyalist küreseleflme sermaye-
nin merkezileflerek dünya çap›nda bü-
yük tekeller elinde toplanmas›d›r. Afl›r›
derecede merkezileflen sermaye kendi
içindede kutuplaflmay› getirmektedir.
Avrupa Birli¤i de bu bloklaflman›n sonu-
cu olarak ortaya ç›km›flt›r. Dünya halkla-
r›n› ezen sömüren onlar›n kanlar› üze-
rinde art› de¤er sa¤layan emperyalist
blok ve  Avrupa Birli¤i  ezilen halklar
üzerinde terör uygulamaktad›r. Her ne
kadar demokrasinin ilk befli¤i  diger ül-
kelere demokrasi ve özgürlükler götüre-
ce¤ini söyleyen reformistlerin  aksine
tarih onlar›n yan›lg›lar›n› göstermifltir.
Avrupa Birli¤i'ninnin de genifllemesiyle
görülmüfltür ki demokrasi özgürlükler
yerine sömürü ve bask› diger ülkelere
götürmüfltür. Almanya ve Fransa  Avru-
pa Birli¤i'nini arkas›na alarak savafl
araçlar› di¤er ülkelere göndermekte as-
keri üsler kurmaktad›r. Avrupa Birli¤i
ordusunu kurarak di¤er ülkelere ope-
rasyonlar düzenleme insiyatifini alm›fl-
t›r. Ordulaflman›n  alt›nda yatan sinsi
planlar› k›saca vurgu yapmak istiyoruz.
Avrupa Birli¤i pazar dalafl›nda ABD, Rus-
ya ve Japonya ile çeliflkileri olan   keza
kendi içindede birli¤in yan›nda ayr›l›kla-
r› olan emperyalist birlikteliktir.  Avrupa

Birli¤i sermayenin t›kanan kanallar›na
silahl› yolarla cevap olma ihtiyac› Nato
vas›tas›yla bügüne kadar  yapmakta idi
ve bunuda kismi oranda baflar›yordu.
Nato ise esas olarak ABD'nin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda iflleve sahipti. Nato için-
de Avrupa emperyalisleri, Rusya ve ABD
aras›nda çeliflkiler sürmektedir.  Bu çe-
liflkinin sonucu ABD Irak iflgalinde  Nato
ülkelerin daimi komitsinin çogunlu¤u
arkas›na alamam›flt›r. Ancak  onun lojis-
tik destegini alabilmifltir. Dünya hakimi-
yet mücadelesinde ekonomik seferberli-
¤ini gelifltirme ve güçlendirmek için güç-
lü askeri pakt kullanmas›nda geçece¤ini
bilen Avrupa Birli¤i  bu askeri pakt› ku-
rarak dünya çap›nda ekonomik boyutun
yan› s›ra askeri varl›¤›ylada diger em-
peryalislerle yar›flma istemindedir. Esas
amac› ise ezilen ve sömüren ülkelerde
geliflen ulusal kurtulufl hareketlerine
sald›rmakt›r. Son dönemde Almanya leo-
part tanklar› Türkiyeye vermesi dünya

halklar›na sald›r›n›n birer  örne¤idir.
Askeri pakt demek iflgal terör ve

bask›d›r. ‹flgaller ise Semayanin ihrac›
ve azami kar dürtüsünün sonucudur.

AB'nin d›fl politikas›
Avrupa Birli¤i çeliflkili birlik olmas›

d›fl politikadada baz› noktalarda birlikde
hareket etmemektedirler. Ezilen halklar
karfl›nda birli¤i sa¤layan Avrupa Birli¤i
pazar dalafl›nda  ve ABD'nin difl siyaseti-
ne karfl› kendi içindede bölünmekteler.
Avrupa Birli¤i içinde mucadele özellikle
d›fl politikan›n uygulanmas›nda ‹ngilter,
Almaya, ‹talya aras›nda emperyalist pa-

zar dalafl› sürmektedir.Almanya ve Fran-
sa Avrupa Birli¤i içinde hakimiyetli¤in-
den dolay› ‹talya ve ‹ngiltere kendi çikar-
lar› geregi Almanya ve Fransa politikas›-
n› bazen elefltirmektedir. Keza bu çeliflki
sonucu Almanyan›n birleflmifl  milliyetle-
rin daimi komitesinde yer almas›n› ‹tal-
ya taraf›nda red edilmifltir. 

Di¤er sorun ise Avrupan›n uluslar
aras›nda yeni kutullaflmay› yarat›¤›d›r. 

Her yeni emperyalist kutuplaflma
dünya halklar›na bask›, sömürü ve zu-
lüm  götürecektir. Çünkü yeni Emperya-
list bloklaflma dünya haritas›n› de¤ifltir-
me ve pazarlar›n yeniden bölüflülmesi-
dir. Bu dünya savafl› fleklinde olmam›fl
olsada  sermayenin yeni tekellere akma-
s›  anlam›n› tafl›yorki buda bölgesel ve
etnik bölgesel çat›flmalar demektir. Her
gerici bölgesel ve etnik savafllar›n fatu-
rasi ise emekçi halklara ç›k›yor, bu yö-
nüyle Avrupa Birli¤i'nin d›fl politikas› ne-
o liberal de¤il, militarist öze sahiptir. K›-
saca bu sorunu açmak istiyoruz. Avrupa
Birli¤i 90 sonras› bölgesel ve etnik fla-
vaslarda direk ve dolayl› biçimde içinde
olmufllard›r. Bugüne kadar bu savafllar
Nato veya ABD kendi bafl›na planlam›fl
ancak Avrupa Birli¤i ülkeleri Nato veya
ABD'nin ekseni içinde savafllara kat›l-
m›fllard›r. Irak savafl›nda ülkelerin bir
bölümü savafla kat›lm›fl ancak Fransa ve
Almanya iflgale direk kat›lmam›fl her ne
kadar isgale karfl› oldugunu söylüyorsa
iflgalde her ülke dahil olmak üzere nato-
ya lojistik destek sa¤lam›flt›r. Bugün Av-
rupa birli¤› ABD'nin d›fl›nda ayr› hareket
etme istemiyle sermayasinin önünde en-
gel teflkil eden ezilen ba¤›ml› uluslar› ifl-
gal etme iste¤iyle, 2 dünya savafl› sonra-
s› d›fl ve iç politikas›n› de¤ifltirek milita-
rist politika üzerinde kurmufltur. Milita-
rist örgütlemenin gere¤i Avrupa Birli¤i
askeri ordusunu kurmufl, Nato d›fl›nda
operasyonlar düzenleme yetkisi alm›fl-
t›r,dünya emperyalist mucadelede aske-
ri olarakda rakabet  etmektedir. Kuru-
lan Avrupa ordusu iki görevi olacakt›r.
Birincisi Avrupa Birli¤i sermayesinin
hareket etmesinde dünya çap›nda ser-
mayenin bekcili¤ini üstlenecek, ikincisi
ulusal ve sosyal hareketleri bast›racak-
t›r.Bugünkü dönemde AB ordusunun ön
plana geçmemesi AB icinde çeliflkiler-
den dolay›d›r.Avrupa Birli¤i içindeki çe-
liflki ve ayr›l›klar AB ordusunada yans›-
maktad›r.Üstde belirtigimiz gerçekler
Avrupa birligin d›fl politikasi militarist
araçlar üzerinde yükselmektedir.

2006 yeni mücadele 
kesitleriyle sorumluluk 
ve azimle dolu bir y›l 
olacakt›r. 

Burjuvazi ezilen emekçilere azg›nca
sald›rmaktad›r. Her sald›r› emekçilerin
bilinçlerin tazelenmesi dost ve düflman
ayr›m›n net yapmas› ve kendi özgürlük-
leri için direnifle geçmesini sa¤layacak-
t›r. Bask›n›n oldu¤u yerde ayaklanma,
zulmün oldu¤u yerde direnifl vard›r. Bu
net ve aç›kt›r. Emperyalizm kendi meza-
r›n› kendisi kazmaktad›r. Onun saltanat›
dünya devrimin de¤iflik halkalar›yla tek
tek y›k›lacak insanlar›n özgürce kendi
eme¤ine sahip ç›kaca¤› bir toplum olu-
flacakt›r. Onurlu bir toplum mucadele-
sinde 2006 y›l›nda tüm ezilenlere merha-
ba diyoruz.

2005 KISACA ANIMSANMASI 19 Aral›k kahramanl›k haftas›n›n
y›ldönümünde Enternasyonal
Kültür Merkezi’nde panel;

tesadüfü de¤ildir. Sistemin kendisi varoldukça, çok daha kat-
merli saldiracak, akla gelmiyecek yöntemler gelifltirecektir »
denildi. O bak›mdan ortak hareket etme talebi yeni bir talep
olmamakla birlikte, ‘maalesef devrimci saflarda birlik kültürü
oldukça zay›ft›r. Zorluklar karfl›s›nda eylem birliklerini örgüt-
leme prati¤ine sahip olan devrimci hareketler ; bunu daha üst
birliklere tafl›ma anlay›fl›nda oldukça zay›f kalmaktad›rlar’
vurgusu yap›ld›. 

Panelin aç›klay›c› ve de olgun bir tart›flma üslubu içinde
olmas›, kat›l›mc› kitlede iyi izlenimler b›rakarak sonuçland›.    

* 3 Aral›k 2005 tarihinde Anma etkili¤ine ev sahipli¤ini yap-
t› ; Dersim Ovac›k ilçesinde katledilen Yusuf Bal için, ailesi ta-
raf›ndan Kültür Merkezinde k›rkyeme¤i verilmesi önerisi öne-
risinde bulunu. Sonradan, Bu giriflim Türkiye’de bulunan di¤er
aile fertleri taraf›ndan olumlu bulunmayarak, ‘k›rk yeme¤ini
türkiyede vereceklerinden, ikinci bir kez burda verilmesine s›-
cak bakmam›fllard›r. Ancak, k›rk yeme¤i ile anmay› birlefltir-
meyi düflünenen devrimci demokras› okurlar›, anmay› iptal et-
miyerek, Yusuf Bal flahs›nda, 17 Haziran ve sonras›nda flehit
düflen 17’ler, Özlem Eker, Yilmaz Karakafl, Murat Güzel ve Ay-
ten Gülmez’lerin anmas›na dönüfltürüldü. Anmada, yap›lan
aç›klamalar, okunan bildiriler ve kat›l›mc›lar›n aç›klamalara
ifltirak ederek çeflitli de¤erlendirme ve sorular›n› sunarak so-
na erdi. 

* Enternasyonal Kültür Merkezi ; 15 Aral›k 2005 tarihinde ;
ADHK’n›n organizsesini yapt›¤› ‘Can flenli¤i oyuncular›n›n ser-
giledi¤i, Meçhulün Faülü’ tiyatro oyununa ev sahipli¤ini yapt›.
Hafta içi olmas›ndan kaynakl› olarak ; 60 kifli izleyebildi. Zama-
n›n k›sa olmas›ndan kaynakl› olarak, yeterli ça›flma yap›lmad›.
Tutulan salon  iki defa iptal edildi. Bunun d›fl›nda ifl günü ol-
mas› nedeniyle kat›l›m› engelledi. Ancak Türkiye’den gelen bir
tiyatro oyununu izlemek için Kültür merkezinin salonunu kul-
lanmak mecburiyetinde kal›nd›. ‹zleyicilerin  hem elefltisini
hemde beyenisini ald›. 

* 19 Aral›k  Pazar günü Enternasyonal Kültür merkezi ka-
d›n komisyonunun haz›rlad›¤› yemekli aile toplant›s›nda aile-
ler bulufltu. Dotstluk iliflkilerinin gelifltirilmesi ve kitlelerin bir-
biriyle daha yak›n iliflkide bulunmalar›n› sa¤lamada önemli bi
r rol oynayan bu etkinlik, gelen davetlilerin, hofl bir ortamda
buluflmalar›n› saglad›. Önemli bir bölümü üretimde bulunan
aileler uzun zaman birbirleriyle buluflma ortam›n› bulama-
maktad›rlar. Bu uzakl›k süreç içinde iliflkilerin tamamen kop-
mas›na neden olmaktad›r. ‹liflkilerin böyle olmas›n› istemiyen
aileler, kad›n komisyonunun çabas›n› yerinde ve olumlu bulu-
yorlar. Bu tür buluflma etkinliklerinin devam ettirerek sürek-
lilefltirme karar›nda olan komisyon, kat›lan ailelerin görüflüne
bafl vurarak, düzenli olarak ayda bir yap›lmas›nda hem fikir
oldular. Buluflma günlerinde, çeflitli programlar›n yap›lmas›n›
öneren kat›l›mc›lar, çocuklar›n ihmal edilmemesi gerkti¤ine
iflaret ettiler. Bir yandan aileler s›cak bir buluflma imkan› bu-
lurak zaman›n› de¤erlendirirken, di¤er yandan çocuklar›n ih-
mal edilmemesi içinde, onlara ayr›ca gerekli ortam›n  haz›r-
lanmas›n›n talebinde bulundular. Bir sonraki günde  buluflma
temennisiyle etkinlik sona erdi. 

17 Aral›k 2005 tarihinde yap›lan panel, Devrim flehitlerinin
an›s›na bir dakikal›k sayg› duruflu ile bafllad›. 20 Ekim 2000 ta-
rihinde Türkiye cezaevlerinde, Devrimci tutsaklar›n, F tipi
ölüm hücrelerine karfl› bafllatt›lar› direnifl sonucu, Devletin, F
tipi cezaevlerine geçifl plan›n›n uygulanmas›na, Devrimci tut-
saklar›n karfl› direniflini hesaba katarak, bir direniflin olmas›
halinde bast›r›lmas›na yönelik haz›rl›klara iki y›l önceden ma-
ketler üzerinden planlar yaparak bafllam›flt›. Devrimci tutsak-
lar›n ölüm orucu direnifline bafllamas›yla bu plan ad›m ad›m
hayata geçirilmek üzere zaman kollanmaya basland›. Direni-
flin sürdü¤ü cezaevlerine efl zamanl› olarak gerçeklefltirilen
sald›r›larda, onlarca Devrimci tutsak katledildi, bir o kadar›
sakat b›rak›ld›. Tusaklar «F» tipi hücrelere nakledildi. 

Kahramanl›k haftas›n›n yildönümünde, yap›lan etkinlikler
çerçevesinde, Strasbourg’ta panel düzenlendi. Panel : Devrim-
ci Demokrasi, Partizan ve Ufuk çizgisi okurlar› taraf›ndan ha-
z›rland›. Paneli sunan panelistler, s›rayla sürecin öncesi du-
rum ve uluslar aras› geliflmelere dikkat çekerek ; «o gün ikti-
darda bulunan, DSP, MHP ve ANAP koalisyon hükümeti, önüne
stratejik bir plan koymufltu. Katliam› haz›rlamada devletin,
mualif devrimci güçleri sindirme ve bu anlamda cezaevlerin-
de bulunan devrimci hareketin önemli gücünün olmas›n› f›r-
sat bilerek, sonuç almak istiyordu. Bu katliam,  faflist  yap›s›n-
dan ayr› ele al›nmayaca¤›n› ifade ederek, Devrimci tutsaklar
bu süreçte böylesi bir katliam plan›ndan haberdar olduklar›n-
dan, bu direnifli örgütlemekten baflka bir seçenekleri kalma-
d›¤›n› biliyorlard›».  diye ifade ettiler.

Dinleyicilerin ; sürece iliflkin ve panelistlerin konuflmalar›
paralelinde sorduklar› sorular› cevaplama bölümüne geçildi.
Ilk konuflmay› alan Devrimci Demokrasi’den panelist; «Bu di-
renifle tümden yenilgi demek yanl›flt›r. Devrimci tutsaklar›n
kazan›lm›fl haklar›n›n kaybedilmesi, ileri sürülen taleplerin
esas›n›n elde edilmemesi bak›m›ndan bir yenilgi olarak gör-
mek gerekirken, ancak ideolojik-politik durufl ve özellikleri ba-
k›m›ndan büyük tarihi kazan›mlar› elde eden  kazan›mlara sa-
hiptir. O bak›mdan ‘yenilgi’ de¤erlendirmesinden ne anlad›¤›-
m›z ve nas›l de¤erlendirdi¤imize ba¤l›d›r». fleklinde cevaplan-
d›r›rken ; Ufuk çizgisi «evet bu bir yenilgidir» fleklinde cevap-
land›r›rken, Partizan Dergisi ; ayn› soruya birinci panelistle
ayn› noktada cevap vererek «içinde baflar›s›zl›klar› tafl›sada,
uluslaras› boyuta tafl›nm›fl ve bu derece büyüklü¤ü olan bir di-
reniflti» biçiminde cevapland›rd›. 

Gelen di¤er sorulara iliflkin olarak panelistler; «bir bak›m-
dan bu sürecin tart›flmal› yönü halen devam etmektedir vede
edecektir. Çünkü bu süreç tümden sonuçlanm›fl de¤ildir ve
halen kimi devrimci yap›lar taraf›ndan devam ettirilmektedir»
fleklinde cevapland›r›l›rken, «Her Devrimci oluflum siyasal
program›na uygun olarak bu gün pratik mücadele içinde bu-
lunmaktad›r. Bunun somut örne¤i ise; 2000 ölüm orucu dire-
nifli içinde bulunan, MKP kadrolar›ndan ; Cafer Cangöz, Ayd›n
Hanbayat, Okan Ünsal, Berna Ünsal, Cemal Çakmak, Ökkefl Ka-
rao¤lu, Taylan Y›ld›z gibi direniflçi kadrolar, mücadeleyi ara-
l›ks›z devam ettirerek, 17 Haziran günü Dersim’de Faflist ordu
güçleri taraf›ndan gerçeklefltirilen katliamla ölümsüzlefltiler. 

Yeni sürece iliflkin ne gibi geliflmeler olabilir buna karfl›
de¤erlendirmeniz nedir ? sorusuna ; burjuvazi her daim sal-
d›rmaya devam edecektir. Gelebilecek tüm sald›r›lara karfl›
daha çok örgütlenmek ve kurumsallaflma bilincini gelifltire-
rek baflar›l› sonuçlar elde edilebilir. Kapal› cezaevleri, ‘F’ tiple-
ri derken, ABD’nin iflkence uçaklar› sendrumu yeni bir psiko-
lojik sald›r› arac› olarak gündeme getirilmesi ve duyurulmas›
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Hak kazan›mlar› için 
do¤ru yöntemde ›srar etmek !

Toplumda ayr›cal›klar yaflanmazd›. Farkl›l›klar›ndan dolay›, insanlar birbirle-
rini hor görmezlerdi. Haks›z savafllar, kitle k›y›mlar› olmazd›. Bütün bunlar dünün
oldu¤u gibi, bugünün de somut verileri. Malesef bütün bu olanlar, bu sistemde ya-
flan›yor olmas›na kars›n sistem halen yafl›yor ve ayakta. 

Ne yapmak gerekiyor ? sorusu bugün çok daha s›k sorulmas› gereken bir so-
ru ve ayn› zamanda do¤ru olarak yan›t›n› bulmas› gerekiyor. Yaflad›¤›m›z sürece
denk gelen do¤ru yöntemi kollektif bilinç sonucu ortaya koyma ve pratik hayatla
birlefltirme çabas›nda ›srar edilirse, sorumuza karfl›l›k bize do¤ru yan›t› verebi-
lir. Tarih bilinci, kurum bilincimizle birlefltirildi¤inde, do¤ru yöntemle buluflmam›-
z› sa¤l›yabilir. Bunun d›fl›nda bir yol veye yöntem, baflar›s›zl›klarla karfl› karfl›ya
b›rak›rken bizi, egemenlerin, istedikleri flekilde davranmalar›na yard›mc› olacak-
t›r. Tarihsel yanl›fll›klar›m›z› kullanarak,  kendilerine  meflrutiyet kazand›ran ege-
menler, ayn› flekilde bugünkü süreçte yap›lacak her yanl›fll›k, yine kendileri aç›-
s›ndan kullan›lmaya çal›fl›lacakt›r. Günümüz koflullar›nda, varl›k sürdüren siste-
min yap›sal varl›¤›n›n nedenlerinden birtanesinin de hatalar›m›z oldu¤unu söy-
lersek kendimize haks›zl›k yapm›fl olmay›z. Oysaki derin deneyim ve tecrübeye sa-
hip olan kurumlar›m›z›n, bunun bilincinde olarak, yakalam›fl olduklar› nitelik se-
viyeyi daha ileriye tafl›ma gayretini birkaç kat›na ç›kararak, hakl›l›¤› yan› s›ra, ge-
liflme ve güçlenme imkan›n› yakalad›¤› bu dönemde, gerici egemen güçlere ola-
nak tan›mamaya ciddi oranda gayret göstermelidir.

‹flte tamda bu noktada, pratik hayatta karfl›m›za ç›kan sorunlar› çözmek için
müdahalelerde bulunuruz. Yapt›¤›m›z her müdahalede bir yöntem kullan›r›z. Yön-
temimiz varolan çeliflkinin çözümüne yak›nsa, baflar›l› sonuç elde ederiz. Bu ba-
flar›, devamla yeni baflar›lar›n elde edilmesine vesile olur. Aksi durumda, mevcut
çeliflkiye uymayan s›radan bir yöntemle müdahale edilirse, bu durumda sorunu
çözüme kavuflturmada baflar›s›z kal›r›z. Buda yeni baflar›s›zl›klar›n do¤mas› an-
lam›na gelecektir. 

Kitle kurumlar›m›z, bu dönemde baflar›l› sonuçlar elde ettiler. Her bir kuru-
mumuz kendi alan›nda ihtisas örgütlenmesine ba¤l› olarak, gerçeklefltirdi¤i fali-
yetlerde, önceki döneme oranla, yar› yar›ya yükselifl gösterdiler. Kimi alanlarda
yeni kurumlar yarat›ld›. Ihtisas ve kurumsal alan›m›z giderek geniflledi. Bu dö-
nemde Demokratik Kad›n Hareketinin yarat›lmas› bunun en baflar›l› örne¤i oldu.
Gençlik Hareketimiz, kendi zemininde baflar›l› sonuçlar elde etti Kitle dernekleri-
mizde art›fl yafland›. Yap›lan her etkinlik, kitlelere moral kazand›rd›. Yaflad›¤›m›z
bu baflar›l› süreç giderek daha uzun erimli planmalarda bulunmam›z›n yolunu aç-
maya bafllad›.

Demek ki ; yaflanan bu baflar›lar, do¤ru bir hat ve  kullan›lan yöntemlerin so-
nucudur. Baflar›lar kendili¤inden gelmedi¤ine göre, onlar› vareden anlay›fl›n ba-
flar›s› olarak görülmelidir. Anlafl›ld›¤› gibi ; do¤ru anlay›fl ve bu anlay›fl› güçlendi-
ren do¤ru yöntemlerimizin yaratt›¤› baflar›lar, kitlelerde moral kayna¤› olmufltur.
Sonuç itibariyle, emek ve çabam›z›n, emekçi kitlelerin deste¤i vede be¤enisini al-
mas›d›r. Onlarla daha s›k› ve güvenilir birliktelikler kurmaya hizmet etmesidir.
Genifl kitleler her yönüyle kendilerini bu çaban›n içinde bir fiil bulmalar›, ayn› za-
manda sonucu, kendi baflar›s› olarak gördükleri anda gerici sistemin etki alan›n-
dan kurtulabilirler. Anlat›lanlardan yola ç›karak, tekrar etmek gerekirse, iflin
merkezine iç duygular›m›z›, duygusall›klar›m›z› yada niyetlerimizi koyarak de¤il,
kitlelerden ö¤renerek, kitlelerle birlikte, kazan›mlar›m›z için bilimsel yöntemde
›srar etmek as›loland›r. 

BAfi YAZI
Burda bir karfl›laflt›rma yapmak ge-

rekirse ; halktan çal›p ç›rparak, elde et-
tikleriyle birilerinin ceplerini doldurup,
ama soyulanlar› yine aç, yine mahrum
kalmalar›n› sa¤l›yanlar›n en büyük pislik
olduklar›n› aç›ktan sal›vermek gerekmi-
yormu ? Sosyal devletin dikifl tutmad›¤›
bilinen bir durumdur. Buna karfl›n, kitle-
leri nas›l oluyorda uysallaflt›ramad›kla-
r›ndan dolay› hay›flan›yorlar. Her ne
olursa olsun bu bir tepkiydi ve kendisini
çok radikal bir biçimde d›fla vurdu. Bu-
nun üzerine, ayaklanan banliyölerin üze-
rine spekülasyon yaratarak, de¤erlendir-
melerde bulunmak meselenin do¤ru an-
lafl›mas›na hizmet etmez. Aç›kt›rki ; birik-
mifl bir kinduygusu var. Iflsizlik  ve bunun
yaratt›¤› ekonomik s›k›nt›lar bu tepkiyi
büyüten etken durumundad›r. 

Di¤er yandan ; varolan ciddi sorunla-
r›n ört-bas edilmesi için, gelifltirilen söy-
lemlerle toplumu rencide ederek, yarat›-
lan gündemler bir kutuplaflma yaratm›fl
durumdad›r. Sistem bu durumdan da
memnuniyet duymaktad›r. En az flimdilik.
Çünkü geliflen  tepkiler sonras›nda,
«Fransa terör tehdidi alt›ndad›r» yönlü
aç›klamalar, her zamanki gibi, «aman
dikkat terör tehlikesi var, bunun için her
tür müdahale mübaht›r.Ülkemizi terör-
den koruyoruz. Örgütlenmeye, haklar›n›z›
aramaya sak›n kalk›flmay›n, yoksa hepsi-
nin arkas›nda teör olacak ve teröre kar-
fl›, taviz vermiyece¤iz». Hep birlikte a¤›z
birli¤i yapm›flças›na, her derdin devas›
olarak gödükleri terör söylemini siyasal
bir dayanak olarak kullanmaktad›rlar.   

Peki fiemdinli ve Yüksekova'da
yaflananalara ne demeli ?  

Paris varofllar›nda tepki yang›na dö-
nüflürken, flemdinlide, adaleti « mum ›fl›-
¤›nda arayan halk›n eylemi sokaklarda
yank› buluyordu. Ne gariptir ki ; Paris so-
kaklar›n› atefle verenler « pislik » olarak
görülüyor. Çünkü ifli fliddet yöntemine
bafl vurarak sonuç almak istiyorlard›. Ya
fiemdinlide bombalanmas› gereken he-
deflerin krokisi, öldürülmesi gerekenle-
rin isimleri ; birinci s›rada olanlar renkli
kalemle iflaretlenmesi, el bombalar›, si-

Avrupada emperyalist burjuvazinin
sald›r›lar›na karfl› mücadele edelim

lahlar vs. ne kadar suç delili varsa «ada-
letin «arabas›nda bulunuyor vede arac›
kullananlar yine bu meflhur adaletin ele-
manlar› olarak tespit ediliyor. Bunlar ise
»vatan evlad›» ve « iyi asker » s›fat›yla
mükafatland›r›lmaya çal›fl›l›rken, sistem
pisli¤i yer, yolak tan›madan her tarafa
yay›lm›fl olasada, kitlelerin o kahredici
duvar›na çarpmas›ndan da kurtulma
flans›n› bulam›yor.Er geç çok daha güçlü
çarpacakt›r. Birkaç gün öncesine kadar
bölgede yaflanan bu olaylar›n hepsi terör
eylemleri diye kamuoyuna yans›t›l›yor ve
anti propaganda yap›l›yordu. Y›llard›r
kürt kitleleri devlet teröründen hoflnut-
suz ve flikayetçiydi. Ancak her defas›nda
devlet kendi kirli yüzünü gizlemeye çal›fl›-
yordu. Devletin terörist yüzü bu kez  hal-
k›n öfkeli vede hesap soran adaletiyle or-
taya ç›kar›lmas›yla sonuçland›. 

Üstümüzde dolaflan iflkence
uçaklar› sak›n demokrasi 
da¤›tmas›n !   

Duyarl› bir insan yaklafl›m› ile olayla-
ra yanaflma durmunda, tüm geliflmeler
rahat bir flekilde ne anlama geldi¤i  anla-
fl›l›r olacakt›r. Burjuva kalemflörler iste-
dikleri kadar z›rvalas›nlar. Insanl›k suçu-
na ortak olmaya devam etsinler. Sömürü
sistemini ve bu sistemin aymazl›klar›n›
istedikleri kadar aklamaya çal›fls›nlar.
Bu ak›ldaneler, akl›nca topluma « hizmet
ediyoruz » iddas›nda bulunsunlar. Ne bu
sistemin kendisinden , nede o'nun bora-
zanl›¤›n› yapanlardan, ezilenlerin bir
beklentisi yoktur ve olamazda. 

Bu olay, aç›k bir tehdit ve gözda¤› ni-
teli¤indedir. Sistemin sahteli¤i nas›lda

kendini ele veriyor. Paravan bir flirkete
kay›tl› gösterilerek, (kanun gere¤i, ka-
nunlar›n emretti¤i bu olsa gerek) sorgu
ve iflkence arac› olarak devreye konul-
mufl. Kim için, ne için ? Aç›k ve nettir. «
ka¤›ttan kaplanlar›n » can telafl› olsa ge-
rek. ‹nsanl›¤a son umut olarak dayat›lan
düzenin çirkin ahlak›d›r bu. Zaten bütün
kirlilik vede çürümüfllük buradan bafll›-
yor. Dolay›s›yla bütün bir toplumu hem
kirletiyor hemde zehirliyor. Do¤ay› tahrip
ediyor, yaflam› yaflanmaz hale getiriyor.
Sonras›nda » yabanc›lar entegre olmak
istemiyor , kanunlara riayet etmiyorlar,
terörizm var, terörizme karfl› mücadele
var, kürt yok, alt kimlik- üst kimlik var vs.
» gibi belirlemer karfl›s›nda halk›n deyi-
miyle, «a¤l›yacakm›s›n, gülecekmisin .»
demektende kifli kendini al›koyam›yor.
Anlafl›l›yorki, sistem içinde bulundu¤u
bunal›m›n etkisiyle; ne tür ibretliklere
bafl vuraca¤›n› daha neleri devreye koya-
ca¤›n› flimdiden tahmin etmek mümkün-
dür. Özlü ifadesiyle insanl›k suçunu iflle-
meye devam edecektir. Bunun içinde ne
gerekiyorsa onu yapmaktan asla çekin-
miyecektir.

Daha aktif mücadele 
kaç›n›lmazd›r!

fiimdi alt›n› çizerek aktard›¤›m›z bir-
kaç münferit( !) olay sonras›nda, mesele-
leri do¤ru olarak yerli yerine oturtacak
olan, alternatifi gelifltirmenin kaç›n›lmaz
sorumlulu¤uyla sürece daha fazla yük-
lenmenin zaman›d›r. Haybeden konuflma-
n›n, ortaya konuflman›n, «laf olsun torba
dolsun misali» söylem vede pratik yakla-
fl›mlar›m›z›n çözüm etkisi yoktur. Kitlele-

re dan›flman›n, kitlelerle birlikte fikir
üretme, bunun üzerinden kitleleri daha
s›k› birlefltirerek, somut  talepler etraf›n-
da birlefltirilmifl kitlelerin etki gücünü
kavram›yanlar, görmemezlik edenler, ge-
lecek ad›na hiçbir fleyi vaadedmiyecek-
lerdir. Kitlelere ra¤men varolma hevesin-
de olmak, ne yaz›kki ; çürümüfl sistem-
den bize kalan bir ödünçtür. Böylesi bir
ödünce asla kitleler ihtiyaç duymazlar.
Kitlelrden, kitlelere anlay›fl›m›z›n kitleleri
demokratik hak ve özgürlükleri talebi
içinde birlefltirme vede örgütlemenin ta-
rihsel sorumlulu¤u sonucu kurumsal
varl›¤›m›z ortaya ç›km›flt›r. Bunun d›fl›n-
da varolma e¤ilimi, kitlelere yabanc›lafl-
man›n, söylem ile eylemimiz aras›ndaki
bütünlükten hiçbir fley anlamad›¤›m›z›n
sonucunu ç›kar›r. Ya gerçekleri görece-
¤iz, bu noktada birlefltirci olaca¤›z, yada,
kendi bildi¤ini okuma ukalal›¤›yla, kitle-
lere öncülük etti¤imizi idda edece¤iz. 

Kendi varl›k gerekçesini daha iyi
özümleyen kitle kurumlar›m›z, bu dönem,
kurumsallaflma vede ihtisasa dayal› ça-
l›flma ve örgütlenme gücünü daha verim-
li bir seviyeye ç›kararak gösterdiler. Bu
çok önemli bir geliflmedir. Anti-Emperya-
list mücadele çizgisinde, kitlelerle birlik-
te kitlelerin çok yönlü istem ve talepleri-
ne cevap olma temelinde geliflme göste-
ren prati¤in, iç dinamiklerimiz baz›nda
görev ve sorumluluklar›ndaki birlik vede
ayr›fl›m noktalar›n›n düzenli ele al›nma-
s›n›n sa¤lam›fl oldu¤u bir gerçeklikten
dolay›, faliyetlerde pozitif yönümüz sü-
rekli olarak öndeydi. Bu geliflmeyi gör-
memezlik edip, sonuç ç›karmama lüksü-
ne girme davran›fl›, hiçbir kurumumuzun
davran›fl› olmamal›d›r. Görmemezlik
eden anlay›fllar yanl›fl istikamette ola-
caklard›r. Temel sorunumuz, bu tecrübe-
ler ifl›¤›nda, Varolan kurumlar›m›z›n da-
ha da güçlendirmesi, olm›yanlar›n yara-
t›lmas›yla, Emperyalist sömürü dünyas›-
na karfl› verdi¤imiz mücadelede baflar›-
lar›m›z artacakt›r. Dolay›s›yla, demokra-
tik hak ve özgürlükler mücadelesinde ka-
l›c› baflar›lar sa¤lamam›z›n garantisi ola-
cakt›r.  

Paris’in clichy sous bois banliyosunda iki gencin ölümüyle tetiklenen ve ard›ndan da yafla-
nan geliflmelerin aktüel boyutu her aç›dan yaz›l›p çizildi. Bunu burjuva bas›n›n›n günlük sayfa-
lar›nda bile gördük. Bir isyan›n gerçek nedenlerini, tarihsel süreklilikten kopararak ele alan
burjuva Köfleyazarlar›, efendileri aras›nda süren ç›kar kavgas›nda, bu son geliflmeyi kendi
efendileri lehine koz olarak de¤erlendirdiler. Kendi ulkelerinde y›llardan beri süre gelen silah-
l› düzeye ulaflm›fl isyanlar› es geçen bu zihniyet, Fransa'daki son isyan› burjuva popüler kültü-
rün göz al›c› bir baloncu¤u olarak, “gözde haber” malzemesi yaparken, “suyuna da pilav” mi-
sali, diplomatik savafl hamlelerinin bir köfleye s›k›flt›rma silah› olarak da kullanmay› ihmal et-
medi. Efendiler cephesinde bunlar yaflan›rken, Fransa cephesinde, yaflanan isyan tüm politik
renklerin birbirinden ayr›ld›¤› bir turnusol ka¤›d› ifllevi gördü. En ›rkç› partilerden, zaptiyeci
Sarkozy'e, “sosyalistinden”,” komünistine” kadar tüm düzen partileri; “Fransa'n›n kutsal ç›kar-
lar›nda” birleflerek, en fazla iç siyaset denkleminde birbirini elefltiri de bir koz olarak “ileri gi-
den” de¤erlendirmelerde bulundular. En “sol” da duran Frans›z Komünist Partisi, olaylar›n
“vandalizm” boyutuna dikkat çekerek, “bunlar›n onaylanamayaca¤›”, “sebeblerini Sarkozy'nin
politikalar›nda aramak gerekir” de¤erlendirmesinde bulundu. Sonuçta,  isyan karfl›t›, yeni bir
kutsal ittifak olufltu. Oysa yaflanan geliflmelerin, Fransa boyutunu da aflarak, genelde Avrupa'y›,
onun üzerinden de dünyay› ilgilendiren boyutlar› vard›. Dünyaya örnek gösterilen Avrupa de-
mokrasisinin gerçek yüzü sergileniyordu. Egemen çevreler bunlar›n üzerini örtecek, yeni bir
dezinformasyon eflli¤inde, kula¤a hofl gelen yeni demogojilere girifleceklerdi. Öyle de yapt›lar.
Gerçekleri aç›¤a ç›karan de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda, dünya halklar›n›n tarihinde bu son isyan›n
yerini tespit edip, gelece¤i ön gören politik çikarsamalar yapmak, elbette ki gene, sürece ezi-
lenlerden yana bakanlara kald›. Fransa Demokratik Haklar Federasyonu olarak; bu de¤erlen-
dirmeyi, süreci haz›rlayan, geçmifl tarihsel koflullardan bafllayarak yapmak gerekiyor.

‹FLAS EDEN SOSYAL DEVLET‹N ‹SYANCI ÇOCUKLARI.
Soka¤a ç›kanlar›n ço¤u, dedeleri, savafltan ç›kan Fransa'n›n resterasyonunda çal›flm›fl

Frans›z vatandafl› olan gençler. Bir baflka özellikleri; getto olarak bilinen, günümüz burjuvala-
r›n›n “k›z›l kuflak” dedikleri varofllarda oturmalar›. ‹flsizler, geleceksizler, ezilmenin, yok say›l-
man›n ve afla¤›lanman›n girdab›nda isyana durmaktan, bu durumu can pahas›na dile getir-
mekten baflka ç›kar yol bulamayan sosyal bir kitleyi oluflturuyorlar. Bu nitelikleri, daha bafl›n-
dan, dünyaya Sarkozy'nin a¤z›ndan “serseriler” denilerek, “kriminalize” edilmesinin, ne dere-
ce demogojik oldu¤unu göstermeye fazlas›yla yetiyor. “Frans›z vatandafl› olsan›z da ad›n›z Ra-
flit veya Kerim'se iflsiz kalman›z için yeterli oluyor” diyen bu insanlar›n; üzerinde durduklar›,
ne dini, ne politik ortak bir zeminleri var. Aralar›nda iflsiz Fransiz ve Portekiz'li gençlerin ol-
du¤u da dikkate al›nd›¤›nda, tamamen toplumsal ölçekte aç›¤a ç›kan bir sorun oldu¤u görü-
lür. Bu sorunun üzerinden, polis gücüyle atlamaya çal›fl›p, göçmen karfl›t› ›rkç› politikalar›na
destek sa¤lamaya çal›flan Sarkozy cephesi, Frans›z büyük burjuvazisinin politik uygulamas›n-
da, önümüzdeki sureci nas›l karfl›layaca¤›n›n ip uçlar›n› vermifl oluyor. Bask›y› art›rmak, göç-
men karfl›t› yasalara h›z vermek, s›n›rd›fl› etmeyi h›zland›rarak ço¤altmak; süreç içinde hak
gasplar›n›, zay›f halka olarak gördü¤ü göçmenlerden bafllayarak Frans›z emekçilerinin aley-
hine do¤ru geniflletmek... . Bugün, isyanc› gençli¤in aç›¤a ç›kard›¤› sorunu tart›flarak, gelece-
¤in buradan geçece¤ine inan›larak flekillenecek ittifakda, kendilerini onlar›n yan›nda görme-
yen Frans›z emekçileri, düzen içi önderliklerinin maniplasyonlar›yla “yak›lan arabalar›” tart›fl-
makla meflgul. Oysa, bugünü anlaman›n, gelece¤i kestirmenin ve ona uygun ad›mlar atman›n
yolu, bugünkü geliflmeleri ba¤r›nda mayaland›ran geçmifli do¤ru anlamaktan, de¤erlendir-
mekten geçiyor. Öyleyse k›saca da olsa geçmifle bakmakta fayda var. 2. Dünya Paylafl›m sava-
fl› bitti¤inde, savastan en az zararla, hatta atom bombas›yla bir nevi savafl› bitiren taraf olma-
n›n gücüyle ç›kan ABD, Marshal Plan› yard›m›yla, y›k›lan Avrupa'y› yeniden aya¤a dikmek için
kollar› s›vad›. Sermayenin Atlantik ötesinden, emek gücünün ise, geri kalm›fl yar›- sömürge,
sömürge ülkelerden tafl›narak karfl›lanmas›yla; Avrupa, tekrar savafl öncesi ekonomik sa¤l›-
¤›na kavuflturuldu. Bunun ekonomik sebeblerinden ziyade, savafltan ikinci güçlü taraf olarak
ç›kan ve sistemsel aç›dan daha da güçlenen SSCB'nin önünü kesmek aç›s›ndan yasamsal öne-
mi vard›. Zira, içerde de savafl sonras›nda oldukça güclenmifl, komünist partileri ve güçlü sen-
dikal hareketler, Avrupa'n›n olas› geliflme yolunu gösteriyor, Amerika'y› bu noktada ciddi bir
tehlike  olarak uyarm›fl oluyordu. Eksiklikleri ve hatalar›na ra¤men, Sovyetler Birli¤i'nde yü-
rürlükte olan sosyalist sistemin kitleleri özendiren etkisinin fark›nda olan kapitalistler, bu et-
kiyi k›rmak için oldukça kafa yoruyorlard›. Bu yaklafl›m›n  tamamlay›c› bir unsuru olarak, iç

AVRUPA’YI SARSAN PAR‹S YANGINI;
AÇI⁄A ÇIKAN GERÇEKLER VE SONUÇLAR

kamuoyunu yat›flt›ran, s›n›f çeliskilerini minumuma indiren, devleti iki s›n›f aras›nda “eflit”
bir konumda “sosyal” yönüyle aktife eden ic politikalara yer verildi. “Sosyal devlet”, “refah
toplumu” projeleri, ideolojik, politik ve kültürel aç›dan pratiklefltirildi¤i kadar, ekonomik te-
mel aç›s›ndan da verili koflullara uygun olarak gerçeklefltirilmeye çal›fl›ld›. Avrupa sosyal de-
mokrasisini ve “sosyal bar›fl›” uzun bir süre ayakta tutan bu “sosyal devlet” olgusunun, eko-
nomik uygulanabilirlili¤iydi. ‹ki kutuplu dünya gerçe¤inin d›flsal zorlamas› ile, iç koflullar›n
buna uygun dizayn edilmesi eflli¤inde ortaya ç›kan “sosyal devlet”, 90'lar›n bafl›nda SB'nin
da¤›ld›¤› sürece kadar resmiyette ve fiiliyatta uygulamada kald›. 1980'li y›llar›n bafl›nda ‹ngil-
tere'de Teatcher'le bafllayan yeni dönem liberal sald›r› politikalar›, gerek Sovyetler Birli¤'nin
varl›¤›, gerekse güçlü sendikal iç muhalefet engellerinden dolay› dolu dizgin gidemedi. Ne var-
ki; SB'nin da¤›lmas›yla, dünya siyasal dengelerinin bir anda alt-üst olmas›yla bafllayan, yeni
dönem tüm emperyalist devletlere, uzun zamandan beri raflarda beklettikleri liberal sald›r›
poltikalar›n› icra etme olana¤› tan›d›. Bu icraatlar›n tarihi özetini, son on y›l fazlas›yla sun-
maktad›r. Buradan bak›ld›¤›nda, son on y›lda, Bat› Avrupa emperyalist devletlerinin uygulad›-
¤› neo-liberal politikalar›n, bu ülke insanlar›n›n gündelik yaflamlar›nda neleri de¤ifltirdi¤ini
rahatl›kla görmek mümkündür. Örne¤in Fransa'da son on y›lda, bir çok fabrika ucuz emek
gücünden dolay› yar›-sömürge ülkelere tafl›nd›. Örne¤in, Renault fabrikas› Türkiye'dedir ve
Fransa'da bir iflçiye verilen bir ayl›kla, Türkiye'de üç iflçi çal›flt›r›lmaktad›r. Kapitalizmin kü-
reselleflme prati¤inin do¤rudan sa¤lad›¤› bu avantajlar; uluslararas› ölçekte emekle-serma-
ye aras›ndaki uçurumu, tarihin hiç bu ölçüde görmedi¤i bir boyuta yükseltirken; gerek yar›-
sömürgeler olan “d›fl cephede”, gerekse emperyalist ulkelerdeki “iç cephede” s›n›fsal uçu-
rum derinleflerek büyüdü. “Sosyal devlet” espirisine uygun olarak, daha önce, yar›-sömürge
ülkelerden elde edilen sömürüden, kendi halklar›na sus pay› vererek, emekçilerin sosyal so-
runlar›na duyarl› ve onlar› çözen devlet görünümünü vermeye çal›flan emperyalistler, yeni
döneme uygun olarak, bu görünüme de ihtiyaç duymayacak bir pervas›zl›kla, emekçilerin mü-
cadeleleriyle elde ettikleri sosyal haklara da sald›r›da bulunarak; “sosyal devleti” budamaya,
uzun zamand›r kambur gördükleri bu yükten kurtulmaya çal›fl›yorlar. Bugun, Fransa'da iflas
eden sosyal sigorta sisteminin, sosyal hastahanelerin bir ço¤unun kapanmas›n›n, göçmenle-
re, iflsizlere, gençlere yönelik olarak ayr›lan fonlar›n ve ön görülen uygulamalar›n tasfiye ol-
mas›n›n nedeni; bu neo-liberal siyasal program›n uygulanmas›d›r. Ekonomik cephede, özel-
lefltirme, sosyal hak gasplar›, kesilen, kald›r›lan sosyal fonlar, kapat›lan hastahaneler, fabri-
kalar›n d›flar›ya tafl›nmas›ndan dolay› artan iflsizlik, Euro'ya geçiflle otomatikmen tüketim
ürünleri fiyatlar›ndaki art›fl ve reel gelirdeki düflüfl, iflçi ve emekçilerin yaflam›n› gün geçtik-
çe zorlaflt›rmakta ve toplumsal huzursuzluk giderek artmaktad›r -ki, Fransa'da hemen her
hafta yaflanan protestolar bu sürecin tetikledi¤i eylemliliklerdir -. Politik cephede, bugün iti-
bariyle; direkt Sarkozy'nin icraatlar›nda ifadesini bulan ve tüm bu sürecin faturas›n›, baflta
toplumun en ezilen kesimi göçmenler olmak üzere, tüm ezilen kesimlere kesilmek amaçlan-
maktad›r. Toplumda yaflanan ekonomik ve siyasal krizlerin sorumlusu ve suçlular›, ezilenler
de¤il; toplumun egemen s›n›flar› kapitalistler ve onlar›n sistemidir. Bu taploda yap›lan özet;
sorunun bir entegrasyon, uyum sorunu  olmad›¤›n›, zira, hepsinin Fransa'da do¤du¤u, Fran-
s›zca konuflup, Frans›z okullar›nda e¤itim ald›¤› düflünüldü¤ünde, tamamen neo-liberal sald›-
r›lar›n, sosyal devleti afl›nd›rarak, toplumun her daim atefllenmeye en yak›n kesimi olan genç-
lerde b›ça¤›n kemi¤e dayanmas›yla bir isyana dönüfltü¤ü görülmelidir. Bugun, Fransa'da ya-
pilan kamuoyu yoklamalar›nda, halk›n Sarkozy'nin politikalar›na verdi¤i  %  65'lik destek,
özellikle Fransa solunun sosyal devletin son kal›nt›lar›ndan ve devletin subvansiyonlar›ndan
beslenmeye ve buna ba¤l› olarak emekçileri bilinçli bir flekilde yan›ltt›¤›n› göstermekle bera-
ber, Frans›z emekçilerinin, bu sürecin bir sonraki aflamada direkt kendilerini aç›k eyleme ça-
¤›raca¤›n› görmemeleri, tamda sistemin istedi¤i yönde manipule edilmeleridir.

AVRUPA ‘SOL’UNUN EYLEMSELL‹K ALIfiKANLI⁄INA VURULAN DEVR‹MC‹ DARBE
Sokaklar› saran alev, polis karfl›s›nda yükselen barikatlar, sokaklar› keskin dilin sesiyle

ajite eden radikal anonslar, Avrupa solunun '68 sürecinin etkilerinin azalmas›ndan sonra ya-
banc› kal›p, unuttu¤u devrimci eylemi yeniden gündemlefltirdi. ‹flçi s›n›f›yla burjuvazi aras›n-
da kurulan denge üzerinde yükselen sendikal “muhalefet”, Avrupa soluna damgas›n› vuran
mevcut sistem içerisinde ekonomik iyilefltirmelerle s›n›rl› olan pratikleri, yaflanan son isya-
n›n devrimci elefltirisinden geçti. Bu, yeni bir dönemin bafllang›c›na iflaret etti¤i gibi; kendili-
¤indenci bir hareket olmaktan ç›kmay› yakalayan yeni düzeyin üzerinden yükselecek yeni dev-
rimci bir dalgan›n öncü sars›nt›lar› olarak, devrimci öncü misyonu tafl›yan iradelerin önüne
bu döneme uygun konumlanma içinde yer al›nmas›n› dayat›yor. Abart›s›z tespit etmek ve al-
t›n› çizmek gerekir ki; isyan, bilinçli-programl› bir örgütlenmeye dayanmayan kendili¤inden-
ci olmakla birlikte; emperyalist metropollerin arka sokaklar›ndaki çeliflkilere dikkat çekmifl
ve baflta yeni dünyan›n yarat›lmas› hedefiyle mücadele eden örgütlenmeler  olmak üzere,
sendikalar ve çeflitli politik örgütlenmelere; tüm toplumsal, siyasal ve sosyal sorunlar› gör-
meleri mesaj›n› vermifltir. Özellikle de Frans›z halk›na ve onun öncülerine; “çifte standarta
sessiz kalmay›n, onu onaylamay›n, çifte standart›n arkas›nda iyi niyet yoktur. Bugün sizin ya-
rar›n›za gözükse de, uzun sürede egemenlerin kendi egemenliklerini sürdürme ve her türlü
yeni sömürü politikalar›n› rahatl›kla uygulamas›na hizmet eder. Ayr›ca biz çeflitli uluslardan
emekçilerin, birbirine uzak durmas› veya birbirine iyi gözle bakmamas›, bask› ve sömürü sis-
teminin efendilerinin aray›p-bulamad›klar› bir büyük avantajd›r. Onlar,'böl ve yönet' politika-
s›n› terketmediler ve terketmeyeceklerdir” mesaj› öne ç›km›flt›r. Öte yandan; kendini ekono-
mik sorunlar›n “çözümü” girdab›na sokmufl ve sistemin egemenlerini çok fazla ürkütmeyen
eylem biçimleriyle iflçi s›n›f›n› ve halk›n çeflitli kesimlerini kontrol alt›nda tutan “sol” ve  sar›
sendikalar ve do¤ald›r ki, burjuvazi, bu baflkald›r› karfl›s›nda pani¤e kap›lm›fllard›r. ‹flçi s›n›-
f› ve burjuvazi aras›ndaki ekonomik ve sosyal eflitsizli¤in iflçi s›n›f›n›n aleyhine a¤›rlaflmas›-
n›n sosyal sonuçlar›n› yans›tan bu isyan; ayn› zamanda yeni eylem biçimlerinin gereklili¤ine
de iflaret etmifltir. Ancak belirtelim ki; bu, isyanc›lar›n hep do¤ru eylem biçimleri ve hedefle-
ri seçtikleri anlam›na gelmez. Do¤ru bir önderli¤e ve bilince sahip olmay›fllar›n›n bunda rol
oynad›¤›n›n da fark›nday›z. Avrupa solunun geleneksel ve düzenle içiçe geçen büyük bir göv-
desi, isyanc›lar›n yeni eylem biçimlerine ç›kard›klar› davetiyeyi görmezden gelerek yollar›na
devam edecek, di¤er “marjinal” olarak görülen küçük bir bölümün içinden ise; mevcut sorun-
lar›n köklü çözümünü sa¤lay›c› alt-üst olufla öncülük edecek do¤ru bir program ve örgütlülü-
¤ü yaratacak olanlar, ciddi aray›fllar içine gireceklerdir. Bu tablo içerisinde Avrupa'da yafla-
yan Türkiye ve Kuzey Kürdistanl› emekçilere ve politik öznelere de çok ifl düflmektedir. Asl›n-
da, Paris sokaklar›nda karaderili insanlar›n öfkesinde aç›¤a ç›kan isyan ve bu isyan›n dillen-
dirdi¤i talepler; bizlerin de talepleridir. Fransa'da yaflanan sorun, tüm Avrupa k›tas›n› ilgilen-
dirmektedir. Soruna kaynakl›k eden ›rkç›-flövenist politikalar, tüm Avrupa ülkelerinde yafla-
yan bizleri de tehdit eden politikalard›r. Göçmenlerin yerli halklardan uzaklaflt›r›larak tecrit
mahalleleri oluflturulmas›, bu mahallelere sosyal hizmetlerin yap›lmamas›; göçmenlerin en
a¤›r ve kirli ifllerde çal›flt›r›lmas›, iflgüçlerinin ucuza sat›n al›nmas›, iflyerlerinde iflçi at›m›n-
da göçmen iflçilerin ilk s›raya al›nmas›; göçmen çocuklar›n›n e¤itiminde gerekli destek ve du-
yarl›l›¤›n gösterilmemesi ve düflük kapasitedeki okullarda okumaya zorlanmalar›; meslek ön-
cesi okullar› bitiren gençlerin meslek yapmalar›na olanak sa¤lanmamas› ve dolay›s›yla anne
ve babalar›n›n oluflturdu¤u iflsizler ordusuna kat›lmalar›n›n sa¤lanmas›; en küçük bir krimi-
nal olayda ilk akla getirilenin göçmenlerin olmas› gibi; daha da ço¤altabilece¤imiz  insan hak
ve özgürlüklerine hiç de paralellik göstermeyen ›rkç›-flövenist uygulama ve yaklafl›mlar, Avru-
pa'n›n tüm ülkelerinde yaflanmaktad›r. Bu nedenle; tüm Avrupa emperyalist ülkelerinde güç-
lü demokratik örgütlülükler ve eylemlerle bunlara dur demek, dahas› tam da emperyalizmin
göbe¤inde anti-emperyalist mücadelenin örgütlenmesi ve gelifltirilmesini sa¤lamak canal›c›
görevlerimizdendir. Sonuç Olarak Hangi ›rk ve ulustan olursa olsun; insanlar›n eflit yaflam
standartlar›na, eflit hak ve özgürlüklere sahip olduklar›, dünyan›n tüm zenginliklerinin tüm in-
sanl›¤›n gerçek gereksinimlerinin karfl›lanmas›nda kullan›ld›¤›; insan›n insana karfl› üstünlü-
¤ünün sa¤lanmas›na hizmet eden savafllar›n ve y›k›mlar›n sona erdi¤i bir dünyan›n yarat›l-
mas› için; bütün halklar dayan›flma içinde ve omuz omuza mücadele etmelidir. Paris sokak-
lar›ndan Fransa'n›n birçok kentine yay›lan öfke; emperyalist burjuvazinin ezilen halklara re-
va gördü¤ü yaflama karfl› bir baflkald›r›n›n simgesidir. Frans›z tekelci burjuvazisini oldu¤u gi-
bi; di¤er ülkelerin de tekelci burjuvazisini ürküten bu baflkald›r›, gerileme gösterse bile; tu-
tuflmaya her an haz›r olan k›v›lc›mlar› sönmeyecektir. Fransa Demokratik Haklar Federasyo-
nu olarak bask›, sömürü, zulüm ve her türden haks›zl›¤a karfl› geliflen mücadeleleri destekli-
yor ve selaml›yoruz. Frans›z devletinin anti-demokratik, gerici ve ›rkç› uygulamalar›n› k›n›yo-
ruz. Kendilerine reva görülen çekilmez yaflama hay›r diyerek sokaklara dökülen insanlara ha-
karet eden Sarkozy istifa etmelidir!  Insan hak ve özgürlüklerini ayaklar alt›na alan Ola¤anüs-
tü Hal uygulamas› derhal kald›r›lmal›d›r! Gösterilerde gözalt›na al›nanlar serbest b›rak›lma-
l›, s›n›rd›fl› etmeler durdurulmal›d›r! 

Fransa Demokratik Haklar Federasyonu
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Adana Kürkçüler F Tipi Cezae-
vi'nde yaflanan 'bölünmez bisküvi'
skandal›ndan sonra, çarp›c› bir olay
da ‹zmir'de yaflan›yor. Buca Cezae-
vi'nden Uflak Cezaevi'ne nakledilen
kad›n tutuklular›n havaland›rmaya
düflünce al›p besledikleri fi›mar›k
isimli kedi, cezaevi idaresi taraf›ndan
al›kondu. Kedinin d›flar› ç›kar›lmas›
'Kedi cezaevinin demirbafl›d›r' deni-
lerek engellenirken, fi›mar›k adeta
'müebbet hapse' mahkum edildi.

KURTULMA fiANSI YOK
‹zmir Buca Cezaevi'nden Uflak

Cezaevi'ne bir ay önce nakledilen ka-
d›n tutuklulardan Necla Nergiz, ya-
flad›klar›n› yazd›¤› mektupla akraba-
lar›na aktard›. Mektubunda Buca
Cezaevi'ndeyken havaland›rmaya

düflen bir kediyi sahiplendiklerini ve
ad›n› 'fi›mar›k' koyarak bakt›klar›n›
belirten Nergiz, Uflak Cezaevi'ne na-
killeri s›ras›nda kediyi arkadafllar›na
b›rakt›klar›n› ifade ederek, 'Arkada-
fl›m›z›n bize yazd›¤› mektuba göre,
bizim kediyi allay›p pullay›p bir kar-
tona koymufllar. Bir arkadafl k›zkar-
defline vermek istemifl. Ama cezaevi
idaresi ne dese be¤enirsiniz? 'Kedi
cezaevinin demirbafl›d›r' denip d›flar›
verilmesine izin verilmemifl. Zavall›
kedinin tahliye olma flans› hiç yok gi-
bi görünüyor. Nerden bilelim, o da
cezaevinin demirbafl› olacak? Bu kedi
cezaevinin demirbafl› olarak demir
gibi çürümesini bekleyecek' dedi. 

fi‹KAYETE SÜRGÜN
Cezaevinde yaflananlar sadece ke-

dinin 'demirbafl' olarak tan›mlanma-
s›yla bitmiyor. Son aylarda birçok ce-
zaevinden gelen bask› ve fliddet ha-
berlerine, Buca'da da yenileri ekleni-

yor. Anlat›mlara göre, cezaevinde s›k
s›k iflkence olaylar› yaflan›yor ve bu
duruma karfl› ç›kanlar da gardiyanlar
taraf›ndan dövülüyor. Yine gardi-
yanlar›n k›sa süre önce bir genci dö-
vüp hastanelik etmesi üzerine tutuk-
lular flikayet dilekçesi yazd›, dilekçe-
den sonra ürkütücü geliflmeler yaflan-
d›. Geliflmeleri aktaran Nergiz mek-
tubunda, 'Dilekçemizi okuyan idare,
temsilcimizi ça¤›rd› ve müdür oda-

s›nda müdürün gözleri önünde onu

dövmeye kalk›flt›lar. Müdür de ko-

¤uflumuza gelip bizi tehdit etti. 'So-

run oluyorsunuz, kahramanl›k yap›-

yorsunuz' vb. fleyler. Tabii 'dilekçeyi

al›n' dayatmas› yap›ld›. Kabul etme-

dik. Bunun ard›ndan birkaç gün geç-

ti. Sabah 08.00'de hükümlü 5 arka-

dafl› 'sevkiniz var' diye apar topar al›p

Uflak'a götürdüler' diye konufltu. 

4 Haber

Yaklafl›k 3 y›ld›r göçmen emekçilerin sosyal ve kültürel sorunlar›na dö-
nük faaliyet yürüten Yaflamevi Derne¤i, 8 Aral›k akflam› saat 20.00-
20.30'da yand› ya da yak›ld›! 

Ç›kan yang›n arkas›ndan büyük bir hasar ve soru iflaretleri b›rakt›. Ne-
denine dair henüz resmi bir aç›klama yap›lmam›fl olsa da bilirkifli heyeti-
nin inceleme yapt›¤› ilk gece bize söyledi¤i; “Sigara ya da elektrik konta-
¤›ndan olmad›¤›” idi. Daha sonra 10 Aral›k günü, ayn› binada oturan ve
yang›n› görüp itfaiyeye ilk haberi veren Alman komflumuz ve yine ilk ç›-
k›fl›na tan›k olan baflka komflular›m›z›n olaya dair anlat›mlar› oldu. Bu an-
lat›mlar; “‹lk olarak çat›da bir atefl topu vard›. Biz haber verdik an›nda.
Ancak itfaiye yaklafl›k 15 dakika sonra geldi. Ve o gelene kadar çat›dan ya-
nan bölüm afla¤›ya çöküp, yang›n›n daha da büyümesine neden oldu” flek-
lindedir. Hatta tan›klardan biri “yanl›fl m› görüyorum” düflüncesi ile karfl›
dairedeki baflka bir komfluya haber verdi¤ini söyledi. Olay yeri incelemesi
yap›l›rken bu tan›klar dinlenmedi¤i için flimdi kendileri tan›kl›k için bafl-
vuracaklar. 

Evet tüm bu gerçeklerin de ›fl›¤›nda “Yaflamevi yak›ld›!” diyoruz. Kim-
lerin, ne amaçla yakt›¤› henüz bilinmese de bu giderek netleflen bir olgu-
dur. Yakan kifli veya odaklar her neyse, göçmen emekçilerin her geçen gün
daralt›lan,  ekonomik-sosyal-siyasal bir k›skaca s›k›flt›r›lan yaflamlar›ndan
bir soluk borusunu yakm›fl oldular. Çeflitli sosyal aktiviteleri, göçmenlere
ve çocuklar›na yeteneklerini gelifltirme olana¤› sunan ba¤lama, gitar, halk
danslar›, santranç… gibi kurslar›, her türlü ekonomik ve siyasal sald›r›ya
karfl› bilinç ve ortak hareket etme  duyarl›l›¤› oluflturup, toplumun birlik-
te hareketini yaratacak pratik duruflu ile Yaflamevi hepimizin kurumudur.
Hepimizin yaflam›ndan bir parçad›r ve yak›lmas› da hepimizin yaflam›n-
dan bir parçan›n kopar›lmas›d›r. Nedeni ya da failleri kim olursa olsun bu
asl›nda Yaflamevi flahs›nda hepimizin yaflamlar›na yap›lm›fl bir sald›r›d›r!

Bu sald›r›n›n sessizli¤e mahkum edilmemesi için tüm gücümüzle çal›-
flaca¤›z. Çünkü sessizli¤e mahkum edilmesinin, hepimizin sessizlikte bo-
¤ulmas›yla efl anlaml› oldu¤unu biliyoruz. Tüm dostlar›m›z›, ilerici ku-
rumlar› ve kiflileri sesimize ses katmaya davet ediyoruz. Biliyoruz ki o za-
man daha güçlü olup, bu tür sald›r›lar›n yayg›nlaflmas›n›n önününü kes-
mifl olaca¤›z! 

Sizleri bu do¤rultuda yapaca¤›m›z tüm etkinliklere kat›lmaya, birlikte
hareket etmeye ve etkinlikleri giderek birlikte örmeye davet ediyoruz. 

‹lk olarak  17 Aral›k Cumartesi günü saat 14.00'de derne¤in önünde
bir bas›n aç›klamas› yap›lacak. Tüm dostlar›m›z›n yan›m›zda oldu¤unu bi-
liyoruz… Bu davet size…

Tarih: 17.12.05 · Saat: 14.00
Adres: Wallstr. 110 · 51063 Köln-Mülheim 
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Boflalt›lan karakolun çevresindeki may›nl› saha, hemen yan›
bafl›ndaki okula giden çocuklar› tehdit ediyor 

06.11.2005 · (Dersim’de ‹klim-Dersim)

Tunceli merkeze 15 kilometre uzakl›kta olan Aktuluk Yat›l› ‹lkö¤retim
Bölge Okulu'ndaki ö¤renciler may›n tehlikesi ile karfl› karfl›ya.

Aktuluk (Türüflmek) köyünün d›fl›nda 4 y›l önce infla edilen okulda
400'ün üzerinde ö¤renci e¤itim ve ö¤retim görüyor.

KARAKOL G‹TT‹, MAYINLAR KALDI
Aktuluk Jandarma Karakolu'nun kurulmas›ndan sonra Tunceli'nin bir-

çok yerinde oldu¤u burada da k›fllayla okul iç içe yap›lm›fl. K›flla-okul bir-
likteli¤inin olumsuzluklar› burada da kendini uzun süre göstermifl. E¤itim
binas›yla k›fllan›n ayn› ortamda olmas›n›n ortaya ç›kard›¤› pedagojik ve psi-
kolojik sorunlar iki y›l öncesine kadar sürmüfl.

MAYINLARLA ÇEVR‹L‹ B‹R OKUL
‹ki y›l önce karakol binas›n›n çat›s›n›n çökmesiyle beraber, bina kulla-

n›lmaz hale gelince k›flladaki askeri birlik, yine yak›n bir bölgede bulunan,
Uzunçay›r Baraj›'n›n yan›na nakledilmifl. Karakolun tafl›nmas›ndan sonra
Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu ise e¤itim ve ö¤retim hayat›na devam etmifl.

Karakol baflka bir yere nakledilmifl ama eski karakol bölgesindeki çok
büyük bir may›nl› saha temizlenmeden b›rak›l›p gidilmifl. Daha önce gü-
venlik gerekçesiyle

tamam›na may›n yerlefltirilen karakolun kuzeyindeki ve bat›s›ndaki me-
yilli arazi tel örgülerle çevrilerek k›smen de olsa bir güvenlik fleridi olufltu-
rulmaya çal›fl›lm›fl. Ancak bu e¤reti çözüm de do¤al olarak bir süre sonra or-
tadan kalkmaya yüz tutumufl.

fi‹MD‹L‹K ‹NEKLER ÖLÜYOR!
Sorumsuzca may›nlarla birlikte terk edilen bölge flu an her an patlama-

ya haz›r bir bomba gibi duruyor. Tel örgüleri y›k›lan, uyar› levhalar› silinen
may›nl› saha zamanla çevre köylerdeki hayvanlar›n otlama alan› haline gel-
mifl.

Bölgede yaflayan köylüler flimdiye kadar 4 ine¤in may›nlar›n patlamas›

sonucu telef oldu¤unu söylüyor. Esas tehlike ise may›nl› sahan›n hemen ya-
n› bafl›ndaki ilkö¤retim okulundan kaynaklan›yor. fiimdiye kadar hiçbir
patlaman›n olmamas› ve ö¤rencilere zarar gelmemesinin büyük bir flans ol-
du¤unu ifade eden ö¤renci velileri tedirginliklerini sürdüyor.

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgelerinde flimdiye kadar may›nlar yü-
zünden çok say›da çocu¤un öldü¤ünü veya sakat kald›¤›n› belirten çevre sa-
kinleri ise bir an önce may›nl› sahan›n may›nlardan ar›nd›r›lmas›n› istiyor.
Dört yüz ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü bir okulun bitifli¤indeki bu korkunç
tablonun sorumlular› kim?

Olabilecek bir patlamada can verecek o küçük bedenlerin görüntüsünü
düflünmek bile insana ürperti veriyor. Böyle bir durumda bunun sorumlu-
su kim olacak ve bunu kamuoyuna nas›l izah edecek?

Bu sorunun çözümün tek yolu var. O da bir an önce söz konusu saha-
daki may›nlar›n bir kazaya mahal vermeden temizlenmesi.

May›nlar içinde e¤itim 

Maradona: “Bana göre
Bush katildir”

Arjantinli eski futbolcu Diego Armando Maradona, ABD Baflkan› Geor-
ge Bush'u kendisinin gözünde 'katil' oldu¤unu söyledi. 

Gündem Haber Servisi · Havana · Haber tarihi 29.10.2005 

Havana'da bulunan Maradona, Küba televizyonuna yapt›¤› aç›kla-
mada, gelecek hafta Arjantin'i ziyaret edecek olan Bush'un ülkesine gel-
mesini istemedi¤ini belirtti. Arjantin'de düzenlenecek Bush karfl›t› gös-
terilere kat›laca¤›n› kaydeden Maradona, 'Arjantin'de birçok Bush düfl-
man› var. Ben bunlar aras›nda ilk s›raday›m. Bize çok kötülük yapt›.
Bana göre o bir katildir' diye konufltu. Maradona'n›n Küba televizyo-
nuna aç›klama yapt›¤› s›rada, yan›nda Küba lideri Fidel Castro da bu-
lundu. Castro ile daha önce aç›klad›¤› gibi bir tv söyleflisi yapt›¤›n› be-
lirten Maradona, söyleflinin Arjantin televizyonundaki '10 Numaran›n
Gecesi' program›nda, gelecek pazartesi yay›mlanaca¤›n› kaydetti.

BÖLÜCÜ B‹SKÜV‹,
MÜEBBET KED‹

FOLKLOR G‹YS‹LER‹NE PKK BENZETMES‹

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tugay komutan›, ilkö¤retim okulu ö¤-
rencilerinin giydi¤i folklor giysilerini PKK k›yafetlerine benzetti ve suç duyu-
rusunda bulundu.

Cumhuriyet Bayram› töreninde Gazi ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri,
yar›flmalara kat›ld›klar› giysilerle yöresel oyunlar› sergiledi.

Ancak gösteriyi izleyen Tu¤general Erdal Akp›nar, ö¤rencilerin k›yafet-
lerini 'PKK giysisi'ne benzetti ve okul yöneticileri ile folklor e¤iticisi hak-
k›nda Cumhuriyet Savc›l›¤›'na suç duyurusunda bulundu.

Akp›nar, flikayet dilekçesinde giysilerin terör örgütü PKK üyelerinin
giydi¤i k›yafetlere benzedi¤ini belirtti.

Suç duyurusu ilçede tart›flmaya yolaçt›. Yüksekova Belediye Baflkan›
Salih Y›ld›z, köylülerin yüzde 80'inin ayn› k›yafetleri giydi¤ini söyleyerek,
suç duyurusunu 'gülünç' olarak niteledi.

Okul yöneticileri ile folklor e¤iticisinin avukat› Erdal Ayd›n da, çocuk-
lar›n ayn› k›yafetlerle Bitlis'te bölge birincisi oldu¤unu ve Edirne'de yap›-
lan Türkiye fiampiyonas›'nda da bölgeyi temsil etti¤ini vurgulad›.

AYKIRI DURUM YOK
Hakkari Milli E¤itim Müdürü Hekim Turgut, ''Yapt›¤›m›z inceleme-

de, halk oyunlar› ekibinin k›yafetlerinde ayk›r› durum olmad›¤›n› tespit et-
tik'' dedi. Turgut AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, Hakkari'nin Yükse-

kova ‹lçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayram› kutlamalar› s›ras›nda, Gazi
‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinin halk oyunu gösterisi sundu¤unu, ö¤ren-
cilerin gösteriyi sunduklar› k›yafetin, terör örgütü PKK üyelerinin giysile-
rine benzetilmesi üzerine, vatandafllar›n flikayette bulundu¤unu söyledi. 

fiikayet üzerine okulda bir ay önce inceleme bafllatt›klar›n› ifade eden
Turgut, ''‹ncelemede, k›yafetlerde ayk›r› bir durum olmad›¤›n› tespit ettik.
Bu k›yafetleri bölgedeki vatandafllar günlük yaflamlar›nda da giymekte'' de-
di. Turgut, Cumhuriyet Bayram› töreninin Hakkari Vali Yard›mc›s› ile
kaymakam ve di¤er yetkililer taraf›ndan izlendi¤ini belirterek, ''E¤er ayk›-
r› bir durum olsayd›, oradaki devlet yetkilileri duruma müdahale ederdi''
diye konufltu. 

Hakim Turgut, olayla ilgili Valili¤in de soruflturma bafllatmad›¤› belirt-
ti.

BASINA VE KAMUOYUNABASINA VE KAMUOYUNA
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9 Kas›m 2005 Çarflamba günü, Hakkari’nin fiemdinli ilçesinde Umut Kitabevi’ne el bom-
bas›yla düzenlenen sald›r›da Mehmet Zahit Korkmaz adl› kifli yaflam›n› yitirdi, 6 kifli yara-
land›. Patlaman›n ard›ndan olay yerinden uzaklaflmak için bir araca koflan sald›rgan ve
araçta bulunan iki kifli halk taraf›ndan ele geçirildi. Bombal› sald›r›y› gerçeklefltiren kifli-
nin Jandarma ‹stihbarat Teflkilat› (J‹T) taraf›ndan kullan›lan PKK itirafç›s› Besil Atefl oldu-
¤u iddia ediliyor, araçta kendisini bekleyenlerin de jandarma astsubay oldu¤u ortaya ç›k-
t›. Sald›rganlar› halk›n elinden güçlükle alan polisin bu kiflileri nereye götürdü¤ü belirle-
nemedi. Araçta bulunan iki astsubay›n gözalt›na al›nd›¤› da aç›klanmad›.

Sald›r›da kullan›lan J‹T mensuplar›na ait 30 AK 933 sivil ve 730198 askeri plakal› beyaz
renkli Renault 19 marka araçta polis ve asker yele¤i, üç kalaflnikof tüfek, 10 flarjör ve pat-
lay›c› madde bulundu. Araçta ayr›ca Umut Kitabevinin ve içinde bulundu¤u Özipek Pasa-
j›’n›n bir krokisi de bulundu. Krokide jandarmaya giden yol bir okla gösteriliyor. Araçta bu-
lunan belgeler aras›nda Umut Kitabevinin sahibi Seferi Y›lmaz’›n evinin bir krokisi, Jandar-
ma ‹stihbarat Teflkilat› (J‹T) taraf›ndan “Ali Kaya” ad›na düzenlenmifl bir kimlik, Jandarma
‹stihbarat fiube Müdürlü¤ünde görev yapan uzman baflçavufl Ümit Sevinç ve k›demli çavufl
Halit Ça¤lar’a ait biri 10 gün, di¤eri 20 günlük olmak üzere iki adet personel izin belgesi de
bulundu. 

Araçta bulunan belgelerden ‘Motorlu Araç Sicil Kart›’ndaki bilgiler,
VF1453K0521837040 flasi numaral› Renault 19 marka arac›n Jandarma’ya ait oldu¤unu or-
taya koyuyor. Jandarma arac›yla ilgili, Hakkâri ‹l Jandarma Komutan› Albay Erhan Kubat
imzal›, 7 Kas›m ve 9 Kas›m 2005 tarihli iki görevlendirme yaz›s› da araçta halk taraf›ndan
ele geçirilen belgeler aras›nda yer al›yor. 

Halk›n olay yerini terketmemesi üzerine ilçe savc›s›n›n inceleme yapmak için geldi¤i s›-
rada, 42 plakal› sivil bir otodan aç›lan atefl sonucu alt› kifli yaraland›, yaral›lardan Ali Y›l-
maz kald›r›ld›¤› hastanede yaflam›n› yitirdi. fiemdinli halk› 10 Kas›m Perflembe günü sabah
saatlerinde yeniden toplanarak, J‹T mensuplar›n›n provokatif terörist sald›r›s›na karfl› bir
protesto gösterisi gerçeklefltirdi. Kentin ç›k›fl›nda bulunan bir polis noktas› da molotof
kokteyliyle yak›ld›. 

‹HD-MAZLUMDER ‹NSAN-DER  •  ÇA⁄DAfi HUKUKÇULAR DERNE⁄‹ VAN fiUBES‹ 
HAKKAR‹ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI  •  HAKKAR‹ MEMUR SEN 
KESK HAKKAR‹ fiUBELER PLATFORMU  •  HAKKAR‹ ÖVDER /  12.11.2005 

A. OLAY:
Bas›nda; Hakkari ili fiemdinli ilçesinde 9 Kas›m 2005 günü üç kiflinin bir kitabevine

bomba atmas› sonucu iflyerinde bulunan üç kifliden birinin ölmesi, di¤erinin yaralanmas›
bir di¤erinin ise bombac›y› takip etmesi sonucu bu kiflinin kaçarak bir arabaya binmesi, ifl-
yerindeki kiflinin ve vatandafllar›n takibi sonucu kaçan kiflilerin araçta k›st›r›lmas›, araçta
uzun namlulu silahlar›n görülmesi sonras›nda savc› taraf›ndan yap›lan keflif esnas›nda bu
kez halk›n baflka bir flah›s taraf›ndan taranmas› sonucu bir kiflinin öldü¤ü 4 kiflinin de ya-
raland›¤› haberleri yer alm›flt›r. 

Olaylar esnas›nda yaflam halk›n›n ihlal edilmesi, fiemdinli’de toplumsal tepkilerin ge-
liflmesi, ilçeye girifl-ç›k›fllar›n yasaklanmas› üzerine konunun araflt›r›lmas› ve bu konuda
bir rapor tanzim edilmesi lüzumu do¤mufltur. 

B.HEYET OLUfiUMU:
Hadisenin bu flekilde bas›ndan duyulmas› üzerine; iddialar› araflt›rmak, araflt›rma ve

incelemeler sonras›nda kamuoyunun gerçek bilgiye ulaflmas›n› sa¤lamak ve çeflitli ulusal
ve uluslararas› sözleflmelerde güvence alt›na al›nan “yaflam hakk›”n›n korunmas›na katk›
sunmak amac›yla; 

‹HD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Av. Abdulvahap ERTAN,  • MAZLUMDER Genel Yönetim
Kurulu Üyesi ve Van fiube Baflkan› Av. Abdulbasit B‹LD‹R‹C‹,  • ‹nsan-Der Baflkan› M. Yasin
HASKANLI,  • Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i Van fiube Baflkan› Av. Murat T‹MUR,  • Hakkari
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i Baflkan› Arif KOPARAN,  • ‹HD Van fiube Baflkan› Av.
Cüneyt CAN‹fi,  • MAZLUMDER Van fiubesi Baflkan Yard›mc›s› Abidin ENG‹N,  • ‹HD Hakkari
fiube Baflkan› Necibe GÜNEfi,  • KESK fiubeler Platformu ad›na SES fiube Baflkan› Ahmet
ED‹fi,  • MEMUR-SEN Hakkari ‹l Baflkan› Abdulcebbar YAKAR ve  • Hakkari ÖVDER Baflkan›
Übeydullah DÜNDAN’›n yer ald›¤› “‹nsan Haklar› Heyeti” oluflturulmufltur. 

C.‹ZLENiMLER:
Heyet 10 Kas›m 2005 günü sabah erken saatlerde fiemdinli ilcesine gitmek için yola ç›k-

m›flt›r. Yüksekova ilçesinden fiemdinli ilçesine do¤ru seyir halinde iken güvenlik önlemle-
rinin peyderpey artmakta oldu¤u gözlenmifltir. fiemdinli’ye 22 km kala Jandarman›n ilçe gi-
riflini kapatt›¤› ve gelen araçlara ilçeye giriflin ve ç›k›fl›n yasakland›¤›n› bildirmesi üzerine
heyetimiz kendini tan›tm›fl, gelifl amac›ndan mülki amirli¤in haberdar oldu¤unu belirtmifl-
tir. Bunun üzerine görevlilerce birtak›m görüflmeler yap›lm›fl ve yaln›zca heyetimize ait üç
arac›n ilçeye girifline izin verilmifltir. Sonraki noktalarda sorunsuz bir flekilde ilerleyebil-
memiz için plakalar›m›z ilerideki kontrol noktalar›na bildirilmifl ve sorunsuz bir flekilde il-
çe merkezine var›lm›flt›r. 

‹lçeye giriflte sa¤ tarafta bulunan polis kontrol noktas›n›n bofl oldu¤u ve köz haline gel-
mifl çokça odun y›¤›n›n›n halen yanmakta oldu¤u, hemen yan›nda ayn› büyüklükte ikinci bir
ateflin yanmakta oldu¤u, atefl etraf›nda kimsenin olmad›¤›, ateflin içerisinde makineli silah
tablas›n›n bulundu¤u ve k›smen yanm›fl oldu¤u, yolun ortas›nda bir araç mazot deposunun
bulundu¤u gözlenmifltir. ‹lçeye giriflten itibaren tüm esnaf›n kepenklerini kapatm›fl oldu¤u,
‹lçe merkezinde görünürde güvenlik güçlerinin bulunmad›¤›, halk›n büyük ve toplu bir ka-
labal›k fleklinde ve sessizce ana cadde olan Cumhuriyet caddesi üzerinde bekleflti¤i, ilçeye
girifl yapan araçtakilerin kim olduklar›n›n ö¤renilmesi üzerine kalabal›¤›n heyete do¤ru ge-
lip heyeti alk›fllad›¤› gözlenmifltir. 

Heyet öncelikle bombal› patlaman›n oldu¤u yere gitmifl ancak o esnada cumhuriyet
savc›s›n›n keflfini tamamlam›fl olmas› ve heyetimize olas› eksikliklere karfl› pasaj› mühür-
leyeceklerini belirtmesi üzerine heyet pasaj içine girmemifl ve makul olan bu gerekçeyle
oradan ayr›lm›flt›r. 

Heyetimiz buradan ayr›larak randevular›n› gerçeklefltirmek üzere kaymakaml›k, emni-
yet müdürlü¤ü ve adliye binas›n›n bulundu¤u mahalle gitmifltir. Girifl kap›s›nda silahl› po-
lislerin bulundu¤u, bina giriflindeki güvenlik kulübesinin camlar›n›n k›r›k oldu¤u, duvarla-
r›nda tafl izine benzer izlerin bulundu¤u, bina bahçesinde iki adet tahrip edilmifl araç bu-
lundu¤u, kaymakaml›k ve adliyenin içinde bulundu¤u binan›n neredeyse tüm camlar›n›n k›-
r›lm›fl oldu¤u, yerlerde cam k›r›klar› ile tafl parçalar›n›n bulundu¤u, Kaymakaml›k binas›-
n›n girifl kap›s›n›n karfl›s›nda bulunan bir binan›n camlar›nda çok say›da kurflun izi bulun-
du¤u gözlenmifltir. 

‹lçede güvenlik güçlerinin yaln›zca bitiflik olan emniyet müdürlü¤ü, kaymakaml›k ve ad-
liye binas› ile lojmanlar› korudu¤u, bunun d›fl›nda ilçenin hiçbir yerinde güvenlik gücü gö-
rülmedi¤i, ana cadde üzerinde toplanan halk›n kontrol ve sakinlefltirilmesi ile ilçede bulu-
nan belediye baflkanlar› ve STÖ temsilcilerinin ilgilendi¤i gözlenmifltir. 

Heyetimiz görüflmelerini sürdürürken ilçedeki tansiyonun düflmedi¤i, halk›n da¤›lma-
yarak ilçe merkezinde toplu halde bulunmaya devam etti¤i, kalabal›k bir grubun ilçe mer-
kezinde sloganl› yürüyüfl yapt›¤›, Ak Parti ilçe merkez binas› önüne gelindi¤inde baz› flah›s-
lar›n tafl atarak zaten k›r›k olan parti binas› camlar›n›n kalan k›s›mlar›n› da k›rd›¤› bu ara-

Hakkari'nin fiemdinli ilçesinde
derin devlet sald›rd›

da küçük yafltaki çocuklar›n ›srarla emniyet müdürlü¤üne do¤ru tafl att›klar›, kalabal›k
içinde bulunan yaflça büyük vatandafllar›n ise tafl at›lmamas› yönünde sürekli uyar›da bu-
lunduklar›, çocuklar›n ellerindeki tafllar› al›p b›rakt›klar›, özellikle mülki idare binalar›na
yönelmemeleri için kalabal›¤›n önünü kestikleri, sloganlar›n devam etmesi vekalabal›¤›n
da¤›lmamas› üzerine kalabal›¤›n bir anda sa¤a sola do¤ru kaç›flt›¤›, baz›lar›n›n burnunu
ve gözlerini bezlerle kapatmaya çal›flt›¤›, bu arada toplant› halinde olan ve balkona ç›ka-
rak olaylar› gözleyen heyet üyelerinin geniz, burun ve gözlerinin yanmaya bafllamas› üze-
rine biber gaz› kullan›ld›¤›n›n anlafl›ld›¤› gözlenmifltir. 

YAPILAN GÖRÜfiMELER : 
Heyet bir gün öncesinden resmi randevu taleplerini iletmifl bu kapsamda mülki erkan-

la resmi görüflmelerini yapmak istemifl ancak nizamiyenin silahl› polislerce tutuluyor ol-
mas› ve heyetin içeriye girememesi nedeniyle gelifl amac› bu kez güvenlik güçlerine anla-
t›lm›fl, güvenlik güçleri telsizleri ile görüflmelerini yapm›fl ve akabinde heyetimize kayma-
kam›n makam›nda bulunmad›¤›, C. Savc›s›n›n ifl yo¤unlu¤u nedeniyle görüflemeyece¤i, va-
li, kaymakam, il emniyet müdürü, garnizon komutan› ve ilin di¤er üst düzey yetkililerinin
alayda toplant› halinde olduklar› iletilmifltir. Bu kez heyetimiz ilçe emniyet müdürünün de
randevu talep edilenler aras›nda oldu¤unu belirtmifl, akabinde kendisi ile ancak bina giri-
flinde görüflebilece¤imiz belirtilmifltir. ‹l Emniyet müdür yard›mc›s› ile bina giriflinde ayak
üstü bir görüflme gerçeklefltirilmifl ve görüflmede; mülki erkan›n toplant› halinde oldu¤u,
ilçede kontrolün sa¤lanmaya çal›fl›ld›¤›n›, kendisinin her hangi bir aç›klama yapmaya yet-
kisinin olmad›¤›n›, görüflme taleplerimizi ayr›ca kendisinin de vali, kaymakam ve savc›ya
iletece¤ini kibarca ifade edip görüflmeyi tamamlam›flt›r. 

HURfi‹T TEK‹N (fiemdinli Belediye Baflkan›) 
Hurflit TEK‹N yap›lan görüflmede: “Patlama meydana geldi¤i zaman ilçede de¤ildim. Ta-

ziye için bir köyde idim. Kaymakam telefonumdan aray›p ‘baflkan hemen ilçeye gelmeniz
gerekiyor, ilçede olaylar meydana geliyor, gelip olaylar› yat›flt›rman›z gerekiyor’ dedi. 15
dakika sonra ilçeye vard›m. ilçede halk›n panik içinde oldu¤unu gördüm. ilçenin önde ge-
len flahsiyetlerini yan›ma alarak halk› sükunete devam ettim. Bu arada kalabal›k bir gru-
bun ilçe giriflinde bulunan polis noktas›na do¤ru yürüdü¤ünü ve üç polisin orada mahsur
kald›¤›n› güvenlik güçleri bana bildirdi. Benden mahsur kalan polisleri kurtarmam isten-
di. Bunun üzerine olay mahalline gittim. Halk ve polis aras›nda meydana gelen arbedede
yüzümden yaraland›m. Beni hastaneye götürdüler. Hastanede yar›m saat kald›ktan sonra
dayanamay›p insanlar›n aras›na geri geldim. ilçe emniyet müdüründen polis noktas›n›
oradan kald›rmas›n› istedim. Cevaben orada a¤›r silahlar›n bulundu¤unu ve bu yüzden
noktan›n terk edilemeyece¤i taraf›ma bildirildi. 

Bir süre sonra ilçe Jandarmaya Hakkari milletvekili Esat CANAN, Hakkari Belediye bafl-
kan› Metin TEKÇE, Yüksekova Belediye Baflkan› Salih YILDIZ, ilçede bulunan Yüksekoval›
Avukatlar ile birlikte durum de¤erlendirmesi için ça¤r›ld›m. Toplant›da mülki erkandan
Vali, Kaymakam ve üst düzey yetkililer ve C. Savc›s› vard›. Toplant›da bu gerilimin nas›l din-
dirilece¤i tart›fl›ld› ve emniyete teslim edilen üç kiflinin göz alt›nda oldu¤unun teyit edilme-
si, olayda kullan›lan arac›n emniyet müdürlü¤üne ait oldu¤unun teyidi istendi. Emniyet mü-
dürü söze girip arac›n kendilerine de¤il jandarmaya ait oldu¤unu belirtti. Vali’de müdürü
teyit etti. Teslim edilen üç kiflinin ise üç de¤il tek kifli oldu¤u belirtildi.” 

Zeydan ÖZEL (Esnaf-görgü tan›¤›) 
Zeydan ÖZEL yap›lan görüflmede: “Benim dükkan›m patlaman›n meydana geldi¤i pasa-

j›n tam karfl›s›ndad›r. Ben olaydan 15 dakika önce o üç kiflinin pasaj› araç içerisinden göz-
lemlediklerini gördüm. Bunlardan kuflkuland›m. Çakt›rmadan amcam o¤lunun dükkan›na
girip özetlemeye devam ettim. Onlar da pasaja bak›yorlard›. Araban›n içinde üç kifli bulu-
nuyordu. ‹kisi önde biri arkada oturuyordu. Arkada oturan sar›ya çalan montlu kiflinin elin-
deki siyah pofletle arabadan ç›k›p pasaja do¤ru yürüdü¤ünü gördüm. Ben de dükkandan
ç›k›p araban›n yan›na gittim. Elimi cebime koyup hiç görmüyormufl gibi orada beklemeye
bafllad›m. Top sakall› olan beni gördü. Bu arada sürücü arabay› çal›flt›r›p yavaflça oradan
uzaklaflt›. Bu arada arac›n plakas›n› ald›m. Plaka 30.AK.933 idi. Beyaz renkli bir Renault 19
marka araç idi. Tekrar kendi dükkan›ma gittim. Birkaç dakika sonra pasaj›n içinden büyük
bir patlama sesi geldi. Halk patlama yerine koflarken ben de oraya do¤ru yöneldim. Sar›-
ya alan montlu kifli pasaj›n afla¤›s›na do¤ru telafll› bir flekilde telefonu elinde konuflarak
“neredesiniz flu an” diyerek h›zl› ad›mlarla ilerliyordu. Ben de o adam›n arkas›ndan h›zl›
bir flekilde yürüdüm. Bu adam dükkan önünde bekleyen ayn› araca bindi. Ben de halka
‘bombay› patlatan bu adamd›r’ dedim. Halkta arac›n önünü keserek onlar› tartaklamaya
bafllad›. Sonras›nda resmi polisler gelerek havaya atefl etmeye bafllad›. Ayn› zamanda po-
lisler bu üç kifliyi ablukaya al›p iki kifliyi arabaya bindirerek götürdü. Bu arada top sakal-
l› olan kifli olay yerinden uzaklaflmaya bafllad›. Ben de kendisini tan›d›¤›m için takip ettim
ileride yarbay ve askerler vard›. Ben de yarbaya yanaflarak ‘yarbay›m olaya kar›flan kifli-
lerden bir tanesi de budur’ dedim. Yarbay’da ‘tamam o¤lum yakalad›k.’ Dedi. Üç asker ko-
luna girerek flahs› ilçe jandarmaya götürdü.” fleklinde beyanda bulunmufltur. 

Muharrem TEK‹N (fiemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odas› Baflkan›) 
Muharrem TEKiN beyan›nda: “Olay tam büromuzun karfl›s›nda meydana geldi. Araba

odan›n hemen önündeydi. Üç kifli gelip arabaya binmek istedi. Araba da odan›n hemen
önündeydi. Bende afla¤› indim. Bu arada halk toplanm›flt›. O üç kifliden biri piflkin bir tav›r-

la ‘noluyor’ dedi. Bu flah›slar kaçmaya çal›flt›lar. 10-15 kiflilik grup bunlar› engelledi. Vatan-
dafllar; “bombay› b›rakan kifli arac›n arkas›nda oturan kiflidir. Onu bize teslim etmelisiniz”
dedi. Halk bomban›n patlad›¤› dükkanda ölü oldu¤unu hala bilmiyordu. Araban›n arka ca-
m› vatandafllar taraf›ndan k›r›ld› ve flah›s darp edildi. Arac›n önünde oturan floför de darp
edildi. Önde oturan kifli aniden araçtan ç›k›p arka bagaj› açt› ve içinden bir adet kaleflni-
kof marka silah çakard›. Ben bu arada bagaj› gözetliyordum. içinde 3 adet kaleflnikof var-
d›. flerit halinde kelefl mermileri vard›. Bir iki tane kapal› poflet vard›. Bu flah›s silaha mer-
miyi sürmek istedi. Vatandafl ise kelefli flahs›n elinden al›p bagaja koydu ve bagaj kapa¤›-
n› kilitledi. Peflinden bu flah›s da vatandafllar taraf›ndan dövüldü. Bu esnada otuza yak›n
resmi polis gelip arabay› ve flah›slar› çembere ald›. Polislere ra¤men vatandafllar arac›n
içindeki flahs› tekrar dövüyordu. Sonra bir panzer arac›n yan›na gelerek içerdeki tek kifli-
yi ç›kar›p panzere ald›. Sonras›nda halk arabay› tahrip etti. Araban›n içinden bir ajanda,
bir kroki ve isim listesi ç›kt›. Sonra kaymakam olay yerine geldi. Av. Mehmet EK‹C‹ ile bir-
likte arac›n üzerine ç›k›p aç›klama yapmak istediler. Bu arada pasajda ölen flahs›n cena-
zesi el üstünde getiriliyordu. Grup cenazeyi fark edip kaymakama yönelmeye bafllay›nca
kaymakam aç›klama yapamadan arac›na binip olay yerinden ayr›ld›. Bu arada onbefle ya-
k›n maskeli polis gelip havaya atefl açmas›na ra¤men halk da¤›lmad›. Bunun üzerine alay
komutan› da olay yerine geldi. Halk komutana rica edince komutan emniyet müdürüne “si-
lah at›lmas›n” dedi. Silahlar susunca halk tekrar arabaya yöneldi ve bu kez araç tamamen
tahrip edildi. Bu arada 40-50 ye yak›n asker de olay yerine geldi. Askerlerin bafl›nda bulu-
nan yüzbafl› beni iterek ‘taray›n bunlar›, biz yirmi kifli bunlara yeteriz’ diye emir verdi. Yüz-
bafl› bu sözleri söylerken alay komutan› da oradayd›. Bunu duyan bir astsubay cadde or-
tas›ndaki demirlerin üstüne ç›kt› ve silah›n› halk›n üstüne yöneltti. Benle bir arkadafl sila-
h›n namlusunu tutup yukar› kald›rd›ktan sonra silah atefl ald›. Bunu gören askerler de ha-
vaya atefl açt›. Alay komutan› tekrar müdahale edince silah at›fllar› durdu ve askerler ge-
ri çekildi. Sonra polis ve askerlerin tamam› emniyet müdürlü¤ünün önüne çekilip barikat
kurdu. Arac›n bafl›nda bekleyen halk grup grup ç›k›p emniyet müdürlü¤ünün önüne do¤ru
gidiyordu. Burada bir grup da arac›n bafl›nda bekliyordu. Askerler emniyet müdürlü¤ünün
önünde caml› kalkanlarla barikat kurmufltu. Bu askerler, emniyet müdürlü¤ü ve hükümet

kona¤› halk taraf›ndan taflland›. Barikatlar›n önünde biri emniyete ikisi askeriyeye men-
sup üç adet panzer vard›. Panzerler havaya askerler halk›n üstüne do¤ru atefl açt›. Bu es-
nada iki vatandafl kurflun yaras›yla yaraland›. Bunun üzerine arac› bekleyen vatandafllar
da emniyet müdürlü¤ünün önüne gelince biber gaz› kullan›ld›¤› için halk da¤›ld›. Bu arada
Alt›nsu köylüleri ilçeye do¤ru akmaya bafllad›. Polis köylüleri engellemeye bafllay›nca bu
kez halk oraya do¤ru yürümeye bafllad›. Halk ile polis aras›nda arbede yafland›. Halk poli-
si tafllad› poliste havaya atefl açt›. Burada yaflanan 10 dakikal›kgerginlikten sonra tekrar
flehre yürüyüfl yafland›. Herkes meydanda toplanmaya bafllad›. Art›k ortal›kta polis ve as-
ker kalmam›flt›. Saat 15:00 olmufltu. Bu arada bir uzman çavufla ait araç çarfl› içinde ate-
fle verildi. Saat 16:00-17:00 aras› aniden beyaz renkli do¤an marka bir araç h›zla halk›n
üzerine do¤ru gelmeye bafllad›. Arac› süren Tanju ÇAVUfi adl›, hepimizin tan›d›¤› bir uzman
çavufl idi. Ziraat Bankas›n›n önünde arac›n›n ön cam›n› açt› ve kendisine karfl› hiçbir tep-
ki yokken kurflunu bitinceye kadar halk›n üzerine atefl açt›. Bu atefl üzerine 5 kifli yaralan-
m›flt›. Yaral›lardan Ali YILMAZ adl› kifli sonradan öldü. Tanju uzman çavufl halk› tarad›ktan
sonra ayn› h›zla kaçarak Jandarmaya s›¤›nd›. Bu esnada savc› keflif yapmaktayd›. Uzman
çavuflun halk› taramas› üzerine keflif yar›da kald›. Bu keflif ancak saat 22.00 gibi yap›labil-
di.”fleklinde konuflmufltur. 

Seferi YILMAZ (Umut Kitabevi Sahibi) 
Seferi YILMAZ beyan›nda : “9.11.2005 tarihinde Cumhuriyet caddesi Öz ipek Pasaj› Umut

Kitabevi adl› iflyerimde üç kifli oturuyorduk. Ö¤len saatleriydi. Bu saatlerde genelde yeme-
¤imizi kendimiz yapar ve kitabevinin arka k›sm›nda arkadafllar›m›zla yerdik. Ayn› gün ye-
me¤imizi yapm›flt›k ve yemek üzereydik. Yan›mda ayn› pasajda kundura sat›c›s› olan Me-
tin KORKMAZ ve onun amcas›n›n o¤lu Mehmet Zahir KORKMAZ vard›. Ben pasajdaki di¤er
esnaf› yemek yemek için ça¤›rmak üzere arka bölümden öne geçiyordum ki camlar›n k›-
r›lma sesini duydum. Perdeyi aralay›nca kendi cam›m oldu¤unu fark ettim. O esnada yer-
de dönmekte olan el bombas›n› gördüm. Kendimi can havliyle d›flar› att›m. Pasaj içinde
benden baflka kimse yoktu. Benim kap›m›n merdiveninden kaçarak uzaklaflan kumral, sa-
r›ya çalan montlu, orta boylu, sakals›z bir kiflinin kaçt›¤›n› gördüm. Kaçarken henüz bom-
ba patlamam›flt›. Ben tam iç merdivenlerde idim. Önce “yakalay›n! Bomba att›, montluyu
yakalay›n” diye ba¤›rd›m. Bu esnada içeride patlama meydana geldi. Patlama meydana
geldi¤inde ben halen dükkan›n d›fl›nda fakat pasaj›n içinde idim. Kaçan flahs› caddeye ka-
dar kovalad›m. Ben kovalarken patlama sesini duyan vatandafllar da pasaja do¤ru geliyor-
du. Ard›ndan yine kaçan montluyu yakalay›n diye ba¤›r›yordum. Halk bu flahs› kovalamaya
bafllay›nca ben patlama yerine döndüm. insanlar benden önce patlama yerine-dükkana
gelmifllerdi. Dükkan›m toz duman içindeydi. Yaral› olan Metin KORKMAZ’› Bedri YALÇIN d›-
flar› ç›kard›. içerde bir kifli daha kalm›flt›. Seslendim. Ancak ses gelmedi. Ç›km›fl oldu¤unu
düflünerek kalabal›¤›n yan›na gittim. Sa¤dan soldan Mehmet ZAH‹R’i sordum. “O da içer-
deydi. Hastaneye mi götürdüler ona ne oldu?” diye sordum. Etraf›ma bakt›m. Göremedim.
Akrabalar›na dönerek Mehmet ZAH‹R’de içerdeydi diye söyledim. 30-40 dakika sonra akra-
balar› dükkana girip Mehmet ZAH‹R’in cans›z bedenini elleri üzerinde hastaneye götürdü-
ler. Ben ise beyaz arac›n yan›na gittim. Arac›n ablukaya al›nd›¤›n› gördüm. Ayr›ca montlu
flah›s arac›n içinde arka koltukta oturmaktayd›. Arac›n d›fl›nda onun arkadafllar› olan iki
kifli daha vard›. Halk içeridekine öfkeliydi. D›flar›dakiler de içerdekini korumaya, insanlar›
ikna etmeye çal›fl›yorlard›. D›flar›daki bu iki kifli halka dönerek ‘biz güvenlik güçlerindeniz’
diyerek halk› yat›flt›rmaya çal›fl›yorlard›. Halktan da arac› ve bunlar› korumaya çal›flanlar
vard›. ‹nsanlar arac› aramak istediler. Gelen resmi polisler ise bunu engellemeye çal›fl›-
yordu. Sonra halk arac›n camlar›n› k›rd›. Bir ara arka bagaj aç›ld›. Bagaj içinde üç adet ka-
leflnikof silah, kütüklerde iki tane el bombas›, 10 adet dolu flarjör ve mermiler vard›. Yaz›-

l› belgeler ile iflyerime ait kroki mevcuttu. Halk; kroki, harita vesaireyi bas›na gösteriyor-
du. Ard›ndan polisler, özel timler ve askerler gelip halk› da¤›tma amaçl› havaya atefl açt›.
Emniyet müdürü ve üniformal› polisler panzerlerle geldiler. Araç d›fl›nda bulunan iki flah›s
kendileri panzere bindiler. Araçta bulunan kifli ise halk taraf›ndan polise teslim edildi ve
polisçe panzere bindirildi. Teslimden sonra üzerinde adidas çizgili mont olan, top sakall›,
beyaz tenli, 1,75 boylar›nda ince yüzlü olan flah›s olaydan haberi yokmufl gibi halk›n ara-
s›ndan s›yr›l›p olay yerinden uzaklaflmaya bafllad›. Ancak halktan birileri tan›d› ve onun ar-
kas›ndan h›zla yürümeye bafllad›. Biraz ilerde Prestij Pastanesi önünde halk onu yakala-
mak isterken “çekilin üzerime gelmeyin, üzerimde bomba var” diyerek gelenleri tehdit et-
ti. O ara yarbay ve askerler o kiflinin yak›n›ndayd›. Halktan birileri “yarbay›m, bu flah›s ta
araç içinde olanlardan biridir” dedi. Bunun üzerine flah›s askerler taraf›ndan yakalan›p
askeriyeye götürüldü.”fleklinde beyanda bulunmufltur. 

Tahir ERBAfi (fiemdinli-Esnaf) 
Tahir ERBAfl beyan›nda : “Olay esnas›nda iflyerimde idim. Patlama sesi duyup d›flar›

ç›kt›m. Saat 12:00 civar› idi. Patlaman›n oldu¤u yerden afla¤›ya do¤ru üzerinde aç›k kahve-
rengi mont olan kumral, 1.70 boylar›nda, 75-80 kg civar›nda olan bir flah›s kofluyordu. Elin-
deki telefonla birileriyle konufluyordu. Ben flahs›n arkas›ndan gitmedim. Yaral› olabilir en-
diflesiyle patlaman›n oldu¤u yere yöneldim. Orada bir yaral› vard›. Bunu hastaneye götür-
düler. Tekrar ilçe merkezine döndüm. Halk içinde bir kiflinin bulundu¤u araca sald›r›yor-
du. Ayr›ca arac›n d›fl›nda da iki kifli vard› ve içerdekini koruyorlard›. D›flar›dakilerden biri
halk› engellemek için arac›n bagaj›ndan kelefl ç›kard›. Ancak halk silah› onun elinden ald›.
Halktan bir k›sm› da flah›slar›n dövülmesini engellemeye çal›fl›yordu. Ard›ndan polis ve
jandarmalar panzerlerle geldiler. D›flar›daki iki flah›s kendileri panzere bindi. Araçtaki fla-
h›s ise polis taraf›ndan panzere bindirildi.” fleklinde beyanda bulunmufltur. 

Mustafa Cihat FESL‹HAN (fiemdinli Kaymakam›) 
Mustafa Cihat FESL‹HAN beyan›nda; “Bir buçuk y›ld›r burada görev yapmaktay›m. Bildi-

¤iniz gibi ilçemizde çeflitli patlamalar oldu. Bu son olaya gelince; dün ö¤len vakti bir patla-
ma sesi duydum. Ne oldu¤unu sordu¤umda pasajda bomba patlam›fl dediler. Olay› yapan
flah›s da vatandafllarca al›nm›fl ancak toplumsal kargafla var dendi. Akabinde silah sesle-
ri geldi. Vatandafl›n araç çevresinde topland›¤› ve kaymakamla görüflmek istedi¤i talebi
bana ulaflt›. Olay yerine tek bafl›ma gittim. Güvenlik güçlerini olay yerinden uzaklaflt›r›p
arac›n üzerine ç›kt›m ve ‘savc› iflini yapabilsin diye ortal›¤› boflalt›n’ diyecektim. Bana kar-
fl› da protesto bafllad›. Zaten her fley bir anda oldu. Halk keflfin geç yap›lmas› konusunda
flikayetçi idi ve herhalde mülki idarenin keflif yapma yetkisi oldu¤unu düflünüyordu. Bu du-
rumda mecburen olay mahallini terk etmek zorunda kald›m. Ancak savc›ya keflfi yapmas›
konusunda telkinde bulundum. Bilahare savc› keflfi yapmaya gitti. Ancak keflif yap›l›rken
bir araçtan silah at›ld› bilgisi bana ulaflt›. Burada da yaral›lar olmufl. Savc› keflfi yar›m b›-
rakmak zorunda kalm›fl. Bunun üzerine tekrar STÖ’lerle iliflki kurdum. Ayn› gece halka kefl-
fin yap›laca¤›n› anlatt›m. 

fiu anda bir kifli gözalt›ndad›r. Di¤er iki kiflinin olaya kar›flt›¤›na dair tan›klar henüz
savc› taraf›ndan dinlenmedi. Gözalt›ndaki flahs›n kimli¤i tespit edildi. Bizim polis memuru-
muz de¤il. Hakkari nüfusuna kay›tl› biridir. 

Heyet kaymakama bu kifliler kimdir ve neden ilçenizdedir? Sizin personeliniz midir?
Sorusunu yöneltmifl, kaymakam cevaben; “bu kifliler benim personelim de¤il, kim oldukla-
r›n› bilmiyorum, neden ilçede bulunduklar›n› da bilmiyorum” demifltir. 

Heyet kaymakama ikinci olay diye tabir etti¤imiz ve savc›n›n keflif yapmas› esnas›nda
arac› ile gelip halk›n üzerine atefl açt›¤›, bir kiflinin ölümüne ve dört kiflinin de yaralanma-
s›na neden oldu¤u iddia edilen, isminin Tanju ÇAVUfl oldu¤u ve görevinin ise ilçede uzman
çavufl olarak bilindi¤i iddia edilen flüpheli ile ilgili bilgisini sormufl; Cevaben “kimli¤ini bil-
miyoruz, bu konular savc›l›¤›n görevidir” demekle yetinmifltir. 

Heyet üçüncü olarak “Bu olaylar kamu personeli olmakla birlikte kontrolsüz veya hu-
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27 Ekim 2005 tarihinde iki gencin
elektirik trafosunda ölmesiyle bafllayan
ayaklanma Paris’te hayat› alt üst etti. 15
yafl›ndaki Banou’nun ve 17 yafl›ndaki Zi-
ad’in, Afrika kökenli bu gençlerin, ölümü
özellikle yabanc›lar›n yo¤un oldu¤u ban-
liyö bölgelerinde ve sitelerinde akflamla-
r› çat›flmalar›n ç›kmas›na neden oldu. Si-
tedeki gençlere ve görenlere göre olay
flöyle gerçekleflti. 5 genç futbol sahas›n-
da top oynarken polislerin geldiklerini
görürler. Bir araba yolun afla¤›s›ndan,
biri yukar›s›ndan gelir ve gençler ani ref-
leksle a¤açl›k bir bölgeye girerler. Bura-
da da polisler taraf›ndan takip edilirler.
Burada 2 genç a¤açlar›n aras›nda sakla-
n›r ve di¤er 3 genç biraz ilerideki elekti-
rik trafosunun oldu¤u bölgeye girerler. 

‹flte burada 3 genç yüksek ak›ma ka-
p›l›rlar. Bunlardan ikisi hayatlar›n› kay-
bederken, di¤er Kürdistan kökenli Mühit-
tin a¤›r yaral› olarak kurtulur ve güçlük-
le gidip sitedeki di¤er gençlere haber ve-
rir. Ambulanslar sadece ça¤r›ld›ktan 40
dakika sonra gelirler. Bu olay› duyan
göçmen ailelerin çocuklar› ve gençlerin
arkadafllar› ilk akflam Clichy-sous-Bois
bölgesinde yüzlerce araba yak›p polisle
çat›flmaya girdiler. Ayn› akflam bölgedeki
camiye polis tarafindan gaz bombas› at›l-
d› ve ne olduysa iflte bu akflamdan sonra
oldu. Bu olay› duyan bütün siteli gençler
her gece çevik kuvvetle çat›flmaya girip
bölgelerdeki belediye otobüslerini, al›fl-
verifl merkezlerini vs. gibi yerleri kun-
daklamaya bafllad›lar. Bunun üstüne
Fransa ‹çiflleri Bakan› Nicolas Sar-
kozy’nin yapt›¤› sert aç›klamalar daha da
tepki uyand›r›p Olaylar› daha da h›zlan-
d›rd› ve Paris d›fl›ndaki Fransa’n›n di¤er
yabanc›lar›n yo¤un oldu¤u bölgelere s›ç-
rad›. .

Olaylar›n ilk ç›kt›¤› bölge olan Clichy-
Sous-Bois’ya bakt›¤›m›zda burada 28.000
kifli yafl›yor ve 75% yabanc› kökenli. Böl-
gede yaflayan insanlar›n 30% iflsiz ve böl-
gede bulunan gençlerin de 45% iflsiz bü-
yük ço¤unlu¤u okulunda baflar›l› olama-
m›fl ve hayattan hiçbir beklentileri yok.
Fransa genelinde yap›lan sosyal yard›m-
lar›n 25% sadece bu bölgeye gidiyor. Bu-
da bu bölgenin ne kadar farkl› bir du-
rumda oldu¤unu gösteriyor. Olay›n s›çra-
d›¤› bölgelerin nerdeyse hepsi göçmenle-
rin yo¤un oldu¤u, zor flartlar alt›nda ya-
flanan sitelerin oluflturdu¤u banliyöler.
Asl›nda geçmis tarihe bakt›¤›m›zda bu
olaylar daha yeni de¤il. 1977 y›l›nda bu
bölgelerdeki sitelerin özellefltirilmesine
karfl› bir ayaklanma olmufltu bunun ya-
n›nda 1981 y›l›nda Lyon bölgesinde 3 gün
boyunca bir ayaklanma yine olmufltu
ama bu Ayaklanmalar›n hiç biri böyle ge-
nifl çapl› olmam›flt›.

Bu banliyölerin yap›l›fl› 1960’l› y›llara
dayan›yor. ‹kinci Emperyalist Paylafl›m
Savafl›’ndan sonra Paris’e köylerden bü-
yük bir göç gerçekleflti. Bunun en büyük
nedeni ifl imkanlar›n›n yo¤un olmas›yd›
ve bu iç göçü Gerçeklefltirenler için Pa-
ris’in etraf›nda siteler kurulmaya bafllan-
d› ve bu insanlar bu bölgelere yerlestiril-
di. 1980’li yillara kadar bu bölgeler de
Fransiz orijinli yoksul aileler yasiyorlardi
ve bu bölgelerden çikan çikabildi kalan
da kaldi. Daha sonra bu bölgelere göç-
menler yerlestirilmeye baslandi. Ve de
buralar kimi zaman sosyal kimi zamanda
etnik gettolar haline geldi. Göçmenler ço-
gunlukla varoslardaki her bir katinda al-
ti daire bulunan 17 katli bloklarda yasi-
yor. Bu Paris merkezinin etrafindaki
kentler sehrin disinda fazla gelisemedi.
Bu hassas kentsel yörelerde oturanlarin
Fransa çapinda 12%’si yabanci uyruklu
ve bu bölgelerde okuyan 64% çocuk yok-
sul ailelerin çocuklari. Bunun yaninda
20%’si issiz. Fransa genelinde ortalama
yillik gelir 17.000¤ iken bu bölgelerdeki
yillik gelir ortalama 10.540 Euro. Asl›nda
yakindan bakildiginda bu bölgeler ay so-
nunu getirmeye çalisan insanlarin müca-
dele ettikleri yerler.

Genel olarak olaylar Fransa çapinda
300 bölgeye yayilmaktadir. Ve bu bölge-
ler çogunlukla yabancilarin ve yoksulla-
rin yogun oldugu yerler. Son açiklamala-
ra göre 250 milyon euro maddi hasar
var. simdiye kadar yaklasik 10 000 araç
yakildi. ilk gün yakilan 123 araç bazi ge-
celer 1700’e kadar çikti. bunun yaninda
3200 kisi göz altina alindi. hükümet gö-
zaltina alinanlarin Fransa’dan ihraç edi-
lebileceklerini açikladi. Yapilan anketle-
re göre Fransizlarin 58%’i banliyölerdeki
gece sokaga çikma yasagini onayliyor.
49%’u polislerin bölgede dahada güçlen-
dirilmesi gerektigini belirtiyor ve gere-
kirse askeriyenin ise el koymasi gerekti-
gini savunuyor. 68%’i olaylarin çikmasin-

dan hiçde sasirmakdiklarini belirtiyor-
lar. ve de 65%’i ise olaylara karisan genç-
lerin ailelerinin sosyal yardimlarinin ke-
silmesini savunuyorlar.

Fransiz kamoyunu inceledigimizde
sorunun aslinda sistemin yillardir yürüt-
tügü göçmen politikalarindan kaynaklan-
digini savunuyorlar. Bunun yaninda Fran-
sizlarin "les zones sensibles" diye adan-
dirdiklari yani hassas kentsel bölgelerin
egitim ve kentlesme konusunda çok geri
kalmalariydi. Fransiz toplumuda bunun
nedenlerini çok iyi bir sekilde ve neden
kaynaklandigini anliyor. Ama bu eylem
biçimi çok hizli bir sekilde antipati toplu-
yor ve böyle giderse karsi bir grubun çi-
kacagindan korkuluyor. 07-11-2005 pa-
zartesi günü bu sitelerin birinde bir 61
yasindaki Fransiz’in dövülerek öldürül-
mesinin ardindan bu isyan biçimi çok bü-
yük tepkiler aldi ve eger böyle giderse
askeriyenin ise el koyacagi açiklandi. Ve
su çok açik bir sekilde belirtildi "Fran-
sa’yi seven kalir, sevmeyende terkeder".
Bu cümleler hükümetin, askeriyenin en

üst kademesindeki kisilerden sarfedildi.
Bu olaylari durgunlastirmak için asiri
sag sifir tolerons istiyor. Solda olaylar
hakkinda Sarkozy’yi suçluyor. Daha ônce
Sarkozy’nin istifa etmesiyle olaylarin çö-
zülecegini savunan revizyonist Sosyalist
Parti içinde bir grup Sarkozy’nin istifa et-
mesinin iyi olmayacagini bunun sokakla-
ra yenilgi anlamina gellecegini savunu-
yorlar.

Tarihe bakildiginda birinci nesil ha-
yatindan memnun ve herhangi bir böyle
büyük ayaklanma yapmamis. Ama ikinci
nesile baktigimizda gençlerin daha çok
ayaklandigi ve polislere karsi asiri kin
güddükleri dikkatleri çekiyor. Hepsi iso-
lasyona ve issizlige karsilar. Daha da dik-
kat çeken yönü çogunun Fransiz Vatan-
dasi olmasi ve bunu inkar etmemeleri.
Ama bu etken onlarin is pazarinda irkçi-
lik nedeninden dolayi issiz kalmalarini
engellemiyor. Paris’in merkezinde okulu-
nu bitirmis bir genç bu bölgede okulunu
bitirmis bir gençten daha kolay ve hizli
bir sekilde is bulabiliyor. Bu hassas kent-
sel yörelerde basarisizligin verdigi so-
nuçla gençler dahada saldirgan bir sekil
aliyorlar. Sorunun altinda özellikle sos-
yolojik ve psikolojik sorunlarda yatmak-
tadir. Toplum bu gençlerle fazla mesgul
olmuyor. Gençler kendilerini her konuda
dislanmis hissediyorlar. Mesela egitim
konusunda. Bu bölgelerdeki okullarla Pa-

ris’in merkezindeki okullarin arasinda
daglar kadar farklar var. Bu okullarin
‘Beyaz Ögretmenleri’ çogu zaman tecrü-
besiz oluyorlar. Yeni mezun olmus ögret-
menler tayin ediliyor bu bölgelere ve bu
basarisiz ‘Beyaz Ögretmenler’ ve ögrenci-
ler arasinda çogu zaman çatismalara
rastlayabiliriz. Derslerinde basari elde
edemeyenler gençler çogunlukla ögret-
menlere satasiyorlar. Bu ögretmenlerin
ögrenciler tarfindan tehdip edildigine ve
de dövüldügüne rastlamak mümkün. Bu
olaylar 30 yillik sosyal gerginligin patla-
masinin sonucudur. Devletin asil korku-
tugu konu 1968’deki ögrenci ayaklanma-
si gibi bu ayaklanmanin büyümesi. çünkü
o yillarda da ayaklanma ilk olarak araba-
lari, duraklari yakarak baslamis ve top-
lumsal bir ayaklanmaya dönüsmüstü.

Akademik hayatta basarisiz olan
gençlerin yasadigi bu bölgelerde bide
uyusturucu trafiginin çok yogun oldugu-
nu görebiliriz. Gençler okulda basarisiz
olunca kendilerini böyle islere verebili-
yorlar. Bazilarina göre bu uyusturucu çe-

telerinin eli var isin içinde. Bide bunun si-
yasal yönüde var. Ilk günlerde genel bir
açiklama yapmaktan kaçan Cumhurbas-
kani Jacques Chirac’da dikkatleri üstüne
çekiyor. Bilindigi gibi içisleri Bakani ve
bu olayin büyümesinede etkisi olan Nico-
las Sarkozy, Chirac’in eski partisi merkez
sagci UMP’nin Baskani seçildi ve 2007 de-
ki cumhurbaskanligi seçimlerine adayli-
gini koyacagini açikladi. Buda Chiracilari
korkuttu ve de Sarkozy’nin adayligini en-
gellemek için medyada bu olaylar dogrul-
tusunda sert elestiriler yaptilar yani bu
olayi bir yandan kullandilar. Bu olay sa-
dece Chirac’in ekmegine yag sürmekle
kalmayip, asiri sagci Le pen içinde çok
önemli. Bilindigi gibi Le pen bir önceki
cumhurbaskanligi seçimlerininde adayli-
gini göstermis ve gôçmenlere karsi sert
politikalariyla gündeme gelmisti. Bu olay
da onlarin isine geldi. Hatta bu isin için-
de bu isimlerden birininde parmagi ola-
bilir. Olaylar baslamadan iki gün önce
Sarkozy olaylarin ilk patlak verdigi bölge-
yi ziyaret etmisti ve yumurtalarla karsi-
lanmistir. Ve Sarkozy ayni gün su cümle-
leri sarfetmisti: "Merak etmeyin çok ya-
kin da hepinizi temizliyecegiz, pislikler".
Sadece bu cümle bile Sarkozy’nin nasil
sert politika yürütügünü ve fasist yönünü
ortaya koymaktadir. Herkes gibi Polis
Sendikalari bile Sarkozy’nin konusma bi-
çimini yumusatmasi gerektigini belirtti-

ler.
Baska dikkatleri çeken bir konu ise

Belediyelerin konumu. 1990’li yillarda bu
banliyöler ‘kizil çember’ olarak nitelendi-
riliyordu. Bu bôlgelerin çogunda yöne-
timde Fransiz Komünist Partisi vardi ve
komünistler yabancilara karsi olumlu
yaklanislariyla taniniyorlardi. Yanliz da-
ha sonra FKP’nin banliyölerde gûcünü
kaybetmesiyle birlikte bu bölgelerde var
olan blok dahada sertlesti ve neredeyse
geçilmez hale geldi . Olaylarin ardindan
bide gündeme sokaga çikma yasagi gel-
di. Ve hükümet 12 gün boyunca belediye-
lere ve valiliklere bu yasagi uygulama
yetkisi verdi. Ve daha sonra hükümet
meclisde yaptigi oylamayla bu süreyi 3
aya çikardi.Banlölerde yasayan gençlere
olaylar hakkinda ne düsündüklerini sor-
dugumuzda su cevaplari aliyoruz:

Sophian ( 22 yasinda, orijin Fransiz,
issiz): "Bu görüntüleri gördügümde akli-
ma tek bir sey geliyor. Sarkozy’nin su
sözleri ‘Madam, merak etmeyin bunlarin
hepsini temizleyecegim’. sonucuda görü-

yorsunuz. Sarkozy’nin saygisizliginin ne-
lere yol açigini hepimiz gôrüyoruz" Modi-
bo ( 19 yasinda, Orijin fas’li, Fransiz va-
tandasi, Yüksek Meslek okulunu okuyor):
" Sarko çok kötü konustu. en tehlikeli ve
en kötü sitelerde bile insanlara karsi
saygi var. Ama ona göre hepimiz ‘ayak ta-
kimiyiz’."

Mohammed (11 yasinda, orijin tu-
nus’lu, Fransiz vatandasi, ilk okulda) : "
Cami"ye saldirarak çok büyük bir hata
yaptilar. böyle bir sey için özürü olmaz.
Ama kimse bir sey demiyor. Istedigimiz
tek sey özür dilesinler"

Youssef ( 25 yasinda, orijin Cezayir’li,
fransiz vatandasi, ögretmen): "Bu gençe-
lerin çogu issiz, okulunda basarisiz ol-
mus ya da basarisazliga itilmis. Hayatta
kaybedecekleri hiç bir seyleri yok. Sade-
ce istedikleri Fransa’da yasayan diger 70
milyon insan gibi esit bir sekilde yasayip,
bir is sahibi olmak, bir aile sahibi olmak.
Ama bu gençler orijinleri nedeniyle en-
gelleniyorlar. Üstelik çogu bura dogumlu
ve Fransiz Vatandasi"

El Hassan( 22 yasinda’ orijin Mali’li,
fransiz vatandasi, issiz): " bence buralar-
da arabalari filan yakmak bir ise yara-
maz, hepimizin Paris’de sokaklara inip,
geçmisteki gibi haklarimizi aramamiz ge-
rekli."

Engin (13 yasinda, orijin Türk, Fransiz
vatandasi, okulu birakmis): "Sarko’nun
çenesini kapatmasi gerekiyor. öyle
Bush’un Irak’ta yaptigi gibi degil ya özür
dilesin ya da istifa etsin"

Mustafa (22 yasinda’ orijin Kürt,
Fransiz vatandasi, issiz): "ilk bastan beri
medya hep Sarkozy’le, Villepin’le birlikte.
Hep gençleri televizyona çikartirken ya
araba yakarken ya da polisle çatisirken
gösteriyorlar. Bizler bu isyana devam
edecegiz. Ancak böyle olaylarla birilerine

Fransa’da bizde yasiyoruz diyebiliyoruz."
Abou ( 18 yasinda, Senegal orijinli,

Fransiz vatandasi, lise ögrencisi) "Polis-
ler ortalama günde en az 3 kere üstümü
ariyorlar, kimlik kontrolü yapiyorlar. Üs-
telikde hepsi beni taniyorlar. Hep ayni
polisler. Bos bosuna karakola götürüyor-
lar. Iki gün önce derse yetismek için kos-
tugumda polisler beni durdurup niye ko-
suyorsun dediler ve 7 saat gözaltina aldi-
lar. Bumudur özgürlük dedikleri sey. Ar-
tik yeter, bunlara dur demenin zamani
gelmistir."

Gençlerin konusmalarina baktigimiz-
da hepsinin ortak bir istegi var. "LIBERTE
(özgürlük), EGALITE (esitlik), FRATERNITE
(kardeslik)". Bu üç kelimeyi inceledigi-
mizde dikkatimizi çeken bunlarin Fransiz
cumhuriyeti’ni olusturan ilkeler olmasi.
Ve diger taraftan dikkatimiz çeken ise bu
ilkelerin hiç birinin uygulanmamasi ve
göçmenler için geçerli olmamasi. Bu ilk-
leri teker teker bi inceleyeli:

Özgürlük: okullardaki dinsel ve ya si-
yasal her türlü faaliyetin yasaklanmasi.

Esitlik: Fransa’da seçimlerde Fransiz
vatandasi olmayanlarin oy kullanma hak-
larinin olmamasi.

Kardeslik: içisleri Bakani Sarkozy’nin
yabancilari ‘ayak takimi’ olarak adlandir-
masi.

Böylece hükümetin Fransiz Cumhuri-
yeti’ni olusturan ilkeleri ne kadar uygula-
maya koydugunu görüyoruz.

Sonuç olarak sunu söyleyebiliriz. Bu
ayaklanma Fransa’daki ezilen halklarin
kapitalist, yoz burjuva kültürüne karsi
bas kaldirisidir. Gettolarda izole olmus
ve hayattan herhangi bir beklentisi olma-
yan, issiz insanlarin Fransa’da 30 yildir
yürütülen göçmen politikasina dur de-
mesidir. Fransiz Cumhuriyeti’nin temelini
olusturan ‘3 ilkenin’ onlar için geçerli ol-
masi için mücadele edenlerin ayaklan-
masidir. Bütün dünya ezilen halklari on-
larin arkasinda. Devrimci/demokrat ör-
gütlemenin eksik oldugu bu bölgelerde,
yabanci ve yoksul halklari hedef göste-
ren egemen güçlere karsi bilinçli bir se-
kilde mücadele etmeliyiz ve isyancilara
sonuna kadar destek vermeliyiz.

PARIS DEMOKRATIK 
GENCLIK HAREKETI KOMITESI

PAR‹S'TE NELER OLUYOR?

Ezilenler, Emekçiler, Demokrat ve Devrimciler;

Kapitalist-emperyalist sistemin dünya ezilen halklar›na
uygun gördü¤ü yaflam biçimi art›k tahammül edilemez nokta-
ya varm›flt›r. Dünya halklar›n›n emeklerine ve zenginliklerine
el koyarak palazlanan kapitalist burjuvazi, öteden beri oyna-
d›¤› halklar› birbirine düflman ederek k›rd›rma ve kendi ege-
menliklerini sürdürme fleklindeki çirkin oyunlar›n›, yeni gö-
rüntü ve politikalar›yla oynamaya devam ediyor. Kapitalizmin
geliflmifl belli bafll› merkezlerinden olan Avrupa ülkelerin-
de(özellikle Almanya, Fransa, ‹ngiltere ve Hollanda) emperya-
listler-yani kendileri- taraf›ndan geri b›rakt›r›lm›fl ülkelerden,
ekonomik nedenler baflta olmak üzere; flu veya bu nedenlerle
göçedip yerleflen milyonlarca insana karfl› ›rkç› uygulamalar
yap›lmaktad›r. 

Bu insanlar, yerli halklardan kopar›larak ayr› mahalleler-
de bar›nmaya zorlanmakta, en kirli ve zor ifllerde çal›flt›r›l-
makta; kapitalistler, iflçilerin ifllerine sonverirken; birinci s›-
raya göçmen iflçileri koyulmakta, onlar iflsizli¤e, yoksullu¤a
ve açl›¤a mahkum edilmektedir. Sosyal hak ve özgürlüklerden
yararlanmalar›n›n önüne siyasal ve bürokratik engeller ç›ka-
r›lmakta, toplumun yönetim kademelerine kat›lmalar› engel-
lenmektedir. 

Halbuki bu insanlar; ‹kinci Dünya Savafl›ndan büyük tahri-
batlarla ç›kan Avrupa'n›n -özellikle Almanya ve Fransa'n›n-
yeniden inflaas›na büyük katk›larda bulunmufllard›r. Vergi
ödeme baflta olmak üzere, devletin kendilerinden istedi¤i yü-
kümlülükleri yerine getirmektedirler. Ama buna ra¤men ikin-
ci s›n›f insan muamelesini görmektedirler. Bir de farkl› inanç
ve kültürlerden olmalar›, onlar›n afla¤›lanmalar›na ve yerli
halklarla aralar›na düflmanl›k tohumlar› ekilmesine gerekçe
olmaktad›r.

‹flte 28 Ekim 2005 tarihinde Fransa'n›n Paris kentinde so-
kaklara dökülen ve hala Fransa'n›n çeflitli kentlerinde dökül-
meye devam eden öfke; Avrupa emperyalist devletlerinin ön-
de gelen büyük emperyalist güçlerinden biri olan Frans›z dev-
letinin, burada yaflayan göçmenlere karfl› onlarca y›ld›r uygu-
lad›¤› ›rkç› politikaya karfl› bir baflkald›r›d›r. Dünya halklar›-
na, kendi sistemlerini, „mutlaka eriflilmesi gereken bir sis-
tem“ olarak gösteren; en iyi demokrasinin ve insan haklar›
uygulamalar›n›n kendilerinde yafland›¤›n› iddia eden Fran-
sa'n›n ve ayn› zamanda Avrupa'n›n kirli yüzüne indirilen sert
bir tokat olmufltur. Bu, Fransa'n›n varofllar›nda yaflanan ama
saklanmaya çal›fl›lan gerçeklerin ortaya ç›kmas›na hizmet et-

mifltir. Bu soka¤a dökülüflde, Frans›z emperyalist devletinin
kendi sömürgelerindeki halklara -baflta Cezayir olmak üzere-
yapt›¤› bask›, zulüm ve katliamlardan dolay› oluflan nefretin
de önemli bir pay› vard›r. Yine, son dönemde yürürlü¤e konul-
mak istenen „ yabanc›lar“ ile ilgili ›rkç› yasa tasla¤›na karfl›
duyulan tepkinin de pay›n› gözard› edemeyiz.

Bu baflkald›r›; „ülkelerimizde bizi, bizden olanlar› iflkence-
den geçirdin, afla¤›lad›n, katlettin; ülkelerimizi yak›p-y›kt›n, bi-
zi buralara göçetmek zorunda b›rakt›n, eme¤imizi ucuz bir fle-
kilde sömürdün ve burada da bizi afla¤›l›yorsun, hor görüyor-
sun; art›k tahammül s›n›r›n› aflt›n, buna dur dememiz gereki-
yor“ anlam›na geliyor. Ancak sokaklara dökülen yoksul emek-
çi halklar›n gençleri, bunu, bilinçi ve örgütlü bir flekilde ifade
etmemektedirler, edemezler de. Çünkü; bu baflkald›r›, y›llar-
d›r biriken hakl› öfkenin kendili¤inden bir flekilde d›fla vuru-
mudur. Irkç› bask› ve politikalara, uygulamalara karfl› ç›kmak
hakl› iken; kullan›lan eylem biçimlerinin de do¤ru ve hakl› olu-
fluna dikkat edilmelidir. D›fla vurulan öfke, yine dönüp kendi-
sine zarar veren bir biçime dönüflmemelidir. Talepleri ve he-
defleri belli, halka zarar vermeyen mücadele örgüt ve biçim-
leri yarat›larak, Frans›z halk›yla birlikte kapitalist egemenle-
rin sömürü sistemine ve onlar›n ›rkç› politikalar›na karfl› mü-
cadele edilmelidir. Halka zarar veren ve halklar› birbirine dü-
flürebilecek eylem biçimlerinden kaç›n›lmal›d›r.

Bizler, bütün demokratik, devrimci, sosyalist kurum ve ku-
rulufllar›n en k›sa sürede biraraya gelip; baflkald›r›ya sebep
olan kabuledilemez yaflam biçimi ve uygulamalar› k›namas›n›
öneriyoruz.

Göçmenlere „yabanc›lar pisliktir“ diyen Nicolas Sar-
kozy'i,derhal Göçmenlerden özür dilemeli ve istifa etmelidir!

‹lan edilen ve insan hak ve özgürlüklerini ayaklar alt›na
alan „Ola¤anüstü  Hal“ uygulamas›na derhal son verilmelidir!

Gözalt›na al›nan Göçmenlerin memleketlerine gönderil-
mesi uygulamas› durdurulmal›d›r!

Baflta Frans›z halk› olmak üzere; Fransa'da yaflayan çeflit-
li uluslardan halklar dayan›flma ›çinde, kapitalist sistemin
halklar› birbirine düflman etmeyi hedefleyen kirli oyunlar›n›
aç›¤a ç›karmaya ve onlar› teflhir etmeye çal›flmal›d›r!

- Kahrolsun Emperyalizmin Halklara Dayatt›¤› 
Afla¤›lay›c› Yaflam Biçimi!

- Yaflas›n Halklar›n Birlikte Onurlu Yaflam›!

Fransa Demokratik Haklar Federasyonu   /   13.11.2005

AVRUPA'NIN SAKLANAN 
K‹RL‹ YÜZÜNE, FRANSA'NIN 
SOKAKLARINDAN TOKAT GELD‹
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Mahmut DUMAN: “Evimiz, Yörükselim Mahallesi Çeflme So-
kaktad›r. Evde oturuyorduk. Sokaktan ve evimizin yak›n›ndan si-
lah sesleri gelmeye bafllad›. Pencereden bakt›¤›m›zda, büyük bir
kalabal›k gördük; ellerinde sopa, sat›r gibi cisimler vard›. Ba¤›r›-
yorlard›. Bizim evin üst taraf›nda bulunan birkaç evi yakm›fllard›.
Evlerin penceresinden alevler yükseliyordu. Bizim evi sard›lar, bi-
ri ‘Bu evdekilere dokunmay›n’ diye ba¤›r›yordu. Kalabal›k evimizin
etraf›ndan da¤›larak baflka tarafa gitti. ... Daha sonra, tahminen
saat 12.00 s›ralar›yd›. D›flar›dan evimize silahla atefl edildi. Sokak-
ta 25-30 kifli gaz doldurduklar› flifleleri ateflleyerek pencereden
içeriye att›lar. ‹çerisi alev ald›. Bir grup da kap›y› zorlad› ve k›ra-
rak içeriye girdi. Ellerinde tahta, nacak, silah vard›. Bizi evden d›-
flar› ç›kard›lar, ellerimizi bafl›m›z›n üstünde tuttuk. Bu s›rada bi-
ze atefl ettiler. O¤lum Mehmet Duman öldü. Biz de yaraland›k. As-
kerler geldi, bizi al›p götürdüler.” 

Hüseyin ÜN: “Yörükselim Mahallesi Çaml›k Caddesi Balkaya
Soka¤›n›n bafl›nda evde oturuyoruz. 23. 12. 1978 Cumartesi günü
hastanenin önünden silah sesleri ve ba¤›rt›lar geldi. Evin önüne
ç›kt›k ve bakt›k. Ellerinde silah ve çeflitli sald›r› malzemesi bulu-
nan kalabal›k bir grup bize do¤ru geliyordu. Gelen grubu, evimize
yaklaflt›rmamak için tafl att›k. Onlar da silahla bize atefl ettiler.
Kaçarak evin içine girdik. O s›rada askerler geldi, sald›rganlar›
uzaklaflt›rd›lar. Ö¤le zaman›yd›, askerler gitti. Askerlerin gitti¤ini
gören sald›rgan grup tekrar mahalleye dald›. Evimizi otomatik si-
lahla tarad›lar. Eve girdiler, sopalarla bizi dövdüler; sonra bizleri
s›raya dizdiler, silahla tarad›lar. Kamil GÜLfiEN, Zeynep ÜN ile Yu-
suf LAKAP öldürüldüler. Beni ve fiakir’i öldü diye orada b›rakt›lar.
Yaral›yd›k, askerler geldi ve bizi hastaneye götürdüler.” 

Meryem POLAT: “Befl çocu¤um, damad›m ve k›z›m›n niflanl›s›
vard›. Evimiz, mahallenin en ucundayd›. Ortalardaki bir eve gittik.
Sabahtan bafllay›p ikindiye kadar bütün evleri yakt›lar. Bir çocuk
kazanda yak›ld›. Bizim evin de yand›¤›n› duydum, çocuklarla gittik,
bakt›k yan›yordu. O s›rada ba¤›ra ba¤›ra 100 kadar kiflinin geldi-
¤ini gördük. Hemen yanan evin bodrumuna s›¤›nd›k. Her fleyi tek-
rar talan ettiler. Biz bodrumda suyun içindeydik; üstümüz tahtay-
d›. Tahtalar yan›yor, üstümüze düflüyordu. Evim kül oldu. Bodrum-
da sekiz kifliydik, orada oldu¤umuzu anlamad›lar, ç›k›p gittiler.
Askerler gelip bizi Ticaret Lisesi’ne götürdüler” 

Murat BOZKURT: “23.12.1978 günü sabah saat 08.30 s›ralar›y-
d›. Bakkal Murat’›n evinin önüne minibüs, kamyon ve traktörlerle
insanlar getirildi. K›sa sürede kalabal›k büyüdü. Sonra ‘Müslü-
man Türkiye, Komünistler Moskova’ya Allah’›n› seven gelsin, Alevi-
lere ölüm, Alevileri yaflatmayal›m’ sloganlar›yla ba¤›rarak yürü-
yüfle geçtiler. Ellerinde kesici, delici aletler, tafl sopa ve uzun
menzilli silahlar vard›. Biz, ‹mam ERGÖNÜL’ün evinde bulunuyor-
duk. Evin etraf›n› sard›lar. Tafllarla camlar›n› k›rd›lar. Sonra bafl-
ka tarafa do¤ru ba¤›rarak gittiler. Aradan birkaç dakika geçme-
miflti ki, tekrar geldiler. Eve hücum ederek, evin tavan›n› deliciyle
delmeye çal›flt›lar. Evin içine, gaza bat›r›lm›fl bez parçalar›n› atefl-
leyerek at›yorlard›. Pencereden patlay›c› madde att›lar. Evin içini
alevler sard›. Kad›n, çocuk ba¤›rarak korunmaya çal›fl›yorduk.
Baflka bir grup da demir kap›y› sökmeye çal›fl›yordu. ‹çerde hiç-
bir fley yapam›yorduk.. Atefli söndürmeye çal›fl›rken kap›y› k›r›p
içeriye dolufltular. Bizlere sopa, nacak, k›l›ç gibi kesici aletlerle
vurmaya bafllad›lar. Her taraf›m›z kan içindeydi. Küfür ve hakaret
ediyorlard›. Yalvarmalar›m›z çevrede yank›lan›yordu. Bir yanda
yanan ev ve eflyalar, bir yanda yaral›lar ve akan kanlar tüyleri ür-
pertiyordu. Bizi s›raya dizdiler, silahla atefl ettiler. ‹mam , Hüse-
yin, Güllü ERGÖNÜL ile Hac› Bektafl BOZKURT ve Mahmut ÜNAL’› öl-
dürdüler. Birkaç›m›z da a¤›r yaraland›k. Kargafla ortas›nda bir
f›rsat›n› bulup (Ben, ‹brahim BOZKURT, Mercan BOZKURT ve Sultan
ATEfi) d›flar› kaçt›k. Oradan Ma¤aral› Deresinin öbür taraf›nda bu-
lunan Molla TABAK’›n evine s›¤›nd›k. Sonra askerler geldi, bizi K›fl-
laya götürdüler. Yak›nlar›m›z öldürüldü. Evlerimiz, eflyalar›m›z ta-
mamen yand›...” 

Kamil BERK: “23. 12. 1978 günü, geceden beri bir fleylerin ola-
ca¤›n›n kuflku ve korkusunu yafl›yorduk. Ama yine de, devlet var
diye biraz güveniyorduk. Ne bilelim ki, ... sabah›n ilk saatleriydi,
günefl do¤mak üzereydi. Mahallenin sokaklar›nda sopal›, silahl›,
baltal› büyük bir grup ba¤›rarak yürüyorlard›. Ma¤aral› Deresini
geçerek Ahmet TABAK’›n motorunu yakt›lar. Sonra Ah›r Da¤›na
do¤ru gittiler. ‘Allah›n›, peygamberini seven, eli balta, silah, sopa
tutan yürüsün, Alevileri öldürelim, komünistleri içimizden temiz-
leyelim’ ça¤r›s›yla ve ba¤›rmalar›yla mahalle içinde sald›r›ya geç-
tiler. Bu s›rada askerler geldi, sald›rganlar› afla¤› do¤ru indirdi-
ler. Ö¤leden sonra yeniden geldiler. Benzin flifleleri vard›. Alevile-
rin evlerine sald›rd›lar, evlerin penceresinden benzin fliflelerini
içeri att›lar; arkas›ndan gazl› bezleri ateflleyerek içeri att›lar. Ev-
leri atefle verdiler. ‘Marafl size mezar olur, vatan olmaz; Yaflas›n
Türkefl, Yaflas›n MHP’ diye ba¤›r›yorlard›. Ellerindeki uzun menzil-
li silahlarla evlerimize atefl etmeye bafllad›lar. Korkudan kaç›p
kurtulmak isteyenlere arkadan atefl edip öldürüyorlard›. Bu s›ra-
da evden ç›kmakta olan Cemal BAYIR ve Ali ÜN’e silahla atefl etti-
ler ve öldürdüler. Biz de Molla TABAK’›n evine s›¤›nd›k. Bu eve de
atefl ettiler. Merdiven bafl›nda içeri girmeye çal›flan Fatma BAZ ile
Zeynep AYDO⁄DU’yu kurflunla öldürdüler. Fatma BAZ’›n kuca¤›n-
daki 6 ayl›k o¤lu Y›lmaz da kurflunla öldürüldü. Molla TABAK’›n evi-
ne çok insan s›¤›nm›flt›. D›flar›dan ya¤mur gibi kurflun geliyordu.
Evin camlar›, kap›lar› delik deflik olmufltu. Bizler içerde birbirimi-
ze sar›larak hem a¤l›yor, hem korunmaya çal›fl›yorduk. Askerler
geldi, hepimizi k›fllaya götürdüler. Evlerimiz, eflyalar›m›z hem ya¤-
maland›, hem yak›ld›.” 

‹smail YILMAZ: “Yusuflar Mahallesi Mutlugün Soka¤› Dik Ç›k-
maz›nda oturuyorduk. 23.12.1998 Cumartesi günü, saat 10.00 s›-
ralar›nda bir grup ‘Vurun k›z›l komünistlere, bunlara yaflamak
haramd›r’ diye evimize sald›rd›lar. Sopalarla vurdular, muhtelif
yerlerimizden yaraland›k. Babam Ali, annem Hatice, a¤abeyim Hü-
seyin YILMAZ’a sald›rd›lar. Babam, anam ve a¤abeyim, ‘Bizi öldür-
meyin’ diye çok yalvard›lar. Dereden kaçarak hastaneye yetifltim.
Bir gün yatt›m, yaralar›m› sard›lar, ertesi gün hastaneden ç›k›p
eve gitti¤imde annemin, babam›n ve a¤abeyimin cesetlerini evi-
mizin kap›s›n›n önünde gördüm. Babam›n parmaklar›n› kesmifl-
lerdi, kan›n› da bir kazan›n içine ak›tm›fllard›. Annemin kafas›n›
biriketle parçalam›fllard›, yüzü tan›nm›yordu. Evimizi, eflyalar›m›-
z› da yakm›fllard›. Her fley kül olmufltu.” 22 

Elif ve Gülizar NERG‹Z: “Yusuflar Hekimo¤lu Sokakta oturu-

yoruz. 23.12.1978 günü ö¤leden sonra ellerinde balta, et sat›rlar›,
tabanca, sopa, tafl ve Kuran bulunan sald›rganlardan bir grup,
‘Allah›n› seven Alevileri öldürsün’ diyor ve ba¤›rarak yürüyorlar-
d›. Evimize sald›rd›lar. Önce d›fl kap›y› k›rarak, duvarlar› y›karak
içeriye girdiler. Biz de korkumuzdan evin bir köflesinde saklanma-
ya çal›fl›yorduk. ‹çeri girdiklerinde ‹smail NERG‹Z’in bafl›na balta
ile vurdular, yere y›k›ld›. ‘Hangi mezheptensiniz?’ diye sorgulama-
ya bafllad›lar. ‹smail a¤›r yaral›yd›, konuflam›yordu, cevap veremi-
yordu. Sonra ‹smail’in baca¤›ndan tutup, yerde sürükleyerek so-
ka¤a ç›kard›lar. Bir süre sokakta dolaflt›rd›lar. Sonra tekrar eve
getirdiler ve öldürdüler. O s›rada Zeynep NERG‹Z ‹smail’in üzerine
at›ld› ve a¤layarak cesedine sar›ld›. Ac›madan Zeynep’e de atefl
ettiler ve onu da öldürdüler. Cesetlere sopayla vuruyorlard›. Bu
f›rsattan faydalanarak komflumuz Mehmet BALTACI’n›n evine s›-
¤›nd›k. Sonra askerler geldi, bizi k›fllaya götürdüler...” 

Fatma fiENGÜL: “Yusuflar Mahallesi Nefleligün Sokakta otu-
ruyoruz. 23.12.1978 ö¤leye do¤ru cadde üzerinde ba¤›r›yorlard›.
Silah sesleri geliyordu. D›flar›ya bakt›k, yollar ve sokaklar sald›r-
ganlarla dolu. Ellerinde et sat›rlar›, tahra, balta, sopa, silah gibi
fleyler görünüyordu. Eli silahl› bir grubu görünce ev sahibimiz fie-
rife KARAASLAN’›n evine gittim. Buraya gelen sald›rgan grup ‘Bu-
rada Alevi var m›, bize verin öldürelim. Yoksa evinizi y›kar›z’ diye
tehdit ettiler. Ev sahibinin sözleri üzerine geri gittiler. Bir süre
sonra tekrar geldiler, beni al›p yak›n›m›zda olan Yeflil Cami’ye gö-
türdüler, orada ‘Salavat getir bakal›m Müslüman m›s›n?’ dediler.
Salavat› getirdim, beni b›rakt›lar. Tekrar ev sahibinin yan›na gel-
dim. Bir süre sonra baflka bir grup geldi ‘Bu evde Alevi varm›fl ya-
kaca¤›z’ diye ba¤›rd›lar. Ev sahibi fierif KARAASLAN, sald›rgan gru-
ba Müslüman oldu¤umu söyledi. Öyleyse pencereye gelsin ‘Eflhe-
dü çeksin’ dediler. Pencereye ç›karak eflhedüyü çektim. Beni al-
k›fllad›lar. 

Leyli ÜNVER: “Ö¤retmenlerin cenazelerini camiye koymad›lar.
Hükümet ve polis dedi ki, ‘Dükkanlar›n›z› kapat›p, evlerinize girin’.
Saat 7.00’de eve t›k›ld›k. Babam›z, ‘Bari gelin hep beraber oturup,
bir çay içelim’ dedi. Çay› haz›rlad›k, içmeden sald›rd›lar. Sabah
9.00’da camide toplan›p sald›rd›lar. Baflka bir eve sakland›k. Ana-
l›k kaçmad›, avluda kald› ihtiyar. Evi atefle verdiler, ev atefl al›nca
anal›k ba¤›rd›, ‘Abdullah, ‹brahim beni kurtar›n’ diye. ‹kisi de kofl-
tular, ikisi de vuruldu o s›rada. Ortanca o¤lumu kuca¤›ma ald›m,
Malik kuca¤›mda öldü. Bey de ben de yaral›yd›k. Hep saçma yara-
s›. Büyük o¤lan geldi. ‘Gelme’ dedim geldi. Biri 7.5 ayl›k bebeleri
var. Bebeleri kap›p, komfluya sakland›m. Komflu bizden de¤ildi. El-
bistanl› bir polisti. Sonra d›flar› kofltum, çaya gittim. Mahmut’u
boklu çaya atm›fllar, yaral› ‘ölüyorum’ diyor. ‹brahim’le ç›kard›k.
Bir eve gittik, saklas›nlar diye. ‹çeri almad›lar. ‹brah›m çarfl›ya
gitti, Vali’ye gitmifl. Vali, ‘Ne dolafl›yorsun, dava daha savulmad›
git’ demifl. Geri geldi. Bir kalabal›k geliyordu motorla, motora bin-
dik; motor hastaneye götürmedi. ‘Hastaneye götürmeye yetkim
yok’ dedi. Ne demekse? Sa¤l›k Oca¤›nda hep bize sald›rd›lar, be-
yin a¤z›na silah tuttular. ‘a¤z›n› aç’ dediler, vurdular. ‹brahim de
kuca¤›mda öldü. Ben yaral› yaral› sürünerek içeriye girip saklan-

d›m. Sakall› bir adam gördü, sakland›¤›m odan›n kap›s›na dayan-
d›. Ölü sand›. ‘fiu flarmutay› kocas›n›n üstüne at›n’ diye d›flar›da-
kilere verdi beni. Üstümüzden paralar›, dükkan›n anahtarlar›n›,
her fleyi ald›lar. Gerisini bilmiyorum. Bir asker, ‘Kad›nda can var’
dedi. Duyuyorum, ama dilim dönmüyor. ‘Cenazeye atmay›n’ dedi.
Hastaneye götürdüler. Oradan helikopterle Adana’ya, 15 gün ame-
liyatta kald›m.” 

Yeter ‹fiB‹L‹R: “Ali R›za ‹fiB‹L‹R kayn›m olur. Dumlup›nar Ma-
hallesi Neyzen Sokakta oturmaktay›z. Ali R›za ‹fiB‹L‹R’in polis me-
muru olan kardefli Hac› Veli’yle yeni evliyiz. Kayn›m Ali R›za’n›n
evinde kal›yorduk. 23. 12. 1978 Cumartesi günü ö¤leden sonra
tahminen saat 15.00 s›ralar›nda ellerinde balta, sopa, tahta, av tü-
fe¤i bulunan sald›rganlar, oturdu¤umuz evin önüne geldiler ‘‹flte
sar› ö¤retmen Ali R›za ‹fiB‹L‹R’in evi’ diye ba¤›rd›lar. D›flar›dan evi
kurflun ya¤muruna tuttular. Bir k›sm› dama ç›karak bacalar› y›k-
maya bafllad›. Sonra oturdu¤umuz evin kap›s›n›, duvarlar›n›, kaz-
ma ve baltayla k›rarak, sökerek içeriye girdiler. Ben, odada bulu-
nan elbise dolab›n›n içine girdim, sakland›m. Sald›rganlardan ba-
z›lar› ellerindeki tahta ile dolaba vurmaya bafllad›lar. ‘Aman ben
var›m’ ba¤›rarak ve a¤layarak d›flar›ya ç›kt›m. Tahta ile bana vur-
mak isterken, elimi önüne siper ettim. Elim ve kolum a¤›r yaralan-
d›. Bir ara f›rsat bulup d›flar›ya do¤ru kaçarken merdivenlerde
kayn›m ö¤retmen Ali R›za ‹fiB‹L‹R’in, kar›s› Ayfle’nin ve k›z› Seba-
hat’›n orada yerde yatt›klar›n›, üzerlerinde televizyon, biriket, tafl,
tahta parçalar›n›n bulundu¤unu, her taraflar›n›n kan oldu¤unu
görüp üzerlerine düfltüm. Sonra kendime geldim ve kalkt›m, afla-
¤›ya do¤ru kaçmaya bafllad›m. Arkadan tüfekle atefl ettiler, omu-
zumdan yaraland›m. Sokakta birkaç evin kap›s›n› dövdüm, hiçbiri
içeri almad›. Arkamdan koflarak beni yakalad›lar; evdeki ölülerin
yan›na götürdüler. ‘Türk müsün, gavur musun?’ diye sorguya çek-
tiler. Yaralar›mdan kan ak›yordu. Ben de ‘Türküm, buraya yeni ge-
lin geldim’ dedim. Birisi ‘B›rakal›m, bu Türkmüfl’ dedi. Baz›lar› da
‘Elimize geçmiflken öldürelim’ diyordu. Üzerimdeki bilezik, küpe
ve alt›nlar›m› ald›lar. Sonra beni afla¤› indirerek caddeye do¤ru
götürdüler. Cadde üzerinde Ali R›za ‹fiB‹L‹R’in o¤lu Mehmet’i sopa
ve kalaslarla dövüyorlard›. Bir sald›rgan, Mehmet ‹fiB‹L‹R’e ‘Bu se-
nin neyin oluyor?’ diye sordu. O da, ‘Benim amcam›n kar›s›d›r, ye-
ni gelin geldi. Onu öldürmeyin’ dedi. Beni oradan alarak bir dü¤ün
evine götürdüler. Sonra babam›n evinin yak›n›na götürüp b›rakt›-
lar. Kayn›m ö¤retmen Ali R›za, kar›s› Ayfle, k›z› Sebahat, o¤lu Meh-

met ve eflim Hac› Veli ‹fiB‹L‹R’i öldürdüler. Evlerini, eflyalar›n› da
yakt›lar.” 

Seyithan KÖSE: “Olay günü kalabal›k bir grup, BALTA ailesinin
evine sald›rd›lar, ateflle yakmaya çal›fl›yorlard›. Yanlar›na giderek
engel olmaya çal›flt›m. Sald›rganlar ‘Senin kan›nda da bozukluk
var. Burada Aleviler oturuyormufl, onlar› göster’ dediler. Karfl› ç›-
k›nca ellerindeki sopalarla dövmeye bafllad›lar, a¤›r yaraland›m,
kaçt›m ve evde sakland›m. BALTA ve SA⁄LAM ailesinin erkekleri de
evlerinden ç›karak tarlalara do¤ru kaçmaya çal›fl›yorlard›. Arka-
dan s›kt›larsa da vuramad›lar. Sonra dönüp evlerini, eflyalar›n›
yakt›lar.” 

fierife BALTA: “23.12.1978 günü akflam› evimizi yakt›lar. Ben,
babam Mehmet Ali, day›m Ali ve day›m›n o¤lu Mehmet SA⁄LAM ile
birlikte, Orman Deresinin alt›ndaki tarlalara do¤ru kaçt›k, o gece
so¤ukta tarlalarda sakland›k. Ertesi gün Örsen köylüleri bizi ora-
da gördüler. ‘Dört Alevi de bizim köye nasip olsun’ diye bizi al›p
Örsen’e götürdüler. Orada Yaflar K‹R‹K, bizi kendi evine ald›. Baz›
köylüler, ‘Öldürelim’ diyorlard›. Yaflar K‹R‹K engel oldu. Geceyi
orada geçirdik. Bir sonraki gün Marafl’a gitmek üzere yola ç›kt›k.
Aksu’yu geçmifltik ki, silahl› flah›slar bize sald›rd›lar. Kaçmaya
bafllad›k, bir hende¤in içine uzanarak saklanmaya çal›flt›k. Ancak
sald›rganlar, babam›, day›m Ali’yi ve o¤lu Mehmet SA⁄LAM’› yaka-
lad›lar. Tarlada kurfluna dizdiler. Ben de yaral›yd›m, sürüklene-
rek, saklanarak kaçt›m...” 

Yaflayanlar anlat›yor 
“Faflistler taraf›ndan öldürülen iki ö¤retmenin cenaze töreni

s›ras›nda ç›kan olaylardan sonra, sald›rgan bir grup, “Müslüman
Türkiye, komünistler Moskova’ya” sloganlar›yla mahalleler ara-
s›nda dolaflmaya bafllad›lar. Daha sonra öncü say›lan 30’a yak›n
ülkücü, bir evde toplanarak 23.12.1978 günü sald›r›lacak Alevile-
rin evlerini, sald›r›da kullan›lacak sopa, dinamit, gazya¤› gibi mal-
zemeleri ve görevlileri beliredi. 23 Aral›k Cumartesi günü sabah›,
belirlenen Alevi evlerine otomatik silahlarla sald›rd›lar. Pencere-
lerden içeriye patlay›c› ve yan›c› madde atarak yang›n ç›kard›lar.
Yang›ndan kurtulmak için d›flar› ç›kanlar›, kad›n, çocuk, yafll› de-
meden sopalarla dövmeye bafllad›lar. Erkekleri, kad›nlar› topla-
yarak ‘Kelime-i flehadet’ getirmeye zorlad›lar.” 

Kudret KUDRETO⁄LU: “Sakarya Mahallesi Üçüncü Selim So-
kakta oturuyoruz. 23.12.1978 günü sabah›, yak›n›m›zda bulunan
Ç›nar Cami önünde 300-400 kiflilik bir grup toplanm›flt›. ‘Müslü-
man Türkiye, Aleviler Moskova’ya, Marafl ovas› Müslümanlar›n yu-
vas›’ diye ba¤›r›yorlard›. Bizim soka¤a do¤ru yürüdüler. Sald›r-
ganlar›n baz›s› avc›lar gibi giyinmifllerdi. Baz›lar›n›n da yüzleri ör-
tülüydü (Maskeli). Ellerinde av tüfe¤i, çivili tahta ve benzeri silah-
lar, sopalar vard›. Evimizin önüne geldiler. Karfl› komflumuz Nai-
me BALTACI, ‘Durun’ dedi. Mahalledeki Alevilerin evlerini tek tek
gösterdi. Naime kad›n, ‘Müslüman olan, dinini, milletini seven yü-
rüsün Alevilerin üstüne’ diye toplulu¤u tahrik ediyordu. Bu s›rada
sald›rganlar, Habibe ÖZDEM‹R’in evini tafllad›lar. Musa SUNA’n›n
evine yöneldiler. Damdan bak›yorduk, Musa SUNA’n›n evinin bu-
lundu¤u taraftan duman ve alevler ç›kmaya bafllad›. Biz de korku-
muzdan ev sahibimiz Milcan BALAR’›n evine s›¤›nd›k. Gece saat
03.00 s›ralar›nda ev sahibi bizi uyand›r›p dedi ki, ‘Ç›nar Cami’nin
bitifli¤indeki K›r›khanl› Diflçi’nin evinde 7 tane ölü var. Onlar›n ac›-
s›ndan bize rahat vermiyorlar. Alevileri ç›karmazsan›z sizin evi de
yakaca¤›z diyorlar, durmay›n gidin’. Biz de önce evimize gittik,
sonra ‹sadivanl› Mahallesindeki fieker Apartman›na s›¤›nd›k. Biz-
den sonra evimizin eflyalar›n› ya¤lamam›fllar, atefle vererek yak-
m›fllar.”29 

Leyla ERCAN: “‹sadivanl› Mahallesi Kiraz Sokakta oturuyor-
duk. 24.12.1978 günü, saat 09.00 s›ralar›nda d›flar›dan sesler gel-
di.. Kap›ya ç›k›p bakt›¤›m›zda komflumuz ö¤retmen Mehmet fiE-
KER’in evinin etraf›n›n sar›ld›¤›n› gördük.. Kalabal›k bir grup, tafl
ve sopalarla evin camlar›n›, kap›lar›n› k›rmaya çal›fl›yorlard›. Ka-
labal›k aras›nda bir ses, ‘Ben oray› sat›n ald›m, camlar›n› k›rma-
y›n, ben Müslüman›m’ diye ba¤›r›yordu. Bunun üzerine sald›rgan-
lar, ‘Evi, eflyalar›n› d›flar› ç›kard›ktan sonra yakal›m’ dediler. Evin
içine girdiler, eflyalar›n› tarlaya ç›kararak yakt›lar. Komflumuz Gü-
lizar OLGAN, ‘Gavur mal› m› yak›yorsunuz? Yaz›k, günah, yapmay›n’
diyordu. Sald›rganlar›n içinde bulunan Dereli Köyü Muhtar› Meh-
met POLAT, ‘Aleviler Camiyi yakm›fllar, k›zlar›n bafl›na çökmüfller,
›rz›na geçmifller, memelerini kesmifller’ diye yüksek sesle ba¤›r›-
yordu. Gülizar OLGAN’a da, ‘Orospu, onlar› niye kay›r›yorsun, ken-
di evlatlar›n› içeride tutuyorsun’ diye ç›k›flmaya bafllad›lar. Bu kez
sald›rganlar bizim evi tafllad›lar, ya¤malad›lar, eflyalar›m›z›n bir
k›sm›n› götürdüler, bir k›sm›n› da evle birlikte yakt›lar.” 

Fatma ÖZDEM‹R: “‹sadivanl› Polat Sokakta oturuyoruz.
23.12.1978 günü ö¤leye do¤ru 100-150 kiflilik bir grup bahçe kap›-
s›na geldiler. ‘Komünistler, Aleviler ç›k›n d›flar›, öldürece¤iz’ diye
ba¤›r›yorlard›. Biz evin içinde saklanmaya çal›fl›yorduk. Babam›
d›flar›ya ça¤›rd›lar, babam ç›kmay›nca evin kap›s›n› ve pencerele-

rini tafl ve sopalarla z›ng›ld›yordu. Biz de evin içinde birbirimize
sar›lm›fl a¤lafl›yorduk. Bir süre sonra sald›rganlar uzaklaflt›lar,
korkumuz azald›. 

Ertesi gün pazard›. Ö¤leye do¤ru yine sokaklardan gelen ba-
¤›rt›lar, silah sesleri her taraf› ç›nlat›yordu. Korkumuzdan evin
dam›na ç›kt›k. Komflumuz Sabiha KILIÇO⁄LU’nun evine sald›rd›lar,
evi atefle verdiler. Bir süre sonra askerler geldi, Sabiha’n›n evde-
ki çocuklar›n› al›p götürdüler. Art›k s›ran›n bize geldi¤inin korku-
su içindeydik ki bize do¤ru yöneldiler. Hemen içeriye girdik. Mut-
fak penceresinden bakmaya bafllad›k. Hamo Day›y› görünce ‘im-
dat’ diye ba¤›rd›k. Ama Hamo Day›, elindeki uzun menzilli bir si-
lahla kendi evinin dam›ndan bize do¤ru atefl itti. Sald›rganlar ise,
‘Vurun Alevilere.  Alevilerin kan› helaldir. Allah Allah’ diye ba¤›r›-
yorlard›. Evin önüne geldiler; biz içeride ba¤›r›yor ve a¤lafl›yor-
duk. Korku içindeydik. Karfl› komflumuz Gülizar ve Zeliha, ‘Elleme-
yin onlar›, onlar yetimdir’ diye ba¤›rd›lar. Sald›rganlar ise evin
önündeki bahçe duvar›n› y›kt›lar, demir kap›y›, sonra apartman›n
girifl kap›s›n› ve dairemizin kap›s›n› k›rd›lar. Evimize patlay›c›
madde att›lar. Babam, bizi banyoya sokarak saklamaya çal›fl›yor-
du. Evin iç kap›s›n› zorluyorlard› ki, babam kap›y› açt›. ‘Tamam,
ben sizinle geliyorum, çocuklar›m› ellemeyin, ne yapacaksan›z ba-
na yap›n’ dedi. Babam›n kollar›ndan tutarak aralar›na ald›lar. Bi-
ze de, ‘Anneniz var m›?’ diye sordular, ‘Yok’ dedik. Bize dokunma-
d›lar. Karfl›m›zdaki komflumuz Gülizar bizi evlerine götürdü. O s›-
rada sald›rganlardan bir k›sm› arkadan bize sald›rd›lar. Gülizar
kap›y› zorla örttü. Pencereden bakt›k; evimizin önünde babam›n
aln› kan içindeydi. ‹ki sald›rgan›n aras›nda d›flar›ya ç›kard›lar. Ba-
bam, ‘Yavrular›m›, çocuklar›m› gösterin’ diye ba¤›r›yordu. Daya-
namad›k ve balkona ç›kt›k, babam bize bak›yor ve a¤l›yordu. O s›-
rada babam›z›n kolundan çekerek ileriye do¤ru götürdüler. Sal-
d›rganlar›n hepsinin elinde gaz fliflesi, sopa, torbalar, silah vard›.
Biz Gülizar’›n evinde hep a¤l›yorduk. Akflam karanl›¤› çöktü¤ünde
babam›z› aramaya ç›kt›k. Evimizin 30 metre uza¤›nda bulunan so-
kakta cesediyle karfl›laflt›k. Gö¤sünden vurmufllard›. Kafas›n›n ve
yüzünün yaralar› daha kötüydü. Korkuyorduk, kaçarak askeri bir-
liklere s›¤›nd›k. Oras› yaral›, çocuk ve kad›nlarla doluydu. Babala-
r›n›, kardefllerini ve evlerini kay›p etmifllerdi.” 

Cuma DO⁄AN: “Nam›k Kemal Mahallesi Ba¤larbafl› Alemdar
Sokakta oturuyoruz. 24. 12. 1978 Pazar günü sabah saat 09.00 s›-
ralar›yd›, mahallemizin muhtar› Mehmet YEMfiEN’in önünde bu-
lundu¤u 200-300 kiflilik sald›rgan grup, bitifli¤imizdeki Ali UZUNPI-
NAR’›n evine sald›rd›. Önce birkaç kifli bahçe duvar›ndan içeriye
girdi. Bahçenin kap›s›n› k›rd›lar. Ali UZUNPINAR kaçmaya çal›fl›r-
ken, sald›rgan Yusuf TANKU, ‘Alevi dedesi kaç›yor’ diye ba¤›rd› ve
Yaflar KURU yetiflerek Ali UZUNPINAR’›n bafl›na kaput geçirdi ve ye-
re y›kt›. Biz de sald›rganlara görünmemek için penceremizi ka-
patt›k. Olay bittikten sonra d›flar› ç›kt›¤›m›zda Ali UZUNPINAR’›n
cesedini sokak ortas›nda kanlar içinde bulduk. Hasan UZUNPI-
NAR’› evinin içinde öldürmüfllerdi. Cesedi yerde kanlar içindeydi.
Abidin ve ‹brahim UZUNPINAR ise a¤›r yaral›lard›. Sokaktaki as-
kerlerden yard›m istedik, gelip bizi Aslanbey ‹lkokuluna, yaral›la-
r› da hastaneye götürdüler...” 

Mavifl TOKLU: “24. 12. 1978 Pazar günü, saat 10.00 s›ralar›n-
da mahallemizin Muhtar› Mehmet YEMfiEN ile Fevzi GÖRKAM’›n ba-
fl›nda bulundu¤u sald›rgan bir grup, ‘Allah Allah, Komünistlerin
kökünü kaz›yaca¤›z, büyük-küçük demeyin komünistlerin kafas›n›
ezin’ diye ba¤›r›yorlard›. Muhtar›n elinde silah ve bayrak vard›. Di-
¤erlerinin elinde silah, patlay›c› madde, gaz, benzin, sopa gibi sal-
d›r› malzemeleri vard›. Evime hücum ettiler, kap›y› k›rarak içeri
girdiler. Odada oturan kocam› (Kalender) al›p bahçeye ç›kard›lar.
Ben de arkalar›ndan koflarak ç›kt›m. Muhtara, ‘Aman etmeyin ey-
lemeyin, kocam› öldürmeyin, çoluk-çocu¤umu meydanda koyma-
y›n’ diye çok yalvard›m. Muhtar bana dönerek, ‘Çocuklar›n› götür,
Karao¤lan beslesin, kocan› Karao¤lan’›n yoluna kurban kesiyo-
rum’ dedi. ‘Karao¤lan kim?’ diye sordu¤umda, ‘ECEV‹T’ diye cevap
verdi. Kocam›, gözlerimin önünde iflkence ederek öldürdüler. Öl-
dürülürken kocama sar›ld›m, üstüm bafl›m hep kan oldu. ‘Aman
muhtar etme eyleme, sen ne ediyorsun?’ dedi¤imde, ‘Piflirdik pi-
flirdik, komünistler gelsinler, hep yesinler’ dedi. Sald›rganlar, bu
defa yak›n›m›zda oturan kardeflim Hüseyin TOKLU’yu getirmek
için evinin etraf›n› sard›lar ve kardeflimi içerden ç›kard›lar. Yine
muhtara yalvard›m yakard›m. ‘Kocam› öldürdün, bari kardeflimi
öldürme’ diye yalvar›yordum. Muhtar ise, ‘Hüseyin’i de Karao¤lan
yoluna kurban ediyorum. Biz Karao¤lan yoluna bu sene kurban
kesece¤iz, bayram günü gelmifl’ dedi ve kardeflim Hüseyin’i iflken-
ce ederek öldürdüler. 

“Sonra, karfl›m›zda oturan ve bir gözü görmeyen çok yafll›
Cennet Ç‹MEN’in evine gittiler. Bu kad›n›, ‘Gel nene, gel nene’ diye-
rek elinden tutup d›flar›ya ç›kard›lar. Cennet kad›n, gözleri gör-
medi¤i ve yafll› oldu¤u için öldürülenlerden ve yak›lanlardan ha-
bersizdi. San›klardan Cuma YALÇIN ile Nuri BO⁄A tornavida ile
Cennet kad›n›n (80 yafl›nda) gözlerini oydular, sonra silah s›karak
öldürdüler. Yak›n›nda bulunan helan›n çukuruna bafl üzeri at›p,
üzerine at arabas›n› devirdiler. Daha sonra hem bizim evi, hem di-
¤er evlerin tümünü yakt›lar. Fevzi GÖRKEM, ‘Yürü, hadi seni kurta-
ray›m’ diyerek beni al›p götürdü. Bir süre yürüdük, aniden kalbim
s›k›flt›, yüreyemedim. Beni b›rakt› gitti. Biraz dinlendikten sonra
evime döndüm. Evimin her taraf› alev, kül ve kan... Az›c›k dinlen-
dim, askerlere haber vermek ve s›¤›nmak için ç›kt›m, yolda Mus-
tafa GÖKTAfi, bir elini ‹brahim USTA’n›n boynuna sarm›fl, di¤er
elinde de tabanca tutuyordu. ‹brahim USTA’ya, ‘Senin kan›n› evi-
me ak›tmayay›m’ diyordu. Götürdü, sald›rgan toplulu¤un içine it-
ti, topluluk ‹brahim USTA’y› dövmeye bafllad›, sonra da onu öldür-
düler. Ben de kör-topal sürünerek askerlere s›¤›nd›m...” 

Döne TIRAfi: “24. 12. 1978 günü sabahleyin o¤lum Ali ve k›z›m
Ayfle ile birlikte kahvalt› yap›yorduk. Sokaktan, ‘Komünistler Mos-
kova’ya, komünistlere, Alevilere ölüm’ diye ba¤›rt›lar geliyordu.
Pencereden bakt›k, kalabal›¤› görünce kap›lar›m›z› kilitleyerek
yak›n komflumuz Keyfo YILMAZ’›n evinin odunlu¤una sakland›k.
Sald›rganlar, evimizi tafllad›lar, sonra yakt›lar. Daha sonra sald›r-
ganlar kanal taraf›na gittiler. Biz de sakland›¤›m›z yerden ç›karak
komflular›n yard›m›yla evdeki yang›n› söndürmeye çal›flt›k. Bakt›k
sald›rganlar tekrar geliyor, bafllar›nda Muhtar Yemflen vard›,
‘Alevilere ölüm, yeriniz Moskova’ diye ba¤›r›yorlard›. Evimize yak-
laflt›lar, tekrar atefle verdiler. Bu grubun arkas›nda bir de plaka-
s›z kamyon vard›. Sald›rganlar kamyondan benzin al›p evleri yak›-
yorlard›. Bir de evlerden ald›klar› k›ymetli eflyalar› kamyona koyu-
yorlard›. O¤lum Ali ile afet evlerine do¤ru kaçmaya bafllad›k. Yol-
da bir sald›rgan grup o¤lum Ali’yi yakalad›. Ben Karamarafl’a kaç-
t›m. Ö¤leden sonra dayanamad›m, o¤lumu aramaya ç›kt›m. Ma-
halleye geliyordum, Kalender TOKLU ve Hüseyin TOKLU’nun ceset-
lerini evlerinin önünde gördüm. Tüm aramalar›ma ra¤men o¤lu-
mu göremedim. Askerlere s›¤›nd›m, olaydan dört gün sonra as-
kerlerle birlikte o¤lumu aramaya ç›kt›k. Mahalleye geldi¤imde o¤-
lum Ali’nin cesedini, Dilber YILMAZ’›n evinin bodrum kat›nda bulu-
nan bir kazan içinde yak›lm›fl bir vaziyette buldum.” 

27 YIL ÖNCE; MARAfi'TA GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
FAfi‹ST KATL‹AMI UNUTMADIK!
Katliam› yaflayanlar anlat›yor: 

“... Hep ellerinde Alman tüfe¤i, mavzer, makineli tüfekler vard›. Kad›nlar›m›z›n memeleri kesildi. Alt› ayl›k çocu¤umuza
kurflun s›k›ld›. Kollar› kesildi, kafalar› dövüldü (ezildi). Kad›nlar›m›z›n hem ölüsüne hakaret ettiler, hem dirisine. Kocas›n›n
yan›nda yapt›lar. Kocas› dedi ‘Allah’tan korkun’. Kocas›n› çektiler öldürdüler. Ard›ndan kad›n› öldürdüler. 20 yafl›nda bir ba-
bay› o¤luyla birlikte öldürdüler. Gözlerine flifl soktular insanlar›n. Seyrantepe’de Kaflanl› (...)ün kar›s›n›n ›rz›na geçip, kurflu-
na dizdiler. Daha sonra külotunu ç›kar›p soka¤a att›lar. Kalayc› fiah ‹smail’e de baltayla vurup beynini parçalad›lar....” 



8 fiehitlerimizi an›yoruz!

“Anl›n› da¤ atefliyle ›s›tan
Mercan fiehitleri yol

Beynimden vuruldum, yaz›lan tarihini, saatini gününü, yeni
yeni hat›rlamaya bafllad›m. Çünkü beynim, gövdem, dizlerim
tutmuyordu. Tarih, flehit kan›yla yaz›lan bedel, ödenerek ancak.
Devrim zaferine ulafl›lacakt›r bilinciyle bütün benli¤i ile s›n›f
mücadelesinin engin, denizin en ileri üst noktada kenetlenerek
yürüdünüz. Ezilen dünya halklar›n›n ve yoldafllar›n›n bafl› sa¤
olsun. Söz veriyorum yoldafllar bu tarih hiç hiç unutulmayacak-
t›r. Taki komünizmin idealleri gerçekleflene dek.

Yoldafllar, elimdeki kalemi tutmakta zorluk çekiyorum, çün-
kü beynimden vuruldum, kelimelere yön veren beynimi toparla-
mak zorunday›m, yoksa elimdeki kalemi tutmas›n› ö¤reten yol-
dafllar›m›n, önderlerimizin komünizmin davas›n› hep yaz›lacak-
t›r. Çünkü zorluklar›n ihanetin, zulümün içinden nas›l ç›k›laca-
¤›n› o bilimi sizlerden ö¤rendim. Beynimi dinç, çeliklefltirerek
toparlamak zorunday›m. Yoldafllar, sizler birer komünizm flehi-
disiniz. Aln›n›z ak, beyniniz dinç vizanen rahat uzun yolculu¤un
birer fenerisiniz.

Can yoldafllar›m, ö¤retmenlerim, söz veriyorum kendimi
beni yürütecek beynimi dinç tutaca¤›m, yoksa geride b›rakt›¤›-
n›z o bilimi o tarihi anlatmam çok zor olacak yoldafllar. Yafla-
m›mda örnek alaca¤›m çok fley var yoldafllar, sizlerin alçakgö-
nüllü, fedakar, özverili, paylaflmay› ö¤rendim, ö¤renece¤im. Ör-
nek oldunuz, elinde karanl›¤›n içinde nas›l ç›k›laca¤› fenerin
mutlaka bir parças› olaca¤›m yoldafllar sizler rahat uyuyun.

Bu tarih hep yaz›lacak 16-17 Haziran Türkiye Kuzey Kürdis-
tan’da. Devrim tarihinde yepyeni daha gürleflerek hep yaz›la-
cak. Ac›m›z büyük, kayb›m›z büyük laflarla anlat›lacak gibi de-
¤ildir. Beynimi dinç tutaca¤›m

Güneflin sonsuz, yolculu¤una nas›l yürüyece¤ini hep anlata-
ca¤›m. Çünkü bu tarih hiç unutulmayacakt›r. Beynimi dinç tuta-
ca¤›m.

Hat›rl›yor musun? T›pk› hastahanede doktorlar bile flafl›r-
m›flt›, kalp ameliyat›ndan yeni ç›km›flt›n Can yoldafl›m. Olamaz
böyle bir fley hemen aya¤a kalkm›flt›n. Çünkü beynindeki dinç
olman›n s›rr›n› çözmemifllerdi can yoldafl›m. Onun için beynimi
dinç tutaca¤›m ki, yürüyebileyim. Yoldafllar, kenetlenerek yürü-
yece¤iz yollar›n›zdan. Sizler ki düflman karfl›s›nda kenetlenerek
o uzun yolculu¤a varaca¤›m, en son örne¤idir. Dünya ezilen
halklar›n, dost ve yoldafllar›m›n bafl› sa¤ olsun. Dinç tutaca¤›m
beynimi.

Sizlerin anahtar› olarak ald›¤›n›z o fenerin bir parças› ol-
maya çal›flaca¤›m can yoldafllar›m. Beynimi dinç tutaca¤›m.
Sevgilerimle gözlerinizden öperim. Yazaca¤›m, beynimi dinç tu-
taca¤›m.

17’lerin an›s›na    /    Hallo
� � � � �

Hey Munzurlar›n k›z›l 17 karanfilleri, sizlerin açt›¤› k›z›
güzergahta, düflmana s›k›lan her k›z›l kurflunda size yak›fl›r
birer nefer olarak ö¤retilerinizi kendimize rehber alarak
çizdi¤iniz yoldafl sonuna kadar y›lmadan, b›rakt›¤›n›z k›z›l
bayra¤› elden ele munzurun doruklar›na dikene dek dur-
maks›z›n devam edece¤imize devrim sözü veriyorum. Rahat
uyuyun halk›m›z›n neferleri. 17’ler ölümsüzdür.

Wuppertal’dan bir yoldafl›n›z
� � � � �

Onlar, somun ekmeye hasret çocu¤un gelece¤i için ko-
yuldular yola. Bir çok pusulu yolda yürüdüler, kimisi, zindan
çiçe¤i oldu, kimisi zemheri f›rt›nalar›ndan s›yr›larak muca-
delesini hep ileriye tafl›d›, yürekleri halk sevgisiyle tutuflan
bir meflale gibi ayd›nlatt›lar yar›nlar›, tarihin derinliklerin-
de bir gülüfl ararsak hep gül yüzlerini an›msayaca¤›z ve bi-
ze b›rakt›klar› bayra¤›, eme¤i yüceltme yükümlülü¤ünü bi-
lerek emekle, isyanla ama bir yürek olup 24 Nisan güneflin
etraf›nda kilitlenece¤iz. Onlar›, anlatacak dizeler bulam›yo-
rum, bildi¤im tek fley sevdas› u¤runa Mercan’da düfltüler
topra¤a. Att›klar› tohum filizlenecek köküne s›ms›k› sar›la-
rak ve zafere götürecek. 17’lerin b›rakt›¤› miras özgür ya-
r›nlar› getirecek.

17’ler yüre¤imizde yafl›yorlar. 
Sayg›lar›mla    /    Mahir

� � � � �

Gülüfllerini güneflin bile k›skand›¤›,
Koca yürekli, can dostum Ahmet yoldafl›ma dair!
Hey gidi koca yürek, can yoldafl›m, dar günümün dostu

Ahmet yoldafl›m. Nas›lda b›rak›p gittin bizi. An›msars›n,
ölüm orucundan sonra tekrar görüfltü¤ümüzde tak›lm›flt›m
sana, “kardeflim bu devlet seni bir türlü öldüremedi”.  Ve
flimdi seni bedenen aram›zdan ald› ...  San›r›m en çok seni
anlatmakta zorlanaca¤›m. Sen de¤ilmiydin umutsuzlu¤un
yo¤un oldu¤u ortamda, bizlere umut veren. Sen de¤ilmiy-
din, dur durak bilmeden, b›kmadan, usanmadan koflan, y›l-
g›nl›¤a ve bencillige meydan okuyan Ahmet yoldafl›m. Yok-
mu o flevkatli, bir o kadarda dirençli bak›fllar›n ...  ‹flte en
çok onlar› özleyece¤im san›r›m.

Can yoldafl›m,Sana verdi¤im sözümü tuttum. Seni kara
topra¤a emanet etmeden dokundum sana. Do¤rusu çok a¤-
r›ma gitti bana her zaman gibi bakmad›¤›n›. Sana olan sev-
gimin yan›s›ra, sana biricik Kiwan'›m›n selam›n›, bir gül ve
gözyafllar›m› b›rakt›m. Kiwan'›m›n kayb›ndan sonra senide
kaybetmenin ac›s›n› tafl›yorum, her dönem tafl›yaca¤›m. Ey
gönlünü kavgan›n ateflinde perçinlefltiren koca yürek, bile-
sinki sensizli¤e hiç bir dönem al›flamayaca¤›m.

Benim koca yürekli can yoldafl›m, Görüyorsun istekleri-
min sonu kesilmiyor. Her zaman oldu¤u gibi bu iste¤imede
yok demeyece¤ini biliyorum. Sana Kiwan'›m› emanet ediyo-

rum.  Ona ve kendine iyi bak!
‹yi bak ki kalmas›n akl›m geride.
‹kinizi ebediyen unutmayacak
Ve sevece¤im ...    /    fievket /    24.06.05

� � � � �

Dostlar, Siper Yoldafllar›;
Düflman hain bir pusuda katletti sizleri. Ama sizin u¤ru-

na flehit düfltü¤ünüz amaçlar, idaller dahada ¤üçlendi, bü-
yüdü. Devrim mücadelesi verilen bedellerle büyümüfltür.
Düflman devrimci güçlere karfl› uygulad›¤› say›s›z katliam-
lara ra¤men devrim kavgas›n› bu güne kadar nas›l durdu-
ramad›ysa, devrimciler her seferinde kendi küllerinden ye-
nilenerek, dersler ç›kararak, mücadeleyi daha güçlü yürüt-
tülerse, bu seferde böyle olaca¤›ndan kuflkunuz olmas›n.
Devrim davas›nda düflene ölü denmez! Sizler mücadelede
yafl›yorsunuz.

TKP-K›v›lc›m Almanya Organ›
� � � � �

Merhaba
Uzun zamand›r düflünüpte gerçeklefltiremedi¤im size

dair bir kaç notu en sonunda gecenin ikisinde yaz›yorum.
Bütün arkadafllar›n ortak ifadesi olan “nerden baflla-

mal› sizi nas›l anlatmal›” cümlesi gelip beni de vuruyor. ‹fl-
te o an ne kelimeler anlam buluyor ne de elimdeki kalem si-
ze dair bir kaç notu yaz›yor. Evet gidifliniz “tay da¤› kadar
yüce” oldu ama erken ve zamans›z gittiniz. Bence bize de bi-
raz da haks›zl›k yapt›n›z.

Kimden bafllayaca¤›m, inanki bilemiyorum, ama yine de
di¤er yoldafllar›n aff›na s›¤›narak bir kaç›n›z›n an›lar›n› an-
latmaya çal›flaca¤›m.

Aris; can yoldafl›m, ustam, hani seninle kahve içerken
ne planlar yapard›k dimi (yak›fl›kl›) seninle daha yar›m ka-
lan (kültür devrimimiz) vard›. Zamans›z gittin be (yak›fl›kl›)
en çok o s›ms›cac›k yüre¤ini yoldafl s›cakl›¤›ndaki sohbeti-
ni ve a¤›z dolusu kahkahalar›n› özleyece¤im. Gidifline al›fl-
mal› m› asla. Senden ö¤rendiklerim her zaman yaflam fel-
sefem olacak.

Metin; yoldafl koca yürek zor günlerin dava adam›,
Munzur Da¤lar›n›n y›ld›z› önderim. Sensiz ne yapaca¤›z da-
ha bilemiyorum. Ama bildi¤im tek fley var. Senin de her za-
man dedi¤in gibi zor olacak Serdo ama baflaraca¤›z. Evet
yoldafl gidifliniz yol üstünde bir büküntü. “zor olacak ama
biz kazanaca¤›z yoldafl. Çünkü giderken hat›rl›yor musun
ard›nlar›na” bal›k tutmay› ö¤retmifltin.

Nurgüzel; ustam, ya seni nas›l anlatmal›, inanki elim
tutmuyor kalemimim yazm›yor art›k. Ama senden ö¤rendi-
¤im davaya ba¤l›l›k, kararl›l›k ve o umut dolu gülüflün her
zaman yaflam›mda bir parça olacak.

Serdar; yoldafl›m, önderim umutsuzlu¤un kol gezdi¤i
karamsarl›¤›n boy verip büyüdü¤ü bir ortamda nas›l da
toplard›n ö¤rencilerini etraf›na ve bal›k tutmay› ö¤retirdin.

2. BÖLÜM

ANI DEFTER‹



9fiehitlerimizi an›yoruz!

n, yüzünü kanla y›kayan...”
lumuzu ayd›nlat›yor!

Sak›n ha o umut dolu gül yüzünü ve kahkahan› kaybetme.
Gözün arkanda kalmas›n, ö¤rencilerin flimdi daha da ka-
rarl› yoldafl›m. 

Di¤er yoldafllar›n tekrar aff›na s›¤›narak bir kaç sözle
anlatt›m sizi. Mercan flehitleri yani tarihe not düflen 17’ler
her zaman kavga bayraklar›m›z olacaklard›r. Daha yolumuz
uzun ve engebeli, yollar›m›zda pusu daha nice on seçkinle-
rimizi alacak aram›zdan daha nice 17 neflter vuracak yüre-
¤imize, ama tarih tan›kt›r ki hiçbir güç al›koyamayacak bizi
yolumuzdan.

Çünkü biz tarihimizi kanlar›m›zla yazd›k. Ve kanla yaz›-
lan tarih asla silinmez. fianl› 17’lerin kan› flimdi munzura
kar›flt› ve y›ld›zlar›n aras›nda gülümsüyorsunuz bize.

fiimdilik bu kadar size hoflçakal demiyorum, çünkü yo-
lumuz uzun ustalar›m. Andolsun ki bize devretti¤iniz bayra-
¤› sonuna kadar tafl›yaca¤›m.

Mercan fiehitleri ölümsüzdür!
17’ler yafl›yor, savafl›yor, yol gösteriyor

Serdal (Essen)
� � � � �

De¤erli Komutanlar›m,
Sizler halklar baz›nda görevinizi sona dek yapm›fl bu-

lunmaktas›n›z. Umar›m, o hayelleriniz halk›m›z taraf›nda
gerçe¤e dönüfltürülecektir.

Tek Kelimeyle önünüzde sayg›yla e¤iliyorum.
.. Halis

� � � � �

Gözlerinizdeki ›fl›lt› bir elmas yapra¤›n› and›r›yor. B›-
rakm›fl oldu¤unuz miras, Türkiye halklar›na k›lavuz olacak.

DHKP-C sempatizan›
� � � � �

Can yoldafllar›m;
1986’daki büyük kayb›m›zdan sonra 16 Haziran 2005’de

17 k›z›l karanfilimizi de aram›zdan kalleflçe ay›rd›lar. Ac›m›z
büyük, kinimiz daha da bileniyor.

1986’da flehit düflen Hüseyin Tosun (Y›lmaz) düflmana
bak›fl aç›s›n› “Güneflten sonra ya¤mur ya¤acak, sessizlikten
sonra çümbüfllerimiz çalacak” diyordu.

Her çat›flma ve kay›ptan sonra “biz nerde yanl›fl yapt›k”
der ve sentez için kafa yorard›. Günefl gözlü gülüflleriniz,
bizlere ›fl›k tutacak.

Mücadelenizi yaflataca¤›z.
Anan›z, can yoldafl›n›z
Cafer yoldafl›n deyimiyle    /    Gulecan

� � � � �

Böylece yüreklerde yeniden do¤aca¤›m
Böylece ben, direndikçe do¤aca¤›m.
Nichts gutes geht verloren, samenkönnen für eine heve,

gerechtere Welt.    /    W.
� � � � �

Yoldafllar,
Sizler alt›nça¤ yolunda düflen bir karanfillersiniz.
Serdal yoldafl senin o devrimci kiflili¤ini hiç unutmaya-

ca¤›m.     /    Osman
� � � � �

Can yoldafllar, halk savaflç›lar›;
Sizleri her zaman yüre¤imizde yaflataca¤›z, andolsun ki,

davan›z›n yolunday›z. Sizler halk›n gülleri olarak tarihe geç-
tiniz. Devrimciler ölmez, halk yenilmez. Bir ölür bin geliriz....

� � � � �

Can yoldafllar,
kavram›z and›m›z olsun ki, kavgan›z› iradeniz d›fl›ndaki

geliflmeler sonucu b›rakt›¤›n›z yerden daha da ileri mevzi-
lere tafl›man›n birer neferler olarak dava adam› olman›n
buruklu¤uyla mücadeleniz önünde sayg›yla e¤ilir.

Yaflas›n partimiz MKP Halk Kurtulufl Ordusu.
� � � � �

Merhaba yoldafllar,
biliyorum geleceksiniz, çünkü siz hiç gitmediniz hele de

ölmek mi?
Yapmay›n bu flakay›.
S‹ZLER!
Ölümü kaç defa yendiniz
Onu kaç kez kurfluna dizdiniz
Ben sayam›yorum. Eminim siz de hat›rlam›yorsunuz bile.
Biliyorum geleceksiniz
Siz giderken tutuflan flafaklar.
Birkere ve son kezde 
K›z›l olup tutufltu¤un
Mezarlar›m›zdan usulca kalk›p
Gene halklar›n aras›na kat›lacaks›n›z.
Do¤an çocuklar›m›z›n gözbebeklerindeki umudu yok

edemeyecekler. Çünkü sizler sonsuz bir yang›n oldunuz içi-
mizde.

Biliyorum geleceksiniz, gene zili çal›p sevgiler, umutlar,
zafer flark›lar›n› kucak kucak yüre¤ime tafl›yacaks›n›z. Ben
gene çocuklarla sizleri bekliyor olaca¤›m her yerde.

E¤er kavga buysa
E¤er düflman buysa
Bizde halk›z
Yaflas›n halk savafl›
Her komünist ölürken, halklara olan, davas›na olan gü-

venle böyle sizin gibi ölmeli
Sizleri UNUTMAYACA⁄IM    /    Frankfurt’tan S›la

� � � � �

De¤erli yoldafllar,
Devlet sizleri katletmekle davam›z› da yok edeceklerini

sand›lar, ama flu anda piflmanlar. Çünkü binlerce insan ya-
r›fl›r bir flekilde sizlere ve devrime sahip ç›k›yor. fiimdi gö-
rev devrimi bilinçli bir flekilde örgütlemektir. Bunun için
halk›n aras›ndan yeni önderlek ç›kartmam›z, partiyi kat-

man katman yeniden örgütlemenin zaman›d›r. Türkiye’de
tek bir komünist partisi infla etmenin zaman›d›r. Ancak ni-
telikli parti ve önderlerle halk›n mücadelesi ilerler. MLM bi-
limi y›¤›n›nda, deh ve deklerasyonla birlikte, ‹brahim Kay-
pakkaya’n›n çizdi¤i güzergahta ileri!    /    Bir devrim sem-
patizan›

� � � � �

ÇÜNKÜ B‹Z...
Onlar ki hiç korkmuyorlard›
hiç korkmam›flt›lar.
çünkü arkalar›nda isçiler , köylüler vard›.
Halk vard›.
Sal›yorlard› korku düflmana her kelimelerinde,
Her mermilerinde.
Hepsinin marfllar›, sevdalar›, yaralar› ayn›yd›.
Ürkmüfltü düflman art›k bir kere,
Bilmiyordu ne yapaca¤›n›.
Kudurmufl köpek gibi azm›flt›
Ve art›k ilk tohumlar yavafl yavafl bafllad› 

topra¤a düflmeye
Vartinik'de,
Diyarbekir'de,
Nurhak'da,
K›z›l›rmak'da.
Bu tohumlar yeflerdiler,
Dal kök sald›lar.
Nepal'de topra¤a düflen her halk savaflç›s›n›n kan›
Kürdistan'da bin fidan olarak serpiliyordu.
ç›kt› art›k düflman›n korkusu doru¤a,
Ve geçti sald›r›ya sinsi, ac›mas›z bir y›lan gibi.
çal›flt› önce fidan› kökünde sökmeye
Ama baflaramad›.
Çünkü o fidan çoktan meyve vermifl, 

doruklara kök salm›flt›.
Bunu baflaramayan düflman
sokuldu y›lan gibi
O Mercan'›n en umutlu a¤ac›na
Ve kopard› dal›ndan O ON YED‹ 

umuda hayk›ran k›z›l karanfilleri.
Mercan'da art›k kufllar ötmüyor,
Kar›ncalar yuvalar›nda ç›km›yordu.
Ama düflman›n bilmedi¤i bir fley vard›.
Biz bir vuruluruz bin do¤ar›z,
Biz ON YED‹ ölürüz ON YED‹ bin do¤ar›z
çünkü biz
çünkü biz
HALKIZ...

‹SMAIL ( PAR‹S )
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“Art›k havalar iyice so¤udu. Kufl sesleri duyulmaz
oldu. fiimdi yaln›zca, anas›n› ya da babas›n›, kardeflini
yitiren çocuklar›n a¤lamalar› duyulabiliyor. Bizler, bir
ülkesi ve umudu olmayan çocuklar›z.-Dunja, 14”

Geçti¤imiz  yüzy›lda  tüm dünyada silahl› çat›flma-
lar ve insan haklar› ihlalleri insanl›¤› tehdit etmeye de-
vam  ediyor ve edecektirde. Çünkü, sömürü, katliam, ve
talan emperyalizimin atar damar›d›r. Bu sistem var ol-
dukça, barbarca geliflim kac›n›lmaz olacakt›r. Egemen-
ler , bu sistemi ayakta tutmak için ; her arac› kullanma-
y› meflru k›l›yorlar.  

Bu araçlar›n en ac›s› ‚  SAVAfi’d›r.  
Haf›zan›z› zorlamadan düflünün, savafl diyince ne

hat›rl›yorsunuz, kaç savafl hat›rl›yorsunuz, 
Akl›n›zda kalan foto¤raflar› s›ralay›n, kaç kare geç-

ti akl›n›zdan?  Bu foto¤raflar günlük yaflam›n›zda akl›-
n›zdan geçtimi, rüyan›za girdimi? savafltan en çok kim
etkilenir? 

Savafla gidenler mi? savafla gidenleri bekleyenler-
mi? savafldaki sivillermi? Savafl diyince; insan›n akl›na
ölenler, yaralanlar, y›k›lan evler, savafl›n yarat›¤›  ruh-
sal travman›n binbir çeflidi, her türlü zorluk  gelir 

Dünyan›n her yerine yay›lan savafl görüntüleri, kat-
liam haberleri, ac› çeken insanlar ,  sesli ve sessiz ç›¤-
l›klar ve bizde yaratm›fl oldu¤u ac›.

Peki ya çocuklar, onlar bizim gibi olaylar› duymu-
yor  orda yafl›yorlar. oyun oynama, okuma, e¤itim gibi
fleyleri yapam›yorlar umut yerine ölüm, oyun yerine
may›n girmiflti yaflamlar›na. 

Kosoval›s›, Filistinlisi, Afgan›, Irakl›s› …. Hepsinin
gördü¤ü düfl ayn›  “BARIfi!”

Savafl en çok çocuklar› vurmaktad›r. Çocuklar sa-
vaflta yaralan›yor, fiziksel, psikolojik ve cinsel travma-
ya u¤ruyorlar. Geçti¤imiz son on y›lda, savafltan dolay›,
6 milyondan fazla çocuk sakatlanm›flt›r.

Savafl s›ras›nda ve sonras›nda görülen yaralanma-
lar›n ve sakatlanmalar›n en önemli nedeni may›nlard›r.
Dünyada 70'ten fazla ülkede 100 milyon may›n vard›r.
Savafl s›ras›nda, ölümlerin % 5'i direkt travma nedeni
ile % 95'i açl›k ve hastal›k nedeniyle olmufltur. Geçti¤i-
miz son on y›lda 4 milyondan fazla çocuk savaflda öl-
müfltür. (istatistikler plunkett M.C.) 

Savafl nedeniyle t›bbi bak›m olmadan, çocuklar›n

ço¤u yanl›z kalmaktad›r. 2 milyondan fazla çocuk yetim
kalm›flt›r.12 milyon çocuk güvenlik nedeniyle evlerin-
den ayr›lm›flt›r. Bunun üçte biri mülteci kamplar›nda
yaflamaktad›r.

Evlere yap›lan bask›nlarda, götürülen çocuklar-
dan, k›zlara tecavüz edilmifltir ve seks kölesi olarak
kullanm›fllard›r. Erkek çocuklara ise, fliddet uygulan-
m›fl yada savaflta kullanm›fllard›r.  

fiiddetle iç içe olan çocuklar fliddeti kan›ksamakta
bir yaflam biçimi haline dönüfltürmektedirler. Savafl›
yaflayan çocuklarda psikolojik etkilenimler daha fazla
görülmektedir. Savafl›n psikolojik etkileri çocu¤un ya-
fl›na, cinsiyetine, kiflilik özelliklerine ve önceki dene-
yimlerine ve kültürüne ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Ço-
cuklar, u¤rad›klar› fiziksel fliddet, aile üyelerinin yitimi,
ev ve di¤er toplumsal desteklerin yitimi nedeniyle etki-
lenmektedirler. 

Savafllar›n en önemli risk faktörü ise artan yoksul-
luk ve eflitliksizdir. Son yirmi y›lda görülen savafllarda-
ki say›sal art›fl›n›n nedenlerinden biri olarak küresel-
leflme gösterilmektedir. Çünkü küreselleflme, yüksek
düzeyde ekonomik ve teknolojik rekabeti gerektirmek-
tedir.  Artan ekonomik eflitsizlikler uluslararas› ve için-
de artan gerilimlere neden olmufltur. Bu gerilimler,
h›zl› ekonomik de¤iflimler, politik belirsizlikler ve dün-
yan›n birçok bölgesindeki fliddetli çat›flmalarla etkile-
flim içindedir

Savafllarda kullan›lan modern silahlar›n büyük bir
k›sm› sanayileflmifl ülkelerde üretilirken, bunlar üçün-
cü dünya ülkelerine sat›lmaktad›r. ABD dahil pek çok
“geliflmifl” ülke,  kendi silah endüstrilerini gelifltirmek
amac›yla d›fl yard›mlar› bir yöntem olarak kullanmak-
tad›r.

BM Güvenlik konseyi üyesi befl ülke (Çin, Fransa,
Rusya, ‹ngiltere ve ABD) ye ek olarak Almanya “Büyük
Alt›” olarak adland›r›lmakta ve bunlar dünya silah tica-
retinin % 90'dan fazlas›n› gerçeklefltirmektedirler.
Üçüncü dünya ülkelerine olan silah sat›fl›n›n yaklafl›k
% 73'ünü ABD kontrol etmektedir.

Ölümler daha çok sivillerde olmaktad›r. 18 ve 19.
yüzy›ldaki savafllarla 20 yüzy›l›n bafl›ndaki savafllarda
kay›plar›n ancak yar›s› sivillerden oluflmaktayd›. Oysa
bu yüzy›lda bu oran gittikçe artmaktad›r.  2. Dünya sa-

vafl›nda sivil ölümler toplam ölümlerin üçte ikisini
olufltururken 1980'lerin sonunda sivil kay›plar›n top-
lam kay›plara oran› neredeyse %90'na ç›km›flt›r. Bu
durumun nedenlerinden biri, teknoloji ile ilgilidir. Ha-
vadan bombard›man potansiyel savafl alan›n› bir ülke-
nin bütün topraklar›n› kapsayacak flekilde geniflletmifl-
tir. 2. Dünya savafl›nda Coventry ve Dressden'in bom-
balanmas› ayr›m gözetmeyen sald›r›lar›n büyük ölçüde
yayg›nlaflmas›na neden olmufltur. Hiroflima ve Nagasa-
ki'ye  at›lan atom bombalar› baflka bir örnektir. Ayn›
yol 2,5 milyon insan›n öldü¤ü tahmin edilen Vietnam
savafl›nda da izlenmifltir. Savafllardaki sivil kay›plar›n
artmas›na yol açan bir baflka neden, günümüzdeki sa-
vafllar›n ço¤unun iç savafl olarak patlak vermesidir.
Burada askeri kesimle silahlanm›fl sivil kesimlerin
kendi aralar›ndaki çat›flmalar ön plana ç›kmaktad›r.
Ayr›ca köyler ve kent varofllar›n›n sokaklar› dahil her
yer savafl alan› olabilmektedir. (UN‹CEF) Siviller, silahl›
fliddetin dolayl› hedefleri olmaktan ç›k›p fliddetin kas›t-
l› hedefleri haline gelmifllerdir. 

fiiddet, politik cinayetler, sistematik olarak düzine-
lerce ülkede uygulanmaktad›r. 100 milyondan fazla ma-
y›n, insan yaflam›n› tehdit etmektedir. Savaflta ölen her
bir savaflç›ya karfl›l›k bir sivil do¤rudan nedenlerle
ölürken 14-15 sivil de yiyecek, su ve  yaflam için gerek-
li di¤er gereksinimlerini karfl›layamad›klar› ya da sal-
g›nlar nedeniyle yaflam›n›n yitirmekte ve bunun daha
fazlas› da fiziksel ve psikolojik olarak yaralanmaktad›r

Savafl yanl›zca insan yaflam›n› tehlikeye atm›yor.
Bunun yan›nda do¤ayada zarar veriyor. Teknolojinin
geliflmesiyle birlikte do¤aya verilen tahribatta art›yor.
Yak›n tarihimize bakt›¤›m›zda; Çeçenistanda petrol ra-
finerilerine ve petrol kuyular›na yap›lan düflüncesizce
sald›r›lar sonucunda su kaynaklar›na kar›flan petrol ve
zehirli at›klar›n oluflturdu¤u kirlilik, NATO uçaklar›n›n
Kosovada ' stratejik ' öneme sahip alanlar› ve büyük
endüstri tesislerinin üzerine yapt›klar› sald›r›lar sonu-
cu oluflan kirlili¤in Tuna nehrinden sonra Karadenize
kar›flmas› gelece¤imizi karartmaya çal›flan zihniyeti
ortaya koyuyor. Bu zihniyet varoldukça,  teknolojiyi
kendi ç›karlar› o¤rultusunda kullanacakt›r. Bizimde
bomba sesleri ile uykumuzun bölünme olas›l›¤› gün
geçtikce daha da yükselmektedir. 

IRAK, 
ZAFERE IRAK DEGIL!

SERHAT OKAN KARAO⁄LU

Irak’da yaflam, iflgalci güçlerin “demokrasi kriterlerine” ve “terbiye ölçüleri-
ne” s›¤madan ilerliyor. Her olgu kendi diliyle konuflurmufl demek! Bu yak›c› co¤-
rafyan›n özel hedeflerle ya¤malanan de¤erleri ve zenginlikleri ö¤le kolay lokma
olmayacak türden bir direniflin omuzlar›na yaslanarak teselli bulmakda. Ameri-
ka’n›n bura ve Ortado¤u’ya iliflkin aç›klad›¤› stratejik hedefleri kuru bir öksürük
nöbetiyle bo¤az›na dü¤ümlenmekde ve giderek pervas›zlaflan bir kudurganl›kla
yolunu açmak istemekde. Irak’da ifllerin yolunda gitmedi¤i aflikar, pentagon yala-
kas› uzman teorisyenlerden Avrupal› ikiyüzlü ayd›nlara dek dillenen bu realite ye-
niden kal›ba dökülmesi gereken projelerle bertaraf edilmeli elbet!

Direniflin halk›n büyük bir kesimi tarafindan benimseniyor ve destekleniyor
oluflu, iflgalin ve öncesinde öne sürülen nedenlerin yalan ve düzmece bir kanl›
oyun oldu¤unun bariz bir göstergesi olup, belleksizlefltirilmek istenen bir halk›n
kendi kahramanlar›n›n alev topuna dönüflen bedenleriyle ayd›nlanan bilincinde
sayg›n bir umut deryas› birikmekde.

‹flgalcilerin ülkeden kovulmas› ve Irak’›n kendi toplumsal iradesinde somutla-
flacak kaderine ulaflmas› y›llar› alacak belki! Ama iflgali sona erdirmek üzere ör-
gütlenen toplumsal yaflam sadece Irak’›n prangalanm›fl kalbini özgurlefltirmeye-
cek, ayn› oranda dünyadaki dura¤an ve pasifize edilmifl y›¤›nlar›da tetikliyecektir.
Çok yönlü kazan›mlar›n ve etki alan› itibariyle bir k›v›lc›m etkisi tafl›yan bölgenin,
emperyalizmin ›srarl› kuflatmas›yla bo¤ulmak istenmesini bu eksende do¤ru an-
lamal›y›z.

Direnifl her ne kadar Emperyalist hegemonyaya karfl› ›srarl› bir karfl› koyufl-
la geliflip sürsede berrak bir ideolojik kimlikden yoksun durumda. Ama bu yönüy-
le bile direniflin; islamc›, milliyetçi, yurtsever ve devrimcilerden oluflan çok renk-
li bir yelpazede konuflland›¤›n› görmekteyiz. Yinede direnifl güçlerinin ortak bir
flemsiye alt›nda asgari kriterlerde buluflmas› Irak’daki farkl›l›klar nedeniyle din-
sel fanatizm ve etnik ayr›mc›l›¤a düflülmesini engelliyecek faktörlerin bafl›nda
gelmekde. Nitekim ABD ve di¤er iflgalci güçlerin “haçl› seferlerinin” muhtemel du-
raklar› aras›nda di¤er petrol kaynaklar›n›n bulundu¤u Arap ülkelerinin olmas›,
direniflçi gruplar› güçlü ve etkin bir koalisyona zorlad›¤› ayr› bir gerçeklik.

ABD’nin Büyük Ortado¤u Projesinin daha kanl› ve karmafl›k bir gelecek içerdi-
¤i aflikar. Kaosdan beslenen ve terör sald›r›lar›n› çeflitli biçimler ve ideolojik-po-
litik kurumlar›yla maskeleyen barbarl›¤›n hevesini kursa¤›nda b›rakmak üzere
do¤ru politik hamlelerin özlemini besleyen Irak ve Filistin direniflinin sönmeyen
ateflinden ürkmekde Emperyalist koalisyon. Bu nedenle ABD ve Irakli iflbirlikçiler
(özellikle KDP, YNK ve kimi fiii gruplar) direniflçilerin meflru savafl sürecini balta-
lamak, halk deste¤ini kesip, uluslararas› kamoyunda terorist  yaftas›yla an›lma-
s›n› sa¤lamak amac›yla çeflitli kontrgerilla örgütleri organize edip sivil Irakl›lara
sald›rtmakda. El Kaide ve benzer gruplar›n hedef gözetmeksizin eylem tarzlar›na
ra¤men Irak’da tava gelen ilerici bir bilinç ve direnifl kültürü gelenekselleflen bir
ak›nla umut ›fl›lt›s› saçmakda.

Irak’da yaflam bu minvalde bir karfl› koyuflla hüküm sürerken, madalyonun di-
¤er taraf›nda iflgalin ve savafl›n derin etkilerini en çok yaflayan; çocuklar, kad›n-
lar ve yafll› Irakl›lar için hayat bir cehennem etkisi yaratmakda. Sa¤l›k, beslenme,
güvenlik boyutlar›yla korkunç bir bedel ödiyen bu ço¤unluk savafl›n yasalar›na
çokda karfl› koyamamakda. Özellikle Amerikan askerlerinin iflledi¤i  ve Ebu Garip
cezaevinde belgenip dünya kamoyuna yans›yan iflkence ve tecavüz suclar› orga-
nize ve ürkütücü bir boyuta ulaflmakda. Bu durum ahlaki de¤erleri oldukça güç-
lü bir halk›n kalbinde ve belle¤inde unutulmaz bir yara ve öfke yaratmakda. ‹sta-
tistikler Irak’da iflgalin ilk üç ay›nda 15 yafl alt› 15 bin k›z›n tecavüze u¤rad›¤›n›
ortaya koymakda. Üçüncü y›l›na giren iflgalin bugünkü bilançdsunu tahmin etmek
zor olmasa gerek! Roma ‹mparatorlu¤u’nun askeri bileflenlerini daha çok; hay-
dutlar, h›rs›zlar, evsizler ve sap›klar oluflturmaktayd›. Salt geçinmek için orduya
kat›lan bu seviyesiz ve onursuz y›¤›nlardan kurulan imparatorluk benzer suçlar›
ifllemifl ama yenilmekden ve tarih sahnesinden silinmekden kurtulamam›flt›r.
Irak’a kofla oynaya giden Amerikan askerleride hemen hemen ayn› nitelikde afla-
¤›l›k, onursuz ve de¤ersiz insanlardan oluflmakda. Do¤alki her türlü kirli ve i¤-
renç davran›fl bu benli¤ini insani de¤erlerin oca¤›nda kuramayan yankilerce mü-
bah görülmekde. Ama bu rambo tosunlar Irak’da hayat›n bilgisayar oyunlar›na
benzemedi¤inide görmekdeler. Direniflin kahreden etkileri nedeniyle ya o paçav-
ra pijama bayraklara sar›l›p dönmekde evine, ya da modern rehabilitasyon mer-
kezlerinde ruhani flark›lar f›s›ldamakda anlams›zl›¤›na.

Amerikan emperyalizmi askeri ve teknolojik gücüyle ulaflamad›¤› baflar›ya
bölgedeki güçleri ba¤›ml›laflt›r›p her grubu di¤erine karfl› kullanarak amac›na
ulaflmak istemekde. Kukla hükümetin ABD ordusunun korumas›nda petrol rezerv-
lerini insafs›zca Emperyalist kanallara pompalamas› ve bu hükümetce aç›klanan
kay›p 1 milyon dolar›n s›rlaflan akibeti ülkedeki konseptin dayanaklar›n› orta ye-
re sarmakda.

Askeri ve politik direniflin par›ldayan siperleri ço¤almakda Irak’da. Felluce’de
binlerce ölüye ve kentin y›k›lmas›na dek süren direnifl Arap dünyas›n›n Guernika-
s› olarak kayde geçti. Cenin’deki muazzam isyan ve direnifl yank›s›n› Necef’de, Fel-
luce’de, Bakuba’da ve Amerikal› bir askerin tecavüzüne u¤rayan 16’s›nda bir Irak-
l› k›z›n iflgalcilerin beyninde patlayan intihar eyleminde bulmakda...

‹nsan›n savafldaki tayin edici rolüne soyunmakda oradaki gençler. Babil’in as-
ma bahçelerinden, Mezopatamya’n›n bilge ihtiflam›na ve Ba¤dat’taki ›slak bir flef-
katle okflayan F›rat ve Dicle’nin tan›kl›¤›nda karanl›¤a yönelen her ayd›nl›k ham-
le sayg›n bir erdemle savunulmal›. ‹zlemek suçtur. Tan›k olmak kat›lmakt›r mese-
leye. Irak’›n yaln›zl›¤›na yoldafl olacak her çaba ancak yaflayan insanda mevcut-
dur. Kendi mezar kaz›y›c›s›na sunulan bir davetdir iflgal edip katletmek. Bu ne-
denle Irak zaferine Irak kalmayacakt›r.

Mumia Abu-Jamal´in bir yaz›s›d›r

Unutulan teröristler 
Birçok Amerikal› için 'terörizm' kelimesi 11 Eylül 2001 tarihinin toz du-

man içindeki ertesinde yepyeni bir anlam kazand›. Bu kelime art›k Man-
hattan'›n ortas›ndaki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin harap ol-
mufl görüntüsünü ya da Washington'daki Pentagon'un bozulmufl göste-
riflli yap›s›n›, hatta güneybat› Pennsylvania'da için için yanan toprak y›¤›-
n›n› anlat›yor. Bu görüntüler, binalar parçaland›¤›nda, çöktü¤ünde ve toz-
lar›n içine gömüldü¤ünde hayatlar›n› kaybeden birçok ülkeden binlerce
insan› anlat›yor. Ama gerçe¤i söylemek gerekirse, görüntüler en çok da
Amerikal›lar› anlat›yor. 

Güney Çin Denizi aç›klar›ndaki bir yolcu uça¤› motor ar›zas› yapt›¤›n-
da ve okyanusun derinliklerine dald›¤›nda muhabirler bizi haberdar et-
mek için flöyle der: PanAM'›n Hong Kong'a giden 502 sefer say›l› uça¤› bu-
gün Güney Çin Denizi üzerinde düfltü: Uçakta 15 Amerikal› bulunmaktay-
d›” Böylesine s›radan bir haberde dolayl› da olsa baflka uluslardan kur-
banlar›n daha az önem tafl›d›¤› düflünülür. Onlar asl›nda 'önemsizdirler'. 

11 Eylül olaylar›na da benzer bir gözle bakmak mümkün. O gün düzen-
lenen eylemlerin Ortado¤ulu örgütler d›fl›nda çal›flan teröristlerle ba¤-
lant›l› oldu¤u ortaya ç›karsa da, birçok insan›n bu gerçe¤i gözard› etme-
si baflka bir çeflit terörizmdir. Bu, birçok ulusun fakir ve güçsüzlerine
karfl› yürütülmektedir. Her y›l binlerce insan› öldürür, sakat b›rak›r, ifl-
kenceye tabi tutar ve yok eder. 

Bu devlet terörizminin hayaletidir. 
Bunu akflamlar› en sevdi¤iniz haber program›nda izlemeyi bekleme-

yin. Daha iyi bakmak zorundas›n›z. Eski bir CIA bölge (Angola) flefi olan ve
denizafl›r› ülkelerde Birleflik Devletler hükümeti ad›na yapt›¤› iflin teröriz-
mi desteklemek oldu¤unu ifade eden John Stockwell'in görüfllerini akl›-
n›za getirin. O, Bush isimli bir adam›n CIA'ya baflkanl›k etti¤i bir dönemi
kastediyor: 

CIA yöneticisi George Bush'un eski OPMONGOOSE timlerinin ABD d›fl›n-
da yeniden örgütlenmelerini sa¤lamak için çal›flt›¤› belirtiliyor. Bu timler
1976 Haziran›'nda Dominik Cumhuriyeti'ne giderek CORU isimli karfl› dev-

rimci bir grup kurdular. Ayn› y›l›n 26 Ekimi'nde terörizmin en net flekliy-
le Barbados'tan kalkan bir yolcu uça¤›n› havaya uçurup 73 yolcuyu öldür-
düler. 

Luis Posada Carrilles ve Orlando Bosch bu eylemden sorumlu olarak
Venezüela'da cezaevine konuldu. CIA-Kübal› sürgünlerin oluflturdu¤u bu
toplulu¤un üyelerinin 1963 y›l›nda John F. Kennedy'nin öldürülmesi ola-
y›nda da yer ald›klar›na dair bulgular var. Ayr›ca CIA'in 1980 kontra prog-
ram›n›n daha sonra Luis Posada Carrilles'i Venezüela'daki cezaevinden
ç›kard›¤›n› da biliyoruz. Carilles ç›kt›ktan sonra zaman›n baflkan yard›m-
c›s› olan Bush'un ofisine direk ba¤l› olarak çal›flan Felix Rodriguez'in ya-
n›nda görevlendirdi. Felix Rodriguez'in bas›na, “Ona ihtiyac›m›z vard›”
aç›klamas›nda kastetti¤i isim uça¤› havaya uçuran Carilles'ti. (The Pra-
etorian Guard: Yeni Dünya Düzeni'nde ABD'nin Rolü, Boston: South End
Press, 1991) 

Bunlar, 10 y›ldan fazla bir süre CIA içinde yer alan, hatta Kissinger dö-
neminde Ulusal Güvenlik Konseyi'ne hizmet veren bir adam›n sözleri.
Onun yazd›klar› yay›nlanmadan önce CIA'in sansüründen geçmifl olsa da,
ABD hükümetinin CIA'i nas›l kulland›¤›na iliflkin görüfllerini aç›klarken:
Özetlemek gerekirse, CIA 20'den fazla ülkede ifllemekte olan anayasal de-
mokrasileri devirdi. Bir düzine ülkede seçimleri devre d›fl› b›rakt›. Ordu-
lar yaratt› ve bu ordular› savafllar›nda yönlendirdi. Etnik az›nl›klar› örgüt-
leyerek birçok tart›flmal› bölgede baflkald›rmalar› için destekledi. (S. 73) 

CIA'in tüm dünyadaki aktivitelerine bak›n, Asya'da, Afrika'da ve Latin
Amerika'da, bu eski bölge flefi “E¤er ABD'nin toplad›¤› vergiler CIA tara-
f›ndan gerilimleri atefllemek, gizli siyasi ve askeri etkinlikleri finanse et-
mek ve toplumlar› istikrars›zl›¤a sürüklemek için harcanmasayd›” dünya
çap›nda ne kadar insan›n ölmemifl olabilece¤ine dair yal›n bir tahminde
bulunuyor ve “6.000.000” diyor”ve bu minimum tahmin” (S. 81). 

11 Eylül katliam›ndan Afgan e¤itimli Ortado¤ulu asiler mi sorumlu?
Onlar› kim silahland›rd›? Kim e¤itti? Dünya üzerine kim sald›? Onlar›n
ölümcül uzmanl›¤› sizin vergi dolarlar›n›zdan geliyor. 

Amerikal›lar, terörizmi düflündüklerinde bir fleyi kastediyorlar. 
Güneydeki, Peru'daki, Kolombiya'daki, Nikaragua'daki, Uruguay'daki,

Brezilya'daki, Küba'daki, El Salvador'daki, fiili'deki Amerikal›lar ise bafl-
ka bir fley düflünüyorlar. 

Endonezya'dan, Güney Afrika'dan, Angola'dan, M›s›r'dan, Filistin'in ifl-
gal alt›ndaki topraklar›ndan, Vietnam'dan, Laos'tan, Kamboçya'dan ve
bunlar gibi ülkelerden insanlar da baflka bir fley düflünüyorlar.

YAfiAMIN GÖLGEL‹ YÜZÜ SAVAfi!YAfiAMIN GÖLGEL‹ YÜZÜ SAVAfi!
Savafl›n Temel Boyutu  |   1. Bölüm



Ön aç›klama :

Demokratik Gündem ; Avrupa'da faliyet gösteren demokratik kit-
le derneklerinin durumu ve çal›flmalar› hakk›nda bigi edinmek için
bir araflt›rmada bulundu. Bu araflt›rmanin ilki olarak Strasbourg
Entarnasyonal Kültür Merkezi’nin tarihi ve çal›flmalar› hakk›nda al-
d›¤›m›z bilgileri okuyucular›m›za sunuyoruz.  

11Konfederasyondan... Federasyonlardan

“(...) Normal düflüncelere tecavüz etmeyi seviyorum. Ciddi olan her
fleyin paças›na ifleyenlere sayg› duyar›m. Gitmem laz›m, zaman›m daral-
d›. Ciddiysem, ciddiyetime ifleyin. Sayg› duyar›m. Bu dünya bir tiyatro sah-
nesidir. Sefilleri ve rezaleti oynuyoruz. Günefl, sahnemize düflen spot ›fl›-
¤›d›r. Y›ld›zlar seyircilerimizdir. Ben bu sahnenin kaç›¤›y›m. Herkes kendi
deli yan›n› ö¤renmek için beni konuflturuyor. (...) ”

�      �      �

‹flte böyle diyordu Muzaffer abinin “filozof”u(*). Kitab› kapatt›m, durdum bir
an... Bir dehan›n karfl›s›ndaki flok haliydi belki de. Art›k okumaya devam edemez-
dim; çünkü o zaman bir roman okumufl olacakt›m, halbuki ben filozoftan ö¤ren-
mek istiyordum. Art›k uyuyamazd›m, uyuyamad›m... 

Ve o gece filozof'tan, muhakememden, ruhumdan, uykusuzlu¤umdan ö¤ren-
dim ki; makul düflüncelere meydan okumayan, sald›rmayan hiç kimse özgür ola-
mayacakt›. Ço¤u kez geçerli ak›l, yani egemen paradigma, yani ayk›r› olan› deli,
deli olan› hasta, hasta olan› sadece tedaviye muhtaç gören ve buruflturup rutu-
betli, la¤›ml› bodrumkatlara hapseden geçerli ak›l yönetiyordu dünyay›. En bü-
yük primi de biz veriyorduk ona. En büyük alk›fl› biz çal›yorduk. En yüksek teza-
hürat sesleri la¤›ml› bodrumkatlar›ndan yükseliyordu. 

Sonunda da “demokrasi” diye çeldiler ruhumuzu. Rutubetli bordum katlar›-
na sürerek bizi, steril bölgeler yaratt›lar kendilerine ve taraftarlar›na... On bin
y›ll›k maceram›z›, on bin y›ll›k çilemizi, on bin y›ll›k direniflimizi, yaratt›¤›m›z kav-
ramlar› lolipop flekeri gibi sallayarak gözlerimizin önünde, fiv¤e verdiler bize. On
bin y›ll›k kavramlar›m›z› alarak elimizden, ona hayranlar güruhu oluflturdular
içimizden. Oysa biz yaratm›flt›k o kavramlar›. Demokrasinin do¤as›, bizim özsu-
yumuzdu. O kavramlar› “demos”lar, yani Yunanl›lar›n Mezopotamya'dan çald›¤›
ad›yla halk, yani bald›r›ç›plaklar, yani enalttakiler, yani biz üretmifltik... Biz üret-
meden önce yoktu. Tarlan›n karn›n› deflerken, orak çekerken, c›vata s›k›p parflö-
menlere dökerken beynimizi, iflte o zaman içimizde sanc›lar, aln›m›zda tomur-
cuk tomurcuk terlerimizle do¤urmufltuk. Eme¤in rahmiydi yani demokrasi. Fikir-
lerden önce, emek vard›. Fikirlerin de, ekme¤in de, metalin de müzi¤in de kayna-
¤›, gözesi oydu. 

fiimdi öyle zannediyoruz ki, demokrasi ötekinin elinde; bize verebilir ya da biz
ona talip olup, sat›n alabiliriz. Halbuki bir meta de¤ildir demokrasi. Üretildi¤i an-
da ve üretildi¤i kadar; kazan›ld›¤› anda, kazan›ld›¤› kadar vard›r. Üretim, kaza-
n›m sürecinin kendisidir demokrasi. Biriktirilerek bozdurulup harcanan bir fley
de¤il. Bu yüzden de orta yerde duran, el de¤ifltirebilecek, ondan ötekine geçebi-
lecek bir fley de¤il. 

Demokrasi, elitlerin lüks toplant› salonlar›ndaki müzakere masas›ndan gel-
mez, gelmeyecek. Çünkü bir a¤›tt›r demokrasi; analar›n sesinde... Mazlum'un,
Ferhat'›n bedenindeki atefltir, Diyarbak›r zindan›nda... O zindanlardaki iflkence
tezgah›nda ç›nlayan ‹bo'nun gür sesidir. Seydiflehir alüminyum iflletmesinin
haddehanesinde harlanan alüminan›n rengidir demokrasi. Gerilla kardeflim Vu-
ral'›n kangren olmufl baca¤›, gerilla kardeflim Ökkefl'in bedenindeki flarapnel,
gerilla kardeflim fiehnaz'›n iflkencede, gördü¤ü tecavüzde s›kt›¤› diflinin sanc›s›-
d›r. 

Biz vuruldukça, biz ürettikçe, biz kazand›kça, yaratt›kça husule geliyor de-
mokrasi. Yani ellerimizdeki nas›rd›r o. Tükenen bedenlerimiz, fabrikalardaki
asitle dolan ci¤erlerimiz, ruhumuzdan kopan notalar, ba¤›m›z, bostan›m›z, dost-
lu¤umuz, örgütümüz, türkülerimiz, dilimiz ve kitaplar›m›zd›r demokrasi. 

Ve flafa¤›n tan›nda yaz›lan bu yaz›... Ve ey okur kardeflim, iflte flu sat›rlar›
okurken sendeki bilinçtir demokrasi... 

O, sensin; senin eme¤in, beynin, dirayetin, basiretindir... Daha ne bak›yorsun
sa¤a sola, deli misin sen?

�      �      �

(*) Muzaffer Oruço¤lu, “Filozof”, Babek Yay›n, Temmuz 2005

DA⁄ARCIK
ÖMER LEVENTO⁄LU

AB ve demokrasi
Bize Kültür Merkezinin tarihi hakk›nda bilgi verebilirmisiniz ?
Enternasyonal Kültür Merkezi ; önceli olarak 1978 tarihinde Strasbourg'ta çal›-

flan bir grup Türkiyeli isçi taraf›ndan «Türkiyeli ‹flçiler Kültür Derne¤i» ad›yla kurul-
du. O tarihten bu yana faliyetlerini aral›ks›z  sürdüren dernek, 1997 tarihinde yapt›-
¤› ola¤an kongresinde ad›n› Enternasyonal Kültür Merkezi olarak de¤ifltirdi. 

Uzunca bir tarih. Varl›k sebebi nedir ? k›saca aç›klarm›s›n›z ?
27 y›l› bulan Kültür Merkezinin, varolufl sebebi ; Avrupa'ya ilk gelen iflçilerin bi-

rinci derecede buluflma yerleri olarak kurulmufl ve tercih edilmifltir. 1970'li y›llar›n
dünya ve Türkiye'deki politik atmosferin s›cakl›¤› sonucu, k›sa sürede iflçilerin poli-
tik merkezleri halini alm›flt›r. Yani salt iflçilerin bulufltu¤u yerler de¤il, ayn› zaman-
da, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bir çok sorunun tart›fl›ld›¤›, kitlelerin kendi
haklar›n› savunma ve de sahiplenmede gerekli bilinç oran›n›n geliflmesine yard›mc›
olmas› gerekti¤i bilinç duyarl›l›¤›yla devam etmifltir. Aradan geçen süre düflünüldü-
¤ünde, kitlelerin bu sorunlar› halen var ve daha yak›c› bir flekilde kendisini göster-
mektedir. Bundan dolay›d›rki, ihtiyaç duydu¤u kurumlar›n›, kitleler sahiplenmifl ve
bugüne tafl›m›flt›r.   

Kültür Merkezinin ; amaç ve hedeflerinin neler oldu¤u konusunda bilgi veren yö-
netim  kurulu, çok yönlü plan ve de hedeflerinin oldu¤unu belirtirken, » Son günler-
de artan faliyetlerini örnekleyerek; kitlelerin çok yönlü taleplerine cevap olma çaba-
s›nday›z. Giderek zorlaflan yaflam koflullar›, kitlelerde huzursuzluk yaratmaktad›r.
Ekonomik ve sosyal sorunlardan kaynakl› olarak do¤an problemler, önüne geçilemez
a¤›r vakalara neden olabilmektedir. Biz varl›k gerekçemize ba¤l› kalarak, varolan so-
runlar›n anlafl›lmas› aç›s›ndan, çok yönlü çal›flmalar›n yürütülmesini gerekli görüyo-
ruz. Çünkü karfl›m›za ç›kan sorunlar tek düze de¤il. Herbirisinin yaflad›¤› çeliflki fark-
l› farkl›d›r. O bak›mdan, anlat›mlar›n yan› s›ra, pratik örneklerinin de¤iflik çal›flma
yöntemleriyle aktar›lmas› gerekiyor. Önceliklede kültür sanat ve müzik çal›flmalar›
baflar›l› etkenler aras›ndad›r. »diye ifade ederken ; 'as›lolan, yaflam›n bilincine var-
makt›r. Gerici sistemde, sorunlar›n bilincine varmamak, en büyük sorundur. Bu nok-
tan›n anlafl›lmas›, d›¤er sorunlar›, çorap sökü¤ü gibi çözer getirir'. Her çal›flmay›, bi-
lincin geliflmesinin arac› olmas›na gayret ediyoruz. Son dönemlerde yo¤unlaflan ça-
l›flmalarimiz oldu. Iyi sonuçlarda verdi'.    

Son günlerde artan faliyetlerin neler oldu¤una iliflkin sorumuza; «oturmufl
olan kültür sanat çal›flmalar›n›n yan›s›ra, Can flenli¤i oyuncular› tiyatro grubunun
«Meçhulün faülü» tiyatro gösterimi, serbest sohbetli aile toplant›lar›, güncel siyasal
geliflmeler üzerine paneller, Kültür Merkezi ö¤rencilerinin dinleti flölenleri vs. gibi et-
kinliklerimiz bu süreçte yap›lan çal›flmalardan bir kaç tanesidir» diye aktarmakta-
d›r. 

Gelecek döneme dair neler düflünüyorsunuz? sorusuna ; »kültür merkezleri
ve Derneklere büyük görevler düsüyor. Toplumsal sorunlara karsi duyarl› olmak ge-
rekiyor. Kitlelerin talepleri ve beklentileri iyi anlafl›lmal›d›r. Hem tav›r alma ve hem-
de ihtiyaçlar oran›nda faal olarak, gereklerini yerine getirerek kitlelerde güven duy-
gusunu sürekli canl› tutmay› hedefliyoruz. Avrupada geliflen sosyal, ekonomik sorun-
lardan kaynakl› olarak,kitleler sorun yafliyor vede bir aray›fl içindeler. Günlük sorun
yaflamaktad›rlar. Fakat bunun kayna¤›n› bir türlü bulmada zorlanma yaflamaktad›r.
Dolay›s›yla da büyüyen sorunlar, ciddi problemler yaratmaktad›r. Böylece, kimine
göre flans›zlik, kimine göre kader, kimisine göre kendi baflar›s›zl›¤› olarak görülüyor.
Haliyle, bu durum insan› iliflkilerin de sona ermesine neden olabiliyor. Deyim yerin-
de ise, varolan ortam, insan› insana yabanc›lafltiriyor. Bu durum da nelerin yap›lma-
s› gerekti¤›ni gayet aç›k bir flekilde bizlere izah ediyor. » 

Yaflanan «yaflat›lan» kültürel yozlaflma bu sorunlar›n bas›nda gelmektedir. Kül-
tür Merkezimizin uzun zamand›r devam eden saz kursu faliyeti önemli çal›flmalar
aras›nda bulunmaktad›r. Ve Kültür Merkezinde saz dersleri veren Eflraf Topal'dan

bilgi al›yoruz. 1999 Mart ay›ndan beri Enternasyonal Kültür Merkezinde ba¤lama
dersleri vermekteyim. 

Bu güne kadar ne kadar ö¤renciye ders verdiniz?: 
Yaklafl›k olarak 300 ö¤rencinin ders ald›¤›n› söyleyebilirim. 

Baflar›l› olan ö¤renc›leriniz varm› ? 
Bu güne kadar, profesyonel çalan ö¤renc›lerimiz oldu. Bu ö¤renc›ler içinde, son

iki dönem Demokratik Gençlik Hareketi'nin düzenledi¤i festivallerde dereceye girip
birincilik alan ö¤renc›lerimiz oldu. Grup Kardefller buna güzel bir örnektir. Ayn› za-
manda bizden ald›¤› pratik bilgileri kendi yetene¤iyle birlefltirip, e¤itimcilik yapan üç
ö¤rencimiz mevcuttur. DGH festivalinde, Frans›z bayan ö¤rencimiz, Acem kizi eserini
ba¤lamas›yla çal›p söyledi ve ikincilik ödülünü almay› baflard›.

Ders alan ö¤rencileriniz aras›nda, bölgelere göre bir k›yafllama yapabilirmi-
siniz?

Son iki seneye kadar, gelen ö¤renciler dernek çevresinden ibaretti. Cal›flmalar›-
m›z›n yo¤unlaflmasiyla, di¤er milletlerden insanlar›n kat›l›m› söz konusu oldu. Örne-
¤in, Fransiz, Arap kökenli ö¤rencilerimizde var. Ayr›ca Türkiye ve K. Kürdistan'n›n
çok de¤iflik illerinden olan ö¤rencilerimiz mevcuttur. 

Ba¤lama dersini verirken, sanat anlay›fl›n›za iliflkin olarak ö¤rencilerinizi
bilgilendiriyor musunuz? 

Türküler'in do¤ru çal›n›p okunmas›nda, titiz davran›yoruz. Bunun içinde, kesin-
likle notal› e¤itim veriyoruz. Ayn› zamanda, sanat kurallar› çerçevesinde onlar› yön-
lendiriyoruz. 

Grup çal›flmas› içerisinde, Türkülere ve ba¤lamaya adapte olma konusunda tür-
künün anlam içeri¤ini anlat›yoruz. Bunun d›fl›nda, sanat anlay›fl›m›z, özgül anlamda
müzik, kültürel de¤erlerin e¤itimidir. Kendi halkç› sanat anlay›fl›m›zda etkin bir rol
oynamasinin bilgisini bu çal›flmalar›m›zla birlikte ele al›yor ve ö¤rencilerimizi bilgi-
lendiriyoruz. Bu ayn› zamanda, halkç› sanat anlay›fl›m›z›n, burjuva sanat anlay›s›n-
dan kopar›lmas›n›n en etkili bir arac›d›r. Önemli olan, o halkç› sanati do¤ru kullan-
makt›r. Müzik öyle birfleyki, yaratt›kça güç al›yorsunuz. Güzelleflip, mutlu oluyorsu-
nuz. Çünkü güzellik kavram›, sanatla yans›t›l›r.

Kat›ld›¤›n›z DGH festivalleri, siz ve ö¤rencileriniz üzerinde ne tür etki yaratt›? 
Öncelikle, flunu söyliyebilirim. Beni son derece mutlu etti. Ayn› flekilde ö¤rencile-

rimizide mutlu etti. Çünkü; bu organizeleri izledikten sonra, ö¤rencilerimizin daha
çok sanata ve müzi¤e ba¤land›klar›n› görebiliyoruz. Bu tür festivaller, bizlere devrim-
ci sanat› ö¤retme noktas›nda önemli rol oynamaktad›rlar. Yozlaflt›ran, bireyc›leflti-
ren, ç›kar anlay›fll› burjuva kiflilikleri yaratmaya karfl›, gelifltirci olan, birlefltirici
olan, halkç› sanat ve kifliliklerin yarat›lmas›na hizmet eden organizeler durumunda-
d›r. Bu festivaller bunu son derece kan›tlar nitelikteydi. 

*Uzun bir süredir Kültür Merkezinde e¤itmenlik yap›yorsunuz ve olumlu so-
nuçlar al›yorsunuz. Di¤er kitle kurumlar›na bir öneriniz var m›? 

Yada kültür sanat çalismalarinda neyi örnek almalarini tavsiye edersiniz? Öne-
rim, kitle dernekleri yaptiklari her çalismada uzmanlasmayi hedeflemelidirler. Sa-
natsal çalismalarda, halkçi sanatin gelistirilmesi ve halka mal olmus sanatçi kiflilik-
lerin sahiplenilmesi vede onlar›n örnek al›nmas›n› talep ediyorum. Bu ayn› zamanda
yaflanm›fl ve yitik olan de¤erlerimizin korunmas› ve yeni nesillere aktar›lmas› için
gereklidir. Ben tertemiz olan sanat›, Pir Sultan gelene¤inden bu yana, Naz›m'dan, Ah-
met Arif'den, Y›lmaz Güney'den, Pablo Neruda, Cigerxwin, Afl›k Veysel vs. ad›n› saya-
m›yaca¤›m daha bir çok sanatç›dan ö¤renilmeli ve ö¤retilmelidir. Onlarki bizi bize
anlatanlard›r.    

Bugün toplumda yaflanan dejenerasyonlar›n önüne geçilmesi gerekiyor. Özellik-
le yeni nesil bu de¤erlerle tan›flt›r›lmadan baflar›laca¤›n› zannetmiyorum. Yaflad›¤›-
m›z co¤rafyan›n her kar›fl topra¤›nda, Hitler faflizminin ayak izleri, vahfletliklerinin
resimleri var. Ama ne yazik ki, yeni nesil bundan bir haberdir. Yasan kahramanl›k-
lar, Partizan direniflleri bu topraklarda nice kahramanlar yetifltirmifl. Burjuvazi bü-
tün bu de¤erleri kitlelerin hafizas›ndan silme noktas›na getirmifltir.

Enternasyonal Kültür Merkezi Aral›k Ay›nda gerçekleflen faliyetler:
2 Aral›k tarihinde; Birinci dönem sonu için ba¤lama ö¤rencilerinin düzenledi¤i

bir etkinlikle kapat›ld›. Her sezon sonu düzenlenen etkinliklerle, ö¤renci ve aileleri-
nin kat›l›m› ile gerçeklefltiriliyor. Ö¤renciler bu etkinliklerde, ö¤rendiklerini sunma-
ya çal›fl›yorlar. Bir yandan acemiliklerini atma, di¤er yandan ad›m ad›m kitle karfl›-
s›nda kendi yeteneklerini sergiliyerek kendilerini gelifltiriyorlar. 

Röportaj

kuk d›fl› yöntemleri seçen güçler taraf›ndan gerçeklefltirilmifl ola-
bilir mi? “sorusunu yöneltmifltir. Kaymakam cevaben “bize gelen
bilgi eylemin PKK taraf›ndan yap›ld›¤›d›r. Bu aç›klamalar› yapacak
makam savc›l›k makam›d›r.” fleklinde konuflmufltur. 

Harun AYIK ( fiemdinli C. SAVCISI) 
Harun AYIK anlat›m›nda; “Halk sakinleflirse d›flar› ç›k›p çal›fla-

bilir, tan›klar› belki olay yerinde dahi dinleyebiliriz. ilk baflta güven-
li¤in sa¤lanmas›n› bekliyoruz. Pasaj içinde ve araç üzerinde incele-
me yapt›k. Araç jandarmaya aittir. Bombal› patlamaya sebep ol-
duklar› iddia edilen 3 kifli jandarma istihbarat görevlisidir ve görev
amaçl› fiemdinli’ye gelmifllerdir. Henüz ifadelerini alm›fl de¤iliz. Bu
flah›slardan gözalt›nda olan›n bombay› at›p atmad›¤› dahi henüz
belli de¤ildir. Araç pasajdan 70 m uzaktad›r. Muhtemelen bunlar
atmad›lar. Nas›l tutuklayal›m. flahs›n bombay› att›¤›n› gören yok.
ikinci sald›r›y› yapan›n kimli¤i ise bellidir. Üç kifliden ikisinin kimli-
¤i hakk›nda ise bir bilgim olmad›¤› gibi bu kiflilerin görevlendirildi-
¤ine dair de bilgim yok. Bu konu zaten acil de de¤il. ileride bakar›z.
Bu üç flahs›n üçü de flüpheli konumundad›r. Sadece biri göz alt›n-
dad›r. Asl›nda bu olayda yo¤unlaflm›fl bir flüphe de yoktur. flüpheli
bile denemez asl›nda. Vatandafl›n çok ufak bir iddias› var. Kald› ki
dosyada da bir delil yok.” fleklinde konuflmufltur. 

Heyetimiz; ikinci olay› gerçeklefltiren Tanju ÇAVUfl adl› uzman ça-
vuflun ifadesinin niçin al›nmad›¤›n› sormufl ve savc› cevaben: “Biz
ikinci olay› gerçeklefltiren kiflinin kimli¤ini bilmiyoruz.” fleklinde çe-
liflkili beyanda bulununca bu kez heyetimiz; “Az önce bu flahs›n kim-
li¤ini bildi¤inizi söylediniz. Bu çeliflki de¤il midir?” demifl, bunun üze-
rine savc› “bu halk›n iddialar›d›r” fleklinde cevap vermifltir. 

Heyetimizce bayramdan bir gün önce meydana gelen fliddetli
patlaman›n da ayn› kiflilerce gerçeklefltirilip gerçeklefltirilmedi¤i
sorulmufl ve cevaben: “Bu tür olaylar›n ayd›nlat›lmas› neredeyse
imkans›zd›r. Dolay›s›yla faillerinin bulunmas› zor görünmektedir”
demifltir. 

‹SM‹N‹N RAPORDA AÇIKLANMASINI ‹STEMEYEN fiAHIS: 
‹smini aç›klamam›z› istemeyen ancak bilgi ve görgüsünü heye-

timizle paylaflmak isteyen bir kifli ise anlat›m›nda : “Ben patlamay›
gerçeklefltirdi¤i iddia edilen kiflilerin arac›n›n yan›nda idim. Bagaj
aç›ld›¤›nda içinden silah ve patlay›c› maddelerin d›fl›nda bir dosya
ç›kt›. Bu dosya patlaman›n meydana geldi¤i iflyerinin sahibi olan
Seferi YILMAZ’›n eskiden yarg›land›¤› dosyan›n fotokopilerini, flah-
s›n önden, arkadan ve profilden çekilmifl foto¤raflar›n›, o gün mey-
dana gelen patlaman›n yerini gösteren bir krokiyi ve bayramdan
bir gün önce ilçemizde meydana gelen patlaman›n yer ve çevresi-
ni gösteren baflka bir krokiyi de içeriyordu. Gördü¤üm kadar›yla
savc› bunlar› tesbit etti. Zaten tesbit esnas›nda kamera çekimi de
yap›l›yordu.” fleklinde beyanda bulunmufltur. 

Kerim KAÇAR (Silahl› tarama olay›nda yaralan›p Yüksekova
Devlet Hastanesi’nde yatan flah›s) :  Heyetimiz fiemdinli dönüflünde
Yüksekova Devlet Hastanesine u¤rayarak yaralanan 4 kifliyle gö-
rüflme imkan› bulmufltur. Bu flah›slardan Kerim KAÇAR beyan›nda:

“Ben 9 kas›m da meydana gelen olayda çenemden ve karaci¤erim-
den yaraland›m ve bu yüzden hastanede yat›yorum. Ancak sizlerle
paylaflmak istedi¤im çok önemli bir izlenimim daha var. Bayram-
dan önce meydana gelen ve 67 iflyerinin zarar gördü¤ü ve çok sa-
y›da kiflinin yaraland›¤› gece ben çarfl› içinde Fenerbahçe Schalke-
04 maç›n› izlemekteydim. Dakika 63 idi. Çok fliddetli bir patlama se-
si geldi. Ç›kt›¤›m›zda o korkunç patlaman›n meydana geldi¤ini gör-
düm. Ancak daha maç bafllamadan önce patlaman›n meydana gel-
di¤i caddeden geçerken askeri gazinonun bombofl oldu¤unu gör-
müfltüm. Oysa bu gazino her zaman için bu saatlerde, hele hele
maç günlerinde t›kl›m t›kl›m olurdu. Kald› ki gazinoda dev ekran
bir televizyon da bulunmaktayd›. Akl›ma askeri kesimin bu patla-
madan haberdar olabilece¤i kuflkusu geldi. Ayn› zamanda patlama
yerinin görüfl alan›nda olan evlerde ikamet eden askeri personelin
de o gece aileleriyle birlikte baflka yerlere misafir gitmifl olmalar›-
n› da manidar buldum. Dolay›s›yla ben bayram öncesi gerçekleflti-
rilen eylemin de bu flah›slar taraf›ndan gerçeklefltirildi¤ini düflü-
nüyorum” fleklinde konuflmufltur. 

HEYET‹M‹Z‹N YAPMIfi OLDU⁄U TESB‹TLER : 
Heyetimiz yapm›fl bulundu¤u ayr›nt›l› araflt›rma ve inceleme

sonucunda afla¤›da belirtilen tesbitlere ulaflm›flt›r. 
* fiemdinli’de 9 Kas›m günü meydana gelen olaylarda; 3 ayr›

olayda ölüm ve yaralanma meydana gelmifltir. ilkin; pasaj içindeki
kitabevine yap›lan bombal› sald›r› olay›nda bir kifli ölmüfl, bir kifli
de yaralanm›flt›r. ikinci olarak; Araçta yakalanan flah›slar›n emni-
yete götürülmesi sonras› emniyet önünde toplanan halk›n üzerine
atefl aç›lmas› sonucu iki kifli yaralanm›flt›r. Üçüncü olarak; savc›
taraf›ndan yap›lan olay yeri incelemesi esnas›nda h›zla halk›n üze-
rine arac›n› süren ve Tanju ÇAVUfi isimli uzman çavufl oldu¤u iddi-
a edilen kiflinin silahl› sald›r›s› sonucu 4 kifli yaralanm›fl, bir kifli de
ölmüfltür. 

* Savc›n›n beyan›na göre; 30.AK.933 plakal› araç Jandarma ta-
raf›ndan kullan›lan bir araç olup bu araçta bulunan ve flüpheli ko-
numunda olan üç kifli J‹T ise görevlisidir. 

* Sonradan halk›n üzerine atefl açan flahs›n kim oldu¤u halk ta-
raf›ndan ismen, ev adresi ve resmi ünvan› ile birlikte bilinmesine
ra¤men savc› bu kiflinin kimli¤ini bilmedi¤ini beyan etmifltir. Ancak
savc›n›n bu konudaki çeliflkili beyanlar› heyetin dikkatinden kaç-
mam›flt›r. 

* Her iki olay›n hiçbir flüphelisinin ifadesini savc› alamam›flt›r. 
* fiemdinli halk› olaylar akabinde güvenlik güçlerinin san›klar›

serbest b›rakmas› ve yakalamamas› üzerine kamu otoritesine olan
güvenini yitirmifl olup infial halindedir. 

AYDINLATILMASI GEREKEN HUSUSLAR : 
1. Araçta yakalanan ve J‹T görevlisi oldu¤u iddia edilen bu kifliler

kendi iradeleriyle mi fiemdinli’ye gitmifllerdir? Araç ve jandar-
ma personeli hangi amaçla fiemdinli’ye gönderilmifltir? Kaç ki-
fli görevlendirilmifltir? Görevlendirmeyi kim yapm›flt›r? 

2. Bir örne¤i de tesbitte haz›r bulunan bir avukata verilen ‘araç

tesbit tutana¤›’na geçirildi¤i gibi bagajda sald›r› düzenlenen ifl-
yerinin krokisi hangi amaçla bu J‹T görevlileri taraf›ndan kulla-
n›lm›flt›r? Ayn› flekilde Seferi YILMAZ’›n yargland›¤› eski dosyas›
ile foto¤raflar›n›n araç bagaj›nda bulunmas›n›n sebebi nedir?
Madem ki bu üç flah›s sadece oradan geçiyor idiyseler neden
araçlar›nda bombalanan iflyerinin krokisini, Seferi YILMAZ’›n
önden arkadan ve yandan çekilmifl foto¤raflar›n› ve eski dosya-
s›n› tafl›yorlard›? 

3. Delil karartma ihtimali kuvvetle muhtemel bulunmas›na ra¤-
men savc› neden flüphelileri derhal dinlememifltir? Savc›n›n bu
flüphelileri derdest etmesine engel nedenler var m›d›r? Askeri
güçlerin savc›ya flüphelileri teslim etmedi¤i iddialar› do¤ru mu-
dur? 

4. ‹smi bizde sakl› olan flahsa dayanarak alm›fl oldu¤umuz bilgile-
re göre; savc› taraf›ndan tutulan Araç Arama Tesbit Tutana-
¤›’nda yer alan, bayramdan bir gün önce meydana gelen ve 67
iflyerinin tahribi ile çok say›da kiflinin yaralanmas›na yol açan
bombal› eylemin yap›ld›¤› yerin krokisi ile son bombalama ola-
y›n›n gerçekleflti¤i iflyerinin krokisinin ayn› araçta yer almas›
tamamen bir tesadüf eseri midir? Bunun izah› nedir? 

5. Araçta yakalanan iki kifli ile sonradan halk›n üzerine atefl açt›-
¤› iddia edilen kifli neden henüz göz alt›na al›nmam›flt›r? Olaylar
nedeniyle neredeyse tüm güvenlik güçleri ve savc› olay yerinde
iken neden atefl eden bu kifli derhal yakalanmam›fl, takip edil-
memifl kim oldu¤u bugüne kadar tesbit edilmemifl veya savc›ya
bildirilmemifltir? 

6. Bayramdan bir gün önce meydana gelen çok fliddetli patlamay›
da m› ayn› kifli ya da kifliler gerçeklefltirmifltir? Bunun yan›nda
uzun süreden beri meydana gelen benzer patlamalarda m› ayn›
kifli ya da kiflilerce gerçeklefltirilmifltir? 

7. Bombay› att›¤› iddia edilen kiflinin kaymakam taraf›ndan Hakka-
ri ili nüfusuna kay›tl› bir flah›s oldu¤u iddia edilmifltir. Bu flah-
s›n ayr›ca itirafç› oldu¤u yönünde bas›nda haberler yer alm›fl-
t›r. Bu husus do¤ru mudur? Do¤ruysa bu flah›s böyle ifller için
kullan›lmakta m›d›r? Bundan önce baflkaca eylemlerde de kul-
lan›lm›fl m›d›r? 

8. Görgü tan›klar›n›n hemen tamam›n›n benzer anlat›mlar›nda
geçti¤i üzere patlaman›n ard›ndan halktan insanlar patlaman›n
oldu¤u yere yönelirken kamu görevlisi olan bu kifliler neden
olay yerinden uzaklaflmaya çal›flm›fllard›r? Bu ve benzeri olay-
lar karfl›s›nda kamu görevlisinden beklenen tutum bu mudur? 

9. Halk›n yakalay›p polise teslim etti¤i bu üç kifliden ikisi nas›l ve
ne flekilde polisin elinden kurtulmufltur? Bu kiflilerin J‹T elema-
n› olmas› polisin onlar› serbest b›rakmas›n› bir flekilde etkile-
mifl midir? Polisin bu kiflileri savc›ya götürmeden serbest b›-
rakma yetkisi var m›d›r? Yoksa bu yetkiyi savc›dan m› alm›flt›r? 

10. Araç bagaj›nda bulunan el bombalar› ve uzun namlulu silahlar
J‹T envanterinde kay›tl› m›d›r? Bu kiflilere teslim edildi¤i zim-
met defterlerinde kay›tl› m›d›r? 

KANAAT : 
Heyetimiz yapm›fl bulundu¤u inceleme, araflt›rma ve etrafl› gö-

rüflmeler sonucunda afla¤›daki kanaatlere ulaflm›flt›r : 
1. fiemdinli ilçesinde 9 Kas›m 2005 günü meydana gelen patlama

sonras› J‹T görevlilerinin olay yerine gitmeleri gerekirken olay
yerinden kaçmaya çal›flmalar›, görgü tan›klar› Seferi YILMAZ,
Muharrem TEK‹N, Zeydan ÖZEL ve Tahir ERBAfi’›n birbirini ta-
mamlayan beyanlar›, araç bagaj›nda el bombas›, bol miktarda
mermi ve üç adet kaleflnikof bulunmas›, flüphelilerden birinin
polis ile birlikte gitmek yerine kaçmay› tercih etmesi, iflyerine
sald›r› düzenlenen kiflinin PKK üyeli¤inden hapis yatm›fl biri ol-
mas›, savc› taraf›ndan tutulan araç tesbit tutana¤›na geçirildi-
¤i gibi bagajda Seferi YILMAZ’›n iflyerinin krokisinin bulunmas›
bütün flüpheleri bu üç görevli üzerinde yo¤unlaflt›rmaktad›r. 

2. Araç Tesbit tutana¤›na da geçirildi¤i gibi; araçta bayramdan bir
gün önce meydana gelen ve 67 iflyerinin tamamen tahrip olma-
s› ve çok say›da kiflinin yaralanmas› ile sonuçlanan bombalama
eyleminin gerçekleflti¤i yerin krokisinin de ç›kmas› bu eylemin
de ayn› kifli ya da kifliler taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i yönünde
ciddi anlamda kuflku yaratm›fl bulunmaktad›r. 

3. Bu olay devlet içinde hukuk d›fl› hareket eden bir grubun halen
aktif oldu¤u kanaatini do¤urmufltur. 

4. J‹T görevlileri bu tür faaliyetlerinde daha önce suça kar›flm›fl
itirafç› tabir edilen flah›slar› halen kullanmaktad›rlar. 

SONUÇ : 
Heyetimiz sivillere yap›lan sald›r› sonucu meydana gelen olay-

larda yaflam hakk›’n›n ihlal edildi¤i, vücut bütünlü¤üne sald›r›lar›n
oldu¤u, mülkiyet hakk›n›n zarar gördü¤ü sonucuna varm›flt›r. 

fiemdinli halk› olaylar akabinde güvenlik güçlerinin san›klar›
serbest b›rakmas› ve yakalamamas› üzerine kamu otoritesine olan
güvenini yitirmifl olup infial halindedir. Bunun giderimi ve güvenin
yeniden tesisi için mümkün olan mekanizmalar ivedilikle harekete
geçirilmelidir. 

Bu sebeple heyetimiz raporun sonuç k›sm›nda iki önemli ça¤r›
yapmay› uygun bulmufltur: 

Bu olay› araflt›rmakla ilgili olarak TBMM taraf›ndan derhal bir
Meclis Araflt›rma Komisyonu oluflturulmal›d›r. Aksi taktirde olay›n
niteli¤i itibariyle delillerin karart›lmas› ihtimali oldukça yüksek gö-
rünmektedir. 

fiemdinli C. Baflsavc›s›n›n tek bafl›na bu olay›n üstesinden ge-
lemeyece¤i kanaati has›l oldu¤undan Adalet Bakanl›¤›n›n bu olayla
ilgili ayr› bir savc› görevlendirmesi önerilir. 

Baflbakan, Adalet Bakan›, içiflleri Bakan› ve Genel Kurmay Bafl-
kan›’n›n olay›n ciddi flekilde araflt›r›laca¤› yönlü kamuoyunu tat-
min edici aç›klamalar yapmas› gerekmektedir. 

‹HD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Av. Abdulvahap ERTAN,  MAZ-
LUMDER Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Van fiube Baflkan› Av. Ab-
dulbasit B‹LD‹R‹C‹,  ‹NSAN-DER Baflkan› M. Yasin HASKANLI, Ça¤dafl
Hukukçular Derne¤i Van fiube Baflkan› Av. Murat T‹MUR, Hakkari
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i Baflkan› Arif KOPARAN, ‹HD
Van flube Baflkan› Av. Cüneyt CAN‹fi, MAZLUMDER Van fiubesi Bafl-
kan Yard›mc›s› Abidin ENG‹N, ‹HD Hakkari fiube Baflkan› Necibe
GÜNEfi, KESK fiubeler Platformu ad›na SES fiube Baflkan› Ahmet
ED‹fi, MEMUR-SEN Hakkari ‹l Baflkan› Abdulcebbar YAKAR ve Hak-
kari ÖVDER Baflkan› Übeydullah DÜNDAN

Hakkari'nin fiemdinli ilçesinde derin devlet sald›rd›



12 Kad›n

25 Kas›m 1960 3 k›z kardefl Patria, Minerva ve Maria Terasa Tru-
jillo diktatörlü¤ü taraf›ndan tecavüz edilerek katledildiler.

Mirabel kardefller eflleriyle birlikte Trujillo diktatörlü¤üne karfl› müca-
dele yürütüyorlard›. Patria 1960 Haziran ay›nda diktatörlük karfl›t› en bü-
yük haraket olan Clandestina'y› kurdu. Iki k›z kardefl de ona kat›ld› müca-
delelerinden ötürü haraketin sembolu haline geldiler.1960'›n Kas›m ay› ba-
fl›nda Trujillo diktatörlü¤ü Mirabel kardefllerin kendileri için en büyük teh-
likelerden biri oldu¤unu aç›klad›. Ard›ndan 25 Kas›m'da 3 k›z kardefl teca-
vüz edilip katledildi.Diktatörlü¤ün aç›klamas› araba kazas›nda öldükleri
fleklinde olmufltu.

Mirabel  kardeslerin bu katliami ibreti alem tarz›nda tüm dünya kad›n-
lar›na özelde ise demokrasi ve devrim mücadelesine kat›lan kad›nlar› kor-
kutmak siliklefltirmek ve bask› alt›nda tutmak için yap›lm›flt›r. Sistemin sa-
hipleri kad›nlar›n örgütlü gücünden korkuyor. Çünkü tarih defalarca gös-
terdiki,dizginlerinden boflalan kad›nlar›n öfkesi onlar›n saltanatlar› için bü-
yük bir tehlike. Dünyan›n neresinde olursa olsun kad›nlar›n özgürlük hay-
k›r›slar› her türlü bask›ya ra¤men hiç bir zaman susturulamad› ve susturu-
lamayacak, çünkü kad›n› isyana teflvik eden maddi koflullar dün oldu¤u gi-
bi bugün de mevcut. Bask›n›n oldu¤u yerde isyan etmek meflrudur.

Mirabel kardefllerin katledilmesinden 39 y›l sonra Birleflmifl Milletler
“kad›na yönelik fliddetin ortadan kald›r›lmas› için uluslar aras› mücadele
günü“ olarak karar alt›na alm›flt›r. Fakat ayn› Birleflmifl Milletler Irak'ta ve
Afganistan'da kad›nlar›n dolay›s›yla toplumlar›n yaflad›¤› tecavüz, iflkence
ve katliamlara yönelik herhangi bir yapt›r›mda bulunmay›p savaflan taraf-
lardan güçlü olan›n gerekli gördü¤ünde kendisini devreye sokaca¤› gününü
beklemektedir.

Avrupa Demokratik Kad›n Haraketi giriflimi Mirabel kardeflleri kendi
mücadelesinin sembollerinden biri olarak kavrar. Bugünü sahiplenirken
demokrat›m ilericiyim diyen tüm kad›nlardan kurumlara kadar tüm toplu-
mu art›k kendimizi günler ve anmalarla avutmayal›m.Aksine örgütlü yap-
t›r›m gücüne dönüflmemiz için daha fazla gecikmeyelim gerçekli¤ini fliarlafl-
t›rmaktad›r. Mirabel kardefller gibi örgütlenmeden ve örgütlemeden kad›n-
lar›n karfl› karfl›ya bulundu¤u psikolojik, cinsel ve fiziksel fliddet sona erme-
yecektir.

Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi Giriflimi Mirabel kardefllerin mü-
cadele bayra¤›n› tafl›maya devam ediyor, onlar mücadelemizin sembolleri-
dir.Kendimizi çeflitli günler ve anmalarla avutmuyor ve gelecek güzel gün-
leri beklemiyoruz, aksine güzel günleri yaratman›n sorumlulu¤unu üstleni-
yoruz. Örgütlü yapt›r›m gücü olmak için Mirabel kardefller gibi örgütlenip
ve örgütlemekte israrl› olmal›y›z, bedeli ne olursa olsun. Çünkü bizi hiç
kimse ve hiç bir kurum kurtaramayacak ve karfl› karfl›ya oldu¤umuz psiko-
lojik, cinsel ve fiziksel fliddet kendili¤inden sona ermiyecektir.

Mirabel kardefllerin mücadelesi tüm dünya kad›nlar›n›n mücadelesidir.
Kad›na karfl› uygulanan her türlü fliddeti insanl›k suçu olarak k›n›yoruz.

Mirabel kardefllerin mücadelesi tüm dünya kad›nlar›n›n mücadelesidir,
cünkü dünyanin neresinde olursa olsun “BEN KADINIM” demek yürek
ister! Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi yürekli kad›nlar›n vermifl oldu-
¤u en ilkelinden en bilimsel mücadeleyi kucaklamak amac›yla, bask›s›z ve
sömürüsüz bir dünyan›n vizyonuyla yürüyüflüne baslam›fl bulunuyor.

YAfiASIN KADINLARIN ENTERNASYONAL DAYANIfiMASI!

18.11.05 • AVRUPA DEMOKRAT‹K KADIN HAREKET‹ G‹R‹fi‹M‹

MÜCADELEM‹Z‹N SEMBOLLER‹
M‹RABAL KARDEfiLER !

Kurulufl çal›flmala-
r›n› bu sayfalardan si-
zinle paylaflt›¤›m›z ye-
ni örgütlü gücümüz
ADKH(Avrupa De-
mokratik Kad›n Ha-
reketi) ilk etkinlikleri-
ne anlaml› bir tarihle
25 Kas›m Kad›na Yö-
nelik  fiiddeti Protesto
Günü faaliyetleriyle
bafllad›. Dünyan›n
belki ço¤umuzun ha-
ritada yerini bile bil-
medi¤i bir ülkesinde
Dominik Cumhuriyetin’de Trujillo Diktatörlü¤üne karfl› flavaflan Miran-
da,Petra ve Minevra Mirabel kardefllerin diktatörlük güçleri tarafindan te-
cavüz edilerek katledilmesiyle onlar›n ölüm günü yani 25  Kafl›m; kad›na
yönelik fliddeti protesto günü ilan edilir. Miranda’n›n diktatör Trjillo’nun
haremine girmeyi reddetmesiyle bafllayan  isyan› diktaya karfl› mücadeleye
ve bu mücadelenin önderli¤ine götürür onlar›. K›sac›k ömülerine kelebek
kanatlar› renklerinde güzellikler s›¤d›rmalar›ndan olsa gerek yoldafllar›
„Kelebekler“ der onlara.

Son zamanlarda en çok karfl›laflt›¤›m soru „Neden ayr› bir kad›n örgüt-
lenmesine ihtiyaç duyuyorsunuz?“ fleklinde.Toplumsal muhalefetin en
Küçü¤ünün bile fliddetle bast›r›lmaya çal›fl›ld›¤› bir ülkeden gelen ve bir
flekilde  sisteme karfl› yürütülen mücadelenin içinde yer alm›fl kad›nlar ol-
mam›zdan kaynakl› asl›nda cevab›n› bilmemiz gereken bu sorunun ceva-
b›n› 25 Kas›m etkinlikleri s›ras›nda tekrar tekrar vermek durumunda kal-
d›m.

Birleflmifl Milletler verilerine göre;14-44 yafl grubu kad›nkar› aras›nda
fliddet nedeniyle ölüm oran› trafik kazas›nda ölüm oran›ndan daha fazla...“

• “Rusya’da y›lda 12 binin üzerinde  kad›n aile içi fliddet 
yoluyla hayat›n› kaybediyor.”

• “Her y›l 2 milyon k›z çocu¤u, sünnet nedeniyle hayat›n› 
kaybetme tehlikesi yafl›yor.”

• “Dünya’da her üç kad›ndan biri hayat›n›n bir döneminde 
fliddete maruz kal›yor”

• “ABD’de her 90 sn’de 1 kad›n tecavüze ugruyor.”
• “Her y›l Asyadan 120 bin civar›nda kad›n veya genç k›z 

Bat› Avrupa’ya sat›l›yor.”
• “Dünyada yoksulluk içerisinde 1.3milyar insan›n yüzde 70'ini kad›nlar

oluflturuyor.”
• “Dünya genelinde mültecilerin yüzde 80'i kad›n”..........

...........
Rapor malesef uzay›p gidiyor. Sadace bu veriler bile bafltaki sorumuzun

cevab›n› vermeye yetiyor asl›nda. Yine BM'nin  Düzenledigi Pekin’de ya-
p›lan 4.Dünya  Kad›n Konferans›'n›n fliddet tan›m›na bakacak olur-
sak;“...Kad›n›n  fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik olarak zarar gör-
mesiyle sonuçlanan veya sonuçlanmas›  muhtemel olan ;bu Tip hareketle-
rin tehdidini, bask›s›n› ya da özgürlü¤ün keyfi engellenmesini de içeren,
ister toplum önünde, ister özel hayatta isterse kamusal mekanlarda meyda-
na gelmifl kad›na yönelik gerçekleflen her türlü fliddet....“ denilmekte. Ha-
yat›m›z›n her hangi bir döneminde hangimiz yukar›daki  tan›m kapsam›-
na girecek bir olayla yüz yüze kalmad›k ki?

Atasözlerinden, deyimlere, dini akaitlerden pop flark›lar›na kadar s›z-
m›fl  olan bir fliddet söz konusu. Gazetelerin 3.sayfalar› malum, istismar
edilen kad›n haberleriyle dolu(ki bu haberler de kendi içinde istismar içer-
mekte.) Kimimiz hala Adem’e yedirdi¤i elman›n bedelini ödemekte... Be-
deni, kimli¤i, gelece¤i hakk›nda tüm tasarrufu babas›na, abisine, kocas›na
b›rakm›fl. Kimimiz bilinçsizde olsa itiraz etmenin bedelini can›yla ödüyor.
Güldünya’lar, Hatun’lar hayatlar› ve gelecekleri hakk›nda verilen kararla-
ra belki de ilk defa „Hay›r“ demifllerdi. Ama k›st›r›ld›¤›m›z töre, gelenek,
namus k›skac› onlar›n küçük ad›mlar›na  dahi tahammül edemedi. Bir
baflka kad›n›n yaflad›¤› dram› okudu¤umuz o haberlerde “tecavüzcüleriyle
evlendirilerek namusu kurtar›lan kad›nlar“ surat›m›za hergün yedi¤imiz
bir tokat de¤il mi. Avrupa'da yafl›yor olmam›z bu gerçekli¤i pek de de¤ifl-
tirmiyor. Türkiye'den  farkl› olarak  pek ço¤umuz görece de olsa ekono-
mik özgürlü¤e sahip olmam›za ra¤men fliddet bizimde yaflam›m›zda varl›-
¤›n› sürdürüyor.

Malesef  fliddet ya da fliddete u¤rama tehdidi yaflam›m›z›n her alan›n-
da var. Günlük yaflam›n içine bu derece s›zan fliddet olgusunu içinde yafla-
d›¤›m›z sistemden ba¤›ms›z düflünmek elbette mümkün degil. Özelliklede
bizimki gibi  devrimci demokratik  direniflin yukselen alçalan ivmelerle ke-
sintisiz devam etti¤i ülkelerde  cinsel taciz, tecavüz kad›na yönelik en yay-
g›n iflkence yöntemi olmaya devam ediyor. En son 15  Aral›k'ta ‹kitelli
Ekin Sanat Merkezi çal›san› Sevda Ayd›n ‹stanbul'da polis taraf›ndan ka-
ç›r›larak tecavüz edildi. Türkiye’de, Kürdistan'da, Afganistan'da, Irak'ta
flavas›n  sürdü¤ü alanlardan en önemlisi kad›n bedenleri. Bask›y›, sömürü-
yü  her türlü zulmü  iki kat yaflayan  kad›n iflte bu yüzden iki kez flavaflma-
l›. Hem insanl›¤›n hem kad›n›n kurtuluflu için. ‹nsanl›¤›n kurtuluflunu
kad›n erkek elele bir mücadeleyle sa¤layacag›z. Ama bu kad›n›n kendi öz-
gül sorunlar›n›n çözümü  için kendi öz gücüne, örgütlenmesine olan ihti-
yac› ortadan kald›rm›yor. ‹flte bu yüzden „ayr› bir kad›n örgütlenmesi “ di-
yoruz. Tek tek kad›nlar zaten  gündelik yaflam›n içinde sürekli mücadele
içinde de¤il miyiz? ‹flte flimdi bu mücadelelerimizi birlefltirme , kad›n›n is-
yan›n› örgütleme zaman›. Asl›nda flansl›y›z, üzerinde yükselebilece¤imiz,
açt›klar› yolda ilerleyebilcegimiz önder kad›nlar›m›z var. ‹syan›n ad› Zilan-
lar›m›z, dayan›flman›n ad› Barbaralar›m›z, fedan›n ad› olan ‹dillerimiz ve
inanc›n ad› Nurgüzellerimiz (Berna) var.

fiiddet ma¤duru kad›n olgusunun yayg›nl›¤› bir gerçek, direnen ve
kendi gelece¤i, insanl›¤›n gelece¤i için mücadele eden kad›n olgusunun
yayg›nl›¤›n› sa¤lamaksa bizim elimizde.

KADIN, fi‹DDET
VE MÜCADELE

6 Temmuz 2005 tarihinde Dersim Çiçekli Na-
hiyesi k›rsal›nda flehit düflen MKP/HKO gerillala-
r›ndan Özlem Eker'in cenazesi 23 Aral›k günü Sa-
r›gazi'de topra¤a verildi. Özlem Eker'in cenazesi
yanl›fll›k sonucu baflka bir yere defnedilmiflti. Yan-
l›fll›¤›n ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan Eker'in cenaze-
si ailesinin yaflad›¤› ‹stanbul'a getirildi. 23 Aral›k
sabah› Sar›gazi Cemevi'ne bir araya gelen 250 kifli,
“Halk savaflç›lar› ölümsüzdür” yaz›l› bir pankart ve
Özlem Eker'in foto¤raflar›n› açarak, “Halk savafl-
ç›lar› ölümsüzdür”, “Gerillalar ölmez yaflas›n halk
savafl›”, “Faflizme karfl› halk savafl›”, “Özlem yoldafl
ölümsüzdür” vb. sloganlar›yla Sar›gazi mezarl›¤›na
do¤ru yürüyüfle geçti. Mezarl›¤a 200 mt. kala ce-
naze arabadan indirilerek omuzlara al›n›rken bura-
da da sloganlara devam edildi. Mezarl›kta defin ifl-
leminin ard›ndan Özlem Eker flahs›nda devrim ve
komünizm flehitleri için 1 dakikal›k sayg› duru-
flunda bulunuldu. Sloganlarda ve konuflmalarda
Mercan flehitleri de unutulmad›. 

Yap›lan konuflmada, “Özlem Eker, tutuklu
bulundu¤u cezaevinden Ekim 2000 y›l›nda baflla-
yan ve yüzlerce devrimci-komünistin yaflam›n› yi-
tirdi¤i büyük Ölüm Orucu yürüyüflünde, vernike
korsakof teflhisi konularak, 6 ay süre ile serbest b›-
rak›lm›flt›. Ancak Özlem Eker, devletin direnifli
k›rmak için verdi¤i tahliye rüflvetine teslim olma-
yarak, özgürleflme ve özgürlefltirme savafl›na, halk
ordusuna kat›larak devam etti” denildi. “Özlem
bize onuru, özgürlü¤ü, gelece¤i anlat›yordu gider-
ken. Gün bilincimizi bileme, halk›m›z›n yi¤it ev-
latlar›na, onlar›n an›s›na lay›k olma, kavgas›na sa-
hip ç›kma günüdür. Gün kardeflli¤i büyütme,
Özlem'in vasiyetini gerçek k›lmak için elleri bir-
lefltirme günüdür. Özlem'in bize yaflam›yla ve
ölümüyle anlatt›¤› budur” vurgusunun yap›ld›¤›
konuflman›n ard›ndan s›k s›k, “Halk savaflç›lar›
ölümsüzdür”, “Mercan flehitleri ölümsüzdür”,
“Yaflas›n partimiz MKP”, “Faflistlerin korkusu
HKO” sloganlar› at›ld›.

Özlem Eker sonsuzlu¤a u¤urland›!
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Toplumlar›n de¤iflmesi ve insanl›k bilincinin geliflmesiyle
birlikte kültürlerde de¤iflti. Gerici iktidarlar kendi düzenlerini
sürdürebilmek için kültürleri ve ezilenlerin yarar›na ne varsa
yozlaflt›r›p gericilefltirirken, buna karfl› Devrimciler halk›n de-
¤er yarg›lar›na sahip ç›karak ezilenlerin ba¤r›ndan kopan
zenginlikleri, korumufl ve ilerletmeyi bilmifltir.

Demokratik Gençlik Hareketi (DGH) Halk›n bu zenginlikleri-
ni ezilenlerin yarar›na sahip ç›k›yor illerletmeyi bir görev ola-

rak kabul ediyor. ‹flte bu  y›l 8.ncisini düzenledi¤imiz ve Dev-
rimci sanatc› YILMAZ GÜNEY flahs›nda geleneksellefltirmeye
çal›flt›¤›m›z Kültür sanat festivalimiz buna en iyi örnektir.

Bu y›l geçen seneden ç›kard›¤›m›z derslerle festivalimiz
daha nitelikli, organizeli ve kitlesel geçmifltir. Elbette eksikle-
rimiz ve yetmezliklerimizde vard› gerek festival öncesi gerek
festival esnas›nda ve sonras›nda yap›lan olumlu ve olumsuz
elefltirileri billefltirerek bir dahaki festivalimizde tekrarlama-

maya çal›flaca¤›z.Dostlar›m›za samimi elefltirilerdinden dolay›
teflekürlerimizi sunar›z.

Sayg› duruflu ile bafllayan festivalimiz, aç›l›fl konuflmas›n-
dada iflaret etti¤i gibi "Biz kültürel miras›m›z› 17 Ekim Sovyet
Devrimi'nden ve Çin'deki Büyük Proleterya Kültür Devri-
mi'nden al›yoruz. Bu Kültürümüz insanl›¤›n ulaflt›¤› en ileri
kültürdür. Bu anlamda festivalle amac›m›z gençleri gereksiz
rakabetlere sokarak, hayellerini k›rmak de¤il, tamamen yete-
neklerini sergileyebilecek oratam› yaratmak ve Yeni Demokra-
tik Halk kültürünü yayg›nlaflt›rmak ve gençlik kitleleri aras›n-
da sevdirmektir." ‹ste festivalimiz bu temeller üzerinde örgüt-
lenmifltir.

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan NRW gencligi tarafindan ha-
zirlanan.Devrimci sanatci YILMAZ GÜNEY ve KAZIM KOYUNCU
sahsinda tüm dünyadaki devrimci sanatcilara adanmis sine-
vizyon gösterimi,kitle tarafindan ayakta alkislanarak büyük
begeni topladi.

Daha sonra Avrupa’n›n de¤iflik ülkelerinden gelen gençler,
Tiyatro, Halk Oyunlar›, Öykü, fiiir ve Müzik dallar›nda yetenek-
lerini sergilemeye bafllad›lar. Özellikle Tiyatro dal›nda kat›lan
ekipler, sergiledikleri oyunlar› ile kimi zaman kitleyi kahkaha-
ya bo¤arken, kimi zaman hem düflündürüp hem hüzünlendi-
rdiler.

Festivalimizde Enternasyonal dayan›flman›n güzel örnekle-
rini sunan Nepal Halk Danslar› ile Nepalli yoldafllara Alman
Müzisyen Veronika'ya, Frans›z kat›l›mc› Maria'ya ve Ver-Di
Sendikas›'ndan temsilcisine dayan›flmalar›ndan dolay› tefle-
kkürlerimizi sunuyoruz. Ayr›ca gerek festival öncesi ve festival
sonras› deste¤ini esirgemeyen çat› örgütümüz ADHK'ya kuru-
luflunu yeni ilan eden Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi-Giri-
flimi (ADKH-G)'ne ve Grup Harman'a ve di¤er dost yap›lara bi-
zi yanl›z b›rakmad›klar› için teflekkür ediyoruz.

Festivalin son bölümünde da¤›t›lan ödüllerle heyecan do-
ru¤a ç›kt›¤› salonda baflta de¤erli Juri üyelerine ve bütün ka-
t›l›mc›lara teflekkür edilerek festivalimiz sonuçlandi. Demok-
ratik Gençlik Hareketi olarak eme¤i geçen baflta DGH üyeleri-
ne de¤erli jüri üyelerimize ve festivale kat›l›m sunan tüm dost-
lar›m›za teflekkür ediyoruz.

Ve söz veriyoruzki bundan sonraki festivallerimizde Yeni
Demokratik Halk Kültürüne sar›larak burjuva geri yoz kültürü-
nü yarg›lama ve teflhir etme festivallerine çevirece¤iz.

• Yasafl›n Enternasyonal YILMAZ GÜNEY Kültür Sanat
Festivalimiz

AVRUPA DEMOKRAT‹K GENÇL‹K 
HAREKET‹-MERKEZ‹ KOMUS‹YONU

Devrimci Sanatç› Yilmaz Güney an›s›na düzenlenen VI Enternasyonal Gençlik
Kültür, Sanat Festivali'nde sizlerle buluflman›n vermifl oldu¤u heyecanla burada
bizlerle beraber olan herkesi tüm devrimci içtenli¤imizle selaml›yoruz. 

HOfiGELD‹N‹Z ARKADAfiLAR..

Devrimci Sanatç› Y›lmaz Güney flahs›nda tüm devrimci Sanatç›lar›m›z›n yaflam-
lar› boyunca büyük mücadelerle b›rakm›fl oldu¤u de¤erlerin takipçisi olup, onu da-
ha yukar›lara tafl›ma bilinci ile her türden gerici kültüre karfl›, Halk kültürümüzle
mücadele etmektenb›kmadan, tüm gerici kültürleri yer yüzünden yok edene kadar,
"dahadaha ileri " fliarini kendine perspektif edinen biz gençlere,  bu yoz burjuva
kültürü karfl›s›nda çok büyük ve önemli görevler düflmektedir, bunu asla unutma-
mal›y›z.

Genç Arkadafllar›m: Yaflam›n her alan›nda bizlere düflen görevlerden kaçama-
y›z. Dünya gençli¤ini zehirleyen burjuva yoz kültürün sonuçlar›na karfl› ç›kmak ka-
dar, bu sonuca yol açan emperyalist burjuva düzenine karfl›da bir duyarl›l›k hatt›n-
da durup, direnifl ve mücadele yöneliminde yaflam›m›z› örgütlemek zorunday›z. Bu-
gün,  Fransa'da yoksullar›n öfkesini isyan›n diliyle öfke patlamalar›yla soka¤a dö-
kerek, bütün Avrupa'y› sarsan bir dipten gelen dalgan›n öncülü¤ünü üstlenen
gençli¤i anlaman›nda; Filistin inftifadalar›nda, direniflin sembolleri olarak tarihe
geçen "küçük generalleri" anlaman›n yoluda, Nepal'de günefle t›rmanan alt›nça¤
yolcular› genç gerillar›n›n dünya için verdikleri mesaji anlaman›n yoluda, kendi ya-
flam›m›z› emperyalist yoz sisteme karfl› örgütleyip dünyaya bu temel üzerinde du-
rarak bakmaktan geçer. Bunun baflkada bir yolu yoktur..

Emperyalist sisteme karfl› dünyan›n neresinde bir isyan, bir direnifl ortaya ç›k-
m›flsa, orada dinamik bir güç olarak gençlik vard›r, bunu bilen dünya gericileri bü-
tün silahlar›yla gençli¤i etkisizlefltirmeye, yoldan ç›karmaya, ve teslim almaya çal›-
fl›yorlar. Tirilyonlar› bunun için harcay›p, çeflitli silahlar› bunun için devreye koyu-
yorlar yaflam›m›z› devam ettirdi¤imiz  Avrupa'da emperyalistlerin en ince tuzakla-
r› önce gençli¤in önüne ç›kar›l›yor. Çünkü Fransa'da yoksullar›n öfkesini sokak so-
kak tutuflturan öfke, genç yüreklerden bir taflt› m›, onun önünde durmak, zaptet-
mek hiçte kolay de¤il. 68'in Anti-Emperyalist gençlik hareketinin tarihte b›rakt›¤› iz
bunu gosteriyor, bu izin yeniden tutulmas›ndan, buradan tekrar geçilmesinden
korkuyorlar. Fransa'da gençli¤in eyleminin dilinde ifadesini bulan yoksullar›n
onurlu ve soylu duruflu karfl›s›nda, Frans›z burjuvazisinin sahte kabaday›l›¤›n›n ne-
denide budur.

Dünyay› de¤ifltirmek asloland›r; yaflad›¤›m›z dünya de¤iflmek zorundad›r.Tarih
ta Spartakus'ten bu yana buna hükmünü vermifl, görkemli devrimlerle bunun geç-
mis infazlar› gerçekleflmifltir. Nehirlerin geriye do¤ru akmamas› yasas›, tarih için-
de geçerlidir; Tarihi geriye de¤il daima ileriye do¤ru akar. Tarihin üzerindeki küçük
yol büküntülerine bak›p, tarih ad›na bu yasaya ihanet edenler fena yan›l›yorlar. ‹fl-
te, yüzy›ldan da önce ihanet ettikleri, "eflitlik, özgürlük, kardefllik" ilkesine, ba¤l›
kald›klar›n› vaaz edip, halklar›n aleyhine bu dünya saltanat› sürsün diye demokra-
si masallar›yla tarihe ninniler söyleyip, sonsuz insan haklar› ve demokrasi k›tas› ol-
makla övünen Avrupa'n›n göbe¤inde, Fransa'da sokaklarda dolaflan yoksullar›n
atefli, 68'lerle emperyalizme kafa tutmufl gençli¤e birkez daha, "dersimiz tarih,
unutmay›n kald›¤›m›z yeri" diye ça¤›rmaktad›r. Asya'n›n, Afrika'n›n, Latin Ameri-
ka'n›n ezilen yoksul halklar›na, ad›na Avrupa denilen bu yafll› k›tadan, surekli, hay-
vani bir bencilli¤in, ürkütücü bireycili¤in, topluma karfl› vahflileflmifl ç›lg›n tüketici-
li¤in kültürü en göz al›c› ambalajlarda ithal ediliyor. Avrupal› emperyalistler, di¤er
emperyalist rakip bloklarla girdikleri bu savafl›, halklar› daha fazla uyuflturup, da-
ha fazla yaln›zlaflt›r›p, daha fazla bunalt›p, daha fazla sömürerek kazanmak için, iç
cephede ve d›fl cephede gözü dönmüs bir çaba sergiliyorlar. Günü, bencilce tüke-
tip, geleceksizli¤in ç›kmaz›nda, tüketim makinas›na yem olmak için hergün yenisi-
ni açt›klar› kapanlar›n› yaflam›m›z›n bu en genç güzergah› üzerine koyuyorlar. ‹flte

bu kapanlara düflmemek için, flairin dedi¤i gibi, "yar›n yana¤›ndan gayri, herfleyde
hep beraber diyebilmek için", halklar›n tarihin bentlerini aflarak ço¤al›p günümü-
ze ulaflan kültürüyle buluflup kuçaklaflmal›y›z. fieksper'in dedi¤i gibi, "bir ulusun
türkülerini yapanlar, yasalar›n› yapanlardan daha güclüyse" e¤er bundan baflkada
bir altarnatif yoktur.

Genç Arkadafllar›m,  tarihin sayfalar›n› geriye do¤ru  çevirdi¤imizde tarihi ya-
zanlar›n  hep ezilenler oldu¤unu görürüz.. Bu yasaya genç biliç ve yüreklerimizle
ba¤l› kalman›n ve dünyan›n yeni efendilerine karfl› gençli¤in demokratik cephesini
açarak bu savaflta yerimizi alman›n zaman› çoktan gelip geçmifltir. Bugün, dünya
halklar›n›n bafl düflman› ABD emperyalizmi dünyay› kana bulamaktad›r. Yaflad›¤›-
m›z dünyada kan ve gözyafl› eksik olmamaktad›r. Dünyan›n her yerinde aç, yoksul,
çöplüklerde ekmek toplayan insanlar›n yaflamlar› kader de¤ildir. Dünyadaki açl›k,
yoksulluk, kan ve gözyafl›n›n tek sorumlusu baflta ABD ve AB olmak üzere emperya-
list güçlerdir. Gelin hep beraber tarihi yeniden yazal›m. ABD, AB ve tüm emperya-
list güçlere karfl› DGH ile kuflan›p Karanl›¤› da¤›tacak olan, ayd›nl›k bir dünya için
dünya gericili¤ine karfl› Halk Savafllar›n›n yenilmez silah›n› kuflananlar›n yan›nda,
hakl› bir mücadelenin savaflç›s› olal›m. Bu vesileyle, bugün dünyan›n zirvesi  Eve-
rest'te, dünya halklar›na büyük zaferler için sonsuz ilhamlar veren Nepal devrimi-
ni, ve bu devrimin silahlar›n› tutan genç elleri DGH olarak selaml›yoruz. Dünyan›n
neresinde sömürü varsa bizde orada bu zulme, sömürüye karfl› isyan›n yarat›c›la-
r› olarak var olaca¤›z. Bugün Türkiye- Kuzey Kürdistan topraklar›nda zülum eden fa-
flist, burjuva feodal diktatörlü¤e karfl› mücadele veren doruklar› fethedip yar›nlar›
parça parça kuranlar›n mücadelesi de bizlere rehber olmakta. Emperyalizmin tüm
sald›r› cephelerine karfl› dik duruflumuzda moral kayna¤›m›z olmaktad›r. Bu ne-
denle, emperyalizme ve onun Türk yerli gerici diktatörlü¤üne karfl› 30 y›l› aflan ko-
ca bir tarihle meydan okuyan maois halk savafl›n›n, "Bilmek Yapmakt›r" ilkesinin
mimari, sahte de¤il gerçek devrim önderleri olan 17 Komünistin ölüm haberleri,
yüreklerimize korku düflüren bir karabasan de¤il, bizleri daha da öne f›rlamaya ça-
¤›ran birer iflaret fifle¤i gibi, 17 zafer topu olup kavga ça¤r›s›na dönüfltüler. Onlar›
mücadele gerekçemiz olan ölümsüzler aras›nda, kavgada yani bafl›m›zda her daim
yaflataca¤›z.

Genç Arkadafllar›m; gençli¤in yarat›c› yönlerini prati¤e koymak, zenginlefltir-
mek için tarihten gelen Demokratik Gençlik Hareketi elimizde çok büyük bir de¤er-
dir. DGH her türden emperyalist sald›r›lara karfl› elimizdeki gençli¤in yaratt›¤› can-
l› bir organizmad›r. DGH sensin, benim, biziz. Yar›nlar› kendi ellerimizle kurmak için
DGH'ya güç vermeliyiz, kat›lmal›y›z. Unutmayalim ki hiçbir fley zor degildir, bir fley-
leri baflarmak bizim ellerimizdedir.

Gelecek ellerimizin aras›nda bir kufl gibidir. Onu tutmas›n› ve ileri tafl›mas›n›
bilmeliyiz. Dünyadaki tüm olumsuzluklar›, olumlu yapmak için bir ad›m öne ç›kma-
m›z yetecektir. Her türden gerici kültüre karfl› hep beraber DGH'ya sahip ç›kal›m.
Sanat ve kültür özgürce ifade edilmeli. Sanat ve kültür kapitalistlerin ellerinden bir
rant arac› olmaktan kurtar›l›p, tüm halk kitlelerinin sahiplenmesi gerekir. fiiirleri-
mizi, tiyatrolar›m›z›, türkülerimizi halk kültürü do¤rultusunda gelifltirmeliyiz. Sanat
ve kültürü kollektif birer üretim merkezlerine çevirelim. Yeni eserler yaratmak için
devrimci kiflili¤imizi donanmal›y›z. Emperyalistlerin politik, siyasi, askeri ve kültü-
rel sald›r›lar›na karfl› mûcadele vermeliyiz. Ufak sularla okyanuslar› delme cüreti
ile ileriye bir ad›m daha att›k ve bugün sekizincisini düzenledi¤imiz Enternasyonal
Gençlik Kültür, Sanat Festivalimizle sizlere hayk›r›yoruz.

Her türden emperyalist sald›r›lara karfl› düzensiz, da¤›n›k de¤il organizeli, bile-
flik, örgütlü ve devrimci öfkemizle hayk›ral›m. Baflka bir dünya mumkun bu bizim
ellerimizde.....              

B‹RL‹K  MÜCADELE ZAFER
YAfiASIN DEMOKRAT‹K GENÇL‹K HAREKET‹

Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi   
8. Enternasyonal YILMAZ GÜNEY Gençlik
Kültür-Sanat Festivali baflar› ile sonuçland›

VIII. ENTERNASYONAL GENÇL‹K KÜLTÜR,
SANAT FEST‹VAL‹'N‹N ACILIfi KONUfiMASI

T‹YATRO
1. Mavi Halk Sahnesi’nin 

“Vatan ‹çin” adl› oyunu
2. LKM Tiyatro Atölyesi'nin,

”Topra¤›m›n Renkleri” adl› oyunu
3. Düfller Sahnesi

• En iyi senaryo: 
Tarih Bizi Yaz›yor, Deniz K›z›ler

• En iyi kad›n oyuncu: 
Destina Karakaplan ve Filiz Cevahir

• En iyi erkek oyuncu: 
Kenan Taflkesen

HALK OYUNLARI
1. Kardelen Halk Oyunlar› Ekibi
2. Alevi Kültür Merkezi 

Halkoyunlar› Ekibi
3. Bar›fl Halkoyunlar› Ekibi
• Jüri Özel Ödülü: 

Ekin Halkoyunlar› Ekibi

MÜZ‹K (solo)
1. Baran-Erbil
2. Maria
3. Diren Sertafl
• Jüri özel ödülü: 

Atilla Gül

MÜZ‹K GRUPLARI
1. Grup Kardefller ve Bar›flevi
2. Grup Da¤lara
3. Grup Katran
• Jüri Özel Ödülü: 

Grup ‹syan

fi‹‹R
1. Deniz, “Gelinimiz Zelal”
2. Engin Çelik, “Zaman ve Onlar”
3. Abidin, “17'lere”
• Jüri Özel Ödülü: 

Cemil

ÖYKÜ
1. Gülsüm Karata¤, “Kadraj”
2. Y›ld›z Gül, “Bir Havaalan› Öyküsü
3. Çi¤dem Gündo¤du, “Çiçekler Ç›plak”
• Jüri Özel Ödülü: 

Ayfer Güler, “So¤uktur Dört Duvar”

Festivalde dereceye 
giren gruplar ve kifliler 

ZAZACA GULMECE
OHA DAMA CIXAYDINIZ!!!

WAXT de ju dewede manekerdena Rizay ra ju mordemeke biyo.Riza ke,nivo
dewede cef ki ne beno.Tavi Riza heni zof erzene ke,hawra vaydana..Qewa dewede
nisenoru, milet ki dorme ho de keno top sawo sor ra qeseykeno.Vaydano ke vay-
dano,simara se vaji. Rizay eke vayde iyeke dormedere iki huine tavi. Roze Riza
vano,"hewne mi heni teniko,heni teniko ke,simara se vaji!vizike ki lewe mira vazo
viz sero,ez hesun pe!Milocike ke levo mira giran giran bero sero, ez hesun pe!
vatena mi awa ke,hevne mi zof teniko!

dewij peye cewi niseneru vane,ma nezoneme sekerime,na Riz zof erzeno.hu
hode vane,haqra ve xere,ala sonde vo ma na Rij re ciye bikerime.axire beno su.
Omnoniyo,zof ki germa.Riza xanima hora vano "ere Mele,zere zof germo,cile mi
bere sere bonide rafiye,ez horeson sere fina ra,Riza ki hore sonosere bon de
kunora, xanima hu ki sona zere de kunara.

dowize ke sodir juminde qeseykerde, bene top sewe letede sone tholave Rizay
cene, sere bonira ane war, bene werte cadide nane ru,terknene sone.Riza qeytan
po nigmeno.

Axire beno sodir, beno sodir.Munufise dewe, televu ceno,keno pir ke bero
suke mektev.Yeno werte dewe ke nu ciko!Ju cil haniyo rae ser!sofer sas
beno!"Halla halla"vano!"Lawo nu ciko,nu kamo na rae ser cil fisto ra siyo hew-
na."Rae qorna cineno,ey,qeytan veng nevejino,ne dest nanoro qorna munufisi
deste ho qornara hawa nifino.Xeyle ke qorna cineno,orga sare serra fino hawa,
cimune hu reye keno ra niadano.niadano ke, nu munufise dewe wo!

Riza yenora ho ser,eve hers vano "OHA DAMA CIXAYDINIZ!"



14 Kültür Sanat

Solucan sinek ve tavuk dnalar›n›n benzeflti¤i maymunsal davran›fllar› tavana vur-
mufl bir insanc›k olman›n erdemiyle...

Kadraja s›¤amayanlar› seviyorum, okuyamad›¤›m kitaplar› ve izleyemedi¤im filmleri
birde... Birde bunal›m yaflay›p solucanlaflt›rmay› flu köhneliklerimde kayboldu¤um haya-
t›m›. Zira baflka bir evrende baflkalaflm›fl ve yar›m yamalaklaflm›l›¤›mla buluyorum ken-
dimi. Hofluma gidiyor böylesi. Bugün yirmi befl kere topaç çevirdim, befl kere ifledim, ye-
di fleye üzüldüm, bir kere a¤lamakl› oldum, biraz üflüdüm, hastaland›m. Bokböce¤i ya-
flant›m› giyindim gene üstüme... Yak›flt›ramad›¤›m bir imgelemki bu yüklendi¤im zor ar-
t›k içinden ç›kmas›da, ve zor art›k ç›k›las› bir iç aramakta. Nafileli¤imde böyle yitip gide-
ce¤im iflte. Aylardan ne y›llardan kaç ve bugün günlerden hangisi... Solucan Sal›n›n ma-
temimi çöken ömrüvucuduma? 

‹flte ne dokunakl› bir hayat ne dokunakl› bir film senaryosu bu! Hayat›mdan al›n›p gi-
dilenlerle çald›rd›¤›m nice güzel fleyle, elimde avucumda kalm›fl bir g›d›ml›k takât›mla
ne dayan›las› bir kabus... Bekle ve görlerin uzam›fll›¤›yla ve kendime yediremedi¤im sü-
lükleflmifl ve sümsükleflmifl ömrümle yafl›yoruz iflte abicim bu günüde böyle kurtar›yoruz
diyerek ve hiçbir aç›l›m›na dalmadan hayat›n öylece sürüyorum karanl›k tarlam›. Ektik-
lerim nafile biçtiklerim bofl fleyler. Bu yüzden bu kadar, bu kadarc›k herfley. Bir nihavent
heyecanda kaybolup gitmelerle takas›m bu karanl›k izbe sokaklar›mm›fl me¤er. fiimdi
kim kimden ve niçin, neye dayanarak özür dilemeli? Hatan›n büyü¤ü  hatalar aramak flu
ömrü hayat›mda! Nedenselli¤inde önünü sonunu göremedi¤im yaflam bulamac›! 0 m be-
ni ne labirentine buluyor ne yoruyor eskisi gibi, ama yinede sang›k›yor ... S›k›l›yor içim.
Bir umut , bir heyecan... Baflka ne için yaflayabilirim ki? Hepsi geride ve çok uza¤›mda ka-
lan an›lara el sallayarak ve göz k›rparak zaman zaman ay›rd›na varmadan oralarda
uzun uzad›ya kal›p kendimi paralayarak ve asl›nda bu güne dönüflü imkans›zlaflt›¤› nok-
tada bir bak›ml›k yakalad›¤›m çözümün çözümsüzlükte yitip gitmek oldu¤unu anlayarak
ve asl›nda hiç yaflamad›¤›n› bilmenin verdi¤i kab›z duyguyla daha ne kadar kusabilirim
içimde kendi yata¤›na akan irinimi. HAYIR! Böyle olmayacak. Olmuyor çünkü. Olmad›¤›
için olmuyor. Desem yine olmuyor. Çünkü olurundas›zl›klarda gezinmek benim suçum
oluyor bu kez. Olunas› fleyler yapmaksa hiç içimden gelmiyor iflte. A¤layay›mm› yani. Ora-
laram› gömüleyim yine... Bir y›¤›n kitap alm›fl›m. Yine ald›m, al›r›mda daha. Hangisi bu
kadar yana yak›la sevmeme ra¤men bana ac› vermedi. Hiçbiri. Kap›ld›m› bir girdaba böy-
le gidiyormufl demek. Ac› çekmek erdem de¤il a can›m›n içi. Biz kendimizi yaflama para-
latt›¤›m›z› san›p asl›nda bir hiç olman›n erdemi bulma soka¤›na çoktan girecekken sa-
pa kalm›fl›z bir yerde ucunu sonunu göremedi¤imiz bir boka bulanm›fl›z... Anl›yormusun
? Kendimi yaz›yorsam bilki irinimi kusuyorumdur yine.  Ba¤›fllanmas› zor bir noktada dö-
nülmez bir ufkun az gerisindeki o yakan duyguyla çalan kilise çan›n› ve gece yar›s› oku-
nan sâlâ seslerini affetmeyece¤im... Gizlendi¤im delikten ç›karmak isterken beni, neden
derinlerine iyice t›kt›¤›m› bilmeden affedilmez yaflant›m› yine yar›m yamalakl›¤› ve yara-
l› yerleriyle öpmeye çal›saca¤›m. Ki buda ay›planamaz bir çile yuma¤›m... Bir intihar
mektubuna s›¤amayan ne gerçekler varken bunlar›n binde birini yazabilme u¤rafl› veri-
yorum iflte. Ac›yorum her yerimden. Böyle de¤ilki bu hayat. Böyle de¤ildi! 

Son olarak sevdiklerime selamm› yollamal›y›m, bir veda bile etmeden çekip gitme is-
te¤ini ba¤›fllamalar›n›m› dileyeyim. Onlar› asl›nda ne çok sevdi¤imi ama lanet olsunki ar-
t›k dayanamad›¤›m› ve beceremedi¤imimi kusay›m yüzlerine. Hiçbirfley yapmayaca¤›m.
Birden, apans›z gitmenin sadeli¤ine erece¤im. Topyekün herfleyim gibi sade ve k›r›lgan-
l›¤›mda hayat›m›n baflka türlü olamazd›l›¤›n yürek at›fl›nda ve kalp a¤r›s›nda... 

El ve da...

Bu mektubu okudu¤umda oldukça etkilenmifl ve flafl›rm›flt›m. Nas›l olurda bir insan
böyle kaleme alabilirdi hayat›n› ve belki sahteliklerin ard›ndaki gerçek hayat›. Ve nas›l
hangi cesaretle isimsiz ve adressiz olarak ve hiç tan›mad›¤› bir adrese gönderebiliyordu.
Tatilden yeni dönmüfltüm. Henüz üstümden atamam›flt›m yinede gerginli¤imi. ‹flyerimden
arkadafllar daha ne kadar dayanabilece¤imi bu iflin art›k böyle çözülmeyecegini anla-
mam gerekti¤ine ikna edip kafam› toplamam için tatile ç›kmam gerekti¤ini kafama yer-
lefltirdiler. Ertesi gün hemen biletimi al›p ne kadar uza¤a gidebilirsem gittim. Japonlara
hep bir önyarg›m vard› taki hobi olsun diye gramer bilgimi artt›rmak için gitti¤im dil kur-
sunda birebir onlarla tan›flana kadar. Bu kadar sade yaflant›lar› ve erdemleri olan insan-
lar görmedim flimdiye kadar. Yuri kurs bittikten sonrada aras›ra telefonla görüfltükle-
rimden biri. Hemen oraya bir bilet ald›m. Oda eflinden boflanm›fl k›z çocuguyla ve iflsiz
ama yinede hayattan zevk alabildi¤i bir yaflam sürüyor. ‹ki hafta az geldi. Biraz buruktuk
ayr›l›rken. Kar›m›n deniz kazas›nda ölmesinden bir y›l geçmesine ra¤men hala kendimi
toparlamam›fl olmam onu anlay›fll› k›l›yorsada yinede halime üzüldü¤ünü gizleyemiyor-
du. Onsekiz saatlik uçak yolculu¤undan sonra kendimi zor att›¤›m evime gelmifltim ve
posta kutumdaki mektuplar›n içinden bu ad› san› belli olmayan mektup gözüme iliflti. Ki-
me gönderildi¤ide yaz›lmam›flt›. Ve bu bir intihar mektubuydu sonradan ö¤rendi¤ime gö-
re. Kar›m›n o gün k›sa kestirdi¤i saçlar›yla ela bakan gülen gözleri ve en sevdi¤im gülü-
flüyle çekilmis foto¤raf›n›n  önüne usulca indirip bir kaç gün öylece zarf›ndan çikarma-
dan b›rakm›flt›m. Taki ifl ç›k›s› Pedi ›srarla bir kadeh birfleyler!  içip benimle moralimi dü-
zeltmek ad›na vakit geçirmeye niyetleninceye kadar. Geldi¤imizde Tiger, sevgili kar›m
Betty’nin sevimli köpe¤i bizi kap›da karfl›lad›. Bir dufl almal›yd›m önce. Pedi birer kadeh
buzlu viski haz›rlay›p eskilerden bir bir plak takt›. Ve dufltan ç›kt›¤›mda oldukça flaflk›n
gözlerle elinde tuttu¤u bir dosya ka¤›d›na iyice kilitlenmiflti, ki odaya girdi¤imi duymad›
bile. Pedi oldukça iyi bir insan olmas›na ra¤men baflkalar›n›n özel hayatlar›na bal›klama-
s›na girmektende kendini alamayan biriydi. Bu yapt›¤›na flafl›rmad›m bu yüzden. Yinede
tuhaf bir gerilimle h›zla elinden ald›m mektubu. 

-Bunu okumaya hakk›nda yok Pedi. Benim bile de¤il bu mektup. Do¤rusu kime ait ol-
du¤unu bile bilmiyorum. Yar›n postaneye geri gönderecektim.

-‹yi ama çok ola¤anüstü birfley bu, ve sen bunu aç›p bir kez bile okumad›nm›
-Hay›r elbette okumad›m. ‹lk gördü¤ümde banad›r diye zarf› aç›p sonra üstünde biri-

ne dair bir yaz› görmeyince ve hayli yorgun oldu¤umdan orda b›rakt›m ve açmak hiç
içimden gelmedi.

-Ama onun ne oldu¤unu bile görmeden üstelik üstünde isim yazmasada belki sana ait
olabilece¤i gelmedimi akl›na

-Hay›r elbette onu düflünecek ve ilgilenecek bir psikolojide de¤ilim Pedi biliyorsun. Ve
flimdi nihayet içimizden biri onda neler oldu¤unu biliyorken söylermisin banam›?

-Bilmiyorum. Belki sanad›r. 
-Ne yani sonuna kadar okudun ve sende anlamad›n kime oldu¤unu öylemi.
-Evet çünkü bu bir intihar mektubu ve san›yorum hiçbir amac› olmadan öylesine bi-

rine gönderilmek üzere postaland›. Belki bunu yazan herkimse intihar bile etmedi. Biraz
oyun oynamak istedi. 

-Hmm. fiimdi baksam iyi olur. Nede olsa mektubun bekaretini bozmufl birileri oldu.
Mektubu bitirdi¤imde yüre¤imde bir sanc› duydum. Sanki birileri art›k bir seneden

beri bana olan duygular› kaleme alm›flt›. Çok etkilenmifltim. Yinede belli etmedim ve zar-
f›na yerlefltirip hemen kald›rd›m. Pediyede bu konu hakk›nda tek kelime daha duymak is-
temedi¤imi söyleyerek müzik eflli¤inde buzlu viskilerimizle ifl yerinde dönen dolaplar üze-
rine konufltuk. 

Pediyi geceyar›s› yolculad›ktan sonra dehfletle mektubu tekrar okumaya koyuldum.
Ertesi gün hiç olmad›¤›m kadar kararl› bir flekilde ifle gittim ve  istifam› verdim. Banka-
daki paramla bir süre daha idare edebilirdim bu arada art›k bo¤uldu¤um bir ifl yapmak-
tansa kendimi zevk alaca¤›m sade bir ifle vermek daha iyiydi . Çünkü Betty’den sonra ha-
yat sanki bir yerlerde dondurulmufltu benim için. Ve biraz içimi ›s›tacak birfleylere ihti-
yac›m vard›. Önce kimliksiz yazar›n pefline düfltüm. Tabi bu kolay olmad›. Hangi  postane-
den at›ld›¤›n› kontrol ettim. Dortmund’tan at›lm›fl mektup. Arabama atlay›p Dortmund’a
gittim. Birkaç eski arkadafl›mdan yard›m istedim izini bulmak için. Tabi gizli tutarak ne-

denleri. Sonunda Eisenerden at›ld›¤›n› buldum. Ve yaklafl›k bir ay›m› polis kay›tlar›n› ve
hastane kay›tlar›yla adli vakalar› incelemekle geçirdim. Cinayet ve hastal›ktan ölme va-
kalar›n› eledikten sonra onsekiz adet ilginç vaka kal›yordu elimde. Bunlardan üçü kaybol-
duktan haftalar sonra ölü bulunan kiflilere,  afl›r› h›zdan trafik kazas›nda ölenlere, ikisi
kendini asarak ölenlere, üçüde afl›r› dozda eroinle alt›n vurufl yaparak ölenlere aitti. Tek
tek bu kiflilerin evlerini ziyaret ettim. Bu çok ac› veren birfleydi. Nede olsa yaklafl›k iki ay
önce ölmüfl olan yak›nlar› hakk›nda onlarla konuflmaya giden bir yabanc›yd›m. Ne polis-
tim ne doktor nede bir arkadafllar›yd›m. Bir kaç›na ulaflamad›m. fiehri terketmifllerdi. Bir
iki kiflide görüflmeyi reddetti. Bunlar› not edip daha sonra bir ç›kar yolunu bularak elim-
de kalanlar› eledikten sonra tekrar görüflmeyi deneyecektim. Kendini tavana asarak
ölenler daha sonuca yak›n gibi geldi. Nede olsa bu bir intihar yolu de¤ilmiydi. 

Kap›y›  bembeyaz saçl›, seksen yafllar›nda bastonla yürüyebilen bir kad›n açt›. ‹çeri-
den genzi yakan tuhaf ac›mtrak bir koku insan›n yüzüne vuruyordu hemen. Beni oldukça
nazik karfl›lad›. Hemen konuya giremedim. Birer kahve içtik önce. Sonra bana 

-onun arkadafl› m›s›n›z diye sordu
-... cevap veremeden a¤lamaya bafllad›
-Niçin böyle yapt›¤›na hala bir anlam veremiyorum. Ona herfleyi sunmufltuk. Onun

böyle bir yol seçmesi için hiçbir neden yoktu. Tamam yemek so¤uk olunca asabileflti¤ini
bile bile o gelmeden ›s›t›p geldi¤indede yatm›fl oldu¤umdan yemekleri so¤uk so¤uk ye-
mesine sebep oluyordum ama yinede arkadafllar›yla görüflmesine mani olmuyordum.
Onca aylak ve serseri olmalar›na ra¤men torunumun arkadafllar›na bu halimle elimden
gelen nezaketi gösteriyordum. Neden anlam›yorum . Bir neden göremiyorum. 

Biraz soluklan›p ve gözlüklerinin ard›ndan gözyafllar›n›  kurulayarak
-Yaln›z evlad›m sizi daha önce hiç görmedim yan›nda. Son zamanki arkadafllar›ndan

birimiydiniz.
-Hay›r
A¤›r aksak kalk›p eski bir dolaptan bir ka¤›t parças›yla döndü ve durdu önümde.
-Bak evlad›m bunu yaz›p b›rakm›fl. Hiç anlam›yorum. Hala sorup duruyorum nerde

yanl›fl yapt›¤›m›. Annesi öldü¤ünden beri ona ben bakt›m. Annesi o daha üç yafl›ndayken
öldü. 

Mektubu iflaret edip. 
-Bakmama izin verirmisiniz? diye çekinerek sordum
Mektubu bana uzat›rken yapt›¤›m iflten flu yafll› kad›n› soktu¤um bu halden ve her-

fleyden rezilce tiksindim. Tabi önce kendimden. Serserice ve argo bir a¤›zla hayat›na gir-
mifl herkese küfürler ya¤d›ran bir mektup yaz›lm›flt›. Aletinin küçüklü¤ünden duydu¤u
utançtan ve k›z arkadafli Amelie’nin seksinden zevk alamamas› yüzünden onu kasap b›-
ça¤›yla öldürerek derisini yüzdü¤ü bir köpe¤in içine doldurmaktan ve nice i¤renç fleyden
daha bahsediyordu. Ananne senin am›n› sikeyim diye bitiriyordu. 

Tek bafl›na bu korkunç ve ürpertici havada soluklanarak yaflayan yafll› kad›n›n ›srar-
lar›na ra¤men daha fazla kalamay›p hemen s›k›nt›yla ve utançla terkettim oray›. Di¤er
kendini asarak intihar eden kiflinin evini buldu¤umda oldukça geç olmufltu. Bir otel bu-
lup hemen yata¤a att›m kendimi. Biraz dinlenmeden devam edemezdim. Sabah kalkt›¤›m-
da hala bir aydan beri karfl›ma ç›kan ve hayat›mda hiç görme¤im yaflamlara girmifl ol-
man›n ve bunlar›n yaratt›¤› allak bullakl›kla nas›l bafledebildi¤ime flaflarken ve yinede
hala umutla not defterimi kar›flt›rd›m. Odamda kahvalt› ettikten sonra di¤er vakan›n evi-
ne gittim. Oldukça sapa bir yerdeydi. Zile iki kere basmama ra¤men kap› aç›lmam›flt›.
Üçüncüye basarken kap›da iki k›z çocuguyla genç bir kad›n karfl›lad› beni. 

Baflta eve almak istemedi. Oldukça korkuyordu. Gözlerinde hep bir dalg›nl›k ve endi-
fle vard›. Ona zarar vermek için gelmedi¤ime ikna edebilecek cümleler ar›yordum. Üstü-
mü aratt›rd› çocuklar›na elinde bafl›ma do¤rulttu¤u silahla.  Bir parça giysiyle holde öy-
lece k›p›rt›s›z duruyordum. K›zlardan biri

-Anne, temiz diyince kad›n rahatlad›. Silah› indirmeden tek parça kalan donumuda in-
dirdi

Küçük k›z hemen ba¤›rd›
-Ne kadar korkunç fley bu anne 
Kad›n heryerimi tekrar yoklad› saç aralar›mda yada hayalar›mda saklad›¤›m mikros-

kobik bir biyolojik silahm› ar›yordu bilmiyorum. Yinede buradan sa¤ ç›kabilmek umuduy-
la ve kahvemi içerken bile do¤rultulmufl bir silaha konuflmak insan›  oldukça geriyordu.
Kad›n gerçek anlamda bir paranoyakt› ve bu gidiflle flizofrende olabilirdi. Çocuklar›nda
pek sa¤l›kl› oldu¤u söylenemezdi zira küçük k›z ç›karken aletime sald›r›p  avaz avaz

-Anne ben yine görmek istiyorum diye a¤lamaya bafllad›.
Kap›n›n d›fl›na ad›m atar atmaz koflarak arabama bindim ve son h›zla uzaklaflt›m ora-

dan. Kocas› intihar etmeden önce korkunç bir kavga geçmifl aralar›nda. Bunu çocuklar
anlatt›. Adam›n yüzbin Euro kumar borcu varm›fl. Herkes yatt›ktan sonra kendini çat› ka-
t›nda bir çamafl›r ipiyle asm›fl. Ve beni ikna eden tek fley adam›n gerçekten okuma yaz-
ma bilmemesi. Hayat›n› kumar oynayarak geçirmifl biri. Ve kad›nda beni kumar hayat›n-
dan borcu olan biriyimdir ve onlar› öldürmeye geldim sanarak onca tedirgin ve isterikti. 

Kafam› toparlamam laz›md›. Elimdeki verilerle hiçbiryere varam›yordum. Kendimde
alt›n vurufltan ölenlerin aileleriyle görüfltükten sonra bakal›m geri dönüp görüflemedik-
lerimle görüflme gücü bulabilecekmiydim. Vazgeçmek en iyisiydi asl›nda. Hiç yoktan bir
yola girdim ve dönemiyorum. Bu saçmal›k. Hem birinin eflflek flakas›da olabilir bu Pedi-
nin dedi¤i gibi. Neden olmas›n. Neden bu kadar ciddiye ald›m. Neden Betty’nin ac›s›yla
sürdü¤üm hayelet hayat›m› b›rak›p bu tozlu kasabada hiç bilmedi¤im hayatlar›n ve ölüm-
lerin içine burnumu sokmaya kalk›flt›m. ‹flimdende istifa ettim. fiu halimi bir görseler.
Ac›rlarm›,  gülerlermi..? Hay›r ama art›k dönemem. En az›ndan flu ifli bir flakadan ibaret-
te olsa bir hiç u¤runa vaktimi tüketti¤imi bile bilsem çözmeliyim. Günün ilk ›fl›klar›yla Ei-
seiner’daki uyuflturucu bata¤›na varm›flt›m. Kap›y› açan olmad›. Befl on dakika beklerken
bir sigara içtim. Hava so¤uktu üflütmüfl olmal›y›m hapfl›rd›m. Arkadan bir ses

-Sa¤l›kl› yaflay›n  diyerek beni ürkütüp daha sonra kap›dan çekilmemi isteyerek
anahtarlar›n› ç›kar›p açt› kap›y›. Arkas›nda bir genç k›zla ellerindeki torbalar› özenle içe-
ri yerlefltirdiler. Kap›da bekliyordum. Kimi arad›¤›m› sordular. Derdimi usanm›fl bir flekil-
de anlatt›ktan sonra, buyur edildim ve her gitti¤im yerde içti¤im kahvelerden t›kanm›fl
olmaktan bir papatya çay› istedim. Mutfakta ve di¤er odalarda ald›klar› eflyalar› yerleri-
ne yerlefltirirlerken k›s›k sesle konufltuklar›n› iflittim. Yinede duyamad›m ne konufltukla-
r›n›. Belki yine bir silahla karfl›ma ç›kan deliler evinden birine gelmifltim yada burda be-
ni öldürseler kimsenin haberi bile olmayacak bir pskopatlar deli¤inde t›kal› kalm›flt›m .
Belirsizlikler içinde beklerken genç k›z elinde k›rm›z› flarapla içeri girdi. Papatya çay›m›z
yok ama severseniz k›rm›z› flarap so¤uk alg›nl›¤›n›za da iyi gelebilir diyerek elindeki bar-
da¤› uzatt›. Tereddütsüz ald›m ve bir dikiflte içmek gibi bir aptall›k ettim. Midem bofltu ve
fena halde çarpt› bu içirdikleri k›rm›z› flaraptan baflka tad› herfleye benzeyen içecek. Bir-
kaç bardaktan sonra konuflamayacak hale gelmifltim. Bununla birlikte bulundu¤um or-
tamda kimi arada¤›m d›fl›nda bana soru sorulmam›fl ve ordan burdan konuflarak geç-
miflti. Konuya bile girme f›rsat› bulmadan, kendimi banyoda, kap›da karfl›land›¤›m genç
çocuk taraf›ndan kusturulurken buldum. Düfltü¤üm durumun fark›na vard›¤›mda utanç-
tan yüzüm k›zararak kendimi kap›ya  att›m. ‹zin vermediler.  Koltu¤a yat›r›p üstüme bir
battaniye örttüler. Öyle! rahat ve içtendilerki, kendimi ancak evimde böyle rahat hissede-
bilirdim. Benim kimin nesi oldu¤umu bile bilmeden nas›l böyle rahat olabilirlerdi hem.
Gece yar›s› uyand›¤›mda bafl›m zonkluyordu ve üst kattan sesler geliyordu. 

Sessiz olmaya çal›flarak duymaya çabalad›m. Merdivenlere do¤ru yürüdüm. Heryer
karanl›k olmas›na ra¤men basamaklar›n hangi yönde oldu¤unun akl›mda kalm›fl olmas›-
na hiç bu kadar sevinmemifltim. Bir kaç basamak ç›kt›ktan sonra k›z›n sesini net olarak
duyabildim

-Ailesinden biri olmayaca¤› ne malum. Hem belki k›zlar›n›n ölümünden bizi sorumlu
tutacak. Düflünsene bafl›m›z›n ne kadar belaya girebilece¤ini.

-Saçmalama Kristin, Güzin’in ailesinin  olmad›¤›n› annesi onu do¤ururken öldükten
sonra babas›n›n intihar etti¤ini hiçbir akrabas›n›n onu sahiplenmedi¤ini ve Türkiyede
Aziz Nesin Vakf›n›n onu büyüttü¤ünü buralara ne flartlarda geldi¤ini sende biliyorsun.

-Ama belki y›llar sonra bir akrabas› zavall› k›z›n izini bulmak için buralara gelmifl ola-
maz m›? Belki buralarda bir akrabas› vard›. Hem Almanyada ne kadarda çok Türk var di-
yen sen de¤ilmiydin. Onun ‹stanbul’daki çok sevdi¤i bir iki dostu vard›. Onlardan biridir
hem ailesi de¤ilse bile. Ve o zaman buda aç›klayamayaca¤›m›z bir sorun yuma¤› ç›kar›r
ortaya. Art›k s›k›ld›m bu tür fleylerden. Sakin ve dingin bir yaflam istiyorum. Sadece iki-
miz. 

-Neden olmas›n
-Afla¤›da yatan bir yabanc› yüzünden mesela olmayabilir. Yine biz binlerce sorunun

içine girebiliriz. Hatta onlar›n katili olarak suçlan›rsak hapislerde çürürüz. Hay›r istemi-
yorum bunu. Derhal onu uyand›r›p herfleyi neden burda oldu¤unu sormak istiyorum. Ne-
den evimize geldi¤ini neden kimi arad›¤›n› bilmedi¤ini sadece eroinden ölmüs birini di-
yebildi¤ini, polismi dedektifmi oldu¤unu herfleyi ögrenmek istiyorum. Belkide hiç olmad›-
¤›n› sand›¤›m›z akrabalar›ndan biri yada çok sevdi¤i bir dostunun peflimize takt›¤› bir de-
dektiftir. 

-Sakinlefl biraz Kristin. Sabah kahvalt›dan sonra herfleyi sorar›z. Sab›rl› olmay› ögren.
-Sab›r m› dedin. Sab›r m›? Bana nas›l bunu söylersin. Evlenmek için yedi senedir sab-

rediyorum. Tamam evlenmeyi art›k düflünmüyorum yada bu flekildede gidece¤ine kendi-
mi ayarlad›m ama ya di¤erleri, beni defalarca aldatmana ve bir türlü kötü al›flkanl›klar›-
n› b›rakmamana sabretmem, devletten ald›¤›m›z yard›m› bu kadar rezil fleylere harca-

mana göz yummam ve bu yaflant›ya sabretmem ne!  oluyor peki. Hay›r hay›r bana sab›r-
dan bahsetme Larry. 

-Peki hakl› oldu¤un konular var diyelim. Yinede ne bekliyorsun, yani afla¤› gidip ada-
m›n yakas›na yap›fl›p seni orospu çocu¤u derdin ne neyin peflindesin öt bakal›m diye bo-
¤az›n› s›k›p orada öldüreyim mi. Ne bekliyorsun?

Sesleri duymam zor oldu¤undan bir basamak daha ç›kt›m. Tabi basamaktaki süs
saks›lardan biri devrilene kadar kendimi hala vaktimin oldu¤una inand›rm›flt›m bir an
önce kaç›p gündüz vakti ve adamak›ll› herfleyi anlatmak üzere dönece¤ime. Yinede bafla-
r›l› olamam›flt›m. Ifl›klar yak›ld›. Ve genç adam önde k›z arkas›nda afla¤› inerlerken

- Su almak için uyanm›flt›m. Karanl›kta önümü göremedi¤imden... fleklinde z›rvala-
mam bitmeden aksi bir bak›fl att›lar birbirlerine. Ve çok istenilen oldu.

‹ndiler ve konuflmaya bafllamak için k›z bana suyumu getirdi. Susamam› inand›r›c›
bulmad›¤› suyu uzat›fl›ndan belliydi. Ben  hemen sözü al›p tart›flmalar›na sebep olmaya-
cak flekilde hikayemi anlatt›m. Kar›m Betty’i Tiger’i, iflimi, Japonya seyehatimi, mektubu
ve istifam›. Ve bu zamana kadar bafl›ma gelenleri. 

Onlarda dört arkadafl yaflad›klar› zaman› herbirinin hayat›n› ve yaflam flekillerini
özetlediler. Hemen hergün üniversiteden aylak  serseri her tipten ve yaflay›fltan arkadafl-
lar›yla verdikleri partileri, hepsinin uyuflturucu kulland›¤›n› ve ev ardafllar› Stief  ve Gü-
zin’in çok iyi anlaflt›klar›n› ve hiç bir ifli yaln›z yapmad›klar›n› ölüme bile birlikte gittikle-
rini anlatt›lar. Stief’in bir ailesi vard›. Stief’in ailesine  ve Kristinle Larry’e b›rakt›¤› mek-
tupta bir önceki günden herfleyi planlad›klar›n› ve hayatlar›nda  sadece intihar mektup-
lar›n›n ayr› olaca¤›n›  yazd›¤›n› söylediler. Larry heryeri aramalar›na ra¤men ne polisin
nede kendilerinin bir intihar mektubuna rastlamamalar›ndan dolay›!  Güzin’in b›rakmak
istedi¤i bir mektup bile olmayaca¤›na karar verip bunuda  Stief’in mektubundan ayr› bir
mektup yazmak istememesinden yazmad›¤›na karar verip konuyu kapatt›klar›n› düflün-
dü¤ünü söyledi. Evet olay oldukça ilginçti. Stief aileisine verilmesi üzerine b›rakt›¤› mek-
tupta onlar› reddetti¤ini ve sadece bu mektupla yetinmeleri gerekti¤ini, katolik bir ailesi
oldu¤undan inançlar›n›n köklülü¤ünden yararlanarak kendisi bir ateist olmas›na ra¤-
men cenazesine gelmemelerini söylemifl. Ailesi göz yafllar› içerisinde bunlar› bize bildi-
rirken, elimizden gelen birfley yok, o¤lunuzun son iste¤ine sayg› duyun demekten baflka
çaremiz yoktu. Güzin’inse her zaman içtikten sonralar› ölürsem Stiefle ayn› yere gömül-
mek isterim. Altl› üstlü. Ama ben üstte olmal›y›m. Derinlik korkum var biliyorsun Stief di-
ye flakalafl›p  kahkahalarla güldü¤ünü çok duymufltuk. Bu yüzden böyle yapt›k. -diye özet-
ledikleri olay kafam› kar›flt›rm›flt› yinede.

Duyduklar›m beni dehflete düflürmüfltü. Tüylerim ürpererek, arad›¤›m kifli olabilece-
¤ini bir yandan hiçte istemeyerek bilmek istiyordum. Çekinerek ve titrek bir tonda

-Ona ait bir el yaz›s› görmem mümkün mü diye sordum
Kristin hemen yukar› ç›kt›. Oda heyecanlanm›fl gibiydi. Larry üzüntüyle arkadafllar›na

ait herfleyi  kolileyip bodruma kald›rd›klar›n› yaln›z Kristin’in Güzin’e olan afl›r› sevgisin-
den ve hala ölümünü kabullenememesinden belki birfley bulurum diye kald›rmad›¤› bir-
kaç günlü¤ü saklad›¤›ndan ve muhtemelen onlar› getirece¤inden bahsetti. S›k›nt› ve he-
yecan kar›fl›m› hayat›mda duymad›¤›m bir hisle orada oturmufl dalg›n beklerken cebim-
den mektubu ç›kard›m. Kristin gözlerinde yafllarla geldi¤inde mektuba dalm›flt›m. Rasge-
le bir sayfas›n› açt›m ve mektubu di¤er sayfas›nda tutarak karfl›laflt›rd›m sonra baflka
sayfalara önden arkadan ortadan rastgele karfl›laflt›rd›m. Hepsindede dikkati çeken ba-
zen sa¤a yat›k, bazen sola yat›k, bazen ! dikine , kiminde yuvarlak kiminde keskin hatlar-
la yazm›fl olmas›, t›pk› elimde buruflmufl mektuptaki gibi. Uzun süre susarak oturduk.
Evet haftalardan beri çözmek istedi¤im fleyi çözebilmistim, üstelik daha aylar sürece¤ini
düflünürken. fiimdi ne olucak peki. Niye böyle bir u¤raflin içine girmifltim. Neydi beni tüm
bunlara iten fley. Burda bitmesimi gerekiyordu hemen ordan uzaklafl›p bir daha dönme-
mecesine gitmemmi gerekiyordu. Yinede öyle yapamad›m. Otelimi telefon numaram› b›-
rak›p bir iki günlü¤üne Güzin’in günlüklerini okumama izin vermelerini istedim. Bir gü-
ven vermifl olmal›yd›m ki, sorun ç›karmad›lar. Kristin hala mektubu okuyordu ben kap›-
dayken.  Sizde kalabilir nede olsa ben sizden daha yabanc›y›m mektuba yinede bir foto-
kopisini alaca¤›m geldi¤imde. Perflembeye görüflmek üzere deyip ç›kt›m. Hava ayazd› ve
o gece otele gitmedim. Arabamla gezdim bilmedi¤im yerleri. Salafl bir restorantta üç bi-
ra içip patetes k›zartmas› yedim. Betty’in foto¤raf›na bak›p göz yafllar›m› gören garson
k›z halime ac›d›¤›ndanm›d›r bilmem bana bir bira daha ›smarlad›. Karfl›ma geçip biraz
sohbet etti. Dükkanda benden baflka kimse yoktu. Dertlerimden kurtulmak istiyorsam
baflkalar›n›n dertlerine kat›k olmam gerekti¤ini onlar›n izini sürmem gerekti¤ini söyledi.
Ben tek kelime etmedim. Sürekli konufltu. Buraya içkiçi kocas›n›n dayaklar›ndan usand›-
¤› için kar›n toklu¤una gelip çal›flt›¤›n›. Ald›¤› paray›!   yinede kuruflu kurufluna kocas›na
vermek zorunda oldu¤unu yoksa buraya gelip rezillik ç›kar›p onu zorla eve götürdükten
sonra ac›mas›zca dövdü¤ünü anlatt›. Buran›n sahipleri iki yafll› çiftse olanlardan rahat-
s›z de¤ildi. Az paraya har›l har›l çal›flan bir garsonu kim istemezdi. Üstelik küçük bir yer
baflka birine ihtiyaçlar›da olmuyordu ö¤len iflçilerin yemek saatleri d›fl›nda. Kad›n anne-
sinden babas›ndan, alt komflular› Günter’in bir erkekle evlendi¤inden onlar›n nas›l ço-
cuklar› olaca¤›na akl› ermedi¤inden çocuk sahibi olamad›¤› için kocas›na duydu¤u öfke-
den, kocas›n›n içki yüzünden k›s›r oldu¤undan ve buna benzer ne kadar ayr›nt›l› Allah’›n
cezas› konu varsa herfleyden bahsetti. Gün do¤mak üzereyken iri yar› bir adam girdi. Sar-
hofltu ve garson kad›n hemen tezgah›n arkas›na geçti. Siparifl alaca¤›n› umarken, kavga-
ya bafllad›lar. Adam bofl bulunup bir yumruk att› kad›na. Kad›n a¤r› içinde a¤layarak kü-
fürler savurdu. Bir bira içti karfl›ma geçip salyal› gülerek. Moralimi bozan hangisiydi bil-
meden, kar›s›n› dövmesimi, bu salyal› gülüflümü bilmeden bir yumrukta ben onun sura-
t›na geçirdim. Bu öyle bir rahatlamayd›ki, sanki y›llar›n biriktirdi¤i bir öfkeyi hiç tan›ma-
d›¤›m flu izbandut heriften al›yordum. Adam› yere yat›r›p tekmelemeye, yumruklar›m› da-
ha sert vurmaya bafllad›m. Kafas›na gözüne savurdu¤um yumruklar ve hayalar›na att›-
¤›m tekmelerden olmal› dudaklar›ndan süzülen kanla birlikte adam hareketsizleflmiflti.
Kad›n dehflet içindeki gözleriyle tezgah›n ard›ndan bakarken Benimle ya flimdi gelirsin
yada  bir daha a¤z›n› açmazs›n dedim. Korkuyla bafl›n› sallad› sadece. Adam›n nabz›na
bakt›m. Hala sapasa¤lamd›. H›rsla ç›kt›m. Arabaya binecekken, Betty’nin foto¤raf›n› ma-
sada unutmufl olaca¤›m geldi akl›ma. Hemen geri döndüm. Foto¤raf› al›p h›zla cebime
koydum. Bu arada adam›n cüssesinin yerinde olmad›¤›n› gördüm. Dükkan sahipleri üst
kattaki evlerinden gelip adam› mutfa¤a tafl›m›fllar ve yaralar›n› temizliyorlard›. Kar›s›
elinde bir döner b›ça¤›yla tehtitler savuruyordu.  Elinde küçük bir bavul vard›. Adam›n su-
rat›n› çizmisti ayr›ca kanlar s›z›yordu b›çak yaras›ndan. Arkas›na dönüp h›zla koflacak-
ken beni gördü. 

-Size çok teflekkür ederim bay›m. deyip o h›zla uzaklaflt›
Art›k kimsenin yaflam›na girmek yok diye kendimle konuflurken saat hayli geç olmufl-

tu. Bir an önce otele gitmem dinlenip flu günlükleri ald›¤›m yere götürmem gerekiyordu.
Art›k birfley okumak istemiyordum. Ama öyle olmad›. Uzun derin bir uykudan sonra sa-
baha  tuhaf bir dürtüyle günlükleri okumaya koyuldum. Hayattan bu kadar nefret eden
bir kifli daha görmemifltim. Ama neydi bu hale getirebilecek fley bir insan›. Hiç bir yerde
ailesizli¤in can›n› yakt›¤› bir fley bulamad›m yaz›lar›nda. Stief’ten çok bahsetmifl, evdeki
olaylardan, Kristin ve Larry’den  ot içmenin ne güzel bir nimet oldu¤undan dem vurup
durmufl. Yinede karanl›k ve izbe sokaklar› hayat›m›n diye belirtti¤i üzüntüsünün kayna¤›-
n› ele verecek bir ipucu yok yaz›lar›nda. ‹ntihar eden yada genç yaflta ölen yazarlar›n ha-
yat hikayelerini özetlemis notlar alm›fl kimi yerinde. En sevdikleri Nilgün Marmara, Kanat
Güner, Primo Levi, O¤uz Atay, Tezer Özlü ve Nietzsche. Ve tabi daha birkaç yazar. 

Simgelerle anlaflman›n bir yolu olsa demifl 8 May›s bafll›kl› yaz›s›nda. E¤er öyle olsay-
d› bu kadar anlayamad›¤›m bir dünya olmazd› ve beni bu kadar anlamayan bir dünya. Ne
de olsa simgesiz yal›n kelimelerin yozlaflt›r›p uzaklaflt›rd›¤› insanc›klar kuflatm›fl etraf› ve
kimsenin umurunda de¤il bir di¤erini dinlemek. Yaz›k ki hep beraber yafl›yoruz. Teker te-
ker de¤il...

Buna benzer ve mektubundaki uslupta yaz›lar. Ve ben asl›nda çok uza¤›nda ve o ka-
dar yak›n›ndayken art›k içinden ç›kamad›¤›m noktada b›rakt›m bu esrarengiz k›z›n haya-
t›na burnumu sokmay›. Ertesi gün günlükleri ald›¤›m eve geldi¤imde, yine kimse açmad›.
Kap›da paspas›n alt›nda bir not vard›. 

Kilisedeyiz.
En yak›n kiliseye vard›¤›mda orada bir dü¤ün töreni oluyordu.  Çok az davetli vard›.

Davetlilere göz gezdirdim aralar›nda yoklard›. Arkam› dönüp gidecekken, biri koluma gi-
rip beni içeri çekti. Gelindi bu. Ve Kristin di. Larryle hemen evlenmeye karar verip bunu
geçiktirmemenin ak›ll›ca oldu¤unu düflünmüfller.Peder Kristini çocuklugundan beri tan›-
d›¤›ndan ve Larrye olan sevgisini çok iyi bildi¤inden hemen ertesi gün nikahlar›n› k›labi-
lece¤ini söyleyince beni tamamen unuttuklar›n› ama yinede son anda biriyle kap›ya be-
nim için not b›rakt›klar›n› söyledi heyecanla. Törene kat›l›p o mutlu anlar›nda yanlar›nda
oldum, içimde bir huzur vard› nedenini bilmeden. Karfl›mda evlenen flu iki insandan m›
Betty’nin ölümünden beri ilk defa kendimi affedebildi¤imden mi bilmiyorum ama inan›l-
maz bir huzurlayd›m onlara Japonya’da bir balay› hediye edip evime kendimi att›ktan ve
art›k bana oldukça büyük gelen iki odas›n› karanl›k oda yapt›ktan sonra rahat bir nefes
ald›m. Çünkü çocuklugumdan beri yapmak istedi¤im fley herfleyin foto¤raf›n› çekmekti.
Gözlerimle çektiklerim ayn› berrakl›kta ç›km›yordu karfl›ma ve Güzin’inde dedi¤i gibi ben-
de art›k kadraja s›¤am›yanlar› seviyorum. Ve onlar›n peflinden gidece¤im... 

Gülsüm Karata¤

ÖYKÜ
bu öykü festivalde birincilik alan öykü

Handikap’›n nakavt olma
durumu yada yeni 
zamanlar bahçesi
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Avrupa Birli¤i, gelinen aflamada art›k sözü bile edilmeyen “So¤uk Savafl” döneminin demir duvar›-
n› aflm›fl ve yeni alanlara var gücüyle yerleflmifltir. Bu yeni ülkeler aras›nda geliflmifllik düzeyi geri
olanlar oldu¤u gibi, pek çok eski AB ülkesini gerilerde b›rakabilecek kapasitede olanlar da vard›r.
Fakat burada bizi as›l ilgilendiren mesele, bu yeni durumun genel anlamda Dünya’daki etkileri ve
özelde ise buralarda yaflayan iflçi, ö¤renci, emekli vb. gruplar› nas›l etkileyece¤idir. 

Bu konunun ehemmiyeti özellikle AB s›n›rlar› içerisinde yabanc› statüsü ile yaflayan insanlar
aç›s›ndan çok daha büyüktür. Çünkü sosyal y›k›m›n öncelikli ma¤durlar›, her zaman bu sosyal grup-
lar olmufltur. Nitekim sosyal bilim dallar›nda dahi zay›f gruplar tan›mlamas› yap›ld›¤›nda uyuflturu-
cu ba¤›ml›lar›, evsizler, sosyal yard›ma muhtaç kifliler, iflsizler ve yabanc›lar s›ralamas› yap›lmak-
tad›r. Burada bir grup insan›n uyuflturucu ba¤›ml›s› olmas›, evsiz barks›z olmas›, iflsiz olmas› veya
olmamas› sorulmamakta, sadece geldi¤i yer itibar› ile zay›f olmas› gerçekli¤i göz önünde bulundu-
rulmaktad›r. Y›llard›r dünyaya sosyal devler modelinin mucidi oldu¤unu yutturmaya çal›flan Alman-
ya, Fransa gibi devletler, gelinen aflamada gidip kendi elleriyle, aff›n›za s›¤›n›yoruz “hayvan pazar-
lar›nda mal be¤enircesine”  al›p getirdikleri insanlar› uyuflturucu ba¤›ml›lar›yla ayn› kategoride ele
almaktalar. Bunun bir çok sebebi vard›r. Fakat neticede çal›flt›¤› yerin en a¤›r ve kabul edilemez
flartlar›nda çal›fl›p y›llarca vergi ödeyen yüz binlerce insan›m›z, bugün art›k “istenmeyen adam” ilan
edilmifl ve varl›¤›n› her geçen gün daha fazla hissetti¤imiz ekonomik ve sosyal krizin sebebi olarak
gösterilmifltir.

‹flte Almanya genel seçimleri de bu tezimizi do¤rular niteliktedir. Nitekim bu seçimlerde de Ne-
onazi faflist bir parti olan NPD yan›nda muhafazakar H›ristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve H›ristiyan De-
mokrat Parti (CDU) gibi partilerde geleneksel yabanc› düflman› koroya avazlar› yetti¤ince ses ver-
mekteler. Bu arada Sosyal Demokrat Parti ve Yeflillerin bu ›rkç› koroya karfl› bir politika ürettikle-
rini sak›n düflünmeyin. Yer yer bizzat yeni milletvekili seçilenlerde bu koroya s›k› bir flekilde kat›l-
d›klar› bilinmektedir.  Ne hikmetse bu çizgi sahipleri neredeyse bütün önemli AB ülkelerinde yaban-
c› düflmanl›¤› üzerine kurulan politikalarla seçimleri kazanm›fllard›r . Yabanc›lar›n yerli iflçilerin ifl-
lerini elinden ald›¤› iddias›, Almanya, Fransa, Hollanda vb. AB ülkelerinde her daim seçimin kaderi-
ni belirleyecek düzeyde meseleler olmufltur.

fiimdi bu gerçekli¤e ra¤men kalk›p burada yabanc›lara eflit sosyal flartlar›n sunuldu¤unu, as›l
meselenin bu gruplar›n buradaki topluma entegre olmad›klar›n› ortaya sürmek, dürüstlü¤ün flan›
de¤ildir. Olay›n di¤er bir yan› da var olan tabloya ra¤men, Avrupa da faaliyet yürüten baz› Türkiye
ve Kuzey Kürdistan’l› federasyon ve konfederasyon’lar›n Almanya ve Fransa taraf›ndan ortaya at›-
lan entegrasyon sorununu, AB gerçekli¤inden habersizmifl gibi davranarak çözmeye çal›flmalar›d›r.
Bu durum bizleri üzmektedir. Çünkü gelinen aflamada entegrasyon kavram›, AB devletlerince asimi-
lasyon olarak kavranmakta ve buna göre davran›lmaktad›r. Kald› ki, bizim sorunlar›m›zla 40 y›l› afl-
k›n bir süredir ilgilenmeyenler, bizleri Solingen’de ailece yakanlar, seçim dönemlerinde halk›n en
geri katmanlar›n› mobilize edebilmek için faflist ›rkç› propaganda yaparak oy toplayanlar, flimdi bi-
zi nereye entegre etmek istiyorlar. Bunu gerçekten bilmek isterdik. 

Kay›ts›z flarts›z entegrasyon tezini savunan dostlar›m›z›n bizlerin nereye, neye entegre olmam›z
gerekti¤ini bildirmeleri, kan›m›zca çok faydal› olacakt›r. Bugünlerde Fransa hükümetinin dayatt›¤›,
bütün okullarda Frans›z istiklal marfl›n›n okunmas› karar›n› entegrasyoncular nas›l karfl›l›yorlar.
Bize soracak olursan›z, böyle bir karar›n hiç bir olumlu yan› yoktur. Fakat bizler Türkiye ve Kürdis-
tanl›lar olarak bu tip uygulamalar›n yabanc›s› olmad›¤›m›zdan, beklide ba¤›fl›kl›k kazanm›fl›zd›r, ne
dersiniz? Sonuçta her Pazartesi ve Cuma günü Kürt, Türk, Arap, Çerkez demeden haz›r ol’da  o
“muhteflem”  istiklal marfl›m›z› okuyup, “flanl›”  bayra¤›m›z› göndere çekip okullar›m›za girip ç›kma-
d›k m›? Belki de bu nedenle entegrasyonu bu flekliyle savunuyoruzdur kim bilir. 
Türkiye’nin AB üyeli¤i meselesine gelince;

Simdi bilindi¤i gibi Türkiye’nin 3 Ekim 2005 tarihinde R. Tayip Erdo¤an’›n da kat›laca¤› bir top-
lant›da AB  üyelik müzakerelerinin bafllay›p bafllamayaca¤›na karar verecek. Bu alanda epeyce kar-
mafl›k bir dönemin tam da ortas›nda oldu¤umuz düflünülebilir. Fakat durum öyle dramatize edildi-
¤i gibi de de¤il. Çünkü neticede ister tam üyelik müzakereleri 3 Ekim’de bafllas›n, ister bafllamas›n,
AB tarihinde ilk kez di¤er üyelere uygulamad›¤› bir prosedürü Türkiye’ye uygulayaca¤›n› aç›kça ilan
etti bile. AB sadece Türkiye’ye has bir uygulamayla “sonucu aç›k” dedi¤i bir müzakere modelini uy-
gulayacak. Sonucu aç›k müzakere etmek ise, “e¤er 15-20 y›l boyunca dedi¤imi yapmazsan, sonuçta
üye olamazs›n” demektir. Böyle bir uygulama yukar›da da belirtti¤imiz gibi ne Polonya, ne Roman-
ya, ne de Bulgaristan’a uyguland›.

Demek ki 3 Ekimde karara ba¤lanan bir fley yok. Psikolojik savafl›n bir parças› olan kitleleri ma-
nipüle etme sanat›n›n bütün envanterini kullanarak halk› kand›rmaya çal›flacaklar, hepsi bu. Ama

yine de bütün bunlara ra¤men, bizler bir çok demokratik kitle teflkilat›n›n ald›¤› 1 Ekim’de Brüksel
de AB’yi protesto etme karar›n› var gücümüzle desteklemeli, oraya kitleleri seferber etmeliyiz. Çün-
kü mesele ülkemizde Demokratik Haklar Platformu’nun (DHP) yürüttü¤ü AB üyeli¤ini protesto etme
faaliyetlerine destek verme boyutunu çoktan aflm›flt›r.  Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu
(ADHK) bütün bileflenleriyle yukar›da belirtilen boyutun yan›nda, bir de dünya çap›nda emperyalist
bloklaflmalar›n ivme kazand›¤› bir dönemde, özellikle bu olgunun göz ard› edilmemesi ve devrimci,
demokrat yap›lar›n Avrupa’da faaliyet yürüten di¤er uluslar›n parti, örgüt ve kitle teflkilatlar›yla hep
birlikte buna yönelmeleri gerekti¤ini belirtmifltir.

AB’nin kendi iflçi s›n›f› aç›s›ndan neler getirdi¤i de bu ba¤lamda önemlidir. Çünkü neredeyse
bir çok çevre de bizim gibi flu an AB noktas›nda fikir yürütmekte ve bu noktada tart›flmaktad›r. Biz
bu durumu selamlamaktay›z. Fakat bizim genel izlenimimiz Avrupa Birli¤i gibi afla¤›dan yukar›ya
halklar›n kat›l›m›yla de¤il de yukar›dan afla¤›ya anti demokratik bir üslupla en az 25 ulus ve 10’lar-
ca az›nl›¤a dayat›lan bir emperyalist blo¤un do¤ru tarzda ele al›nmad›¤›d›r. Bu tezin do¤rulu¤unu
AB anayasas›yla ilgili yap›lan Fransa ve Hollanda referandumlar› bariz bir flekilde do¤rulamaktad›r.
Bunun sebebi çok aç›kt›r. Çünkü 50’li y›llarda Montan Union olarak bafllayan ve flu an tan›d›¤›m›z
Avrupa Birli¤i haline getirilen bu ekonomik dev’in kendi halklar› ilk kez AB hakk›nda oy verebilme
flans›na sahip oldular ve cevaplar› bilindi¤i gibi aç›kça RET oldu. ‹ngiltere hükümeti flu an referan-
dum yap›p yapmayaca¤› konusunda oldukça korkak davranmaktad›r. Muhtemelen ilk etapta refe-
randum ertelenecek ve daha sonraki süreçte tamamen ret edilecektir. Almanya bu sorunu tam da
kendisine yak›fl›r bir tarzda çözdü bile. Nas›l m›? Çok basit, Almanya’da referandum olmad›. Adam-
lar ifli parlamentolar›nda çabucak çözdüler. Yani halka sormadan etmeden, monopol kapitalin is-
tekleri do¤rultusunda ifli bitirdiler.
Peki AB’nin getirileri nelerdir?

Bu soruyu sokakta kime sorduysam, “serbest dolafl›m hakk›” diye bir cevap ald›m. Baz› hali
vakti yerinde diyebilece¤imiz insanlar da Euro’nun gelmesi dediler. Tamam serbest dolafl›m hakk›,
s›n›rlar›n ortadan kalkmas› vb.  hepimizin de kat›ld›¤› kararlard›r. fiu an AB s›n›rlar› d›fl›nda da ser-
mayenin özgürce dolafl›m› noktas›nda herhangi bir k›s›tlaman›n oldu¤u görülmemifltir.Lakin ser-
best dolaflabilmek için de maddi imkanlar laz›md›r. Bir de
AB Emperyalistleri’nin götürüleri nelerdir?

Bunu yan›tlaya bilmek için emperyalizmin küreselleflen dünyadaki genel bir haline göz atal›m.
Emperyalizmin di¤er ad›: KÜRESELLEfiME 

Son 20 y›l›n en gözden sihirli sözcü¤ü küreselleflmenin ne olup, neyi içerdi¤ini anlamak için ön-
ce küreselleflme sözçü¤ünü bir kavram olarak incelemek gerekiyor. Bilindi¤i gibi kavramlar genel-
likle bir gerçe¤i gizlemek için kullan›l›r. Son y›llarda dünyadaki bütün siyasal, ekonomik, politik, kül-
türel ve askeri olaylar›n incelenmesinde karfl›m›za mutlak olarak ç›kan bu kavramda gizlenmek is-
tenen gerçek, olaylar›n arkas›ndaki as›l gücü gizlemek için bilinçli olarak kullan›lmaktad›r. Yine kü-
reselleflme sözçü¤ünün  özellikle 1980 y›llarda kullan›lmaya bafllanmas›n›n nedenide yine bu dö-
nemde dünyadaki geliflen olaylar›n ve dönüflümlerin tarihi süreçinde aramak gereklidir. Bu tarih-
sel dönüflüm süreçinin en belirleyici özelli¤i çok kutuplu dünya dan tek kutuplu dünya ya geçifl ola-
rak tan›mlanaca¤› gibi,Sovyet sosyal emperyalizmin ve onun yörüngesindeki ülkelerin geriye dönüfl
süreçini tamamlamalar› ile bafllayan tarihsel dönemde, Uluslararas› sermaye hep bir a¤›zdan zin-
cirlerinden boflan›rcas›na ; ideolojilerin bitti¤ini, savafllar›n, s›n›f mücadelerinin sona erdi¤ini ve
bar›fl içinde birlikte yaflam süreçinin bafllad›¤›n› bütün görsel, yaz›msal medyalar›nda, üniversite-
lerinde ifllemeye bafllad›lar. Bunu üstelik bilim ad›na, insanl›k ad›na yapt›lar. ‹deolojilerin bitti¤ini
ve s›n›f mücadeleleri dönemlerinin sona erdi¤i söyleminin ön plana  ç›karmalar›ndaki as›l amaç;
önce ideolojilerin öldü¤ünü kitelerin beynine kaz›yarak, kitleleri kimliksizlefltirmek ve kiflisizlefltir-
mek. ‹flçileri, emekçilerin ve ezilen dünya halkalar›n›n en güçlü silahlar› olan ideolojilerinden yok-
sun b›rarkarak onlar› daha da kölelefltirme süreçini bafllamak için önce iflçi s›n›f›n idelojisine sal-

d›rarak bafllad›lar. Tabi ki bunun do¤al sonucu olarak art›k ne ezen ne de ezilenden, ne kapitalizm,
ne sosyalizm den bahsetmek art›k anlams›z olacakt›. Böyle bir sürece kendilerince bir ad verilme-
si gerekiyordu bunun ad›na da Küreselleflme (Globalizm) denildi. Dikkat edilece¤i gibi art›k küresel-
leflme denildi¤i zaman hiç bir flekilde kapitalizme ve emperyalizme bir gönderme ve iliflki kurulmu-
yor. Tamamen yeni bir fleymifl gibi sunulmaya çal›fl›lyor.Tip ki Köleci, feodal, kapitalist dönem gibi
bir anlam yüklenmeye çal›fl›l›yor. Bundan dolay› küreselleflme kavram› bir bilinç yan›lsamas›na yol
aç›yor ve kitlelerin anti-kapitalist, anti-emperyalist mücadelelerinin önünü kesmek için kullan›l›yor.
Sermayenin küreselleflmesinde hiç bahsedilmiyor. Sermayenin küreselleflmesi yeni bir kavram m›?
Yoksa emperyalizmin, kapitalizmin bir iç dinami¤i ve do¤al e¤iliminin bir sonucu mudur ? 

Bundan 150 y›ldan fazla zaman önce yaz›lm›fl bir kitaptan k›sa bir pasaj aktarmak istiyoruz:
”Sürekli geniflleyen sürüm ihtiyac›n› karfl›lamak için burjuvazi, yer yuvarla¤›n›n bütününe el atmak-
ta. Her yerde yerleflmesi, her yerde yap›laflmas›, her yerde ba¤lant›lar kurmas› gerekiyor.

(...) Burjuvazi, dünya pazar›n› sömürmek yoluyla tüm ülkelerin üretim ve tüketimini kozmo-
politlefltirdi... Burjuvazi, tüm uluslar›, e¤er yerle bir olmak istemiyorlarsa, burjuva üretim tar-
z›na uymaya zorluyor; uygarl›k diye kendi uygarl›¤›n› ithal etmeye, yani burjuva olmaya zorlu-
yor onlar›. Tek kelimeyle, kendi istedi¤i gibi bir dünya yarat›yor kendine.”

Bu cümleler, flu ana kadar yaz›lm›fl en popüler ve en fazla say›da dile çevrilmifl eserlerden bi-
ri olan ”Komünist Manifesto”dan. Bu eser, küreselleflmenin, hiç de yeni olmad›¤›n› gösteriyor. (1)

Küreselleflme: esas olarak kapitalizmin (Marx’›n öngörüsü) bir iç dinami¤i ve do¤al e¤ilimi, Fi-
nans kapitalin [emperyalizm’de] lenin taraf›ndan öngörülmüfl halinin olgunlaflmas›,yeni bir aflama-
s›, bir birikim ve kar›n yeni düflme e¤ilimi (yetersiz talep ve sermaye fazlas›n›n) karfl› yeni bir yö-

nelifli (spekülatif yat›rmlara, özellefltirme, borçland›rmaya) olarak almak gerekir. 1980 sonras› fi-
nans kapitalin bu yeni yöneliflini nas›l bir aflamaya dönüfltü¤ünü anlamak gerekiyor, çünkü ‘hiçbir
fley eskisi eskisi gibi de¤il ve olmas›’da mümkün de¤il. E¤er idelojik karfl› mücadeleyi yürütenler,
kavramlar›n, önemi ve ifllevi konusunda gaflete düflmek istemiyorsa, geride kalm›fl yaklafl›mlar›n,
söylemlerin ve kavramlar›n bugün ne anlama geldi¤ini hiçbir komplekse kap›lmadan tart›flarak afl-
malar› gerekiyor. Cristof Colombus’un Amerika adalar›na ç›kt›¤›ndan bugüne kadar geçerli olan
hep kapitalizmdi. Ama, nas›l sanayi kapitalizminin ‘merkantilist’ döneminin kapitalizminden ne ka-
dar farkl›  idiyse, 1800’lü y›llar›n sonundan ulus-devletleri arkas›na alarak dünyay› ‘yeniden paylafl-
ma mücadelesine giriflen tekeller dönemi kapitalizminin de, önceki döneminin fark› yoktur. ‹kinci
dünya savafl›n›n, büyük sermayeyle örgütlü iflçi s›n›f› aras›nda ‘özel bir dengenin’ ve ‘uzlaflman›n’
geçerli oldu¤u, devletinde koruyucu, özendirici, düzenleyici olarak aktif rol üstlendi¤i ‘monopoly ca-
pital’ dönemi de 1945 öncesinden farkl›yd›, 1880 sonras›n›n kapitalizmi (emperyalizmi) de bir önce-
kinden farkl›d›r.

Küreselleflmeyi, emperyalizmden soyutluyarak ondan bag›ms›z  olarak  tan›mlamaya çal›flmak
ideolojik bir sapma ve tamda uluslarars› sermayenin borazanlar› korosuna efllik etmektir. Küresel-
leflmeyi, emperyalizmi tarihsel süreçi içinde bugün ulaflt›¤› en yüksek aflamas› olarak kabul edebi-
liriz. Kapitalizm, daha do¤uflundan itibaren ‘Küresel’ bir e¤ilim tafl›m›fl ve bunu sürdürerek, günü-
müzden yüksek bir küresel bütünleflme düzeyine ulaflm›fl bir sistemin (emperyalizmin) tarihsel bir
süreçidir. Küreselleflme (Globalizme), kapitalizmde ve emperyalizmde bir yeni aflmaya tekabül edi-
yor. Finans kapitalin, önemli ölçüde üretimden koparak, Sweezy’nin deyifliyle, içkin bir y›k›c›l›kla
malul ve ‘yaln›zca kendi genifllemesine uyarlam›fl spekülatif sermaye dönüflmesi’ iç dinami¤ini iti-
ci gücünü oluflturuyor. Spekülasyon’un, uluslararas› tefeci bankerlerin, kupon kesicilerin, tüm dün-
yada at koflturan kara paran›n hayata hükümran oldu¤u günümüzde’ günlük d›fl ifllemler flimdi,
uluslararas› para fonu’na  üye tüm ülkelerin tüm alt›n ve döviz rezervlerine eflit olan bir trilyon do-
lar gibi astromik bir düzeye ulaflm›fl bulunmaktad›r. Bugün, uluslararas› mali ifllemlerin toplam
hacmi tüm dünyadaki fiziksel meta ticaretini geride b›rakm›fl, ve geliflmifl kapitalist ülkelerde ‘gay-
r› maddi kalemler’ gerçek zenginli¤in kayna¤› olmufl durumdad›r.

Art›k, ‘Küresel Mali A¤’ döviz ifllemlerinden , tahvillerden, Mastercardlardan, Euroyenden, swap
ifllemlerinden, rufflardan ve paray› yeniden paketleyip, yeniden satmak için oluflturulmufl çok daha
gösteriflli yeni spekülatif araçlardan oluflan ve sürekli de¤iflen bir labirent’tir. Bu a¤ geçmifl y›lla-
r›n s›k›c› gri bankalar›ndan çok bir kumarhane zincirine benzemektedir. Günde yirmidört saat bo-
yunca trilyonlarca dollar dünyan›n döviz piyasalar›na ç›kmaktad›r… ve bu bafldöndürücü tutar
içinde mal ve hizmet ticaretine iliflkin olan k›s›m yüzde 10’dan daha fazla bir paya sahip de¤ildir.

Küreselleflmenin itici iç dinami¤ini Finans kapitalin emrindeki trilyonlarca dolar› yeniden mal
ve hizmet sektörüne yat›rarak de¤il de spekülatif  yötemlerle azami kâra dönüfltürmesidir. K›saca
küreselleflme dönemin belirleyici özelli¤i hiçbir mal ve hizmet üretmeden (yeniden mal ve hizmet
üretmek için yeni üretim alanlar›na yat›r›m yapmadan) spekülatif yöntemlerle azami kâra dönüfl-
mesidir. Spekülatif yötemlerle ,finans kapitalin nas›l azami karlar elde etti¤ini ,ABD son flirket skan-
dalar›nda daha çarp›c› olarak görebiliriz. Enron, Dynegy, Adeplhi, Global Crossing, Tayco Internatio-
na, WorldCom, Xerox gibi, salt ABD ekonomisinin de¤il, küreselleflme sürecinin y›ld›z› dev uluslara-
ras› flirketlerin, y›llard›r türlü muhasebe oyunlar›yla, mali durumlar›n› oldu¤undan daha iyi göster-
diklerini itiraf etmelerine tan›k oluyoruz. Yarg› kurumlar› bu "sahte-karlar" hakk›nda soruflturma
aç›yor. Ancak, muhasebe oyunlar›yla durumu oldu¤undan iyi gösterme hastal›¤›n›n özel flirketlerle
s›n›rl› kalmad›¤›n›, ABD’nin resmi istatistik kurumlar›na da bulaflm›fl oldu¤unu düflündüren göster-
geler var. 

“ABD dünyan›n geri kalan›ndan transfer etti¤i tasarruflarla kendi ekonomik büyümesini finan-
se edebildi” biçiminde düzeltmek gerekiyorsa? Ya Enron’dan WorldCom’a kadar say›lar› çoktan
1000’i aflan flirketin sahte karlar›, bu ABD modelinin bir parças›ysa? Ya bu model ABD’nin ekonomi-
sini oldu¤undan çok daha iyi göstererek dünyan›n geri kalan›ndan y›lda 400 milyar dolarl›k bir ta-
sarrufu emmesinin, ABD askeri-s›nai kompleksinin yenilenmesinin ve güçlendirilmesinin, dolay›s›y-
la ABD hegemonyas›n›n korunmas›n›n bir arac›ysa?  ABD Morgan Stanley’in baflekonomisti Stanley
Roach’›n aktard›klar›na bak›l›rsa ABD flirketleri yeni ve yarat›c› muhasebe yöntemleriyle zararlar›-
n› gizler, karlar›n› abart›r, böylece borsa de¤erlerini korur, yabanc›lar da doldurufla gelmifl gibi bu
ka¤›tlar› alarak ABD borsas›n› beslerken, resmi istatistik kurumlar› da ABD ekonomisinin durumu-
nu oldu¤undan iyi göstermekle meflgulmüfl (Global Economic Forum, 28/06). 31 Temmuz’da aç›kla-
nacak olan istatistiklerden bas›na s›zmaya bafllayanlar ABD ekonomisinin o muhteflem performan-
s›n›, özellikle savunma d›fl› sermaye harcamalar›n›n, servis sektörü d›fl ticaretinin ve kiflisel gelir-
lerin yaklafl›k yans›n›n kurgu oldu¤unu gösteriyor. fiimdi gerekli düzeltmeler yap›ld›ktan sonra,
1999-2001 y›llar›ndaki büyüme oranlar›nda en az bir puan indirim yap›lmas› gerekecek, Böylece
“masallara lay›k ekonomik boom”da ortadan kalkm›fl olacak. “Küreselleflme sürecinin belirleyici ve
itici gücünü f›nans kapitalin spekülatif sermayeye yönelmesi olarak belirtdikten sonra küresellefl-
me sürecinin di¤er özelliklerini flöyle aç›klayabiliriz.

Sermayenin yeryüzünün her yan›na nüfusu ve global deviniminin devasa boyutudur. Küresellefl-
me süreçine damgas›n› vuran özelliklerden biriside çok uluslu flirketlerin  say›s›n›n, gücünün ve et-
kinli¤inin artmas›d›r. Bu dönemin özelli¤i küçük iflletmelerin büyüklere kat›lmas› ve büyükler kar-
fl›s›nda varl›klar›na sürdürememelidir. 1800’lü y›llar›n sonunda ve 1900’lü y›llar›n bafl›nda ‘kendi’
devletlerini arkalar›na alarak dünyay› yeniden paylaflma yar›fl›na giren büyük firmalar›n yerini
1990’larda devletleri önlerine kat›p kovalayacak güce ulaflm›fl çok uluslu dev firmalar alm›fl bulu-
nuyor. General Motor’un y›ll›k  cirosu Danimarka’n›n GSMH’s›nda daha fazla Exxon’un Cirosu Nor-
veç’in, Toyota’n›n cirosu da Portekiz’in GSMH’s›nda daha fazla… En büyük dört çok uluslu flirketin
y›ll›k cirosu Çin GSMH’s›na eflit, tüm Afrika k›tas›n›n GSMH’s›ndan fazla, yine 7 milyon nüfüslü ‹sviç-
re’nin GSMH’s› 500 milyon nüfüslu Afrika k›tas›na eflit. Bu çok uluslu de flirketler, dünya üretiminin
ve ticaretinin önemli bir bölümünü gerçeklefltiriyorlar. 

Bu çok uluslu dev firmalar dünya gayri yurt içi üretiminin (PIB) %30’unu gerçeklefltiriyorlar.
Dünya ticaretinin üçte birini bu dev firmalar›n  kendi içlerinde gerçeklefliyor. Üçte birini de bu dev
firmalar›n birbirleriyle ticareti olufltururken, sadece geriye kalan üçte bir gerçek anlamda ‘ulusla-
raras› ticaret’ tan›m›na denk düflüyor. Dünyan›n en büyük 100 ekonomisininden 50’si devletler de-
¤il, transnasyoneller oluflturuyor. Bugün dünyada 40 bin transnasyonel (uluslararas› dev tekeller)
var ve bunlar say›lar› 210 binin aflan flubeleriyle dünyay› bir örümcek a¤› gibi sarm›fl durumdalar.
Bunlar›n en büyük 200 uluslarars› dev flirketi dünya gayri safi has›la’s›n›n %31,2’sini gerçeklefltiri-
yor. Ama istihdam ettikleri iflgücü, dünya iflgücünün %1’nin bile alt›nda. Hemen her alanda ve dün-
yan›n dört bir buca¤›nda faaliyet gösteriyorlar. Her ne kadar bunlara ‘çok uluslu’ dense de as›l mer-
kezleri emperyalist dünyada bulunuyor. 62’si Japonya, 53’ü ABD, 23’ü Almanya, 19’u Fransa, 11’i ‹n-
giltere, 8’i ‹sviçre, 6’si Güney Kore kökenli, vb. Bu 200 transnasyonel’in y›ll›k kâr› 251 milyar dolar.
Yine Amerikan finans çevrelerinin dergisi FORBES, ABD d›fl›ndaki en büyük 500 uluslararas› firmay›
flöyle aç›kl›yor.

FORBES’un s›ralamas›nda ilk 10’a giren firmalar da flunlar:

fiirket Ülkesi Cirosu (Milyon Dolar) 
BP ...........................................................................‹ngiltere........................................................................174.218 
Daimler Chrysler...............................................Almanya .......................................................................136.798 
Royal Dutch-Shell ..............................................Hollanda.......................................................................136.211
Royal Dutch-Shell ..............................................‹ngiltere........................................................................135.211
Toyota....................................................................Japonya........................................................................120.731 
Mitsubishi............................................................Japonya........................................................................105.741 
Mitsubishi............................................................Japonya........................................................................101.136 
Total Fina Elf .......................................................Fransa.............................................................................94.243 
Nippon Tel............................................................Japonya..........................................................................93.360 
Itochu ....................................................................Japonya..........................................................................91.114 
Allianz Worldwide..............................................Almanya..........................................................................85.867 

Böyle bir dünyada dillerden düflmeyen ‘teknoloji transferinin’de’ son tahlilde çok uluslu dev flir-
ketlerin ‘iç transferinden’ baflka bir fley olmayaca¤›n› hat›rlatmaya gerek yoktur. Büyük Alman Sa-
nayicisi Walter Rathenau 1909’da “hepsi birbirini tan›yan üç yüz adam Avurpa’n›n kaderini elinde
tutuyor ve aralar›nda anlaflarak ard›llar›n›da tayin ediyorlar” demiflti. Yüzy›l›n sonunda ve aradan
doksan y›l geçtikten sonra say›lar› 40 bine yaklaflan çok uluslu dev flirketten 200’ü dünyaya hükme-
der durumda. Serge Latouche’un yazd›¤› gibi,”art›k devletleri, partileri, kiliseyi[ve tabi camiyi, F.B.]
sendikalar›, NGO’lar›, medyay›, orduyu, mafyalar›, v.b. sat›n al›p hizmetlerine sokabilecek güçe ve et-
kinli¤e ulaflm›fl durumdalar”. ‹flte küreselleflme döneminden sermayenin ulaflt›¤› devasa boyutlar›
böylece özetleyebiliriz. Küreselleflme sürecinin di¤er bir özelli¤ide, bu geliflmelerin piyasa fetifliz-
minde özellefltirme furyas›na verilen de¤ere, demokrasi ile özel giriflimin aras›nda kurulan do¤ru-
dan ba¤dan özel mülkiyetin mutlak üstünlü¤ünün kabulüne ve emperyalizmin rehabilitasyonuna,
bencil bireyden paraya tap›nmaya ve medyan›n ahmaklaflt›rma operasyonlar›na uzanan sosyal/kül-
türel sonuçlar›d›r. Küreselleflme döneminin özellefltirme furyas›n›n ekonomi politikas› olan Neo-li-
beralizmin ne oldu¤unu ve neye hizmet etti¤ine k›saca de¤inelim.

Neo-libarlizmin eokonomi politikas›n› üç temel niteli¤i k›saca de¤inmek sorunun kavranmas›
ac›s›nda önemlidir.
a) Liberalizasyon: uluslarars› tekellerin dünya pazar›nda serbestçe dolafl›m›n›n önündeki tüm en-

gellerin kald›r›lmas› (Her türlü ulusal korumac› önlemlerin, uluslararas› sermayenin ç›karlar›-
na hizmet edebilecek flekilde yeniden düzenlenmesi)

b) Deregülasyon: Emekçiler lehine devlet müdahalesine son verilmesi,  (Devletin sosyal alanda
emekçiler lehine yap›lan harcamalr›n k›s›tlanmas›)

c) Özellefltirme: Devletin iflletmeci olarak ekonomik alana girmesine son verilmesi ve devletin elin-
deki ekonomik alanlar›n ,uluslarars› sermayeye devredilmesi.
Bu neo-liberal politikalar›n amaç› uluslarars› sermayenin küresel düzeyde ç›karlar›na hizmet et-

mektir. Bu politikalr›n uygulanmas› için, IMF, Dünya Bankas›, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararas› Ti-
cari Bankalar önderli¤inde, baflta emperyalist merkezlerden bafllayarak dalga dalga di¤er k›talarda-
ki ba¤›ml› ülkelere do¤ru genifl çapl› bir sald›r› olarak bafllat›ld›. Neo-liberal politikalar›n önce  em-
peryalist ülkelerde bafllamas›n› nedeni “refah devlet” ‘in afl›lmas›n› hedefliyordu. Emperyalist mer-
kezlerde bu politikalar temel hak ve özgürlüklere afl›r› yüklenilme yap›ld›. Ama buna ragmen eski ka-
zan›mlar›n bir ço¤u emekçilerin alehine bozuldu. 1995’te Fransa’da daha sonra Almanya’da, ‹talya’da
v.b. gibi ülkelerdeki  yaflananlar bunlar› bütün ç›plakl›¤›yla gösterdi. Küreselleflme sald›r›lar›na kar-
fl›t› mücadelelerin merkezini bugün Amerika ve Avurpa merkezli olmas›da bu sald›r›lar›n önce bura-
lardan bafllamas›yla do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Çünkü art›k hiç bir fleyin eskisi olmad›¤›n› sald›r›lar so-
nucu ilk kez ciddi flekilde hissettiler ve hayatlar›nda çok fleyin de¤iflmeye bafllad›¤›n› gördüler. Neo-
liberal politikalar›n sömürge ve yar›-sömürge ülkelerdeki uygulamalar› ve sonuçlar›, merkez emper-
yalist ülkelerdekinden daha vahim ve sald›rgan boyutlarda hayat›n her aland› kendi dayatt›. Bu sü-
reçin sömürge ve yar› sömürge ülkelerdeki etkilerini daha iyi kavramak için IMF ve Dünya Banks› tar-
f›ndan  bu ülkelere dayat›lan ekonomik poltikalara bakmak gerekiyor. ‹flte küreselleflme süreçinin
ekonomik politikas› olarak adland›rd›¤›m›z neo-liberal polikalar›n y›k›c› sonuçlar›n› hergün dünya
halkar›n› nas›l kahretti¤ini hep birlikte yafl›yoruz. Ça¤›m›z›n sömürgecilik yöntemlerinin ne kadar
sinsi ve haince uyguland›¤›n› büyük insanl›¤›n ne kadar düflürüldü¤ünü anlamak ve çözümlemek zo-
runday›z, yoksa kaba tarz yaklafl›mlar ve çözümlemelerde sonuç almak ve insanl›¤› barbarl›¤›n zin-
cirlerinde kurtarmak mümkün de¤ildir. Neo-liberal ekonomik politikalar insanl›¤› sadece yoksullafl-
t›rmak, iflsizlefltirmekle ve zülm etmekle kalm›yor, onu kiflisizlefltirerek kendi do¤al sorunlar› için
mücadele etmekten bile uzaklaflt›r›yor. Son yirmi y›l içinde yarat›lan insan tipi bu polikalar›n sonu-
cudur. Yoksa sadece bu durumu bask› sistemlerini sonuçlar› olarak aç›klamak bizleri yan›lt›r. “Ön-
ce beyni ele geçireceksin, ayaklar ve gövde arkas›nda gelir” de¤imi bugünkü insanl›¤›n duruflunu en
aç›k bir flekilde ifade ediyor. Bu de¤imi baflka bir versiyonu da herhalde önce borçland›racaks›n son-
ra kölelefltireceksin olarak ifade edersek herhalde yan›lmam›fl oluruz. Bu konuda son dönemlerde
en a¤›r ekonomik krizi yaflayan üç ülkenin d›fl  ve iç borçlar› flöyledir.

Arjantin: ‹ç borçu 150 milyar dolar, d›fl borçu 130 milyar dolar
Brezilya: ‹ç borçu 290 milyar dolar, d›fl borçu 100 milyar dolar
Türkiye : ‹ç borçu 86,9 milyar dolar, d›fl borçu 117,5 milyar dolar
Burada bir yan›lsamaya meydan vermemek için bir noktay› aç›klamak gerekiyor: yukar›daki be-

lirtilen borç miktarlar› bu ülkelere verilmifl olan ana paralar›, yani bu ülkelerin kasas›na giren mik-
tarlar de¤ildir. Bu rakamlar al›nan ana paran›n faizleri ve borç ertelemelerinde kaynaklanan bor-
cu ödemek için tekrar borçlanmalar ve bunlar›nda faizleri’nin miktar›’n›da içermektedir. Borç ver-
me flartlar›n› belirliyen, borç verenledir. “Alt›n› olan Kaideleri belirler”. 1980’lerin bafl›nda çok ulus-
lu Ticari bankalar›n sömürge ve yar›-sömürge ülkelere verdikleri borç miktar› 700 milyar dolar iken
bugün bu miktar 2,7 katrilyonu bulmaktad›r. Bu durum borç verenler için ne kadar karl› oldu¤u
göstermesi bak›m›n›nda önemlidir. Borç veren Ticari Bankalar 1980’de itibaren borçlar›n› tahsis et-
mek, IMF ve Dünya Bankas›n› devreye sokarak, borçlu ülkeleri emperyalizmin etkili¤ine sonu kadar
aç›lmas›n› dayattt›lar. IMF ve Dünya Bankas› taraf›ndan borçlu ülkelere dikte ettirilen “Yap›sal
uyum” ve “‹stikrar” pro¤ramlar› uygulamaya “zorlayarak”  yeniden kompradorlaflt›r›ld›lar. Bu prog-
ram borçlu olan ülkelere flunlar› dikte ettirldi.
— Yerel endüstri, bankalar ve finansal hizmetlerdeki yabanc› sermayeye dönük k›s›tlamala-

r›n kald›r›lmas›. Bu tedbirle devletin yabanc› sermaye müdahalelerine karfl› yerel endüs-
triyi ya da bankalar› koruma olana¤› ortadan kald›r›lmaktad›r 

— Boçlar› ödeyebilmek için gerekli olan döviz girdisini sa¤layabilmek için   ekonominin ihra-
cata yönelik hale getirilmesi. Bu flekilde kendi kendine yeterlilik tamamen ortadan kald›r›l-
maktad›r. (Ekonominin bu flekilde d›fla ba¤›ml›l›¤› art›r›lmakta, ancak ihraç ederek ayak-
ta kalabilece¤imiz bir ekonomiye tam uyum sa¤lamam›z istenmektedir. Böyle bir ekonomi-
de d›flta geliflen bir kriz hemen kendini di¤er ülkelerde de göstermektedir)

— Uluslararas› rekabete uygun olarak ülkede ücretleri ve ücret art›fllar›n› azaltmak. Ayn› fle-
kilde devletin sa¤l›k, e¤itim ve refaha dönük harcamalar›n› k›smak. Buradaki amaç enflas-
yonu kontrol alt›na alarak tüm paran›n ihracata yönelik üretim için harcanmas›d›r. (Daha
önce de bahsetti¤imiz gibi ihracat yönelimli ve rekabetin bu denli fliddetli oldu¤u bir eko-
nomide maliyetleri olabildi¤ince düflürüp ucuza mal satmak için iflçi haklar›ndan asl›nda
genel olarak bu yard›mlara muhtaç tüm insanlar›n haklar›ndan vazgeçilmektedir)

— Gümrük vergilerini, kotalar›n› ve ithalattaki tüm k›s›tlamalar› ortadan kald›rmak. (Bu fle-
kilde bir devletin ulusal egemenli¤inin ve ba¤›ms›zl›¤›n›n en önemli yanlar›ndan olan ken-
di sektörlerini koruma hakk› da elimizden al›nmaktad›r)

— Ulusal paran›n de¤erini düflürerek ihracatta rekabet gücünü artt›rmak. (Böylece yerli mal-
lar›n fiyatlar›n›n yabanc› ülkeler için daha ucuz hale getirilmesi ve iharacat›n art›r›lmas›
hedeflenmektedir)

— Kamu iflletmelerini özellefltirerek yabanc› sermayeye yat›r›m olanaklar› sa¤lamak.
(IMF’nin bu iste¤i di¤erleriyle yak›ndan iliflkilidir. Çünkü kamu sektörünün yayg›n oldu¤u
bir ekonomide di¤er say›lan flartlar›n yerine getirilmesi olanaks›zd›r. Ayn› zamanda kamu
sektörünün a¤›rl›¤a sahip oldu¤u, kar oran› yüksek alanlar ulusötesi sermayenin ifltah›n›
kabartmaktad›r)

Bu programlar›n bafll›ca üç amac› vard›:

a) Borçlar›n düzenli olarak ödenmesini sa¤layarak dünya finans sistemini kurtarmak
b) Borçlu ülkelerden kaynak transferini derinlefltirmek. (Bu amaçla “d›fla dönük” veya “ihracat

öncülü¤ünde büyüme ad› verilen bir strateji önerildi. Daralan dünya pazar›nda bu ülkeler pay
alabilmek için k›yas›ya birbirleriyle mücadeleye girdiler)

c) As›l önemli olan bu ülkelerdeki kalk›nmac› devleti tasfiye edip bu devletleri  kompradorlaflt›r-
mak.
Bir önceki dönemde devletin koruyucu,”kayd›r›c›”, düzenleyici rolü çok uluslu flirketlerin, özel-

likle finans sermayesinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda tasfiye edildi.Yeni döneme damgas›n› vuran te-
mel yaklafl›m ve politikalar; düflük reel ücret, ifl güvencesi yoklu¤u, özellikle sosyal amaçl› harca-
malar olmak üzere, kamu hizmetlerinin budanmas›, K‹T’ler ve  devletin geleneksel ifllevleri aras›n-
da say›lanlarda dahil olmak üzere kamu hizmetlerinin  özellefltirilmesi, her türlü korumac›l›¤a son
verilmesi, sosyal güvenlik flemsiyesinin, v.b. gibi önlemlerdi.

K‹T’lerin özellefltirilmesinin gerekçesi olarak, bunlar›n verimsiz oldu¤u, kaynak israf etti¤i, eko-
nominin dengesini bozdugu, kamu aç›klar›n›n dolay›s›yla enflasyonun nedeni oldu¤u, v.b. söylendi.
Oysa bütün bu gerekçeler uydurmayd› ve balkondaki seyirciyi oyalamak için “›smarlama üzerine”
üretilmiflti. “Yap›sal kriz” ortam›nda ve  dünya pazar›n›n darald›¤› koflullarda bir iflletme kurmak
rantabl de¤ildir; ama haz›r pazar› olan kitleri ele geçirmek hiç de fena de¤ildir. Ayn› flekilde sa¤l›-
¤›n,e¤itimin, sosyal güvenli¤in,  kimi belediye hizmetlerinin, telekomünükasyonun, enerji v.b. gerek-
çesi de do¤rudan sermayenin “de¤erlenme”alan› aray›fl›n›n bir sonucudur. Neo liberal sald›r›, ser-
mayenin küreselleflmesinin (yay›lmas›n›n önündeki engellerin tasfiyesi anlam›nda) sadece herke-
sin yarar›na de¤il, zorunlu ve karfl› konulmaz bir süreç oldu¤u düflüncesini “kafalara” sokmak için
yo¤un kampanya sürdürdü. Söylenen ise flu idi; “E¤er piyasaya uyum sa¤larsan›z bu iflten kazançl›
ç›kars›n›z. Uyum sa¤lamak demek, rekabetçi olabilmek için de fedakarl›k gerekir. E¤er siz fedakar-
l›k etmeseniz baflkalar› eder ve önünüze geçer...”Bunu ne demek oldu¤unu uzun uzun anlatmaya ge-
rek yok. Bu herkesin herkese düflman oldu¤u bir dünya demektir. Yenilmemek için yeneceksin, ya-
flayabilmek için yaflatmayacaks›n; velhas›l tam bir “küresel savafl durumu”. Bu yüzden EZLN lideri,
Komutan Yard›mc›s› Marcos, “Dördüncü Dünya Savafl› bafllad›” derken, son derece isabetli ve çar-
p›c› bir tespitte bulunuyor. Küresel kapitalizm, dünyan›n her yerindeki iflçileri, emekçileri, yoksulla-
r› birbirinin “rakibi” olarak göstermeyi amaçl›yor. Sermaye s›n›f›n›n ve çevresinin d›fl›nda kalan
herkesin “fedakarl›k yapmas› isteniyor. Özellikle a¤›r ekonomik bunal›m dönemlerinde burjuva po-
litikac›lar, iflverenler ve onlar›n güdümündeki medya s›k s›k dilendirilen “fedakarl›k” denilen fley de
iflte budur. ‹flçilerden, emekçilerden ve yoksul halk’dan talep edilen fedakarl›¤›n bedeli, iflverenle-
rin ve çevrelerinin refah› içindir. Öyle bir izlenim ve korku ortam› yarat›l›yor ki, sanki kalkan Nuh’un
gemisidir ve gemiye binmeyi baflaram›yanlar ilelebet kaybedecektir... Asl›nda kalkmakta oldu¤u
söylenen tren insanl›k için refah vaadetmedi¤i gibi, herkesin trene  binmeside de zaten mümkün
de¤ildir. Son on, on befl y›l›n verilerine ve ürpertici sonuçlar›na bak›l›rsa, bunu felakete yolculuk ol-
du¤u görülüyor. Zira son y›llarda iflçiler emekçiler tüm felaket tellal›¤› karfl›nda ifllerini kaybetme-
mek için tüm anti-demokratik uygulamalara, bask›lara ve hak gasplar›na karfl› ifllerini kaybetme-
mek için bu koflullara  katlanmaktalar. Yine, küresel ya¤ma sadece sosyal-ekonomik sonuçlar› iti-
bar›yla “y›k›c› de¤il,  ahlâki, insani, kültürel ekolojik sonuçlar› itibariyle tahripkârd›r. Nükler dene-
meler, çevre kirlili¤i, do¤al ormanlar›n tahrip edilmesi, nükler santral’ler v.b.gibi. Neo-liberal vah-
flet büyük insanl›¤a sermayenin diktas› d›fl›nda bir seçenek olmad›¤› mesaj›n› vermeyi amaçl›yor.
Gerçek de, “yasalar› yapanlar›n, çekleri imzalayanlar oldu¤u” bir dünyada, neo-liberal sald›r›n›n bir
vahflete dönüflmesi kaç›n›lmazd›r. K›sacas›, onlarca, hatta yüzlerce y›ll›k  emekçilerinin  ürünü olan
K‹T’lerin uluslararas› sermayeye peflkefl çekilmesinden baflka bir fley de¤ildir. Yine hepimizin bildi-
¤i gibi özellefltirme operasyonlar›n sonucunda onbinlerce iflçinin soka¤a at›lmas›na ve ifllerini kay-
betmeside neden olmaktad›r. Bu gelmifl geçmifl her kufla¤›n yaflayabilece¤i en büyük soygundur as-
l›nda. Bu soyguna alet olmamak için Konfederasyon olarak fliar›m›zla hep beraber  “emperyalizme
ve emperyalist blok AB’ye hay›r!” diye hayk›ral›m.

AB Üzerine
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Bu bir iland›r


