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Beyrut’ta, Filistin’de kurflunlanan çocuklar›n cans›z bedenlerini kuca¤›na
alan anne ve babalar’›n h›çk›r›klar›, feryatlar› vede iniltilerini kim /yada kim-
ler görmemezlik veya duymamazl›ktan gelir. Ortadu¤u’da vahflet bir kez da-
ha kol geziyor. Timsah göz yafllar› dökenler, ‘ac›yor’ görüntüsü vererek, bin-
bir türlü hinlik peflinde koflanlar olsada, Lübnanl›, Filistinli çocuklar, em-
peryalistlerin alçakça oyunlar›na göz göre göre kurban ediliyor. 

Hani çocuk ve sivil yaflamlar› itinayla ‘korumaya alma’ hassasiyetleri
olanlar›n, Arap çocuklar›n panzer, uçaksavar ve gökten ya¤d›r›lan bom-
balar›n flarapnel parçalar›yla param parça olan bedenlerini alenen izlerken,
sahte ‘diplomasi’ ayaklar›yla insanl›¤› uyutma aymazl›¤›n› göstermekten
geri kalm›yanlarda var tabi. Gerçek anlamda tam bir riyakarl›k örne¤i
sergileniyor. Halk aras›nda güzel bir söz vard›r. ‘‹t itin kuyru¤unu ›s›rmaz’
tabiri, ABD’nin direk deste¤iyle katliam ve iflgale giriflen israil siyonizmi
karfl›s›nda di¤erlerinin sergiledi¤i tutum tamda budur. Halk deyiminde

tan›m›n› tam› tam›na buluyor. 
Sayfa 3’de

‹nsanl›k düflman› sistemin ad› 
“uygarl›k” olamaz!

BAfi YAZI

Emperyalist Terör ve Hak Gasplar›na Karfl›;

Lübnan’daki direnifl, 
emperyalizme karfl› bir zaferdir !

1948’de ‹srail devleti emperyalistle-
rin deste¤iyle ilan edildi¤inde, geliflmele-
rin bu günki boyutlar›n› kimsenin tahmin
etmesi mümkün de¤ildi. Asl›nda,   o gü-
nün lokal s›n›rlar›nda gizlenerek ulusla-
raras› komuoyundan gizlenen bu devle-
tin kuruluflu bile kanl› olmufltu. Kendisi-
de Yahudi as›ll› olan Tony Cliff,, bu gerçe-
¤i teyit ederek,  “1948’de ilân edilen ‹s-
rail devleti, yüz binlerce Filistinliyi yurt-
lar›ndan süren bir terör kampanyas›y-
la gerçeklefltirildi. Devlet, Der Yasin kö-
yünde 240 sivilin katledildi¤i “s›n›rl›”
bir katliamla do¤du. Erkekler, kad›nlar
ve çocuklar bo¤azland›, baz›lar› canl›
canl› köydeki kuyulara at›ld›. Bu köyü
çok iyi bilirim, evimden birkaç kilomet-
re mesafedeydi” diyor.

Kanla kurulan bu devletin egemenle-
ri, 48’den bugüne kadar, ortalama olarak
Filistin’de yaklafl›k her üç y›lda bir katli-
amc› operasyonlar ve sald›r›larda bulun-
dular. Destekçileri ise, her daim döne-
min emperyalist egemen devletleriydi.

Gene Tony Cliff, “Deste¤e ihtiyac› olan
Siyonistler Filistin’e egemen olan em-
peryalistlerin yard›m›n› bekliyorlard›.
‹ngiltere 1917’de Filistin’i iflgal etti¤in-
de, Siyonistler ‹ngiltere D›fliflleri Baka-
n› Lord Balfour’a yazd›klar› mektupta,

D‹RENEN HALKLAR KAZANACAK !
Üzerinde yaflad›¤›m›z AB devletleri her

geçen gün, burjuva anlamda demokratik
devlet olmaktan, polis devletlerine, sosyal
devlet olmaktan hak gasplar›na yönelen
vahfli kapitalizm özüne, insan haklar›
övüncünden güncellefltirilen anti-terör ya-
salar›yla, yükselen bir çizgide iç faflistleflme
yönelimine girmifl bulunuyor. Daha do¤-
rusu, çoktand›r girdi¤i bu yönelimde, geli-
nen aflamada icra etti¤i kimi sald›rgan pra-
tikleriyle bir hayli yol alm›fl oluyor.

Bugün, "insan haklar›", "sosyal devlet",
"demokratik kriterler", "az›nl›k haklar›n-
dan" dem vurmalar, yerini anti-terör yasa-
lar›yla hükmedilen, "terör tehtidi" ne b›ra-
k›yor.

AB'nin iki y›ld›z› Fransa ve Almanya,
geri kalm›fl ülkelere dayatt›klar› "Kopenhag
kriterleri"ni  kendileri çi¤neyerek, kendi iç
ulusal hukuklar›n›n yan›nda, ulus üstü AB
hukuksal kriterlerini de çi¤neyerek, adeta
bir birleriyle yar›fl›yorlar.
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Filistin’de Siyonistlerin güçlü olmas›-
n›n ‹ngiltere’nin ç›kar›na olaca¤›n› an-
latt›lar. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda,
ABD’nin özellikle Ortado¤u’da ana em-
peryalist güç oldu¤u anlafl›l›nca, Siyo-
nist liderler dikkatlerini Washington
üzerinde yo¤unlaflt›rd›lar.” diyerek, ‹s-
rail siyonizminin tarihten gelen güçsüz-
lü¤ünü, egemen emperyalist devletlere

dayanarak güce dönüfltürme yolunu
seçtiklerini gösteriyor.

Öncekiler gibi, son Lübnan iflgali ve
katliam›da ayn› emperyalist destekle
gerçekleflti. ABD’den aç›k, AB’den ortak
destek alan siyonist devlet, sald›r›ya
bafllad›¤› 13 Temmuz 2006’dan, 

Sayfa 3’de

3 May›sta politik iltica oturumu elinden al›nan Yusuf Karaca baflla-
d›¤› ölüm orucu direniflinin 93.günüde serbest b›rak›ld›.

Tutuklanmas›n›n ard›ndan Frankfurt'da kurulan Yurtd›fl›lar›na Kar-
fl› Mücadele Komitesi Ölüm Orucunun 50.günlerinde Alman gruplar›-
n›nda k›smen kat›l›m›yla eylem plan› 2 flekilde devam etti. Eylemin bir
aya¤›, bürokratik iliflkiler, ikincisi, pratik faaliyetler biçiminde örgütlen-
di.Yusuf'un direniflinin 50.gününden itibaren haftan›n  üç günü düzen-
li olarak esas olarak Frankfurt merkezi olmak üzere ifllek yerlerde stand
aç›ld›. Sazrok derne¤inin deste¤iyle birlikte bürokratik ifllemler sürdü-
rüldü. Bunun yan› s›ra Yusuf Karaca kald›¤› hapisanede de hafta da iki
kez arkadafllar› taraf›ndan ziyaret edildi. Bir yandan, bas›n aç›klamalar›,
kurumlara mail gönderme ve sokakta bildiri da¤›t›m› eylemleriyle Yusuf
Karaca'ya Özgürlük fliar› yükseltilirken; tecritin k›r›lmas›n›n ve sahiplen-
menin gösterme biçimi olarak ziyaretler düzenli yap›ld›. Standlarda
PRO Asyl (iltica haklar›n› koruma derne¤i) aç›klamalar›, Alman bas›-
n›nda ç›kan haberlerin yan› s›ra Yusuf Karaca'n›n kendi aç›klamalar› ve
Brigitte Zypries (Adalet bakan›) postalanan binlerce protesto kartlar› yer
al›yordu. Pressem›tte›lung Bündn›s 90 Die Grünen, D›e Linke, He›ss-
cher Flüchtl›ngsrat, Amnesty International, yap›lan yaz›flmalar ve aç›kla-
malardan bir dosya oluflturan komite yap›lan görüflmelerde ve standlar-
da dosyay› haz›r bulundurdu.

Özellikle karar›n aç›klanaca¤› hafta  faaliyetleri bürokratik 'aksilikler-
le' engellenmek istense de Yusuf ve Yusuf flahs›nda politik s›¤›nma hak-
k›n› savunanlar kazand›.

Yusuf Karaca 
Direndi ve Kazand›

GELENEKSELLEfiEN ADHK TAT‹L KAMPI 
K‹TLESEL KATILIM VE BAfiARIYLA SONUÇLANDI!

Uzun bir aradan sonra, 2004 y›l›ndan

beri her yaz ‹spanya’n›n Costa Brava böl-

gesi, Pals kasabas›nda camping ‹nter-

pals’ta düzenlenen ADHK tatil kamp›; bu

y›l yo¤un kat›l›m ve baflar›yla sonuçland›.

Üç hafta süren tatil kamp›m›z; kollektif

yaflam, ortak degerlerin öne ç›kar›lmas›,

bölüflüm, dayan›flma, paylafl›m›n en gü-

zel örnegi sunuldu. Bu üç hafta boyunca,

bencili¤e, özel mülkiyet h›rs›na, bizleri

çevreleyen emperyalist yoz kültür ve bi-

reysellige, komün yaflam›yla k›sa bir za-

manda olsa alternatif bir cevap verildi.

Yine, bir y›l›n yorgunlu¤unu, steresini gi-

dermek, fiziksel, zihinsel ve her yönlü

dinlemek, da¤›n›k, tek tek, bireysel tatil

yapma yerine, kollektif, insanlar›m›z› bir

arada toplama, maddi imkanlardan yok-

sun olanlar için, tatil yapma imkan› ya-

ratma, vb. yönlüde baflar›l› oldu. 
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YILMAZ GÜNEY'i 
ölümünün 22. y›l›nda 
sayg›yla an›yoruz!

Ökkefl,
sadece
Ökkefl
de¤ildir...
ötesidir;
özlenen 
gelecekteki
insan(l›k)d›r... -I-
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Kültür: Ama Hangisi?
Sayfa 12’de

fiiirin içsel esteti¤i:
Naz›m Hikmet

‹sviçre; ”Kara Eylül”
Sayfa 11’de

Nepal'deki Halk
Mücadelesi ile
Dayan›flma Günü olan 
2 Eylül 2006 için Ça¤r›

Sayfa 11’de

7.nci Munzur ve Kültür
Do¤a Festivali

Sayfa 11’de

“Sorunun esas›
fludur: Ya devrim
yolunu seçece¤iz...
ya da, bu düzenin 
bask›lar›na,
haks›zl›klar›na 
bo¤un e¤erek, flu
ya da bu biçimde
teslim olarak
yaflamay› seçece¤iz.
Bu çeflit, bir seçifl, yok 
olman›n bir biçimidir.”       Sayfa 14’de

Düflmesin yola 
evinde a¤layanlar›n 

göz yafllar›n›
boynunda a¤›r bir 
zincir gibi 

tafl›yanlar!!!
B›raks›n peflimizi,
kendi yüre¤inin 

kabu¤unda 
yaflayanlar!!!

Sayfa 15’de



2 Gündem

Sahibi: ADHK

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu
Konföderation für demokratische Rechte in Europa

Confederation of democratic rights in Europe
Confédération des droits démocratiques en Europe

Yaz›iflleri Müdürü:
Ertu¤rul Genç

Adhk logosu ile beraber adhk 
yay›n organ› oldu¤u belirtilir.

Kontak:
demokratikhaklar_avrupa@yahoo.com

demokratikgundem@hotmail.com

BM karar›yla ateflkesin yürürlü¤e
girdi¤i 14 a¤ustos 2006’ya kadar ge-
çen süreçte; 

“‹srail’in dün 33’üncü gününü
dolduran Lübnan sald›r›lar›nda ölen-
lerin say›s›, ço¤u sivil olmak üzere
1143’e ulaflt›. ‹srail sald›r›lar›, Lüb-
nan’da 6 milyar dolarl›k (8.7 milyar
YTL) hasara yol açt›. AFP’nin derledi-
¤i veriler ve dünkü çat›flmalarda
ölenlerle birlikte Lübnan’da üçte biri
12 yafl›n alt›ndaki çocuklar olmak
üzere en az 1038 sivil hayat›n› kay-
betti. Halen enkaz alt›nda çok say›da
cesedin bulundu¤u tahmin edilen
Lübnan’da 3600 kifli de yaraland›. ‹s-
rail ise 33 günlük çat›flmalarda 41 si-
vil ve 117 askerini kaybetti. Ekonomi
uzman› Mervan ‹skender, ‹srail’in ta-
arruzunun Lübnan’da 6 milyar dolar-
l›k hasara yol açt›¤›n› belirtti. Arala-
r›nda Beyrut Havaliman›, limanlar,
su ve ar›tma tesisleri, elektrik san-
trallar› gibi hayati önem tafl›yan te-
sislerinin de bulundu¤u 29 tesis k›s-
men ya da tamamen tahrip edildi.
Bombard›manlarda 630 km karayo-
lu, 23 benzin istasyonu, 145 köprü, 7
bin ev ile 900 fabrika, iflyeri ve çiftlik
yine tamamen ya da k›smen imha
edilmesi” ne yol açt›.

Böylesine aç›k, aleni bir iflgal ve
katliama dönük sald›r› savafl›nda
BM’denilen, emperyalist diplomasi ku-
rumu, nihayet bir ay sonra bir karar
tasar›s›n› oylamay› baflard›. Oylanan
karar tasar›s›, ‹sraile kendini savun-
mak için yeniden sald›r› hakk› tan›y›p,
esir al›nan israiilli askerinde koflull-
suz serbest b›rak›lmas› jestinin yan›n-
da, orta vadede Hizbullah› silahs›zlan-
d›rmay› (1701 nolu karar tasar›s›n›n
3. maddesi- Lübnan Hükümetine Lüb-
nan’›n kay›ts›z ve flarts›z egemenli¤i-
ni öngören 1559, 1680 ve Taif uyumu
çerçevesinde, s›n›r› ve Lübnan’›n her
bölgesini kontrol etme ve denetleme
yetkisinin vurgulanmas›. Böylelikle
Lübnan hükümetinin izni olmadan si-
lahl› gücün olmamas› ve Lübnan Hü-
kümeti’nden baflka bir otoritenin bu-
lunmamas›’n› öngörüyor), Hizbulla-

h’›n güçlü oldu¤u Güney Lübnan’a da
15 bin kiflilik “bar›fl gücü” konuflland›-
rarak, ‹srailin kuzeyini güvence alt›na
almay› amaçl›yor. Hal böyle olunca, ,
‹srail Bakanlar Kurulu, BM’nin ateflkes
karar›n› bir çekimser oya karfl›l›k 24
lehte oyla onaylad›. Oylama öncesi,”
Toplant›da konuflan Baflbakan Ehud
Olmert, BM Güvenlik Konseyi’nin atefl-
kese iliflkin 1071 say›l› karar›n›n iyi bir
karar oldu¤unu”,  “Bu karardan son-
ra Hizbullah’in Lübnan’da, devlet
içinde bir devlet olarak kalamayaca-
¤ini” söyleyerek,anlaflmadan dolay› ç›-
kacak herhangi bir sorun ve fliddet
olay›ndan Lübnan hükümetinin so-
rumlu olaca¤›n› da belirtti.

Buradan, yani bu sonuçtan bak›ld›-
¤›n da, ‹srail kendi siyonist politikalar›
aç›s›ndan, ayakta kalabilmenin tarih-
sel gereklili¤ine uygun olarak, ezilen
Filistin ve orta do¤u haklar›na yönelik
sald›rganl›¤›n› güncelleyerek, ‹çerde
seçimle gelmifl Hamas hükümeti’ni hi-
çe saymay›, d›flarda  tehtit olarak gör-
dü¤ü Hizbullah’› da, onu destekleyen
Lübnan halk›yla beraber vurarak, dip-
lamasi cephesinde de emperyalistle-
rin hay›rhah tutumundan kaynaklanan
deste¤iyle, bu “sefer”den de kazançl›
dönmüfl oluyor. Bafllamadan ne za-
man bitece¤i üzerine tart›flmalar›n de-
vam etti¤i ateflkesin, direnen Lübnan
halk› ve onun politik temsilcisi Hizbul-
lah için tek olumlu yani BM’nin onu bir
taraf olarak görüp, karar tasar›s›nda
bu muhattapl›k çerçevesinde ele al-
mas› oldu. Tabi, bu « kazan›m » ve
« kay›p etme » durumu, emperyalistle-
rin bu sürece yaklafl›m›yla belirlenen
diplomatik  sonuç aç›s›ndan böyle.
Emperyalizm destekli sald›rgan siyo-
nist orduyla, halk destekli Hizbullah di-
renifl güçleri aç›s›ndan, diplomasi d›-
fl›, yaflanan gerçeklik aç›s›ndan ise ka-
zanan, iflgale ve sald›r›ya karfl› onuru
ve özgürlü¤ü için direnen Lübnan hal-
k› flahs›nda Orta-Do¤u halklar› kazan-
m›flt›r. Dolay›s›yla, ateflkes sonras›,
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah›n,
“Mazide büyük Arap ordular›, ‹srail
karfl›s›nda yenilmifllerse de biz ayn›

savafltan muzaffer ç›k›yoruz” tespiti
abart›l› olmam›fl, yaflanan gerçekli¤in
yal›n bir ifadesi olmufltur.

BU 33 günlük ‹srail sald›rganl›¤›-
n›n, Lübnan halk›na düflen göz yafl›,
kan ve mültecilik dram›yla yaflatt›¤›
trajediye, ateflkesle birlikte, bir dö-
nem için  ara verilmifl olsa da, Orta
Do¤u haklar›n›n, ABD destekli ‹srail
sald›rganl›¤›yla daha ne ac›lar ve tra-
jediler yaflayaca¤›n›n görülmesi ger-
çekli¤i orta yerde durmaktad›r.  Sald›-
r›y› onaylayan ‹srail hükümetinin bafl›,
Baflbakan konumundaki Olmert, sald›-
r›dan dolay› « özür dilemeyece¤ini »
dünya kamuoyuna ilan ederken, ‹srail
siyonizminin sald›rgan politikalariyla
uyumlu konumu içinde, gelecekte bu
tür sald›r›lar›n devam edece¤ini ilan
etmifl oluyor. Ateflkesin bafllamas›na
dakikalar kalana kadar, sivil insanla-
r›n ölümüne yol açan sald›r›lar›n de-
vam etmesinden ç›kan sonuçta, bun-
dan baflka bir fley de¤il.

Bu 33 günlük sürecin,  önümüzdeki
döneme iliflkin emperyalist politik he-
saplar›n deflifre olmas› aç›s›ndan or-
taya ç›kartt›¤› çarp›c› sonuçlarda ol-
du.

Daha ateflkes bafllamadan, ulusla-
raras› haber ajanslar›na, ‹srail sald›r›-
s›n›n ABD taraf›ndan tezgahland›¤› ha-
berleri gelmeye baflland›. New Yorker
dergisi yazar› Seymour Hersh, Lüb-
nan’daki operasyonun, Hizbullah’›n
iki ‹srail askerini kaç›rmas›ndan ön-
ce haz›rlan›p ABD taraf›ndan onay-
land›¤›n› yazd›. Ayn› gazeteci, israil’in
Lübnan’da Hizbullah’a karfl› yürüttü¤ü
operasyonun planlamas›nda ABD’nin
bizzat rol ald›¤›n› öne sürdü,  hem de
savafla neden olarak ortaya sürülen
“Hizbullah’›n iki ‹srail askerini kaç›r-
mas›ndan” çok önce bu plan›n haz›r-
land›¤›n›n alt›n› çizdi. Böylece , ‹srailin
kendi iç politik mikro hesaplar› ve he-
deflerinden ayr› olarak, ABD’nin BOP
olarak bilinen bölge için belirledi¤i
makro politik hesaplar›, bu haberin
ayr›nt›lar›ndan uluslar aras› kamu-
oyunun bilgisine sunulmufl oldu. Bu
savafl› ABD’nin destekledi¤ini, bunu da

BOP için, belirlenen plan›n bir parças›
oldu¤unu bilmeyen yok gibiydi. Zira,
Hizbullah, ‹ran’›n kolu gibi görülüyor,
onun vurulmas› ‹ran’›n kolunun k›r›l-
mas› anlam›na geliyordu. Diplomatik
cephede ‹ran üzerinde ki bask›s›n› bu
operasyonun tehtidiyle  güçlendire-
rek, sonuca gitmeyi hedefleyen
ABD’nin  bir diplomat›, “‹srailliler bize,
savaflta bir taflla birkaç kufl vurulaca-
¤›n› söylediler. Karfl› ç›kmam›z için bir
neden yoktu. Hizbullah avlanacak, fü-
zeler, tüneller ve bunkerler havadan
bombalanacakt›. ‹ran için demo (pro-
va) olabilirdi.” diyerek, durumu olduk-
ça aç›k seçik izah etti.

11 Eylül sonras›nda, birinci dünya
savafl› sonras›  uluslararas› statüsü
‹ngiltere taraf›ndan belirlenen Orta-
Do¤u’yu, kendi güncel emperyalist ç›-
karlar› do¤rultusunda yeniden dizayn
etmek isteyen ABD, bölgeye insan hak-
lar›, demokrasi ve medeniyet getirme-
yi vaat ederek, orta do¤u haklar›yla
adeta dalga geçerken, kendi yak›n ge-
lece¤i aç›s›ndan oldukça ciddi politik
hesaplar›n› BOP kapsam› içinde ele
al›p, uygulamaya koydu. 11 A¤ustos ta-
rihli Milliyet gazetesinde ki köflesinde
Fikret Bila, “ABD nas›l bir Ortado¤u
istiyor?” sorusuna verdi¤i cevapta,

“Washington’un izledi¤i politikaya

bakarak bu soruya flu yan›t verilebi-

lir:” diyerek, 1- ABD ve ‹srail ç›karla-

r›na tehdit oluflturan örgüt ve yap›la-

r› ortadan kald›rmak ve bunlar› des-

tekleyen ülkelerde yönetimleri de-

¤ifltirerek yandafl yap›lar olufltur-

mak, 2- Bu yolla ABD ç›karlar›yla bir-

likte ‹srail’in güvenli¤ini sa¤lamak,

3- Enerji kaynaklar›n› kontrol alt›na

almak. Yeni küresel güç ve aktörler

denge konumuna ulaflmadan Orta-

do¤u’da hâkim duruma gelmek. Yeni

harita taslaklar› da gösteriyor ki,

ABD tek süper güç olarak, Birinci

Dünya Savafl› sonunda çizilen Orta-

do¤u’nun art›k miad›n› doldurdu¤u-

na inan›yor. 20. yüzy›l›n bafl›nda kü-

Lübnan’daki direnifl, 
emperyalizme karfl› bir zaferdir !

Operasyon haberleri art›k gün-
lük rutin haberler olarak s›k s›k tek-
rar edilmeye baflland›. S›n›r d›fl› teh-
tidiyle mahkeme kap›lar›nda sürün-
dürülen göçmen ailelerinin dramla-
r›na her gün bir yenisi daha ekleni-
yor. En son hukuksuzluk örne¤inin
yüzsüzce sergilendi¤i Yusuf Kara-
ca'n›n tutuklan›p Türkiye'ye iade
edilmesi örne¤i, verilen mücadeleyle
flimdilik engellenmifl olsa da, gelinen
noktan›n ciddiyetini ve girilen sal-
d›rgan yönelimin yönünü gösterme-
si aç›ss›ndan oldukça önemli  göster-
geler sundu. En do¤al ve s›radan bir
iltica hakk›n›n gasp edilerek, bu da
yetmiyormufl gibi iade tehtidiyle 90
günlük bir ölüm orucu pahas›na en-
gellenen bu anti demokratik sald›r›,
Fransa'da son süreçte gerçeklefltiri-
len operasyonlarda ki faflizan tutum-
larla birlikte ele al›nd›¤›nda, üzerin-
de yaflad›¤›m›z AB ülke devletlerinin
kollektif yeni sald›r› konseptlerinin
görülmesi ve ona karfl› mücadele de
tutum al›nmas› için yeterli kan›tlar›
fazlas›yla sunmufl oluyor.

Fransa'da gerçeklefltirilen son iki
operasyonda, dernekler ve evler bas›-
larak, insanlar Türk polisinin uygu-
lamalar›ndan yabanc›s› olmad›¤›-
m›z, bildik keyfi ve subjektif iddalar-
la göz alt›na al›nd›lar.Al›n›rken ha-
karetlere, tehtitlere ve fliddete yani
iflkenceye maruz kald›lar.Paris'te sa-
baha karfl› bas›lan bir evde bulunan
çocuk yafltaki insanlara kelepçe vu-
ruldu, derneklere karakol kuruldu.
Önce al›nan 3 kifliyle, sonradan al›-
nan 4 kifli, her biri ayr› bir cezaevine

konularak, fluana kadar aylar geçme-
sine ra¤men hiç bir yak›nlar›yla gö-
rüfltürülmeyerek, tek kiflilik hücre-
lerde tam bir tecrit uygulamas›na
maruz kald›lar.Türkiye Kuzey kür-
distanl› insan haklar› savunucular›n-
dan, cezaevlerinde direnen devrimci
tutsaklara kadar,  genifl bir yelpazede
y›llard›r dile getirilen, "F Tiplerinin
AB patentli oldu¤u" iddas›, yaflanan
örneklerle bir kere daha kat›ks›z bir
gerçe¤e dönüflmüfl oluyor.

Holanda'da al›nan Nedim Se-
ven, Amanya'da göz alt›na al›nan
Muzaffer Ayata ve R›za Erdo¤an,
anti-terör yasalar›n›n konseptinde,
t›pk› ABD gibi, "kendilerinden ol-
mayan" her kesi, her kesimi "düfl-
man" olarak görme ve ona göre yö-
nelme içinde olduklar›n›, olacaklar›-
n› gösteriyorlar. 14 A¤ustos
2006'dan itibaren PKK'yi "yasa d›-
fl›" ilan eden ‹ngiltere, PKK ad›na
düzenlenecek toplant›lar› yasaklad›-
¤› gibi, bu toplant›larda konuflmay›
suç sayman›n yan›nda, "örgütün ta-
raftar› olmay› ça¤r›flt›ran" giysilerin
giyilmesinide cezai müedde içine al-
m›fl olmakla, politik tav›rlar›ndaki
ciddiyeti göstermifl oldular. Isviçre
24 eylülde oylayaca¤› "yeni göçmen-
lik" yasas›yla 1931'den beri yürür-
lükte olan yasada güvencelenmifl
olan tüm demokratik haklar›, ya-
banc›lar ve ilticac›lar alehine buda-
maya haz›rlan›yor.Fransa'da 1 Tem-
muz 2006'da yürürlü¤e giren yeni
göçmen yasas›, ve buna dayanan
Sarkozi taktikleriyle, çocuklar› bu
ülkede okuyan 6 bin aileye oturum

verilece¤i tuza¤›yla, adresleri belir-
lenmifl 24 bin aile polise hedef gös-
terilerek, s›n›r d›fl› edilmeleri vaka-i
adliyeden görülerek, yeni yasan›n ilk
toplu hedefleri olarak sald›r›ya u¤ra-
m›fl bulunuyorlar.

Bütün bunlar, ad›na "Avrupa
Uygarl›¤›" denilen, "iç cephe" de di-
yebilece¤imiz  s›n›rlar içinde, iç fa-
flistleflme sürecine ba¤l› olarak gelifl-
tirilip " Anti- Terör" yasalar› çerçe-
vesinde uygulamaya sokulurken,
bunun  " d›fl cephe" de, geri b›rakt›-
r›lm›fl yar›-sömürgelerde,  en son
Orta-Do¤u özgülünde Lübnan'a Is-
rail'in sald›r›s›yla yaflanan sürecin
içinde ve devam›nda izlenen politik
hamlelerle, bu hamlelerdeki sald›r-
ganl›kla  tamamlad›¤›n› görüyoruz.
Israil'e Lübnan'a sald›r›s›ndan dola-
y› en ufak bir  dil uzatmayan, özün-
de Lübnan'da ki iflgali kal›c›laflt›ra-
rak, uzun vade de Hizbullah'› Israil
yerine kendisi silahs›zland›rmay›

amaçlayan BM'nin ilgili ateflkes ka-
rar›, dünya efendi devletlerinin, Is-
railin arkas›nda BM maskesiyle safa
geçerek,  ezilen halklara göz da¤›
vermekten  baflka bir fleyi amaçlama-
maktad›r.Fransa'n›n ABD'nin ve Is-
railin övgülerine mazhar olan Lüb-
nan'a daha fazla asker gönderme  ka-
rar› alarak, BM "bar›fl gücüne" 6 ay-
l›¤›na komuta etme sevdas› buradan
kaynaklan›yor.Irak'a yönelik sald›r›-
da "yöntem" de ayr›flan emperyalist
bloklar, Lübnan'daki Iflgali kal›c›lafl-
t›rma da ve "yeni bir Orta - Do¤u "
amac›nda flimdilik birleflmifl bulu-
nuyorlar.  11 Eylül sonras› terörizm
bahanesiyle, " ya bizdensiniz, ya da
düflmans›n›z" konsepti çerçevesinde
ABD'nin, kendisinden olmayan
"ötekilerine" karfl› açt›¤› savaflta yan-
l›z olmad›¤›n›, son ateflkes karar› ör-
ne¤inde oldu¤u gibi "ça¤dafl avrupa"
y› da yan› bafl›nda buldu¤unu , ç›-
kart›lan anti-terör yasalar›yla, bu yö-

nelimin Avrupa siyasal co¤rafyas›n-
da da tamamland›¤›n› görüyoruz.

‹çerde anti-terör yasalar›yla, ezi-
lenlerin en zay›f halkas› olarak görü-
len göçmenlere ve s›¤›nmac›lara yö-
neltilerek, her geçen gün ucu biraz
daha sivriltilen sald›rgan politikalar,
sosyal haklar cephesinde yeni gasp-
larla eflgüdümlü olarak yürütülür-
ken, d›fl cephede emperyalist iflgal,
ilhak ve halklar›n iradesini hiçe sa-
yan uluslararas› sald›rganl›kla, bütün
cephelerde halklara karfl› bir savafl
cephesi  aç›ld›. Bu cephenin kurma-
y› kendi ittifaklar›n›,  halklara savafl
açan, bu savafl› güncel konseptler te-
melinde gözden geçirerek, daha ku-
sursuz ve sonuç al›c› yürütmeye çal›-
flan emperyalistler ve onun iflbirlikci-
leri içinden seçerken, asl›nda kendi-
sine karfl› halklar›n anti-emperyalist
mücadele cephesinin objektif temel-
lerinide atm›fl oluyor. Emperyalist-
ler, ezilen halklar karfl›s›nda kendisi-
ni daha da güçlü k›lacak ittifak ilifl-
kileri ve politikalar› belirlerken, ken-
disini yenecek devasa bir gücün
uluslar aras› potonsiyelinide tetikle-
mifl oluyorlar. Afganistan'da, Irak'ta,
filistin'de direniflin gurzuyle hedefle-
rine ilerlemek yerine, çak›l›p kalan-
lar, son Lübnan facias›yla "bar›fl gü-
cü" ad›n› verdikleri yeni bir iflgal or-
dusuyla moral bulmaya ve fl›mar›k
piyonlar› Israilin yedi¤i tokat›n rö-
vans›n› BM vizyonu içinde almaya
çal›fl›yorlar. Bu Avrupa'n›n her han-
gi bir ülkesinde ki, s›n›r d›fl› tehti-
diyle "düflman" görülen, anti-terör
yasalar›yla kuflatmaya al›nan en ge-
nifl demokratik cephedeki güçlerle,
ülkesi iflgale u¤ram›fl, on günlük ço-
cu¤u iflgal ordular›n›n kurflunlar›yla
can veren mazlum yar› sömürge
halklar›n aras›ndaki ittifak iliflkisinin
nesnel temelinin,  her gün biraz da-
ha oluflmas›na ve sa¤lamlaflmas›na

hizmet eden bir süreçtir de ayn› za-
manda.

Emperyalist sald›rganl›¤›n halk-
lar lehine dönüflen objektif sonuçla-
r›na uygun bir anti-emperyalist bi-
linç aç›kl›¤›yla, siyasal co¤rafyan›n
ad› ne olursa olsun tüm alanlar›nda
ortak düflman emperyalizme ve
onun asalak iflbirlikçilerine karfl› bir
mücadeleyi örmek, bu mücadelenin
yaflam›n her alan›ndaki bir militan›
olmak, insandan, insanca yaflamdan
ve ezilen halklar›n onurlu gelece¤in-
den yana olan her kesin ertenemez
güncel görevidir. Anti-Terör yasala-
r›n› ç›kartanlar›n, iflgalleri kollay›p
destekleyenlerin, k›sacas› halklara sa-
vafl açanlar›n bir gücü varsa, ondan
daha da büyük  bir güce sahip ezilen
dünya halklar›n›n yenilmez tarihsel
varoluflu vard›r.

Bugün tarihin nihai karar›na uy-
gun bir konum içinde, güncel anti-
emperyalist görevlerimize sar›larak,
kendi gelece¤imizi bugün ki emper-
yalist sald›rganl›kdan koruyarak
kurtarmak, gelece¤i bugün ki savafl
içinde kazanmak, bunun için örgüt-
lenmek, her türlü hak gasplar›na
karfl› mücadele içinde, anti-emper-
yalist bir bilinç ve duruflla sald›r›lara
set oluflturmak zorunday›z. "Günle-
rin bu gün getirdi¤i bask›, zulüm ve
kansa",  " Emperyalist Terör ve Hak
Gasplar›na Karfl›, Direnen Halklar
Kazanacak"  demek,  anti-emperya-
listli¤in olmazsa olmaz güncel fliar›-
d›r.Bu fliar› yükseltmek ve buna gö-
re örgütlenerek mücadele etmek,
emperyalizme karfl› bütün cepheler-
de dövüflen halklar›n ve onun örgüt-
lü kesimlerinin sesine ses katman›n
yan›nda, bizim de varl›k sebebimiz
olan ilkelere uygun politik bir yöne-
lim içinde, sürece müdehale etme
görevimizin icras› anlam›na da  gele-
cektir.

Emperyalist Terör ve Hak Gasplar›na Karfl›

D‹RENEN HALKLAR KAZANACAK !
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Bu vahflet tablo karfl›s›nda belki sorulmas› gereken çok soru olabilir. Ama

biz sorm›yaca¤›z. Böylesi bir tabloyla ilk defa karfl›laflm›fl olsayd›k, belki bir

anl›k flaflk›nl›k sonucu ne oluyor? diye sorular sorard›k, neticeyi ö¤renme

gayretinde bulunurduk. Sistemin yede¤inde bulunanlar›n, sistem karfl›s›nda

el pençe divan duranlar›n, tekkesini, cübbesini, yücelttikçe yüceltme yar›fl›n›

elden b›rakm›yan, kendi mezhebinden baflka üstün mezhebin olam›yaca¤›n›

yutkuna yutkuna vaaz edenler flaflk›n olabilir. Emperyalist zulüm, vahflet ve

katliam bir kez daha tam kap›ya dayanm›fl durumdayken, on y›llar›n

hesaplar›yla, dünya’y› yeniden ‘düzene sokma’ planlar›n›n bir parças› olarak,

ortadi¤u halklar›na kin, nefret ve gözyafl› döktürmekten zerrece teredüt

göstermiyen bu zalimli¤i ilk olarak ne görüyoruz, nede ilk olarak tan›yoruz. 

Çocuklar›, kad›n-erkek, yafll›-genç demeden katliama tabi tutarak

yarat›lan insan manzaras›n›n hesab› nedir ? acaba ! Bütün bunlar yeni mi

oluyor? Dünya bar›fl›n›, uygarl›k söylemini a¤›zlar›ndan düflürmeyenlerin

davran›fl ve tutumlar›, katliam› yapanlardan farkl›m›d›r ? El alt›ndan, ak›l ho-

cal›¤›n› yapmaktan geri durmayan di¤er gerici güçler,  Sadece kamuoyu

taraf›ndan seyredilen katliam manzaralar› karfl›s›nda ‘bu görüntüler bizi de

teflhir ediyor, bizi de zor durumda b›rak›yor, biraz daha (orant›l›) güç kullan’

demeye getiriliyor. Filistinden sonra, Lübnan iflgali gündeme getirilirken,

Avrupa’da sahte «terör» söylemleri gündeme sokuldu. Yeni bir ‘terör’ havas›

estirilerek, hem iç kamuoyunu yan›ltma, hemde, ‘Anti-terör’ yasalar›n› bu

f›rsatla sertlefltirerek uygulanmaya baflland›. 

Varl›k gerekçesi olarak, insana düflmanl›k temelinde yaflam hakk› bulan,

bu günkü Emperyalist-kapitalist sistem ; tarihsel olarak bütün sorunlar›n›

vede s›k›nt›lar›n› aflma durumunda kald›¤› durumlarda, bundan baflka bafl

vurdu¤u bir yol yada yöntem göstermemifltir. Pazar bulmak için savafllara

giriflmifl, iflgaller gerçeklefltirmifl. Sermayenin dünyaya aç›lmas›n› sa¤lamak

için, dünya’ya iki paylafl›m savafl› yaflatm›fl. Dünya’ya tek bafl›na egemen ol-

mak için (ABD egemenli¤i), hiç aral›ks›z savafl ortam› gel›fltirmifl, ülkeleri bu

yöntemle hizaya getirmeye çal›flm›flt›r. ‹ç ve d›fl ekonomik s›k›nt›lar›n› gi-

derme ad›na, türlü bahanelerle, savafl durumlar› yarat›lm›fl, kendisi devre

d›fl›nda kalm›flsada, bu istemini iç savafl› körükleyerek, yerli iflbirlikçileri

vas›tas›yla sonuç elde etmifltir. Durum böyle olunca, y›ll›k bütçenin %40-%60

oran›n› askeri harcamalara ay›rm›fllard›r. 

Bütçenin önemli bir bölümünü insanl›¤› katleden araç vede uygulamalara

ay›ran zihniyetin bar›fl ve demokrasi anlay›fl› elbetteki tart›fl›l›rd›r. Ezilen ma-

zlum ulus ve halklar›n katli vede gasp› üzerinden elde edilmifl bir ‘uygarl›k’

durumu vard›r. Gerçekte burda uygarl›k yok. Burda insana düflman her türlü

zorba vede aymazl›¤›n hesaplar› var. Burda çocuklar› katletmenin hainane

hesaplar›n›n ölçümleri ve tart›la› var. Görüldü¤ü gibi hangisinden ç›t ç›k›yor.

Bu insanl›k suçu karfl›s›nda hangisi radikal tutum al›yor. Hiç biri. Ama alel

acele, içerde yeniden bir çok yasay› gözden geçirip’ f›rsat bu f›rsat’ deyip, bu

katliam ve iflgalden yararlanarak, katliamc› kimliklerini gizlemeye yönelik

söylem vede eylemlerine h›z kazand›rd›klar› gibi, yeni yasalara zeminde

haz›rlad›lar. Neyin hesaplar› peflinde olduklar› iyice anlafl›l›r oluyor.   

Hay›r! Dün söyledi¤imizi bu gün bir kez daha tekrar ediyoruz.  biz

sonuçlarla u¤raflm›yoruz. Befl yüz küsür y›ll›k kanl› sistemin en son bilanço-

sudur bu. Bununla kal›nsa ne ala. Böyle kalm›yaca¤› gün gibi ortada.  Ama

kendini bilmez aymazlar böyle geçifltirirler. Sahte demokrasi vaadleriyle halk

kitlelerini uyutma, sunni gündemlerle gerçekleri örtbas etme gayretini hiçbir

zaman elden b›rakmad›klar› gibi bundan böylede b›rakm›yacaklar› kesindir.

önce katliamdan, k›y›mdan geçirip, peflinden ‘bar›fl’ ç›¤›rtkanl›¤› yap›lacakt›r.

Her bar›fl denildi¤inde savafl gündemdedir. Demokrasi denildi¤inde, anti-

demokratik sald›rganl›klar s›n›r tan›maz bir seviyededir. Bu demagojik

söylem vede davran›fllar arkas›nda gizlenmifl olan bir dünya sistemi gerçek-

li¤i fark edilsede, emperyalist savafl ve iflgallerin, sahte demokrasi ve bar›fl

söylemlerinin panzehiri olan devrimci önderlik misyonun zay›f l›¤›ndan yarar-

lanarak istedikleri flekilde hareket serbestisine sahip olabiliyorlar. 

‹nsan varl›¤›na bu denli yabanc›laflm›fl olan bir sistemin, bu günden

itibaren insana ve tabiata olumlu yönde kazand›raca¤› hiçbir fley yoktur.

‘Uygarl›k’ olarak tabir edilen ancak, dünün miras› üzerinden varl›k göster-

erek, birilerinin katli vede ac›s› üzerine varl›k kuran egemen emperyalist

sömürü sisteminden baflka bir fley de¤ildir. Anti-Emperyalist mücadele her

zamankinden çok daha acildir. 

BAfi YAZI
‹nsanl›k düflman› sistemin ad› 
“uygarl›k” olamaz!

1897: I. Siyonist Kongre ‹sviçre’nin Basel kentinde topland›.
1916: ‹ngiltere ve Fransa aras›nda Arap topraklar›n› paylaflmay› öngören Sykes Picot

Anlaflmas› imzaland›.
2 Kas›m 1917: ‹ngiltere, Yahudi halk›na Filistin topraklar›nda devlet kurma yolunu açan

Balfour Deklarasyonu’nu yay›nlad›.
29 Eylül 1923: Filistin’de ‹ngiliz mandas› resmen yürürlü¤e girdi.
22 Temmuz 1946: ‹srail terör örgütü Irgun’un Kral Davud Oteli’ne düzenledi¤i sald›r›da, 96 kifli

hayat›n› kaybetti.
29 Kas›m 1947: BM, Filistin’i bölme plan›n› kabul etti.
9 Nisan 1948: Irgun terör örgütüne ba¤l› militanlar taraf›ndan Deir Yasin Köyü’nde

gerçeklefltirilen katliamda 254 Filistinli hayat›n› kaybetti. 
14 May›s 1948: ‹srail devleti kuruldu.
15 May›s 1948: ‹srail devletinin kurulmas›n› kabul etmeyen Arap devletleri, ‹srail’e sald›rd›. Bu

ilk Arap-‹srail savafl›yd›. 
29 Ekim 1948: ‹srail ordusunun Safsaf Köyü’ne düzenledi¤i sald›r› s›ras›nda köylülerin üzerine

rastgele aç›lan atefl, 70 kiflinin ölümüne neden oldu.
11 May›s 1949: ‹srail BM’ye kabul edildi. 
23 Aral›k 1950: ‹srail Kudüs’ü baflkent ilan etti.
2 Kas›m 1956: M›s›r Devlet Baflkan› Nas›r’›n Süveyfl Kanal›’n› millilefltirmesi üzerine, ‹srail,

Fransa ve ‹ngiltere, M›s›r’a sald›rd›.
12 Ekim 1958: fiaron önderli¤inde, Bat› fieria’da bulunan Kibya Köyü’ne düzenlenen sald›r›da

67 kifli hayat›n› kaybetti, 75 kifli de yaraland›. 
7 Ekim 1959: El-Fetih’in kurulufl kongresi Kuveyt’te yap›ld›.
29 May›s 1964: Filistin Kurtulufl Örgütü kuruldu. 
5 Haziran 1967: ‹srail; M›s›r, Suriye ve Ürdün’e sald›rd› ve 6 günde, Sina Yar›madas›, Golan

Tepeleri, Bat› fieria, Gazze ve Do¤u Kudüs’ü iflgal etti.
22-25 Eylül 1969: 21 A¤ustos 1960’da Mescid-i Aksa’n›n yak›lmak istenmesi Yahudilerce yak›lmak

istenmesi, ‹slam dünyas›nda tepkilere yol açt› ve bunun üzerine ‹slam
Konferans› Örgütü Rabat’ta ilk kez bir araya geldi. 

7 Haziran 1970: Ürdün Kral› Hüseyin ‹srail ve ABD’den ald›¤› destekle Filistin mülteci kamplar›n›
yo¤un top atefline tuttu. Kral Hüseyin’e ba¤l› „Bedevi Milisleri“ taraf›ndan
gerçeklefltirilen bu katliam „Kara Eylül“ olarak nitelendirildi. Bu katliam
s›ras›nda onbinlerce Filistinli hayat›n› kaybetti. Bir y›l sonra FKÖ Ürdün’den
sürüldü ve Lübnan’a yerleflti. 

2 Nisan 1973: ‹srail askerlerinin Beyrut’a düzenledikleri operasyonda 3 FKÖ lideri öldürüldü.
8 A¤ustos 1973: Filistin Ulusal Cephesi iflgal alt›ndaki topraklarda kuruldu.
6 Ekim 1973: M›s›r, Suriye ve Ürdün’ün, Sina Yar›madas›’nda ve Golan Tepeleri’nde bulunan

‹srail kuvvetlerine sald›rmas›yla Yom Kippur Savafl› bafllad›. 
13 Kas›m 1974: Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakk›n› tan›d›. FKÖ, BM’de gözlemci statüsü el-

de etti. 
13 Nisan 1975: H›ristiyan Falanjistlerin içinde Filistinlilerin bulundu¤u bir otobüsü makineli

tüfeklerle taramalar› üzerine Lübnan’da iç savafl bafllad›.
6 Eylül 1976: FKÖ Arap Birli¤i’ne tam üye oldu. 
17 May›s 1977: ‹srail genel seçimlerinde ilk kez Menaham Begin’in liderli¤indeki sa¤c› Likud

Partisi iktidara geldi.
14 Mart 1978: ‹srail Güney Lübnan’› iflgal etti.
17 Eylül 1978: M›s›r, ‹srail ve ABD aras›nda Camp David Anlaflmas› imzaland›. Bu anlaflma

Arap Birli¤i Zirvesi’nde k›nand›.
1980: ‹srail parlamentosunda al›nan bir kararla Kudüs, ‹srail’in de¤iflmez ve bölün-

mesi baflkenti olarak ilan edildi.17 Temmuz 1981: ‹srail, Beyrut’u bombalad›. 14
Aral›k 1981: ‹srail, Golan Tepeleri’ni ilhak etti. 

6 Haziran 1982: ‹srail Lübnan’› iflgal etmeye bafllad›. Eylül’de FKÖ Beyrut’tan çekilmeye bafllad›. 
9 Eylül 1982: Arap Birli¤i Zirvesi’nde bölge ülkelerinin bar›fl içinde yaflamas› için, FKÖ’nün

Filistin halk›n›n tek meflru temsilcisi olmas› gerekti¤i kabul edildi.
15-16 Eylül 1982: ‹srail, Filistin mülteci kamplar› olan Sabra ve fiatilla’ya kanl› bir sald›r› düzenle-

di. 991 Filistinli hayat›n› kaybetti.
1 Ekim 1985: ‹srail Tunus’taki FKÖ karargah›na hava sald›r›s› düzenledi. Sald›r›da 70 kifli hay-

at›n› kaybetti.

8 Aral›k 1987: Gazze’de bir Yahudi kamyonetinin Filistinli iflçileri tafl›yan bir araca çarparak
dört Filistinlinin ölümüne dokuzunun yaralanmas›na neden olmas›n›n ard›ndan,
Filistinliler intifada hareketini bafllatt›lar. 

16 Nisan 1988: FKÖ’nün ikinci komutan› Ebu Cihad ‹srail askerlerince öldürüldü.
12 Kas›m 1988: Cezayir’de toplanan Filistin Ulusal Konseyi, Filistin Devleti’ni ilan etti.20 Haziran

1990: Ocak ay›nda bafllayan Sovyet Yahudilerinin yo¤un bir flekilde ‹srail’e göçü
Filistinliler ile ‹srailliler aras›nda büyük sorun oldu. Bunun üzerine Filistinli bir
komando grubu ‹srail’e girmeye kalk›flt›. ABD Baflkan› Bush bu olaydan dolay›
ABD-Filistin görüflmelerini ask›ya ald›. 8 Ekim 1990: Kudüs’te Mescid-i Aksa’da
katliam gerçeklefltirildi. 30 Filistinli hayat›n› kaybederken 800 kifli de yaraland›.

15 Ocak 1991: FKÖ’nün ikinci komutan› Salah Halef, dan›flman› Ebu Muhammed ve FKÖ güven-
lik flefi Ebu el-Hol bir suikast sonucu öldürüldüler.

30 Ekim 1991: ABD Baflkan› Bush ile SSCB lideri Gorbaçov’un Madrid Konferans›’n› bafllat-
malar›ndan sonra, ‹srail ile Arap komflular› aras›nda ilk görüflmeler bafllad›.
Filistin, Birleflik Ürdün-Filistin delegasyonunun parças› olarak görüflmelere
kat›ld›. 

13 Eylül 1993: ‹srail Devlet Baflkan› ‹zak Rabin ve FKÖ lideri Yaser Arafat aras›nda
Washington’da, befl y›l sonra Filistin’de özerk bir devletin kurulmas›n› öngören,
Filistin Özerklik ‹lkeleri Deklarasyonu (Oslo Anlaflmas›) imzaland›. 

25 fiubat 1994: Bat› fieria’n›n El Halil kentinde bulunan Hz. ‹brahim Camii’ne sabah namaz› es-
nas›nda bir Yahudi taraf›ndan gerçeklefltirilen sald›r›da, aralar›nda çocuklar›n
da bulundu¤u 50’nin üzerinde kifli hayat›n› kaybetti, yaklafl›k 300 kifli de yara-
land›. 

4 May›s 1994: ‹zak Rabin ve Yaser Arafat aras›nda ‹srail-Filistin ‹lkeleri Deklarasyonu’nu
tamamlay›c› düzenlemeler içeren Kahire Anlaflmas› imzaland›. 

26 Ekim 1994: ‹srail ve Ürdün aras›nda bar›fl anlaflmas› imzaland›.
28 Eylül 1995: II. Oslo Anlaflmas› Washington’da imzaland›. 
4 Kas›m 1995: Oslo Anlaflmas›’n›n alt›na imza atan ‹srail Baflbakan› ‹zak Rabin, afl›r› sa¤c›

Yigal Amir taraf›ndan öldürüldü.
20 Ocak 1996: FKÖ lideri Yaser Arafat, Filistin Özerk Yönetimi’nin baflkan› seçildi. 18 Nisan

1996: ‹srail Baflbakan› fiimon Peres, Lübnan’a karfl› „Gazap Üzümleri“ operasy-
onunu bafllatt›. Güney Lübnan’daki Kana BM mülteci kamp›nda 109 sivil, ‹srail
sald›r›lar› sonucu hayat›n› kaybetti. 29 May›s 1996: ‹srail seçimlerini Benjamin
Netanyahu liderli¤inde afl›r› sa¤ partilerden oluflan koalisyon kazand›.

27 Eylül 1996: Kudüs belediye baflkan›n›n Kubbet’üs-Sahra’n›n alt›na tüneller açt›rmas› sonu-
cu patlak veren olaylarda üç günde 76 kifli öldü.

15 Ocak 1997: II. Uygulama Anlaflmas› olan el-Halil Protokolü imzaland›.
1 Ekim 1997: Ürdün’ün bask›s›yla ‹srail, 16 Ekim 1991’de müebbet hapis cezas›na çarpt›r›lan

Hamas’›n manevi lideri fieyh Ahmed Yasin’i serbest b›rakmak zorunda kald›.
14 May›s 1998: ‹srail Devleti’nin kuruluflunun 50. y›ldönümünde, Filistinlilerin protesto gösteri-

leri s›ras›nda ç›kan çat›flmalarda dokuz Filistinli hayat›n› kaybetti, 1.200
Filistinli yaraland›.

21 Haziran 1998: ‹srail hükümeti Netanyahu’nun Büyük Kudüs plan›n› onaylad›. 
7 Temmuz 1998: BM Genel Kurulu Filistin delegasyonuna gözlemci statüsü verdi.
23 Ekim 1998: ‹srail ile Filistin aras›nda Wye River Memorandum’u imzaland›.
18 Aral›k 1998: ve ‹ngiliz birlikleri Irak’› bombalarken ‹srail hükümeti Wye River

Memorandum’unu uygulamay› ask›ya ald›¤›n› bildirdi.
4 May›s 1999: May›s 1993 ‹lkeler Deklarasyonu’nda Filistin özerkli¤i için verilen sürenin sona

ermesi üzerine, ABD Baflkan› Clinton’›n Arafat’a nihai statü görüflmelerinin bir
y›l içinde sonuçlanaca¤› garantisini vermesi dolay›s›yla, Filistin Merkez Konseyi
ba¤›ms›z Filistin Devleti’nin ilan›n› erteledi.

17 May›s 1999: ‹srail’de yap›lan seçimleri, Likud Partisi lideri Netanyahu’yu yenilgiye u¤ratan
‹flçi Partisi lideri Ehud Barak kazand›.

25 Temmuz 2000: Camp David Zirvesi, ABD Baflkan› Clinton’›n „anlaflmaya varamad›lar“ fleklindeki
aç›klamas›yla sona erdi.

28 Eylül 2000: ‹srail Savunma Bakan› Ariel fiaron’un Mescid-i Aksa’ya yapt›¤› provakatif ziyaret
Filistinlilerin tepkisine neden 

‹SRA‹L-F‹L‹ST‹N KRONOLOJ‹

emperyalist müdehaleyi, kötünün iyisi
fleklindeki ehveni fler bir politik prag-
matizmle destekleyebilmekteler. ‹srai-
lin, her kesin nefretini ve kinini kaza-
nan aç›k katliam›na, 10 günlük çocuk-
lar› katleden insanl›k d›fl› siyonist vah-
fletine, hümanist bir duyarl›l›kla karfl›
ç›kmak, lanetler okumak yetmez.
Önemli olan, bu 33 günlük sald›r› sava-
fl›n›n, ortaya ç›kard›¤› ABD merkezli
emperyalist politikalar› do¤ru okuyup,
karfl› politikalar› ABD flahs›nda emper-
yalizmi merkeze alan, bir devrimci an-
ti-emperyalist kafa aç›kl›¤›yla görmek,
gereklerine uygun bu temelde bir ör-
gütlenme içinde mücadele etmek, bu
mücadele içinde, ittifaklar› ona göre
belirleyerek genifl bir anti-emperyalist
cepheyi uluslararas› alanda örmeyi
baflarmakt›r. Bu ba¤lamda, geçti¤imiz
aylarda Orta Do¤ulu 7 devrimci – ko-
münist örgüt ve parti taraf›ndan kuru-
luflu ilan edilen, Ortado¤u Anti -emper-
yalist Mücadele Koordinasyonu’nun
oluflturulmas› anlaml› ve sürece uy-
gun düflen bir örgütlenme olmufltur. 

Evet, Orta Do¤u’ya “insan haklar›
ve demokrasi “getirmeyi vaat eden
ABD, emri ve korumas›ndaki ‹srail eliy-

le, “demokratik seçimle” hükümet
olan Hamas’› muhattap almad›. Nere-
de demokrasi. Son lübnan sald›r›s›n-
da ölenlerden ço¤u çocuk ve yafll›, ha-
yatta kalanlar›n ço¤u yurtlar›nda mül-
teci, binlerce evsiz insan. Bura da da
“insan haklar›” vaadi, koca bir yalan
ve dünya halklar›n› aldatmaya dönük
demogojik bir aldatmacadan baflka
bir fley de¤il. BOP dünya halklar›na Or-
ta Do¤udan, Afganistan, Irak, Filistin
ve en son Lübnan kap›lar›ndan giren
iflgalci, katliamci siyonist-emperyalist
ordular›n açt›¤› bir savafl, meydan
okumad›r. Emperyalistlerin açt›¤› bu
cephelerde onlarca katliama, iflgale,
tecavüze, iflkenceye, binlerce bomba-
ya ra¤men halklar direniyor ve teslim
olmuyorlar. Afganistanda, Irak’ta ka-
zanamayanlar, ‹ran ve Suriye’ye sald›-
r›n›n provas› olarak girifltikleri Lüb-
nan direniflinde de görüldü¤ü gibi,
oralarda da kazanamayacaklar. Cen-
giz Çandar gibi, her kanalda ABD’den
yana bir papa¤an gibi, ayn› nakarat›
tekrarlayarak, «son lübnan sürecine
bak›p BOP’nin iflas etti¤ini söylemek
aceleci bir tespit olur. Bu stratejik
bir süreçtir, bir taktik yenilgi bu
stratejinin iflas etti¤ini söylemek
için yeterli de¤ildir» dese de, BOP, Af-
ganistan ve Irak’dan sonra, bir kere
de Lübnan’da halklar›n direnifline tos-
layarak, engellenmifltir. Halklara ra¤-
men, onlar›n iradesini hiçe sayarak,
emperyalist iflgal, ilhak ve katliam po-
litikalar›yla rejimler ve s›n›rlar belirle-
nemez. Belirlense bile uzun süre de-
vam edemez.

33 gün boyunca görüldü ki, emper-
yalistler ve onlar›n siyonist çömezleri
girdikleri her yerde, kendilerini yenil-
giye götürecek olan halklar›n direnme
ve kazanma azmini biliyorlar. Hizbul-
lah lideri Hasan Nasrullah, “Vatan›m›-
z›n özgürlü¤ü d›fl›nda, hiçbir çözümü

ABD emperyalizminin Ortado¤u’daki en ileri -stratejik müttefiklerinden olan si-
yonist ‹srail’in Filistin ve akabinde Lübna’na sald›r›s› yeni katliamlara vesile oldu.
Ço¤u sivil olmak üzere binleri bulan katliamla, en barbar yüzünü yeniden gosteri-
yor. ABD’nin 11 Eylül’den sonra Afganistan ve Irak’a sald›r› ve iflgali, bugün ‹srail
üzerinden sald›r› biçimiyle devam etmekte. Irak iflgalinde doruk noktas›na varan
anti-ABD tepkiler, Irak’taki güçlü direnifl mevzilerinin yarat›lmas›yla ABD’nin girdi-
¤i ç›kmaz vb. sonuclar, ABD’nin siyonistler üzerinden planlar›n› hayata geçirmesi-
ni beraberinde getirdi. Elbette sadece bu sonuçlar de¤ildir, ‹srail in sald›r›lar›. ‹s-
rail, ABD’nin Ortado¤u’daki stratejik planlar›n›n direk uygulay›c›s› durumundad›r.
BOP eksenli projelerinde, ‹srail üzerinden bugün ‹ran, Suriye gibi devletleri dize
getirme ya da bir biçimiyle savafla çekip dahil olma planlar› yapan ABD emperya-
lizmi, önümüzdeki dönem katliamlar› daha da katmerlefltirece¤e benziyor. Ortado-
¤u’da savafl›n dinmesi, so¤umas› bu dönemde ABD’nin ifline gelmiyor. Bunun ne-
denlerinden biride emperyalistler aras›nda geçici bir uyum yaflamakta ancak bu,
geçicidir. Önümüzdeki dönemlerde, ç›kar çat›flmas›n›n bir sonucu olarak, emper-
yalistler aras›nda saflaflmalar›n olaca¤› beklenir bir durumdur. AB’nin  emperya-
listleri bugün yaflan›lan süreci sessizce desteklemektedir. Zaman zaman karfl› ç›-
k›fllar›, kendi ç›karlar›ndan kaynakl›d›r. Hat›rlanaca¤i gibi, Irak iflgalinde AB em-
peryalistlerinin ç›k›fl› zamanla dindi. Gelinen aflamada BOP projesinin bir parças›
durumuna girdi, ancak esas belirleyici olan etkin güç ABD’dir. Yaflan›lan geliflme-
ler karfl›s›nda BM iki yüzlü niteli¤iyle yeniden sahnedeki yerini al›yor. Emperyalist-
lerin kirli tarihini bar›fl gücü ad›yla maskeleyen bu kurumum getirdi¤i tüm öneri-
ler, tamamen ‹srail-ABD’nin ç›karlar›nad›r.                                  

Ülkemizdeki  AKP hükümetinin sözde karfl› koyufl hamleleri, kendisine verilen
misyonun bir gere¤idir. Ç›k›fl itibariyle ve hükümete gelmesinin ard›ndan yarat›l-
maya çal›fl›lan örnek ülkenin, uflak hükümeti, kendi taban› baflta olmak üzere di-
¤er müslüman kesimin bilinçlerini tepkilerini buland›r›p dizginleyerek misyonunu
yerine getiriyor. Ülkemizdeki bu hükümet modeli, dönemin hassasiyetiyle birlikte
düflünülen ve olufltu

‹srail’in son Lübnan saldırısında, ABD’nin yeni
çıkmazı ve yaflanan sürece dair kısa bir özet

resel hâkim güçlerin çizdi¤i Ortado-
¤u yerine flimdi yeni bir Ortado¤u
çizmeye çal›fl›yor.” tespitiyle özetli-
yor. ABD yanl›s›, Türk burjuva bas›n›n-
daki s›radan köfle yazarlar›n›n kale-
minde bile, emperyalist ABD’nin politi-
kalar›, hedefleri, uygulama ve planla-
mas›  uzun vadeli sonuçlar› aç›s›ndan
ortadayken, bu sonuca karfl› al›nacak
tutumla, yerelde ve uluslararas› alan-
da, s›n›fsal konumdan kaynaklanan,
emperyalizmin yenilmezli¤ine bel ba¤-
layan burjuva politikalar›yla ve yenile-
ce¤ine inanan  devrimci politikalar ay-
r›fl›yor.

fiöyle de söylenebilir. Bugün, Orta
Do¤u ve ‹srailin operasyonal vurucu
uygulay›c› güç önderli¤indeki, ABD po-
litikalar›n› yorumlamak, bu çerçevede
durum tahlili yapmak noktas›nda, bur-
juva - Proleter ve, ve ya devrimci kar-
fl›- devrimci, emperyalizm yanl›s›, anti
- emperyalist ayr›mlar› belirlemek, ki-
fli, kurum, örgüt ve partiler aras›nda
bu yorumlar› baz alarak bir nitelik be-
lirlemesi ve ayr›m›na gitmek mümkün
de¤il. Bir ABD menfleyli MHP’li yazar
tak›m› bile, burjuva köfle yazar› Fikret
Bila’n›n ortaya koydu¤u gerçekleri, yo-
rum baz›nda dile getirmekte, alt›n› çiz-
mektedir. Öyleyse, nesnel tespitten

çok, ABD emperyalizminin BOP sine

karfl› politik durufl, tav›r al›fl, örgütlen-

me ve mücadeleyi yükseltme temelin-

de bir ayr›flma, nitelikleri belirleme

söz konusu olabilir. Saflar, emperya-

lizmin politikalar›n› yorumlamaktan

daha çok, bu politikalara kars› tav›r

al›flla belirleniyor, netlefliyor.

Bugün, en sa¤›ndan, en soluna ka-

dar, çeflitli renk ve tonlardaki kimi si-

yasi çevreler, buna PKK’y› dahil etmek-

te mümkün, ABD’nin Orta Do¤uya mü-

dehalesine karfl› ç›kmay›p, aksine bu

kabul etmeyece¤iz. Direnecek ve sa-
vaflaca¤›z. Emperyalizm ve onun böl-
gedeki taflerön çetesi siyonizm bil-
sin ki, biz vatan›m›z›n her tepesinde,
her vadisinde, her soka¤›nda ve her
kar›fl topra¤›nda siyonistleri bekli-
yoruz. Direniflimiz zafere mecbur-
dur. Baflka yolumuz yok. Bu savafl,
dünya ezilenlerinin ve Müslümanla-
r›n›n zaferiyle sonuçlanacakt›r” di-
yerek, bu tespiti teyit eden yeni bir
tarihsel kay›t duflmufltur”.

‹flbirlikçi Arap Birli¤i’ içindeki kuk-
la, tarihi dolmufl iktidar bozuntusu,
uflak hükümetlerin teflhir olmas› gibi
bir sonucuda ç›karan, son Lübnan di-
renifli, anlamas›n› bilen ve gerçeklere
gözlerini kapayarak, ideoljik önyarg›-
lar›ndan kaynaklanan dogmalar›n›n
alt›nda yenilen tüm hatal› politik du-
rufllar›, kendilerini gerçekler ›fl¤›nda
yeniden gözden geçirerek, emperya-
lizme ve dünya gericili¤ine karfl› yeni-
den devrimci temelde konumlanmaya
davet ediyor. Güçsüz olanlara ve daha
bafltan kaybedenler, “ak›ll› bombala-
ra” sahip olanlar de¤il, Afganistan,
Irak, Filistin ve en son Lübnan sürecin
de görüldü¤ü gibi, halklar› karfl›s›na
alanlard›r. Bu gerçek, direnifle önder-
lik eden islami karekterli ideolojik bi-
çimlerin alt›nda ki, as›l gücünü haya-

t›n yasalar›ndan ve tarihten alan,
halklar›n devrimci ve yenilmez varl›-
¤›yla belirlenen özden almaktad›r. Öze
inmeyip, onu temel alarak, ona dayan-
mayan, kendisi emperyalizmin «kon-
jonktürel üstünlü¤ünden» etkilene-
rek politika belirleyen, özcesi halk›n
yenilmezli¤i gerçekli¤i üzerinde politi-
kalar›n› infla etmek yerine, emperya-
lizmin konjonktürel güçlü görünen
durumunu sonsuza kadar devam ede-
cek bir gerçek olarak görüp, politika-
lar›n› buna göre belirleyenler aras›n-
da, saflar daha da netleflirken, son
Lübnan direnifli, öncesinden do¤ru
dersler ç›kartmayanlara yeni bir ders
daha vermifl oldu.

Dolay›s›yla, iflgal boyunca Türkiye
Kuzey Kürdistan’da devrimci plat-
formlar›n ortak iradesini yans›tarak,
Lübnan’a yönelik sald›r›ya  karfl› ve di-
reniflin yan›nda tav›r al›fl›n özlü politik
mesaj› olarak, her pretesto eylemin-
de dünya halklar›na verilen flu mesaj,
hayat›n kendisi taraf›ndan, kan ve can
pahas›na, ölümüne bir direniflle bir
kere daha teyit edilmifl oldu; 

EMPERYAL‹ZM YEN‹LECEK, 
D‹RENEN HALKLAR 
KAZANACAK !



4 Dizi Yaz›

‘Önleyici savafl’ stratejisi ABD’nin 21.yüzy›l uluslararas› iliflkilerine yön veren ege-
menlik stratejisinin en önemli halkas›n› oluflturmaktad›r. Bu bak›fl aç›s›na göre,  ABD
kendi ç›karlar›na ters düflün dünyan›n her hangi bir ülkesini, tehdit unsuru olarak
görebilir ve oraya istedi¤i zaman müdahalede bulunabilir. 20 Eylül 2002 tarihinde
‘Birleflik Devletlerin Ulusal Güvenlik Stratejisi’ olarak yay›nlanan raporda izlenmesi
gereken savafl stratejisine iliflkin flunlar vurgulan›yor: “Yak›n tehdit kavram›n› bu-
günkü yasal haklara ve bugünkü düflmanlar›m›za uyarlamal›y›z. Suça yatakl›k eden
devletler ve teröristler bize sald›rmak için kendilerini klasik yöntemlerle s›n›rland›r-
m›yorlar... Birleflik Devletler uzun zamand›r, ulusal güvenli¤i hedef alan bir dehdide
karfl›l›k verme ile iliflkili olarak önceden tepki gösterme yanl›s›. Tehdit büyüdükçe
hareketsiz kalma riski de büyüyor- ve düflman›n sald›r›s› yeri ve zaman› üzerinde
flühpeler  olsa da, güvenli¤imizi sa¤lama için koruyucu önlemler almak daha da
önem kazan›yor. Birleflik Devletler, bu tarz sald›r›lar›n gerçekleflmesini engellemek
ya da öngörmek için, gerekti¤i halde önceden harekete geçme olas›l›¤›n› sakl› tutar”1

Karfl› taraftan her hangi bir sald›r›n›n olup olmamas›na bakmaks›n›z tek tarafl› sal-
d›r›ya göre organize edilen ‘Önleyici Savafl’ stratejisinde uluslararas› hiç bir  hukuk
kural› geçerli de¤ildir. Bu nedenle ABD, uluslararas› hukuk anlaflmalar›n bir ço¤unu
ya  imzalamam›fl ya da ek çekinceler koyarak onaylam›flt›r.

Kapitalizim küreselleflme süreçinin ‘yeni’ bir boyutu da, dünya çap›nda geliflen
veya geliflme e¤limi içerisinde olan toplumsal hareketlere karfl› gelifltirdi¤i savafl bi-
çimlerinden biridir. Uluslararas› alandaki ekonomik-politik geliflmelere ve de¤iflme-
lere ba¤l› olarak yeniden organize edilen küresel kapitalist sistemin uluslararas› sa-
vafl örgütü NATO’nun ‘Süper NATO’suna da yeni bir biçim verildi. ‘Teröre Karfl› Savafl’
olarak benimsenen ‘Asimetrik Savafl Stratejisi’nin öncelikli uygulanma alan›  da Or-
tado¤u olarak belirlendi. 

Özellikle küresel kapitalist sisteminin önderli¤ini yapan ABDnin  dünyan›n ezilen
halkar›na karfl› gelifltirdi¤i MAD (Mutually Assured Destruction)/Karfl›l›kl› Y›k›m Sa-
vafl, k›talar›n ve ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik durumlar›na göre uygulanma-
ya konulmaktad›r. ‹kinci dünya savafl›ndan günümüze kadar kapitalist sistemin ge-
çirdi¤i ekonomik ve politik evreler boyuncu izlemifl oldu¤u strateji hep ayn›d›r. Ulus-
lararas› ve bölgesel politik geliflmelere ba¤l› olarak yürütülen savafllar›n temel ama-
c›; dünyan›n ezilen halklar›n›n kapitalist sisteme karfl› geliflen  mücadelesini  engel-
lemekti. 1990’l› y›llara kadar daha çok ‘kontgerilla savafl stratejisi’ne ba¤l› olarak
‘düflük yo¤unluklu savafl’›n hedefinde  gerilla mücadelesini yürüten ulusal ve top-
lumsal kurtulufl hareketleri bulunuyordu. 21.yüzy›lda,  kapitalist sisteme karfl› olan
bütün toplumsal kuvvetleri ‘küresel terörist’ kavram› içerisinde ele al›p buna uygun
stratejiler gelifltiriyorlar. Özellikle bölgesel sömürgecilik politikalar›n›n uygulanma-
ya konuldu¤u Ortado¤u bölgesinde bu stratejiler fiili olarak uygulanmaktad›r. Önle-
yici savafl stratejisi ise ‘Karfl›l›ml› Y›k›m ve Assimetrik Savafl’ biçiminde yürütülmek-
tedir.  

KAP‹TAL‹ST S‹STEM‹N KARfiILIKLI YIKIM SRATEJ‹S‹ VE
AS‹METR‹K SAVAfi  

Pentagon ve Ulusal Güvenlik Konseyi stratejisyenleri, küresel kapitalist sistemin
egemenlik alan›n› geniflletmek  için dünyan›n yeniden iflgal edilmesi ve buna uygun
bir savafl stratejisinin gelifltirilmesine ihtiyaç duydular. Bu savafl stratejisinin ana
mant›¤›, ‘bofllukta’ bulunan dünyan›n öncelikli bölgelerini kapitalist sisteme entegre
etmeye dayanmaktad›r. Uluslararas› sermaye bak›m›ndan stratejik öneme sahip ve
enerji yataklar›n›n bulundu¤u Ortado¤u bölgesinin merkeze/küresel kapitalist siste-
me dahil edilmesi için bölgesel iflgalin gerçeklefltirilmesine karar verildi. Thomas
P.M. Barnett taraf›ndan belirlenen ‘Karfl›l›kl› Y›k›m’ askeri stratejisi, küresel sömür-
gecilik sisteminin uygulanma projesidir ve bunun içinde kan ‘zorunlu’ olarak dökü-
lecektir. “Boflluk’u küçültmek sadece para ile olacak bir fley de¤ildir bu iflleme kan
dökmek de dahil olacakt›r... Saddam Hüseyin’in rejimi gibi Liberya’n›n Devlet Baflka-
n› Charles Taylor’›n rejimi de kara bir deliktir. Kuzey Kore’nin Devlet Baflkan› Kim
Jong-il büyük ihtimalle bu grubun en kötüsüdür... Sonuç olarak Boflluk içindeki ikti-
dar› terk etmek istemeyen Küba’n›n Castro’su, Venezüella’n›n Chavez’i, Zimbabve’nin
Mugabe’si, Libya’n›n Kaddafi’si gibi akl›m›za ilk gelen tüm bask›c› rejimler birer so-
run teflkil etmektedir. Bunlar›n hepsi gitmeli...”2

Bofllu¤u küçültmek yani Küresel sistem d›fl›ndaki bölgelerin daralt›lmas› ve Mer-
kezin-yani küresel sistemin- büyütülmesi için, bölgelerin iflgal edilmesi bir bak›ma
zorunluluk haline geliyor. Yukarda isimleri verilen ülkelerin askeri olarak iflgal edil-
mesi mevcut hükümetlerin lav edilerek yerine, merkeze/küresel sisteme entegras-
yonu sa¤layan kukla hükümetlerin atanmas› planlanmaktad›r. Yani merkez d›fl›nda-
kilerin iflgal edilmesi için gerekti¤inde katliamlar›n yap›lmas›, bu stratejinin bir par-
ças›n› oluflturmaktad›r.  

‘Y›k›m savafl›’ hem askeri hem de politik stratejidir ve amac› da kapitalist siste-
me karfl› ç›kan her hangi bir ülkeyi gerekti¤inden haritadan silip, düflmanlar›na aç›k
mesaj vermektir. Wasington Yak›n Do¤u Politikalar› Enstitüsü(‹nstitute For Near East
Policy-WINEP)’in araflt›rma grubunda yer alan ve Karanl›klar prensi Richard Perle ile
birlikte çal›flan Joshua Muravchik’in, ‘y›k›m savafl›’ analizi bize çok somut bir ver-
mektedir: “Dünyan›n kalan k›sm›n›n dalga geçmedi¤imizi anlamas› için, nerdeyse
her on y›lda bir, Amerika Birleflik Devletleri’nin Allah’›n belas› bir ülkeyi seçip düm-
düz etmesi gerekmektedir...”3 San›r›m ABD stratejisiyenlerinin önerdi¤i ve Penta-
gon’un uygulamaya bafllad›¤› ‘y›k›m savafl›’n›n ne oldu¤u, çok net cümlelerle aç›klan-
maktad›r. Bunun di¤er bir anlam› flu; ABD’nin askeri güçleri, gelecek y›llarda daha
büyük katliamlara yöneleceklerdir. Hangi ülkenin olaca¤›n› da san›r›m dönemin
uluslararas› politik iliflkileri belirleyecektir. ABD’nin bunu baflarabilir mi, dünyadaki
toplumsal hareketler bu ‘y›k›m savafl›’na izin verir mi sorunu bir yana, ama burada
dikkat çekilmesi gereken nokta flu: küresel sistem güçleri, kendi egemenliklerini
kurmak için, dünyay› gerekti¤inde kan gölüne çevireceklerdir. Afganistan’da ve
Irak’ta uygulanan ‘y›k›m savafl›’ bunun bir örne¤idir. 2001 y›l›ndan fiilen uygulanan
savafl, ABD’nin d›fl politika stratejisinin en önemli yan›n› oluflturmaktad›r. Bu süreç
sadece ABD ile de¤il esas olarak NATO ekseni askeri güçlerle yürütülecektir. Kar›fl›-
l›kl› y›k›m olarak tarif edilen ve ‘önleyici savafl’ ABD’nin 21.yüz y›lda belirledi¤i sald›r-
ganl›k politikas›n›n en önemli yan›n› oluflturmaktad›r. ABD’nin bugünkü D›fl ‹flleri Ba-
kan› Rumsfeld, Ocak 2002 tarihinde yapt›¤› bir konuflmada, “Birleflik Devletlerin sa-
vunmas›, önleyicili¤i, öz savunmas›n› ve bazen de ilk eylemde olmay› gerektirmekte-
dir. Terörizme ve XXI yüzy›l›n di¤er tehlikelerine karfl› korunmak, savafl› düflman›n
bulundu¤u yere y›¤may› gerektirmektedir...”4 ABD ve di¤er kapitalist barbarlar›n yap-
t›¤› her hangi bir savunma de¤ildir tersine çok yönlü ve kapsaml› bir sald›r›y› içer-
mektedir. ABD’nin Afganistan’da yapt›¤›, ‘önleyici savafl’ doktrinine ba¤l› olarak  mo-
dern geliflmifl bütün savafl araçlar› kullan›larak yerle bir edilmesidir. Yani küresel
sistem güçlerine karfl› olan bütün toplumsal kuvvetler bulunudu¤u topraklarda yok
edileceklerdir. Bunun için ‘iflgal ve yerle bir etmek’ temel yöntemdir. ABD’nin hemen
her stratejisiyeni özellikle ‘önleyici savafl’ ya da ‘y›k›m savafl›’ üzerinde durmaktad›r.
Çünkü bu strateji esas olarak, iflgalleri meflrulaflt›rmaya dayanmaktad›r. Stratejisi-
yenlerin öncelikli ifli  bu iflgallere meflruluk kazand›rmak için sald›rganl›¤› hakl› ç›-
karacak gerekçeler bulmaya odaklanm›fl bulunmakdad›rlar. Bunlardan biri de Fran-

cis Fukuyamad›r. “Terörizme karfl› savafl, düflmani askeri yenilgiye u¤ratmak demek,
Bu ‹sraillerin yapt›¤› gibi, sizi tehdit edenlerin olas› sald›r›lar›na karfl› önceden sal-
d›rmay› ve düflman› destekleyen devletlerin pefline düflmeyi gerekli k›labilir. Bu tür
bir hareket, Amerikada kalkan uzaklar›n tafl›d›¤› füzelerle yürütülmez; dünyan›n çe-
flitli bölgelerinde destekli operasyonlar gerektirir...”5 Fukuyama’n›n söyledi¤i çok
aç›k. Yüksek teknolojiye dayanan füzelerin kullan›lmas› yeterli de¤ildir. Esas› iflgal-
dir. ABD’yle veya küresel  sistem güçleriyle  mücadele edenlere karfl› yürütülecek sa-
vafl›n ana noktas›, iflgallerin gerçeklefltirilmesidir. Uluslararas› iflgalci güçlerin Afga-
nistan’da, Irak’ta, ‹srail askeri güçlerinin Filistin’de Hamas’a ve Lübnan’da Hizbul-
lah’a  Türk askeri kuvvetlerinin Kürdistan’da PKK gerillalar›na karfl› savafl, 21.yy NA-
TO’nun benimsedi¤i askeri stratejidir. Yani ‘önleyici savafl’ sisteme karfl› direnen
güçlerin ve halklar›n yok edilmesi hedeflenmektedir.   

‘Önleyici savafl’ stratejisinin di¤er bir özelli¤i kitle imah silahlar›n›n kullan›lma-
›sna izin verilmesidir: “Amerika kitle imha silahlar›n›n kullan›m›ndan olabildi¤ince
uzak duracakt›r ancak; bu, silahlar›n hiçbir zaman kullan›lmayaca¤› anlam›na gel-
memelidir. Aksi takdirde bu silahlar›n cayd›r›c›l›k de¤erini yitirmifl oluruz...”6 ‹lginç
olan, kitle imha silahlar›n›n ortada kald›r›lmas› için baflka ülkelerin iflgal edilmesi-
ne neden gösterilirken, kapitalist küresel sistem güçleri gerekti¤inde ‘kitle imha si-
lahlar›na bafl vuracaklar›n›’ çok aç›k olarak savunmaktad›rlar.

Kapitalizm düflmans›z yapamayaca¤›na göre, her döneme uygun mutlaka ‘yeni’
bir düflman bulmalar› gerekir. Ancak bu kez ‘so¤uk savafl’ dönemine benzer, karfl›t
s›n›f güçlerine dayanan do¤rudan politik bir düflman kavram› kullanmak istemiyor-
lard›. Ayn› politik kavramlar› içeren ve küresel kapitalist güçlerin dünyan›n her böl-
gesinde arzulad›¤› ve istedi¤i zaman sald›r› ve iflgal gerekçesi olabilecek kriminal bir
düflman›n tan›mlanmas›n› istediler. Uluslararas› sermayenin ihtiyac›na karfl›l›k ve-
ren 21. yüzy›l askeri stratejisiyenlerin ‘yeni düflman’ tan›m›; ‘küresel terörizm’ oldu.
Bu kavram›n alan› o kadar genifltir ki, kapitalist sisteme karfl› her toplumsal kalk›fl-
ma, silahl›, silahs›z her hareket terör kapsam›nda görülmektedir.  “2002 y›l›nda, Pe-
natogon taraf›ndan haz›rlanan bir raporda, ‘ulus ötesi fliddet hareketleri, halk ayak-
lanmalar› ve bir k›s›m devletlerin baflkald›r›s›’ gibi, kapitalist sisteme karfl› geliflen
eylemler  terörist faaliyetler olarak de¤erlendirilmektedir. 

Brezenski Bush’un yapt›¤› bir konuflmay› de¤erlendirirken bu duruma dikkat çe-
kiyor ve ABD’nin bunu bilinçli dolarak tercih etti¤ini vurguluyor: “Baflkan,  ‘düflmana
savafl açmak, planlar›n› altüst etmek ve onlar ortaya ç›kmadan önce en kötü tehlike-
lerle karfl›laflma’ karar›n› deklare etmifltir. Dikkati çeken bir nokta ise “düflman” sö-
zünü tan›ms›z b›rakm›fl olmas› ve böylece keyfi olarak hedef seçmek için mümkün
olan en genifl serbestli¤i sa¤lam›fl olmas›d›r...”7

‘Küresel terörizm’e ve ‘haydut devletler’e karfl› uygulanacak ‘önleyici doktrin’in
savafl biçimlerinin yo¤unlaflt›¤› alanlar Kuzey Afrika’dan Avrasya’ya kadar  genifl bir
alan› kapsamaktad›r. “...Yeni stratejik hedefimizin Müslümanlar›n hakim oldu¤u Ku-
zey Afrika, Basra Körfezi, Orta Asya ve Güneydo¤u Asya bölgelerine yay›lan ‘istikrar-
s›zl›k ark›’ oldu¤unu söylemek...  bu toplumlar› ABD’nin tan›mlad›¤› ‘kutsal küresel
ekonomik imparatorlu¤una’ dahil olmas›n› -onlara göre- engellemek maksad›yla her
türlü fliddeti yapacak olanlar aras›nki uzun süreli bir çat›flmad›r. Günümüzdeki bu
fliddetin en korkutucu flekli... ‘korku terörü ça¤›d›r.’ Bu uzun mücadelede bu ça¤da
karfl›laflaca¤›m›z gerçek tehlike, teröristlerin ABD’yi Ortado¤u’nun d›fl›na çekme te-
flebüslerinden daha fazlad›r. Daha çok bu, onlar›n Orta Do¤u’yu dünyan›n d›fl›na çek-
mek amac›yla artan umutsuz çabalar›d›r…”8 ABD  ‘haydut devletler’e karfl›  savafl
açt›¤›n› iddia ederken, ayn› zamanda Orado¤u’un henüz klasik burjuva devlet biçim-
lerine dahi sahip olmayan ‘afliret’ tipi devletler, ABD’nin ve ‹ngiltere’nin denetiminde
varl›klar›n› hala korumaktad›rlar. Böylece sorun, Saddam diktatörlü¤ünü y›karak ye-
rine demokrasi getirme olay› olmad›¤› çok aç›k. Esas amaç, Ortado¤u’nun ABD’nin
‘kutsal küresel ekonomik imparatorlu¤una’ dahil edilmesidir. Küresel imparatorlu-
¤u gerçeklefltirmek için her türlü sald›r› meflru görülmektedir. ABD kapitalist siste-
min ekonomik ve politik ç›karlar› için tek tarafl›, can› istedi¤i zaman, bofllukta bulu-
nan ülkelere askeri sald›r›lara yönelebilir, iflgaller gerçeklefltirebilir.    

ABD her hangi bir ülkeye sald›rmak için çok özel bir gerekçeye ihtiyaç duymu-
yor. Hatta her hangi bir ülke ya da gruba karfl› komplo yaparak kendi ‘a¤›na düflü-
rüp’ sald›r› için bir gerekçe yaratabilmektedir.  ABD sahip askeri gücünü, dünyan›n
bütün ülkelerinin askeri gücünde fazla oldu¤unu öne sürerek, bofllukta bulunan ül-
kelere tek tarafl› askeri olarak müdahale etme ya da iflgal etme hakk›na sahip  ol-
du¤unu iddia etmektedir. Ortado¤u’dan Avrasya’ya do¤ru uzanan bölgenin merke-
ze/küresel kapitalist sisteme dahil edilmesi için, ABD’nin önderli¤inde di¤er küresel
güçlerin ortak bir müdahalesi istenmektedir. Afganistan ve Irak’ta oldu¤u gibi, çok
uluslu askeri gücün kullan›lmas› bilincli politik bir tercihidir. Bu ayn› zamanda, böl-
genin küresel kapitalist sisteme dahil edilmesi için izlenen askeri strateji bak›m›n-
dan bize somut bir fikir vermektedir. Irak savafl› s›ras›nda  ortaya ç›kan bir k›s›m gö-
rüfl ayr›l›klar› giderilmifl olup, bu anlamada ‘Büyük Ortado¤u Projesi’ kapsam›nda
bafllat›lan strateji, küresel kapitalist güçlerin ortak plan› haline getirildi. Daha önce
vurguland›¤› gibi bu politik projeye ba¤l› olarak yürütülen savafl da bölgesel-küresel
bir savaflt›r. Kapitalist sistem temsilcileri aras›nda savafl›n yürütülmesi bak›m›ndan
devam eden küçük çapl› bir k›s›m görüfl ayr›l›klar› olmas›na ra¤men, Irak iflgalini ol-
dukça önemsemektedirler. ‹flgalci güçlerin burada baflar›l› olmas›, bölgenin ekono-
mik ve politik olarak küresel sisteme dahil edilmesi anlam›na gelir ki, bu durum
uluslararas› sermaye için çok ciddi bir geliflme olarak görülecektir. Bundan dolay›,
projenin baflar›l› olmas› için kapitalist sistem güçlerinin ortak karar› ile ‘y›k›m sava-
fl›’ fiilen uygulanmaya konuldu.  Askeri iflgalin baflar›l› olmas›, Ortado¤u’nun bir bü-
tün olarak  küresel sistem güçlerinin denetimine geçmesi, di¤er bölgeler bak›m›n-
dan tam bir model olacakt›r. 

“...Amerika Ortado¤u’da bir Büyük Patlama organize etti¤inde, kural dizisi ihra-
cat› için belirli bir izleyici kitlesini hedef ald›k. Irak’›n Özgürlü¤ü Operasyonu, ço¤u
yönüyle hedeften ziyade ateflleyici olarak hizmet gören, sadece Irak’a de¤il genel ola-
rak bölgeye bir mesajd›. Büyük Patlama, bu ülke herhangi bir gelecek yaratmaktan
zaten vazgeçmifl olan ‹ran’›n “öfkeli ço¤unlu¤unu” hedef almaktad›r. Onun reform yö-
nündeki a¤›r hareketine karfl› olan sabr›m›zm bir sonu oldu¤unu ve Lübnan’da ‹sra-
il’e karfl› dönen dolaplardan fiam’› sorumlu tuttu¤umuzu kendisine bildirdi¤imiz Su-

riye’deki Beflflar Esad rejimini hedef almaktad›r...Genel olarak tüm bölgeye, d›flar›da-
ki dünya ile ne kadar genifl ba¤ kurarsan›z sizin yan›n›zda yer alaca¤›z demektedir.
Çünkü Ortado¤u, Merkez’e kat›lana kadar biz asla Ortado¤u’yu b›rakmayaca¤›z...”9 ‹fl-
gal güçleri Ortado¤u’da uzun süreli kalacaklar. Bunun bir baflka ifadesi iflgalin kal›-
c› olaca¤›d›r. Yada küresel iflgal güçlerinin istedi¤i budur. Çünkü Ortado¤u’nun Mer-
keze/küresel sistemi dahil edilmesi,  uluslararas› sermaye için oldukça hayati dere-
cede önemlidir. Bu nedenle ‘Ortado¤u’nun Merkeze dahil olana kadar, Ortado¤u’da
ayr›lmayaca¤›z’ tezi, Ortado¤u-Avrasya bölgesinde azami kar yo¤unlu¤uyla do¤rudan
iliflkilidir. Azami kar›n kontrolünü ABD tek bafl›na sa¤layamaz. ABD dünyan›n tama-
m›ndan daha fazla bir askeri güce sahip olmakla birlikte, çok uluslu güç ile birlikte
stratejisini uygulamaya koymak zorundad›r.  ABD  kapitalist sistemin en güçlü ülke-
si olsa da, dünyay› tek bafl›na yönetecek ya da dünya hegomanyas›n› kuracak bir du-
rumda de¤ildir. Belki askeri gücü buna yeter ama uluslararas› iliflkiler bak›m›ndan
bunun çok zor oldu¤unu biliyor. Bu nedenle ABD, büyük kapitalist güçlerin onay›n›
alarak  Ortado¤u’da küresel-bölgesel bir savafl  önderlik etmektedir. Bu bir bak›ma
küresel kollektif sömürgecilik sisteminin uygulanmas›n›n bir baflka biçimidir. 

21.yüzy›l sömürgecilik politikas›n›n savafl biçimi olarak ifade edilen ‘Önleyici Sa-
vafl’ ayn› zamanda ‘Y›k›m Savafl›’d›r.   “... ABD sadece çok özel durumlarda savafl açar
ancak, savafl açt›¤›nda tüm ulusal gücünü kullan›r. Biz vatan›m›za sald›ran ya da sal-
d›rma tehdidinde bulunan herhangi bir ülkeye ya da devlet d›fl› organizasyona karfl›
savafl açar›z. Böyle bir savafl benzer fikirdekilere ders olmas› bak›m›ndan tam bir y›-
k›m savafl› olacakt›r. Amerika kendi kuvvetlerine ya da di¤er hükümet kurumlar›na
sald›ran kifli ve kurumlara karfl› savafl açar çünkü bizler böyle sald›r›lar›n ülke d›-
fl›nda oldu¤u zamanlarda bile küresel istikrar› onun garantörüne sald›rarak yarala-
mak amaçl› oldu¤unu biliyoruz. Di¤er bütün ölçüler içindeki tedbirlerin ifle yarama-
d›¤› durumda, müttefiklerimize ya da bize karfl› kullanmak amac›yla kitle imha sila-
h› edinmek isteyenlere karfl› önceden sald›r› yaparak savafl açar›z...Biz dünyan›n her
taraf›nda savafl açmaya haz›r›z ancak bizim odakland›¤›m›z as›l yer Boflluk bölgesi-
dir. Bat› yar›m kürede Karayip s›n›rlar›nda ve Güney Amerika’n›n And k›sm›nda her
yerde savafl açmaya haz›r›z... Güney Bat› Asya’da di¤er ad›yla Orta Asya’da ve ‹ran
Körfezi’nde savafla haz›rd›r çünkü; bu bölgeden akan enerji küresel ba¤lant›n›n ko-
runmas› bak›m›ndan önemlidir...”10 ABD’nin savafltaki hedefleri oldukça genifl olup
özel bir s›n›rlamas› bulunmamaktad›r. ABD ç›karlar›n›n söz konusu oldu¤u her yer
ABD s›n›rlar› olarak görülmekte. Di¤er bir ifadeyle ABD’nin ç›karlar› s›n›rs›z oldu¤u-
na göre s›n›rlar› da s›n›rs›zd›r. Her hangi bir ülkenin iç ifllerindeki geliflme dahi,
ABD’nin küresel politikas›yla do¤rudan iliflkili oldu¤u için, ilgili ülkenin iç ifllerine mü-
dahale ederek do¤udan askeri güç kullanmay› kendinden bir hak olarak görmekte-
dir. Kapitalist küresel sistemin ekonomik ç›karlar›na ters düflen her hangi bir du-
rum, iç savafl, askeri darbe, kitlesel gösteriler, ekonomik istikrars›zl›k vb. küresel
askeri müdahalelerin olmas›na bir gerekçedir.  Ort Asya ve Ortado¤u’nun bir bütün
olarak küresel sisteme dahil edilmesinden sonra, üçüncü dalga Sahra Afrikas› ola-
cakt›r. Çünkü Ortado¤u ve Avrasya’dan sonra enerji yataklar›n›n yo¤unluklu olarak
bulundu¤u bir bölgedir. Sahra Afrikas›n›n, boflluktan merkeze do¤ru çekilmesi için,
‘y›k›m savafl›’ stratejisi içinde askeri güç kullan›m› her an uygulanabilir.

11 EYLÜL  VE TERÖR‹ZME KARfiI ‘AS‹METR‹K SAVAfi’

ABD askeri stratejisiyenlerince haz›rlanan ve Pentagon taraf›ndan fiili olarak uy-
gulamaya konulan ‘önleyici savafl’ stratejisi, 11 eylül 2001’deki ‘eylemden’ sonra,
uluslararas› terörizme karfl› ‘asimetrik savafl’ stratejisi ile kapsam› geniflletildi.  Ka-
pitalist sistemin yürüttü¤ü politik mücadalenin bir baflka boyutta devam› olan Asi-
metrik Savafl: kapasiteleri aras›nda çok büyük farklar olan iki güç aras›ndaki savafl
olarak tan›mlanmaktad›r. Dünyan›n en geliflmifl askeri gücüne sahip ABD ile ‘terör’
gruplar› aras›ndaki savafl güç oranlar›n›n çok farkl› olmas› nedeniyle ‘asimetrik sa-
vafl’ olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle 11 Eylül, asimerik savafla örnek olarak
gösterilmektedir. Böylece askeri, ekonomik ve politik olarak zay›f olan kuvvetlerin,
kendisinden daha büyük bir güce karfl› kapsaml› eylemler yapabilece¤ine dikkat çe-
kiliyor.Tarifi yap›lan asimetrik savafl, ayn› zamanda, baflta ABD olmak üzere küresel
kapitalist güçlerin, kendisinden çok daha zay›f olanak kuvvetlere karfl› çok yönlü sal-
d›r›n›n bir gerekçesi haline getirildi. 

‘Asimetrik savafl’›n düflman hedefi terörizmdir. Ancak terörizm eksenli  düflman
tan›m› çok bilinçli olarak belirginsizlefltirildi¤i için, her an her yerde ‘terörist bir
düflman ortaya ç›kaca¤›na göre, ‘asimetrik savafl’›n kapsam alan› da bir o kadar ge-
nifl tutulmaktad›r. Dünyan›n hemen her bölgesinde, say›sal ve askeri güç olarak za-
y›f olan ve kapitalist sisteme karfl› mücadele eden politik örgütler bulundu¤una gö-
re, bunlar›n yürüttükleri faaliyetler asimetrik savafl›n bir parças›n› oluflturmaktad›r-
lar. Dolas›yla askeri kuvvetler bak›m›ndan k›yaslanmas› söz konusu dahi olmayacak
küresel ordular›n, bu politik örgütlere karfl› yürüttü¤ü savafl, dünyan›n her bölgesi-
ni kapsamaktad›r. “Bu tür krizler-kapitalist krizler bn- kontrolden ç›karak genellefl-
me ya da ‘ötekilefltirme’ süreci yarat›lan sisteme karfl› isyanlar›n baflkald›rma tehli-
kesi”ni önlemeye yönelik savafl olarak gösterilmektedir.11 Bunun nerede ve nas›l  ol-
du¤u önemli de¤il. Bugün Ortado¤u, bu askeri savafl politikas›n›n uyguland›¤› bir
merkezdir. Yar›n baflka bir bölge olacakt›r. Küçük gruplar›n denetlenmesi veya kon-
trol alt›na al›nmas› iddias›yla ‘küresel terörizme’ karfl› yürütülen ‘asimetrik savafl’›n
uyguland›¤› bütün alanlarda büyük y›k›mlar ve katliamlar yaflanmaktad›r.  Ortado-
¤u’yu iflgal eden küresel kapitalist sistem ordular›n›n tamam›yla yapm›fl olduklar›
budur. Eski C‹A eski baflkan› James  Woolsey, 20 Eylül 2002 tarihinde yapt›¤› bir de-
¤erlendirmede ‘asimetrik savafl üzerine flunlar› belirtiyor: “Teröre karfl› verilen bu
asimetrik savafltan do¤an yeni doktirin, ‘ilerici cayd›r›c›l›k’ ya da ‘önleyici savafl’ dok-
trinidir. Madem ki teröristler ne zaman ne olursa olsun, nerde olursa olsun daima
gizlice sald›rma avantaj›na sahipler, o halde tek savunma yolu, onlar› darbe indire-
cek hale gelmelerine f›rsat vermeden bulunduklar› yerde ezmektir...”12 Önleyici dok-
trin stratejisine ba¤l› olarak asimetrik savafl›n nerede ve nas›l uygulanaca¤›na dair
çok net olarak ortaya konulan bu görüfl, ABD’nin Ortado¤u’da fiilen uyguland›¤› bu
savafl stratejisidir.  

Brezenski, terörle mücadelenin ayn› zamanda politik bir mücadele oldu¤unu ve
arkas›nda siyasal sorunlar› bulunan bir çat›flmay› kapsad›¤›n› çok daha ‘cesurca’
ifade etmektedir. Bu nedenle ABD’nin baz› ideologlar› ve onlar›n ayg›tlar taraf›ndan
‘teröristlerin hiç bir ideolojik programlar› ve politik hedefleri yoktur’ söylemi hedef
flafl›rtmaya yönelik oldu¤u çok aç›k. Onlar› yalanlayan da yine ABD’nin en tan›nm›fl
uluslararas› iliflkiler uzman› Brezezinski; “Muharebenin bir tekni¤i olarak, terörizm
genel olarak belirli insanlar taraf›ndan, çözülmez siyasi amaçlar için kullan›lmakta-
d›r. Bundan dolay›, neredeyse her terör hareketinin arkas›nda bir siyasi sorun var-
d›r... Clausewitz’in yazd›klar›n› baflka kelimeler ile yazarsak, terörizm, baflka unsur-
lar ile siyaset yapmakt›r. Bundan dolay›, terörizmle bafl edebilmek için, yaln›zca bu
tür teröristleri yok etmek de¤il, ayn› zamanda onlar› tan›y›p, hareketleri alt›nda ya-
tan siyasi güdülere cevap vermek için (uygun olan herhangi bir biçimde) bilinçli bir
kampanya yapmak gerekir...Neredeyse tüm terör faaliyetleri siyasi bir çat›flmadan
do¤mufl, onun etraf›ndan sürdürülmüfltür. Bu, Kuzey ‹rlanda’daki ‹rlanda Cumhuri-
yetçi Ordusu (IRA), ‹spanya’daki Bask, Bat› fieria ve Gazze’deki Filistinliler, Rusya’da-
ki Çeçenler ve tüm di¤er gruplar için de geçerlidir... 
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ÖKKEfi, SADECE ÖKKEfi DE⁄‹LD‹R...
ÖTES‹D‹R; ÖZLENEN GELECEKTEK‹
‹NSAN(LIK)DIR... -I-

“Gece ne kadar karanl›ksa 
y›ld›z› o kadar parlakt›r.” 

Can Baba’n›n, “En h›zl›s›yd› hepimizin/ En önce gö¤üsledi ipi.../ Ac›yorsam sana
anam avrad›m olsun/ Ama aflk olsun sana çocuk, aflk olsun!” dizeleriyle an›lmay›
hak edenlerden biri olan O’ndan söz etmek; cüretle, “Arma virumque cano”  diyebil-
mektir...

Mercanl› Ökkefl demek... Nâz›m Hikmet’in, “Delikanl›m!/ Senin kafan›n içi y›ld›zl›
karanl›klar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir/ Y›ld›zlar ve senin kafan, kâina-
t›n en mükemmel fleyidir...” dizelerindeki gerçektir...

Ökkefl; eflitlikçi-özgürlük ütopyas› u¤runa verilmifl bir hayatt›r; sanki Albert Eins-
tein’›n, “Hayal kurmak bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi s›n›rl›d›r, ancak hayal
kurma tüm dünyay› kapsar,” sözlerini kan›tlarcas›na...

Ütopya dedim... O; s›n›fs›z-sömürüsüz-savafls›z-s›n›rs›z baflka bir dünyan›n müm-
kün oldu¤u hayalinin somutu; devrimci praksisi; cüretidir...

Ya da Jonathan Swift’in, “Hayal gücü olan insanlar görülemeyen fleyleri görür-
ler”; Anatole France’›n, “Asl›nda ben hiçbir fley bilmiyorum. Hayal kurmak her-
fleydir”; Mark Twain’in, “Hayallerinizi yitirdi¤iniz an hayat›n›z sona erdi demek-
tir.” “Düfllerinizi kovmay›n, çünkü onlar gidince belki siz kal›rs›n›z ama art›k ya-
flam›yorsunuz demektir”; William Russell’›n, “En büyük ifller, büyük hayaller kur-
ma özelli¤i olan insanlarca baflar›lm›flt›r”; Montherlant’›n, “Hayaller tatminsizlik-
ten do¤ar; her fleyi yerinde olan bir adam hayal kurmaz”; Halil Cibran’›n, “‹nsan›n
hayali ile elde edilifli aras›nda yaln›zca tutkusunun aflabilece¤i bir mesafe bulu-
nur”; Andre Gide’in, “‹nsan›n hayat› insan›n hayalidir” sözlerinde anlatt›¤›d›r bizim
Ökkefl...

Veya “Çünkü, yüre¤imizi saran/ ‹flah olmaz bir sevdad›r./ Ki bu sevda u¤runa/ Ye-
niden düfltük yollara/ Vurduk da¤lara,/ Her seferinde/ ‹hanete vura vura/ Yeniden
tutufltuk kavgalara,/ Ki daha nice kavgalara tutuflup,/ Nice destanlar yazaca¤›z/
Umut yüklü yar›nlara,”  Yelda¤›’ndaki bizim Ökkefl; Virginia Star’›n, “Hayat
olmas› gerekti¤i gibi de¤ildir. Oldu¤u gibidir. Onu de¤ifltiren yaflama biçi-
minizdir,” deyiflindeki üzere yaflayan ve yaflatand›r...

Bunun içindir ki O yani Ökkefl, sadece Ökkefl de¤ildir... Ötesidir; özlenen
gelecekteki insan(l›k)d›r...

Ve bunun kan›t› O’nun destans› yaflam›d›r...
* * * * *
Kampüsten Yel Da¤›’na uzanan serüvendi Ökkefl Karao¤lu’nun yaflam›...
6 Ocak 1970’de Antep’in ‹slahiye’sinde do¤du... 
Ö¤renimine 1977 y›l›nda ‹slahiye Cumhuriyet ‹lkokulu’nda bafllad›;

1982’de de ‹slahiye Ortaokulu’na... 1985’de ‹slahiye Lisesi’nde devam etti. 
1987-1988’de Bursa Uluda¤ Üniversitesi ‹‹BF Çal›flma Ekonomisi ve En-

düstri ‹liflkileri bölümünü kazand›. 
Üniversite üçüncü s›n›ftayken siyasi faaliyetleri nedeniyle tutuklan›p ‹s-

tanbul Bayrampafla Hapishanesi’nde üç ay mahpus yatt›. 
Hapishaneden ç›kt›ktan sonra bir ay okuluna devam etti; sonra Bursa

Üniversitesi gençlik faaliyetinden bir grup yoldafl›yla Dersim bölgesinde ge-
rillaya kat›ld›. 

Yelda¤› yürüyüflündeki gaziler aras›ndayd›... 
1994’te yurtd›fl›na ç›kt›. 1995’te tekrar ülkeye döndü ve esir düfltü. 
1996 ve 2000 Ölüm Orucu direniflinin militanlar›ndand›...  
Mercan’a kadar... 
* * * * *

Mercan... 
Bir “son” de¤il; aksine bir bafllang›çt›r...

Karanl›klara karfl› bir savafl ve zafer naras›d›r; “yeniden” diye hayk›ran
isyan ça¤r›s›d›r...

Evet, evet art›k, neo-liberal küreselleflme zulmüne ve emperyalist impa-
ratorluk ç›lg›nl›¤›na karfl› isyan zaman›d›r...

Arundhati Roy’un, “fiirketlerin yönlendirdi¤i küreselleflmenin içyüzü-
nü bir kez kavrad›¤›nda, Arjantin’in IMF taraf›ndan tahrip ediliflinin,
Irak’› tahrip etmekte olan ayn› ayg›t›n bir parças› oldu¤unu görebilirsin.
Her ikisinde de esas olan, pazarlara zorla girme ve denetim alt›na alma
çabas›d›r. Yani Arjantin çek defteriyle, Irak da Cruise füzesiyle tahrip
edildi. E¤er çek defteri ifle yaram›yorsa, Cruise füzesi devreye sokula-
cakt›r,”  deyiflinde betimledi¤i bir dünyada  insan olmak, Ökkefl olabilmek-
tir...

Neo-liberal küreselleflme zulmünün yaratt›¤› vahflet dünyas› dedik....
Bu dünyada nüfusunun 3 milyar› günde 2 dolardan az bir parayla geçi-

niyor; 1. milyar› günde 1 dolardan az bir parayla hayatta kalmaya çal›fl›yor;
100 milyonu her gece aç kar›nla uyumaktad›r; 1 milyardan fazlas› içecek te-
miz sudan yoksundur; Yetersiz sa¤l›k koflullar› nedeniyle her y›l yüzbinler-
ce kad›n do¤um sonras› hayat›n› kaybetmektedir; Tedavisi bilinen hastal›klar nede-
niyle her y›l 40 milyon çocuk ölmektedir...

Dünyada, sadece açl›¤a ba¤l› olarak y›lda 15 milyon, günde 41 bin, 2 saniyede 1
çocuk yaflam›n› yitiriyor. Dünyada, 24 saatte 40 bin çocuk tedavisi mümkün hastal›k-
lardan ötürü ölüyor. Yine her y›l 5-6 yafl›ndaki çocuklar›n 3-6 milyonu zatüreden, 3
milyonu ishalden, 880 bini k›zam›ktan, 560 bini tetanozdan yaflam›n› yitiriyor. Rutin
afl›lama yoluyla önlenebilecek hastal›klar nedeniyle her y›l 2.2 milyon çocuk da ölü-
yor...

“Özgürlükler ülkesi” ABD’de her y›l 500 bin çocuk fuhufla yöneltilirken, Latin Ame-
rika ülkelerinde fuhufl yapt›r›lan çocuklar›n say›s› 40 milyonu afl›yor. Asya ülkelerin-
de ise 16 yafl›n›n alt›nda fuhufla itilen çocuk say›s› 2 milyon civar›nda... 

BM G›da ve Tar›m Örgütü’nün aç›klad›¤› raporlara göre, dünya genelinde 852 mil-
yon kifli açl›k çekiyor ve her y›l 6 milyon çocuk kötü beslenme nedeniyle hayat›n› kay-
bediyor... 

Açl›k, yoksulluk, yoksunluk art›k sadece Güney’e özgü de¤ildir; Kuzey’in Güney’in-
de de öne ç›kan çarp›c› bir realitedir... 

Örne¤in Avrupa’n›n “refah ülkesi” ‹sviçre’de 7.4 milyonluk nüfusun 1 milyonunun
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yafl›yor... 

The Independent gazetesi ‹ngilizlerin toplam borçlar›n›n 1.13 trilyon sterline
ulaflt›¤›n› yazd›. 2006 y›l›nda 66 bin ‹ngiliz ailesinin iflas edece¤ini yazan gazete, bü-
tün AB ülkelerindeki kredi kart› borçlar›n›n üçte ikisinin ‹ngiltere’de oldu¤unu hat›r-
latt›. Her befl ö¤renciden birinin de daha hayata bafllamadan 15 bin sterlin borçlu ol-
du¤unu yazd›... 

Kuzey’in Güney’indeki yoksullu¤a iliflkin bir fley daha: Amerikan Forbes dergisinin
yapt›¤› ‘en güçlü 100 flöhret’ s›ralamas›na göre: 1-) Oprah Winfrey’in y›ll›k kazanc›
225; 2-) Tiger Woods’un 87; 3-) Mel Gibson’un 185; 4-) George Lucas’›n 290; 5-) Shaqu-
ille O’Neal’›n 33.4; 6-) Steven Spielberg’in 80; 7-) Johnny Depp’in 37; 8-) Madonna’n›n
50; 9- Elton John’un 44; 10-) Tom Cruise’nin 31 milyon dolar... 

Kolay de¤il; “Dünya neo-liberal küreselleflme alt›nda h›zl› bir kutuplaflma içinde-
dir. Örne¤in Dünya Bankas› ekonomistlerinden Branko Milanovic taraf›ndan yap›lan
bir araflt›rmaya  göre, 1980-2002 aras›nda dünya ekonomilerinin nüfusla a¤›rl›klan-
d›r›lmam›fl büyüme h›z› ortalamas› sadece yüzde 0.7 olmufltur. Bu ise bir önceki 20
senelik döneme göre (1960-80) görece yüzde 2’lik bir yavafllamay› göstermektedir.
Öte yandan Çin ve Hindistan gibi ‘kalabal›k’ ekonomilerin 1980-sonras›nda çok h›zl›
büyümekte oldu¤u düflünülürse, yüzde 0.7’lik ortalamay› sa¤lamak için söz konusu
dönemde birçok ülkenin negatif büyüdü¤ü, yani daha da yoksullaflt›¤› anlafl›lmakta-

d›r. Nitekim, Milanovic’in hesaplar›na göre son yirmi y›lda toplam 1 milyar insan, ge-
rileyen (negatif büyüyen) ekonomilerde yaflamaktad›r. Bu rakam›n 400 milyonu Afri-
ka ülkelerinde (Afrika nüfusunun yar›s›); 140 milyonu Latin Amerika’da (k›tan›n üç-
te biri); 100 milyonu da Asya ülkelerindedir. Dünyan›n en yoksul co¤rafyas›n› veren
söz konusu gerileyen ekonomilerde fert bafl›na gelir 272 dolar düzeyine ancak ulafl-
maktad›r. Bu rakam ise ortalama bir Amerikan vatandafl›n›n y›ll›k gelirinin sadece
120’de 1’idir...” 

Küreselleflme dünyas› bir eflitsizlik ve talan co¤rafyas›d›r; John Perkins’in, “Bir
Ekonomik Tetikçinin ‹tiraflar›” bafll›kl› yap›t›nda ifade etti¤i üzere, emperyalist IMF ve
Dünya Bankas› ile; 

i-) “Birçok ülkede, ekonomik büyümenin nüfusun sadece küçük bir bölümünün
ifline yarad›¤›, ço¤unluk için ise giderek daha da ümitsizleflen flartlara sebep
oldu¤unu art›k biliyoruz. Bu etki, sistemi yönlendiren büyük sanayicilerin özel
bir statüye sahip olmalar› inanc› taraf›ndan da körükleniyor...”

ii-) “Üçüncü Dünya’n›n borcu 2.5 trilyon dolara yükselirken, bu borcun faizi 2004
itibar›yla senede 375 milyar dolar. Bu ülkelerin ödedikleri faiz, tüm Üçüncü
Dünya’n›n ve geliflmekte olan ülkelerin ald›klar› yard›mdan iki kat daha fazla-
d›r...”

iii-) “Bir Üçüncü Dünya ülkesinde özel mülkiyetin ve parasal kaynaklar›n yüzde 70
ile yüzde 90’›, söz konusu ülkenin nüfusunun yüzde 1’inin elindedir...”

iv-) “Ekvador’daki ya¤mur ormanlar›ndan ç›kar›lan her 100 dolarl›k ham petrole
karfl›l›k petrol flirketleri 75 dolar kâr ederler. Kalan 25 dolar›n dörtte üçü d›fl
borç ödemelerine, kalan›n ise ancak 2.5 dolar› halk›n sa¤l›k, e¤itim gibi gider-
lerine ayr›l›r...” 

Küreselleflme dünyas›, 
talan olmas› yan›nda savafl ve sald›r›d›r...

“Uluslararas› Bar›fl Araflt›rmalar› Enstitüsü’nün raporuna göre dünyada 2004’te-
ki askeri harcamalar bir önceki y›la göre yaklafl›k yüzde 8 oran›nda artarak 1 tril-
yon 35 milyar dolara ulaflt›. Bu rakam tüm dünyada kifli bafl›na 162 dolarl›k bir har-
cama anlam›na geliyor. Bu dev askeri harcama listesinin birinci s›ras›nda ise 455.3
milyar dolarla ABD yer al›yor. Askeri harcamalar 2003’te yüzde 11 ve 2004’te yüzde
8 oran›nda artarak, So¤uk Savafl’›n doruk noktas›nda oldu¤u 1987 y›l›ndaki harca-
malar›n yaln›zca yüzde 6 oran›nda alt›nda kald›. 

Dünya askeri harcamalar›n›n toplam›n›n yüzde 47’si yine dünyan›n önde gelen
silah üreticisi ABD’ye ait. ABD’nin 11 Eylül sald›r›lar› sonras› ‘terörle mücadele’ ad›y-
la önce Afganistan’a girmesi, ard›ndan da Irak’› iflgali 2002- 2004 y›llar› aras›nda bu
ülkenin askeri harcamalar›n›n yükselmesinin en önemli iki nedeni. Ancak uzmanlar
bu yükseliflin yak›n gelecekte ABD bütçesinde büyük aç›¤a neden olaca¤›n› düflünü-
yor. 

Dünyadaki askeri harcamalar›n artmas›ndan en kârl› ç›kanlar hiç kuflkusuz si-
lah flirketleri oldu. Önde gelen 100 silah flirketi 2003’te bir önceki y›la göre yüzde 25
daha fazla sat›fl yapt›. 

Resmi rakamlara göre Çin haricinde, tüm dünyada önde gelen 100 flirketin silah
sat›fl› 2003 y›l›nda 236 milyar dolara yükseldi. Ancak bu rakam›n buzda¤›n›n sadece
görünen k›sm› oldu¤unu söylemek mümkün. Dünya genelindeki 100 silah flirketinin
38’i ABD’de, biri ise Kanada’da bulunurken, bu flirketler silah ihracat pazar›n›n yüz-
de 63.2’sini elinde tutuyor. 

Rusya, konvansiyonel silah sat›fl›nda 2000-2004 dönemi aras›nda uzun y›llard›r
ABD’nin elinde olan birincili¤i ald›¤›n› ilan etti. Ancak Rus yetkililer gelecek y›llarda
eski teknoloji ve yeterli araflt›rma çal›flmalar›n›n yap›lmamas› nedeniyle silah ihra-
cat›n›n düflece¤ini söylüyor. Dünyan›n en çok silah ihracat› yapan ülkeleri aras›nda
bulunan Rusya, ABD, ‹ngiltere, Fransa, ve Almanya’n›n dünya silah ihracat›n›n yüzde
81’ini elinde tuttu¤u belirtiliyor...” 

Ve bir ek daha: “Dünya dolafl›m›nda olan silahlar›n büyük ço¤unlu¤u BM Gü-
venlik Konseyi’nin befl ülkesi taraf›ndan üretilip pazarlanmaktad›r. Bu alanda
Birleflik Devletler yüzde 60’la bafl› çekiyor...” 

“Dünyada ülkelerin askeri harcamalar›n› en fazla artt›rd›¤› bölge Asya. Dünyada
silahlanma yar›fl›na yak›n bir olgunun yafland›¤› bölge de yine Asya. Hindistan
2004’te askeri harcamalar›n› bugünkü de¤eriyle yüzde 18’den fazla artt›rd›. Art›fl›n
görece alçakgönüllü kald›¤› Çin’de 1995-2003 döneminde y›ll›k yüzde 11.5’lük büyü-
menin alt›nda kalarak yüzde 7 oldu. Çin, askeri harcamalar›n› son 5 y›lda da yüzde
60 artt›rd›...” 

Ve bu dünya insanl›¤›n k›r›ld›¤›, 
yok edildi¤i bir cehennemdir...

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün verilerine göre günde 5 bin kiflinin yaflam›na mal olan
verem, vakalar›n›n yar›s› Bangladefl, Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan ve Filipin-
ler’de görülüyor. Afrika’da veremli hasta say›s› her y›l yüzde 4 art›yor... 

Ayr›ca dünyada AIDS salg›n›n›n 2005’te yaklafl›k 3 milyon kiflinin ölümüne yol aç-
t›¤›, toplam AIDS’li say›s›n›n 40 milyon civar›ndad›r.

2005’te dünyada bulunan 40.3 milyon AIDS’linin 38 milyonunu 15 ila 49 yafllar›n-
dakiler oluflturuyor. Geri kalan 2.3 milyonu 15 yafl›ndan küçük çocuklar teflkil ediyor.
Hastal›kl› yetiflkinlerin 17.5 milyonu kad›n. 

Kad›nlar›n 13.5 milyonu Afrikal›. Büyük Sahra alt›ndaki Afrika ülkelerinde AIDS’li
say›s› 25 milyonu geçerken, Kuzey Afrika ve Ortado¤u’da bu say› 510 bin civar›nda.

Latin Amerika’da 1.8 milyon, Kuzey Amerika’da 1.2 milyon, Do¤u Avrupa ve Orta As-
ya’da 1.6 milyon, Güney ve Güneydo¤u Asya’da ise 7.4 milyon AIDS’li var. Afrika’da
2005 y›l›nda 3.2 milyon kifli AIDS kapt›, bunlar›n 2.4 milyonu hayat›n› kaybetti... 

UNICEF’in tahminlerine göre hâlen Afrika’da 20 milyon AIDS yetimi var. Sadece Eti-
yopya’da 4.5 milyonu aflk›n yetim oldu¤u biliniyor. Bu rakam k›tadaki baz› ülkelerin
nüfusundan fazla. Her y›l ortalama 200 bin kiflinin AIDS sebebiyle öldü¤ü ve 200 bin
civar›nda yetim b›rakt›¤› tahmin ediliyor. Etiyopya dünyada AIDS oran›n›n en yüksek
oldu¤u 16. ülke. Ülkede her hafta 5 bin kifli HIV kap›yor... 

2003’te 37.5 milyon olan HIV’li say›s› 40.3 milyona ç›karak, en yüksek seviyeye
ulaflt›. 2005 y›l›nda yar›m milyonu çocuk 3 milyon kifli AIDS’ten öldü... 

Ve nihayet küreselleflme dünyas›n›n genelinde 12.3 milyon insan zorla çal›flt›r›l›-
yor. “Modern dünyan›n köleleri” üzerinden y›lda 44.3 milyar dolar kazanç sa¤lan›r-
ken, Güneydo¤u Asya’da insan ticaretinden elde edilen gelir, milli gelirin yüzde 8’si-
ni oluflturuyor. 1.7 milyon kad›n ve çocuk ticari cinsel sömürüye maruz kal›yor. Her
y›l yaklafl›k 50 bin kad›n ve çocuk, hizmetçilik, fahiflelik ve benzeri ifllerde zorla çal›fl-
t›r›lmak üzere ABD’ye getiriliyor... 

* * * * *

Küreselleflmenin yaratt›¤› bu y›k›m-çürüme-yok olufl
dünyas›n›n ard›nda kapitalist-emperyalizmin yap›sal
krizi yatmaktad›r...

Yeri geldi belirtelim: Kapitalizmin küresel krizi, ayn› zamanda -Paul Sweezy’nin
ifadesiyle- resesyonla iç içe geçmifltir; bunun verileriyse 
i-) Toplam büyüme oranlar›n›n yavafllamas›; 
ii-) Tüm dünyada ÇUfi’lar›n artmas›; 
iii-) Sermaye birikim sürecinin malileflmesi olarak tabir edilen durumdur... 

Kapitalist-emperyalizmin yap›sal kriziyle art›k (küreselleflme diye sunulan) neo-
liberalizm de karaya oturdu; eskidi...

Sorunun somutuna geçersek: “Kapitalist s›n›flar›n siyasi seçkinleri, 1970’lerden
sonra, afl›r› üretim (kapasite fazlas›)/ talep yetersizli¤i olarak kendini gösteren ye-
ni ekonomik krize, k›sa süren bir karars›zl›ktan sonra, 1980’lerde arz taraf›ndan mü-
dahale etmeye karar verdiler; neo-liberal politikalar› benimsediler. Bu politikalar,
üretim/ iflyeri düzleminde, emek maliyetlerinin düflürülmesine, yeni teknolojilere di-
rencin k›r›lmas›na, girdi maliyetlerini azalt›c› tedbirlere, dolafl›m/bölüflüm düzle-
minde de kamu mallar›n›n sermaye taraf›ndan mülk/talan edilmesine (özellefltirme,
vergi indirimleri, teflvikler/ sosyal harcamalar›n k›s›lmas›) odaklanan politikalara
öncelik verdiler. Uluslararas› iliflkiler düzleminde de neo-liberalizm, sermayeye yeni
avlanma/talan alanlar› açmay› amaçlayan ‘küreselleflmecilik’ söylemiyle kendini
gösterdi. Ne ki bu tedbirler, bir taraftan kapasite fazlas› ve afl›r› (plasman› giderek
zorlaflan) finansal sermaye birikimi (köpük) sorunlar›n› a¤›rlaflt›r›rken, ayn› anda,
hem emek piyasas›ndaki sald›r›lar, hem de çevre ülkelerden mali sermaye yoluyla

gerçeklefltirilen hortumlamalar (tabii ki bu arada birileri, ama giderek
daralan bir az›nl›k, büyük servetler toplad›lar) küresel düzeyde talebi
daha da çürüterek, afl›r› üretim sorununu daha da a¤›rlaflt›rd›...” 

Bu ba¤lamda “Dünya ekonomisini tart›flmaya, ister istemez ABD eko-
nomisinden bafllamak gerekiyor. Çünkü ABD ekonomisi yaln›zca dünya
GSH’s›n›n yaklafl›k yüzde 30’unu üretmiyor, ayn› zamanda son y›llarda
çok tart›fl›lan ‘küresel dengesizliklerin’ de lokomotifi: ABD’de güçlü tüke-
tim, eksi say›lara gerilemifl tasarruf oranlar›; Uzakdo¤u’da güçlü tasar-
ruflara karfl›l›k yerlerde sürünen tüketim e¤ilimleri söz konusu. Uzakdo-
¤u’nun (özellikle Çin ve Japonya) tasarruflar› ABD halk›n›n tüketimini fi-
nanse ediyor. Buna karfl›l›k ABD d›fl borçlar› ve cari aç›¤› sürekli büyü-
yor. Di¤er bir deyiflle lokomotifin yak›t› d›flar›dan, ABD’nin ekonomik ve
siyasi rakipleri olan Çin ve Japonya ve k›smen de AB’den geliyor. Bu ba¤-
lamda hem ABD ekonomisinin büyüme h›z›, di¤er ülkelere güçlü bir talep
sundu¤u için, hem de mali piyasalar›, yat›r›m alan› sa¤lad›¤› için, dünya-
n›n geri kalan› aç›s›ndan büyük öneme sahip...” 

Evet, “ABD ekonomisinin sorunlar›, Greenspan’›n, ‘daral›nca likidi-
te yarat, h›zlan›nca likiditeyi çek’ takti¤ini aflt›. Bu taktik, ABD’nin, As-
ya krizinden sonra, dünya ekonomisinde, talep ve yat›r›m kayna¤› ola-
rak lokomotiflik yapmas›na, 2000’deki borsa krizinin ve 2001’deki re-
sesyonun derinleflmeden afl›lmas›na yard›m etmiflti ama, tüm bu dal-
galanmalar›n arkas›ndaki sorunlar›n (örne¤in kapasite fazlas›/ talep
yetersizli¤i) çözülmesini de gelece¤e ertelemiflti. Dahas›, ABD lokomo-
tif olmaya devam ederken, cari aç›k ve bütçe aç›klar› h›zla büyüdü,
borsa köpü¤ü delinirken ç›kan hava gayrimenkul piyasalar›n› fliflirdi,
hane halk›n›n ev de¤erini nakde çevirerek, tüketimini yeni borçlarla
sürdürmesine olanak sa¤lad›. 

Ancak bu arada son derece karmafl›k enstrümanlarla yarat›lm›fl,
faiz art›fllar› karfl›s›nda k›r›lgan bir kredi köpü¤ü olufltu. Bunlar›n
hepsi ve dolar›n rezerv para konumunu koruma flans›, dünyan›n geri
kalan›n›n ABD ekonomisini finanse etme kapasitesine endekslendi. 

Bu s›rada en büyük finansör ve ihracatç› Çin’de oluflmaya baflla-
yan stok birikimleri, dünya ekonomisinde 2003 ve 2004’te toparlana-
rak yüzde 9’a ulaflan ticaret büyüme h›z›n›n, DTÖ’ye göre 2005’te yüz-
de 6.5’e gerilemesi, daha flimdiden, birbiri ard›na dev havac›l›k flirket-
lerinin, General Motors, Ford, Dephi gibi ‘küresel’ ABD flirketlerinin if-
las etmeye bafllamas›, FED’in cingöz (asl›nda s›n›f bilinçli: 1979-2004
aras›nda en üst yüzde 1’lik gelir diliminin serveti yüzde 201, orta yüz-
de 20’ninki yüzde 15, en alt yüzde 20’ninki yaln›zca yüzde 9 artt›) para
politikalar›yla ertelenen tüm sorunlar›n, d›fl politika hatalar›n›n a¤›r-
laflt›rd›¤› petrol krizinin yükünü de tafl›yarak, geri gelmeye bafllad›¤›-
n› gösteriyor...” 

“Küresel ekonomideki dengesizlik, G. Soros’u rahats›z ediyor. Bu ifl
adam›, ‘ABD muazzam bir bütçe aç›¤› depo ediyor, gitgide daha büyük bir h›zla üret-
ti¤inden fazla tüketiyor. 2004 y›l›nda üretti¤inden 600 milyar dolar fazla ithal etti¤i
hâlde, 2005 y›l›nda 700 milyar dolar daha fazla ithal edecek. Amerikal›lar gelirleri-
nin üstünde harcamalar yap›yorlar ve bunu seviyorlar. fiimdiye kadar bir sorun ol-
mad› çünkü baflka ülkeler ürettiklerinden daha az tüketiyorlar ve biriktirdiklerini
ABD’ye kredi olarak veriyorlar,’ diyor. 

Amerikal›lar›n kredi kartlar›yla, arabalar›n›, evlerini rehine koyarak, tefeciden
borç alarak harcad›klar› para ekonomiyi bunal›ma sürüklüyor.” 

“Amerikan düflünürü P. Kennedy, ‘Büyük Devletlerin Yükselip Çökmesi’ bafll›kl› ki-
tab›nda, ABD’nin daha 1960’tan beri çöküfl sürecine girdi¤ini belirtmiflti. Bu çöküfl
sürdü ve 2000’li y›llarda vahimleflti. 4 Aral›k 2004 tarihli The Economist dergisi, ‘Yok
olan dolar’ bafll›¤›n› atm›flt›. 

‘E¤er Amerika, bugünkü h›z›yla harcamaya ve borç almaya devam ederse, dolar
uluslararas› mali piyasadaki güçlü durumunu kaybedecek’ diyor ve durumu flöyle
anlat›yordu: ‘Son üç y›l içinde dolar Avro’ya karfl› yüzde 35 de¤er kaybetti. Bunun ne-
denleri: H›zla artan devlet borçlar›, ç›lg›n tüketici harcamalar›, iflasa neden olabile-
cek kadar büyük cari aç›k. Kimse dolara yat›r›m yapmak istemiyor. OECD’nin hesap-
lar›na göre ABD’nin cari aç›¤› 2006 y›l›nda 825 milyar dolara ç›kacak. D›fl ticaret aç›-
¤›n›n temel nedeni ise Asya. ABD’nin Çin’den ithalat›, Çin’e ihracat›n› afl›yor. Bu aç›k,
160 milyar dolara ulafl›yor ve Çin, ABD’nin ödedi¤i tahvil ve çekleri Merkez Banka-
s›’n›n kasas›nda sakl›yor.’ The Economist, ‘Çin bu tahvilleri bozdu¤u gün, ABD ekono-
misi bunal›ma girer’ diyor. Derginin tahminlerine göre dolar, daha yüzde 30 oran›n-
da de¤er kaybetmeyi sürdürecek. Bu takdirde ABD’ye borç verenler ellerindeki tah-
villeri bozduracak. Dolar daha da düflecek ve ABD’nin derin bir bunal›ma girmesi ola-
s›l›¤› meydana ç›kacak. 

ABD’nin petrol egemenli¤i 
suya düflerken Irak’ta neler oluyor? 

ABD, iflgali alt›ndaki Irak’ta petrol kuyular›n› iflletemiyor. Bu da dünyada petrol fi-
yatlar›n›n yükselifl nedenlerinden biri. Ayr›ca ABD Baflkan Yard›mc›s› Dick Cheney’nin
baflkanl›¤›n› yapt›¤› ‘Halliburton’ flirket, 10 milyar dolarl›k anlaflmalar yapm›fl, ABD
hükümetinden fazla paralar alm›fl... 

Devam› gelecek say›da

TEMEL DEM‹RER
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Uzun bir aradan sonra, 2004 y›l›ndan

beri her yaz ‹spanya’n›n Costa Brava böl-

gesi, Pals kasabas›nda camping ‹nter-

pals’ta düzenlenen ADHK tatil kamp›; bu

y›l yo¤un kat›l›m ve baflar›yla sonuçlan-

d›. Üç hafta süren tatil kamp›m›z; kollek-

tif yaflam, ortak degerlerin öne ç›kar›l-

mas›, bölüflüm, dayan›flma, paylafl›m›n

en güzel örnegi sunuldu. Bu üç hafta bo-

yunca, bencili¤e, özel mülkiyet h›rs›na,

bizleri çevreleyen emperyalist yoz kültür

ve bireysellige, komün yaflam›yla k›sa

bir zamanda olsa alternatif bir cevap ve-

rildi. Yine, bir y›l›n yorgunlu¤unu, stere-

sini gidermek, fiziksel, zihinsel ve her

yönlü dinlemek, da¤›n›k, tek tek, bireysel

tatil yapma yerine, kollektif, insanlar›m›-

z› bir arada toplama, maddi imkanlar-

dan yoksun olanlar için, tatil yapma im-

kan› yaratma, vb. yönlüde baflar›l› oldu. 

Tatil kamp›m›z, seminer, sohbet top-
lant›lar›, degerlendirme ve egelenceler,
geziler, çeflitli turnuvalar (futbol, volley-
bol, satranç ve tavla), bilgi yar›flmas›,
film izlemek, vb. etkinliklerle üç hafta bo-
yunca canl› ve kollektif bir ortam yafla-
narak geçti. Kamp›m›zda bir önceki y›l
oldu¤u gibi, günlük gazetemiz olan Kam-
p›n Sesi kald›¤› yerden yay›n›na devam
etti. Kamp TV bu y›l bir ilk olarak yay›n
yapt›. 

AT‹K’ten arkadafllar kamp›m›z› ziya-
ret ettiler. Bu esnada futbol ve volleybol
turnuvas› düzenlendi. Dostluk içinde bu
turnuvalar sonuçland›. Yine dönem dö-
nem bizlerde AT‹K’in kamp›n› ziyaret et-
tik. 

Tatil kamp›m›za kat›l›m bir önceki
y›llara göre say›sal olarak daha fazlayd›.
Bu y›l kamp›m›za kat›l›m 200’e aflk›nd›.
AT‹K ve diger ziyaretcilerde dikkate al›n-
d›¤›nda bu y›l kamp›m›za girifl ç›k›fl ya-
panlar›n say›s› 260’a vard›. 

Kamp›m›z›n son gününde, kamp kat›-
l›mc›lar›yla birlikte yap›lan degerlendir-
me toplant›s›nda; kamp›m›z›n baflar›l› ve
olumlu sonuçland›¤› noktas›nda hem fi-

kir olundu. Yine bu toplant›da gelecek y›l
kamp›m›z›n ayn› yerde yap›lmas› ve ta-
rih olarakta 14 Temmuz- 3 A¤ustos 2007
olarak belirlendi. (Not: Tatil Kamp›na
iliflkin bilgi edinmek isteyenler adhkta-
til@hotmail.de adresinde ulaflabilir-
ler.) 

Tatil kamp›m›zda; Avrupa’da Kad›n›n
Durumu ve Mülkiyet Kad›n ‹liflkisi konulu
Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi tara-
f›nda bir panel gerçeleflti. Bu panelde; 

“ADHK’n›n düzenledi¤i yaz kamplar›-
n›n Avrupan›n çeflitli ülkelerinden  gelen
insanlar›m›z› buluflturmas› ve panel vb
faaliyetler ile karfl›l›kl› fikir al›flverifli ve
politika üretmeye katk›lar›n› vurgulaya-
rak bafllad›.K›saca  ADKH’n›n tan›t›m›n›n
ard›ndan ilk olarak ‘Mülkiyet ve Kad›n-
Kad›n›n Metalaflt›r›lmas›’ konusunda su-
nufl yap›ld›.’ S›n›fl› toplumlar›n oluflmas›
aflamas›nda ,mülkiyetin ortaya ç›kma-
s›yla beraber kad›n›nda meta haline ge-
tirilmifltir.Bu konuda ›lk  devlet oluflum-
lar›na ve oluflturduklar› hukuka bakt›¤›-
m›zda çarp›c› örnekler görmekteyiz.

Mesela ilk yaz›l› hukuk örne¤i olan
Sümer Site devletine bakt›¤›m›zda kad›-
n›n insan olarak  nitelendirilmeyip borç
karfl›s›nda herhangi bir mal gibi hacz
edilebildi¤i,kocas›na itaat kad›na  yöne-
lik cezalar›n formüle edildi¤i gerçe¤iyle
karfl›lafl›yoruz.’ diyen panelistlerimiz bu
konudaki örneklendirmelerin ard›ndan
‘Kad›n› her yönüyle metalaflt›ran siste-
min kapitalizm oldu¤unu, kapitalizmin
kad›n› hem pazar hem de mal olarak kul-
land›¤› gerçe¤inin alt›n›  çizerek; kad›n›n
özgürlük mücadelesinin özünde özel
mülkiyete yani emperyalist kapitalist
sisteme ve onun payandas› hatta temel
dayana¤› olan ataerkine karfl› mücade
oldu¤unu ‘vurgulad›.Panelin ikinci bölü-

münde yaflad›¤›miz co¤rafyada;yani ge-
liflmifl kapitalizm ve burjuva demokrara-
sisinin hüküm sürdü¤ü Avrupa ülkele-
rinde kad›n sorununun iddia edildi¤i gi-
bi  azalm›fl,afl›lm›fl olmay›p çok boyutlu
politikalarla ve sald›r›larla sürdü¤ü an-
lat›ld›.Üretimde erkekten %20’ye varan
bir farkla az maafl alan ucuz ifl gücü,ürü-
nü pazarlamada özelliklede seksüalitesi
kullan›larak reklam arac›, ve aile kuru-
mu korunup güçlendirilerek sistemin si-
gortas› olarak kad›n›n   iki üç misli bir
sald›r› ve kuflatma alt›nda olu¤u anlat›l-
d›.Almanya özelinde Hartz 4 ve di¤er ya-
salardan örnekler verilirken ‹sviçre ve
Fransadan gelen kad›n arkadafllar ora-

lardaki uygulamalar hakk›nda bilgi ver-
diler.Soru cevap ve düflüncelerin al›n-
mas›n›n ard›ndan panel saatin geç ol-
mas›ndan kaynakl› tart›fl›lan konular
üzerinde kamp süresince sohbetin de-
vam etmesi dile¤iyle sona erdi.

Yine Avrupa Demokratik Gençlik Ha-
reketide Kamp yerinde verdigi seminer-
de; ADGH tan›t›m›, Fransa’daki isyanlar
ve hayat›m›za yans›malar› ad› alt›nda
gerçeklefltirilen panel yap›lan canl› tar-
t›flmalarla sonland›r›ld›. ADGH merkezi
Komisyonu ad›na konuflma yapan arka-
dafl Avrupa’ya göçün k›sa  bir tarihine
de¤inerek, neden ADGH içinde örgütlen-
memiz gerekti¤inin aç›l›m›n› yapt›.
ADGH’n›n k›sa bir tarihine de¤inen ko-

nuflmac› ADGH’n›n varl›k gerekçesinin
anti emperyalist anti faflist ve her türlü
gericili¤e karfl› oluflunu ve bu anlamda
dünyada ve Avrupa’da  yaflanan emper-
yalist sald›rganl›¤a de¤inerek, ADGH saf-
lar›nda birleflerek daha güçlü bir karfl›
koyuflu örgütlemeye ça¤›rd›. Konuflmac›
sözü  Fransa’daki son isyan› fiili olarak
yaflayan ADGH üyesi bir arkadafla b›rak-
t›. Fransa’da ç›kan son yasalara ve ban-
liyö ayaklanmalar›na ve önderlik soru-
nuna de¤inildi. Eylemler anlat›ld› daha
sonra dinleyicilere söz hakk› verilerek
dinleyicilerden gelen düflünceler ve öne-
riler dinlendi. Daha sonra k›sa bir topar-
lama yapan ADGH’l› arkadafl herkesi mü-
cadeleye ça¤›rarak paneli bitirdi.

Bu Sistemin Kad›n›

Bu Sistemin kad›na dayatt›k-
lar›na boyun e¤meli mi e¤me-
meli mi?

De¤ilse nas›l isyan etmeli, ev-
de kavga sokakta ba¤›rma, ka-
derine küsüp oturma vs….

Yeterli midir acaba? ama neyaz›k ki
hiç bir fley de¤ifltiremezsin, isyan›n› güç-

lü duyurabilmek o kadarda kolay de¤il,

çünkü bugün biz bak›yoruz kamp›m›zda

bile o kadar çok aile varki bir bak›n çev-

remize hangi bayan çoçuklar›yla burada

denildi¤i gibi veya düflünüldü¤ü gibi din-

lene biliyor mu? 

Gerçekçi olal›m biz Anneler hep flöy-

le söyleriz ‘hiç kimse bir anne gibi ço-
çu¤a bakamaz’ ne mutlu ki bu gerçek

de¤il ve bu kampta bir çok babalarda

bunu bizlere kan›tlad›, yaln›z gelen ço-

çuklar ve babalar var görüldü¤ü gibi

çokta güzel bak›yorlar. ‹sterseniz birde

di¤er flekilde bakal›m faaliyetçi bulunan

bir çok say›da babalarda var ‘devrimci

yoldafllar›m›z ama onlar ise hiç do¤ru

düzgün zahmete kap›l›p kendi çoçukla-

r›yla bile ilgilenemiyorlar, sebep ise bu-

nu sisteme dayat›p ilgilenmek istemiyor-

lar. 

Evet bir gerçekçilik pay› var ama bu

sistem bunlara tatilde çoçuklar›n›za

bakmay›n diye dayatm›yor., bu sistem

bizlere çal›fl›n, vergi ödeyin, araba alma-

y›n, lüks yemek yemeyin, okula gitmeyin

vs.. en az›ndan ben böyle görüyorum. Ar-

kam›zda tam iki hafta b›rakt›k ama gel

görki sözde faaliyetçi, politik babalar›-

m›z bir türlü gerçekten haftada üç gün

baba dört gün anne veya sabahlar› anne

ö¤le sonras› bile babalar›m›z çoçuklarla

ilgilenmemiflki bu çoçulu annelerimizde

bu üç haftal›k  ADHK tatil sürecinde ger-

çekten en az›ndan onlarda bir hafta din-

lenmifl olsun buda ne yaz›k ki bugün yi-

ne anlafl›lan flu ne olursa olsun ne kadar

politik olursa olsun hiç bir zaman kad›n

ve erkek eflit derecede de¤iller. 

Gelin bayanlar hep beraber olal›m
elele beraber eflitli¤imizi isteyelim.

Kamp›n Sesi okuru.

GELENEKSELLEfiEN ADHK TAT‹L KAMPI 
K‹TLESEL KATILIM VE BAfiARIYLA SONUÇLANDI!

GÜNLÜK YAfiAMDAN
KOMÜN YAfiAMINA

Bu y›l 3.sü düzenlenen kamp prati¤inin amaçlar›ndan biride ortak yasam› ör-
gütlemek, k›sa bir dönem içinde olsa paylaflmay› esas alan bir iliflki bütünlü¤ün-
de kendimizi bulmakt›. Kapitalist toplum gerçekli¤i içindeyiz. Bu toplum, özel mül-
kiyeti esas al›yor.Bütün toplumsal iliflki, bu ‘özel mülkiyet’e dayanan temel üzerin-
de yükseliyor. Bu, mülkün kadar, onun s›n›rlar› dahilinde yemeyi, gezmeyi, dünya-
n›n bir çok nimetinden yararlanmay› belirliyor. Mülkiyetin büyüklü¤ü ya da kü-
çüklü¤ü bireylerin toplumsal konumunu, bu konumda insan›n bir bütün olarak
yaflam›n› belirliyor.

Mülk edinme h›rs›, büyük mülkiyet sahibi burjuvalar›n devlet eliyle, tüm top-
luma dayatt›klar› bir  ideolojik kültürel dayatmaya, bu dayatman›n okullar baflta
olmak üzere bir cok kurum üzerinden bilinçlerde yeniden üretilmesine dönüfltü-
rülüyor. Böylece devlet, devletin kurumlar›, ‘her köyün kendi baca¤›ndan as›l›r’
felsefesi, bireycilik, bencillik, mülkiyetin kutsanmas› insanlar›n, do¤al gördü¤ü
bir hal al›r. ‘Kraldan cok, kralc›lar’ böyle ç›kar, ‘Bir o¤lumu devlet iç›n flehit ver-
dim, gerekirse dördünü daha veririm’ diyenlerin, trajedileri böyle gerce¤e dönü-
flür. Sabanc›lar›, Koçlar› onlardan daha çok iflçileri düflünür, böylece insan›n,
kendi gerçekli¤ine yabanc›laflmas› süreci, toplumsal yabanc›laflmaya dönüflüp,
katlanarak devam eder.

Öyleyse flu soruyu sormak, bu kamp›n ögretici yanlar›ndan biri olacakt›r, ‘Ka-
ç›m›z bu yabanc›laflman›n bilincindeyiz’ ? Bilincinde olmakla beraber, bizi kusa-
tan bencil dünya ya karfl› altarnatif bir yaflam tarz›n›n neresindeyiz. Bu kampta
yaflan›lan, anlaml› bulunup, kat›lmaktan mutlu olunan, üretilen ve paylafl›lan or-
tak de¤erlerin, y›l›n 11 ay›na yans›mayan, tatil zaman› için ac›l›p kapat›lan bir pa-
rantez olarak kalmas› istenmiyorsa, bu soruyu günlük yaflam›n içinde sorarak,
cevab›n› da kamp komün prati¤inde küçük örne¤ini yaflad›¤›m›z içerikle vermeli-
yiz.

Vahfli kapitalizm taraf›ndan insana dayat›lan yabanc›laflman›n afl›larak, bi-
reyci bencilli¤in yenildi¤i komünal insani bir yaflam› kutsal kitaplardan, ya da er-
telenmis devrimlerden  beklemeden bugünden örgütleyerek, yaflad›g›m›z ölçüde
savunmal›y›z. Kampta örgütlenen ortak yaflam›n kollektif kültürünü kamp sonra-
s› yaflama tafl›yarak sahiplendigimiz, bu kültürle degiflip de¤ifltirdi¤imiz ölçüde,
çoçuklar›m›za aktard›g›m›z kültür üzerinden, gelece¤i bugünün ›çinde büyütüp
yaflatacag›z demektir.Bu baflar›lamazsa, kahkahalar›m›z, ortak nöbet an›lar›m›z,
ortak sahil sohbetlerimiz, kamp yerinde kalarak, nostaljik an›lar›m›zdan öteye
geçemez.

Son sözü flu olsun bu k›sa hat›rlatma yaz›s›n›n, insanl›¤›n bafl›na en büyük be-
la KOMÜN yaflam›n›n tasf›ye edilmesiyle geldi. Bu beladan kurtulman›n yoluna,
günlük yaflamda komün'ün yeniden kurulmas›yla  girilecektir.

KAMPIN SES‹ 
OKURLARINDAN GELEN BAZI YAZILAR!
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Sevgili kamp sakinlerinin dikkatine!!!!

Ben bundan sonraki kamplarda çoçuklar içinde bir ödül verilmeli diye düflünü-
yorum, en az›ndan, kamp›n en sakin, en ak›ll›, uslu ve sevecen çoçuklarada bir ödül
gerek diye düflünüyorum. Bu kamp›m›zda iki tane k›z var o kadar ak›ll›, sakin lerki
seslerini bile duymad›k onlar›n varl›¤›n›ndan bile bir çok kamp sakinlerinin haberi
olmad›. Hiç kimseyi rahats›z etmezler babalar›ndan hiç ayr›lmazlar ve kay›p oldu mu
de¤il mi korkusu  bu kampta bulunan hiç kimseyi bu kuflkuyla endiflelendirmezler.
Bende bir kamp sakini olarak bu çoçuklara bu çoçuklar› kutlar ve hep böyle kalma-
lar›n› dilerim. ve SANEM ve ASMEN i öpüyorum.  

Kamp›n Sesi Okuru

Babam ve o¤luma dair 

Okudu¤umuz kitaplardan, izledi¤imiz filmlerden, dinledi¤imiz türkü ve flark›lar-
dan ç›kard›¤›m›z sonuçlar benzer olabilece¤i gibi farkl› farkl› da olabilir. Bu yaz›yla
film elefltirisi yapmak de¤il amac›m. ‹zledi¤imde beni a¤latan bu filme dair baz› dü-
flüncelerimi sizinle paylaflmak istiyorum. Bu filmde beni iki nokta oldukça etkiledi.

Birincisi: Sad›k’la (devrimci) babas›n›n iliflkisi.
‹kincisi: Sad›k’la o¤lunun iliflkisi.
Neydi Sad›k’la babas›n›n iliflkisinde beni etkileyen fley? Sad›k’›n babas›n›n Sa-

d›k’a sevgisi ve bu sevgisini ›fade edemeyifli ve çekti¤i ac›. Neden içimdek› f›rt›nala-
ra ra¤men ifade edemiyordu sevgisini Sad›k’›n babas›? Çünkü Sad›k’›n babas›na
içinde yaflad›¤› toplum taraf›ndan bir baba rolü belirlenmiflti. Otoriter olmal›yd›,
sevgisini ac›s›n› hissettirmemeliydi bu rol gere¤i. Bu iliflkiden ç›kard›¤›m sonuç er-
kek egemen sisteme ra¤men erkeklerinde yaflad›¤›  toplumlarda birer kurban ol-
duklar›. Sad›k’›n babas›n›n çekti¤i ac›n›n büyüklü¤ü bunu net gösteriyor. 

Sad›kla o¤lunun iliflkisi eminimki bir ço¤umuz Sad›k’›n o¤lunun çekti¤i ac›dan
dolay› devrimcilerin sorumluluk noktas›nda sorumsuzlu¤u (çocuklar›na karfl›) dü-
flünmeye neden oldu. 

Çocuklar oldukça ac› çekti anne ve babalar›ndan dolay› ülkemizde. Anne ve ba-
balar›n› yitirdiler, sorguland›lar kimi zaman, dayak yediler ya da anne ve babalar›n›
çözmek için çocuklar› kullan›ld› kimi zaman iflkencelerde. Bütün bunlardan dolay›
devrimcileri çocukalr›na karfli sorumsuzlukla suçlayanlar oldu. Oysa devrimciler
sadece kendi çocuklar›n› seven, düflünen anne ve babalar›n gerçekte çocuklar›n›
sevmedi¤ini düflünürler. Dünyadaki bütün çocuklar› sevmeyen onlara karfl› sorum-
luluklar›n› yerine getirmeyen anne ve babalar›n kendi çocuklar›n› da gerçekten se-
vemezler. Onalr›n çocuklar›na karfl› sevgisinin kayna¤›da çocu¤u kendisine ait bir
obje görme vard›r. Ya da ona verdi¤i eme¤in, onu karn›nda tafl›man›n karfl›l›¤›n›
bekleme hesab›d›r k›sacas›. Bundan dolay› ne mutlu o çocuklara ki anne ve babala-
r› devrimci olmufllar. Ac› çekselerde o  çocuklar en güzel de onlar gülerler.

Kamp›n Sesi Okuru

Pala ve Ailesiyle Röpörtaj

Muhabir: Kendinizi tan›tabilir misiniz?
Pala: - ‹sviçre Zürih’den kat›l›yoruz.
Hayat›mda ilk tatilim ve Kamp›n en direkt kanba¤› Eflim ve k›z›mla ve Sosyal Kül-

türel anlamdaki daha genifl a›lemle geçirdi¤im ilk tatildir.  Avrupadaki gerek siyasi
gerek ekonomik ilticac› standtlar›na bizleri sa¤lam sa¤l›kl› en içerikli zengin Tatil-
Kamp ortam›d›r. Bundan dolay› eme¤i geçen en Altan en üste Teflekkürlerimi suna-
r›m. Temellimiz bu kamp sisteminin daha yo¤un kat›l›m›, zenginlikleriyle daha uzun
ve kal›c› olmas›d›r.

Muhabir: - Kamp›m›z›n daha iyi geçebilmesi için tavsiyeleriniz nelerdir?
Pala: -fiimdi 180-200 kiflilik bir potansiyelin, günü birlik yaflam program› yakala-

mas› olan›ks›zd›r. Ayr› programlar uygulanabilir. Bu günü birlikte olmasa haftada
en az iki gün çocuklara ayr› bir program yap›la bilinir, art› 15-25 yafl aras› gençlere
ayr› bir yaflam pro¤ram› ve yafll›lara ayr› pro¤ramlar, politik sorunlar›n›n ‘ Dünya
sorunlar›, Ülke sorunlar› olabilir.’ Yahut daha dar Örgütsel sorunlar üzerine yo¤un-
laflarak tart›flmalar yürüte bilinir. 

Muhabir: - Kamp›m›zda eks›k gördüyünüz yanlar nelerdir?
Pala: - Kumsal yönü biraz uygun olmas› yani sahilde ince kumun olmas› daha

sa¤l›kl› olabilirdi. Kamptaki yaflam› organize boyutunda Kamp faliyetleri öncesi Kam-
p›n daha cazibeli ve Tatilin daha genifl kitleleri seferber edebilirdik. Benim kendi
çevremde bildi¤im, Avrupa genelinde tahmin edebildi¤im ekonomik yetmezlikleri ve
kendi kendine Organize yapmamalar›ndan dolay› bir çok insan var. Onlarca y›l tatil
yapmayan aileler var.Buraya yüzlerce aileyi daha getirebilirdik. 

Muhabir: - Deniz kum ve günefl sizin için ne ifade ediyor.

Pala: - Normal çal›flan bir iflçi ve  sozial ‘den geçinen aileler için dinlenme anla-
m›nda hem bedenen hemde fiziken suda yüzerek Spor yapmas› Günefl ve Kumda ya-
t›p dinlenmesiyle birlikte bedenen ve fiziken dinamizm yakalamas›, ruhen ve psiko-
lojimken toparlan›p bir daha güçlü ve ileri bir ruh haline ulafla bilmesiyle maddi ve
manevi olarak daha  zinde olamas›.

Muhabir: -Tesekkur ederiz
Pala: - Biz tesekkür ederiz böyle olanaklar› bize sundu¤unuz icin.

ZENON’UN OKU

‹nsanl›k tarihi boyunca hep varl›k ve bilinç aras›ndaki iliflkiyiçözmeye çal›flt›. Fel-
sefelerde hep bu temel zemin üzerinde yükseldi. Her felsefi ak›mda bu iliflkiye ken-
dince çözümler üretti. Çözümlemeye çal›flanlardan biriside atomcu düflüncenin tem-
silcisi olarak an›lan zenon’dur.   

Bu düflünürün sözkonusu iliflkiye çözümlemede temel ç›k›fl noktas› fludur. Bir
okçu hedefinin karfl›s›na geçti¤inde att›¤› ok hedefine do¤ru giderken önce hedefle
aras›ndaki mesafenin yar›s›n› katetmeli. Bu yar› yola ulaflmas› içinse, yar› yolunda
yar›s›n› geçmeli. Bunun içinse, bu yar›n›n yar›s› yolu katetmesi içinde bulunan yar›-
s›n› geçmeli. K›sacas› at›lan okun hadefe ulaflmas› her katedece¤i mesafenin önce
yar›s›n› geçmesi gerekti¤ini söyler. Bu yar›lar› geçmeden okun hadefe varmayaca-
¤›n› bu yar›lar›nda sonsuz oldu¤unu iddia eder.

Bu sonsuzluktan dolay› at›lan okun hiçbir zaman hedefine ulaflmayaca¤›n› hatta
esas›nsa yaydan bile ç›kmam›fl, yani hiç at›lmama›fl oldu¤u iddias›ndad›r.bütün ar-
güman› bu. Görüldü¤ü gibi oldukça usulü bir agüman. Biliyoruzki at›lan her ok yay-
dan ç›kar ve gider. Ya hedefini vurur. Yada ›skalara v.s. at›lan ok geriye dönmez.ama
adm bu argüman›yla varl›k bilinç aras›ndaki iliflkiye kendince felsefi bir çözüm ge-
tiriyor. Kendinden sonraki çok felsefeyi etkiliyor ve yönlendiriyor, bilimsel geliflme-
yede katk›lar sunuyor. O halde o kadar flaflma ve uçuk bir argüman de¤il pratik so-
nuç aç›s›ndan bak›ld›¤›nda gerçe¤e ayk›r›. Amam felsefi aç›dan bak›ld›¤›nda bir çok
fleyi içinde bar›nd›r›yor. Bana göre materyalist bir öz tafl›yor.

‘Hadi be’ demeden önce bütün kamp sakinlerinin bu argüman›n felsefi derinli¤i-
ni düflünmelerini tart›flmalar›n› ve düflüncelerinide kamp›n sesinde yay›nlamaya da-
vet ediyorum. Bu flekilde renkli bir tart›flman›n yaflanaca¤› gibi yaflama felsefi de-
rinlikle bakmak gereti¤inde kendisini gösterecektir.

Kamp›n Sesi Okuru

Böyledir bizim sevdam›z

Bugün 16 Temmuz 2006,  kamp›m›z›n ikinci günü,  yani aç›l›fl›n yap›ld›¤› gün. Av-
rupan›n çeflitli ülkelerinden, çeflitl› kültürel kimliklere ait, ço¤u ilk defa bir birini gö-
ren bir çok insan halay›n ortak coflkusunda bir araya geldi. Bir birilerinin isimleri-
ni dahi ö¤renemeyen bir çok dost yürek, ortak coflkunun uyumuna akort olarak, ilk
an›n yabanc›l›¤›n› bu dost tan›d›kl›¤›n›n içten atmosferinde, adeta büyük bir ailenin
s›cakl›¤›nda dönüfltürerek, bir gün sonras›n› daha tan›d›k ve dost bildiklerinin ara-
s›nda geçecek günlere kap›y› aralayarak sonland›rd›lar. Yabanc›l›¤›n yerini, h›zl› bir
tan›d›kl›k, sosyal kültürel akrabal›k, buna dayanan güzel bir ortakl›k al›rken, yafla-
d›¤›m›z bu güzel temmuz akflam›na inat, ayn› gün ve ayn› saatlerde, dünyan›n baflka
co¤rafyalar›nda, gülüfllere kurflun s›k›l›p, yürekleri dara düflüren, bize düflman ge-
liflmelerde yafland›,

A¤›d› ve ad› yasak bir ulusun, yani Kürtlere karfl›, tarihten gelen düflmanl›¤› bi-
leyecek yeni faflist kararlara imza at›lacak  bir  Terör Zirvesinin müjdesini Türk Bafl-
bakan  Yar›n büyük süprizler ç›kabilir bekleyin diyerek verdi. As›rlar›n yok say›lm›fl-
l›¤›na, binlerce o¤ul ve k›z›n› vermifl, varl›¤› halen, kurbanlar›n kellesi kesilen sunak
tafl›nda, cellat elerinde olan ,bir ulus ad›na ne büyük bir endifle...‹nsan olan, insanim
diyenler ad›na duyulmas› gereken. Ve küçük generalleriyle, binlerce çocuk yürekler
üzerinden geçen siyonist tanklara karfl› yürüyen, ve halen emperyalist iki yüzlü res-
mi dünyan›n görmemezlik , bilmemezlik ve duymamazl›ktan geldi¤i Filistin...Amari-
kan emperyalizmi destekli kallefl ve alçakca at›fllar alt›nda, bugün kaç evlad›n› da-
ha verdi bilinmez...Bilinen o ki, binlerce filistinli  çocu¤u, kad›n› ve erke¤i katleden
Siyonist rej›m, kaç›r›lan bir iki askerini bahane ederek, ‹rana, Suriyeye tehtitler ya¤-
d›r›p, Lübnan kap›lar›na dayanarak, binlerce masum insan› katleden, fiaron tipi ye-
ni Beyrut kasaplar› ç›kartmaya haz›rlan›yor...

Yaflamak bir a¤ac gibi tek ve hür, Ve bir orman gibi kardeflcesine diyen yürek-
lerin, Temmuz s›ca¤›na ortak olan Kollektifleri, ad›na kamp denilen ortakl›¤›n ilk aç›-
l›fl›n›, halay coflkusuyla yaflad›klar› gün dünyada bunlarda yafland›, zulme inat iyim-
ser olup, umutsuzlu¤a türkülerce kurflun s›k›p, bireyci yaln›zl›¤a halaylarla karfl› ko-
yanlar›n yüreklerinde... 16 Temmuz da Filistinli, Kürdistanl› kayg›lar›n, ac›lar›n ortak
olmas› da gelenektendi...Gelip kondular yüreklerimize.

Kimbilir belki de, o an ço¤umuzun içinden, sairin o bildik sözü geçti... BÖYLED‹R
B‹Z‹M SEVDAMIZ... dedik, gene hep beraber, sessizden ve derinden.

7.ncisi düzenlenilen Munzur ve Kültür Do¤a Festivali 27-30 Temmuz ta-
rihleri aras›nda gerçeklefltirildi.. Munzur Festivali resmiyette 6. olarak görünse
de Dersim halk› aç›s›ndan 7.ncisi olarak kutlanmaktad›r. Bu da yasaklara-bas-
k›lara karfl› direnmenin bir göstergesidir. Dersim 38’lerle bafllayan katliam, sür-
gün politikalar›yla yönetiliyor. Ekonomik, sosyal, siyasi nedenlerle zorunlu göç
ile karfl› karfl›ya b›rak›lm›fl, insanlar yurt d›fl›na ve di¤er illere yerleflmek zorun-
da b›rak›lm›flt›r. Dersim halk› topra¤›ndan sürülmüfl. Aile yap›s› parçalanm›fl,
topra¤›nda ac›lar yaflam›fl bir halkt›r. Munzur festivali tüm der simliler için top-
ra¤›na, insan›na olan özlemleri gidermenin yan›nda bölgede halen devam eden
sorunlara karfl› birlik olma, sorunlar› dile getirme, çözüm arama arac›d›r,’ top-
ra¤›na geri dön, munzura sahip ç›k slogan› art›k festivallerin ana temalar›na bir
mesaj olmufltur. ‹ktidar, festivale kat›l›m› engellemek, program›n içeri¤ini poli-
tik mesajlardan uzak bir içerikte yapt›rmak için komite üzerinde psikolojik bas-
k› uygulam›flt›r. Komiteye e¤lence yönlü bir festival program› dayatmalar› yap-
m›flt›r. ‹lk bafltan DKÖ; lerinin stantlar›n da kitap sat›fl›n›, bayrak-flama pan-
kart as›lmas›, program d›fl› yap›lacak etkinliklerin yasak oldu¤unu etkinliklere
sald›raca¤›n› belirtmifltir. Festivalin bir gün öncesi Partizan stand›n daki ‹bra-
him kaypak kaya resminin yasak oldu¤u gerekçesiyle standa sald›r›p on kifliyi ifl-
kence ile göz alt›na alm›fl befl kifliyi keyfi olarak tutuklam›flt›r. Bu yollan festiva-
li gerginlefltirmeyi kat›l›m› azaltmay› devrimci kurumlar›n stantlar›n› tecrit et-
meye çal›flm›flt›r. 1. Gün ise il d›fl›nda gelen misafirler valili¤in yay›nlad›¤› ge-
nelge ile merkeze sokmamaya çal›flm›flt›r. Gerekçe ise daha önce göz alt›na al›-
nan tutuklanan, soruflturma geçiren kimselerin giremeyece¤i”kendi yasalar›n›
dahi ayk›r› bir durumdur. Dersimde göz alt›na al›nmayan insan pek nadirdir k›-
saca bu tutum kat›l›m› engellemek, festivali provake etme amac› tafl›yordu. Kit-
lelerin kararl› tutumu sonras› bu keyfi dayatma k›r›larak ile girifl yap›lm›flt›r fa-
kat ayn› uygulamalar devam etmifltir. Devrimci kurumlar›n stantlar› sürekli ka-
mara çekimiyle polis y›¤›naklar›yla gözetlenilerek taciz edildi. Yap›lan stant önü
etkinliklerine robokop polisleri ve panzerler ile y›¤›nak yap›ld›. Sürekli “etkin-
likleri yapmay›n sald›raca¤›z, yapt›rmayaca¤›z tehditleri” gönderildi. Mezarlar›n
ziyaret etmek isteyen aileler veya arkadafllar›n›n ziyaretleri engellenilip 5 bin as-
ker ile mezarl›¤a y›¤›nak yap›ld›.  Festival pro¤ram haz›rl›¤›nda belediye öncü-
lü¤ünde DKÖ lerin kat›l›m›yla bir yürütme kurulu oluflturularak, yap›lan top-
lant›lar sonras› program içeri¤i haz›rlanm›flt›r. Program ve toplant›lar hakk›nda
olumluluklar›n yan›nda gördü¤ümüz eksikleri de belirtmek istiyoruz. Program
içeri¤inin oluflumunda devrimci kurumlar›n yapt›¤› bir çok öneri belediye tara-
f›ndan dikkate al›nmay›p geçifltir ilmifltir. Bu anlay›fl festival sonras›nda da ya-
p›lan de¤erlendirme toplant›s›na kadar devam etmifltir. Belediyenin kendi ha-
z›rlad›¤› program çerçevesi üzerinde bir program oluflturulmufltur. Kendine ta-
bii olmayan anlay›fllar yok say›lm›flt›r. K›sacas› yürütme kurulu üyesi olan bir
çok kurum demokrat iflleyifl içerisinde kendini ifade etme olana¤› bulamam›flt›r.
Bu tür yaklafl›mlar bileflenleri olumsuz etkilemifl bütünleflme-birlikte çal›flma ru-
hunu yok etmifltir. Gelecek y›llardaki festivali daha güçlü yap›la bilmesi aç›s›n-
dan belediye yönetimini daha duyarl› olmaya ça¤›r›yoruz.  Program haz›rlan›-
fl›nda, sanatç› seçimlerine popüler sanatç›lar ön plana ç›kar›lm›fl, toplumsal me-
saj verebilecek halkla bütünleflmifl sanatç›lar ve devrimci gruplar›n getirilme
önerileri red edilmifltir. Panel konular›nda yerel sorunlar ve yöre kültürüne dö-
nük konular ele al›nmam›flt›r. Panellerin yap›ld›¤› ortamlar fiziki olarak yeter-
sizdi. Bölgenin en büyük sorunlar›ndan barajlar ve siyanürlü alt›n arama konu-
sunda yeterli tepki örgütlenememifltir.  Bu y›l ilki yap›lan festival etkinliklerinin
yerellerde yani ilçelerde örgütlenmesi genel anlamda olumludur flöyle ki bilin-
di¤i gibi halen dersimde 70-80 yafl›na basm›fl fakat nerede ise bir as›rl›k bir
ömürleri olmas›na ra¤men tek bir konsere tek bir etkinli¤e kat›lmayan yüzlerce
insan›m›z yaflamaktad›r.  Ayr›ca festivalin özünü oluflturan insan, do¤a ve kül-
tür ilçelerdeki programlar arac›l›¤›yla eksikleri olsada bir bütünleflme sa¤lanm›fl-
t›r. fakat ilçe programlar›n›n oluflturulmas›nda tertip komitesinin eksik kald›¤›-
n› ve yeterli özeni ilçelere göstermedi¤ini görmekteyiz. Son olarak ilçelerdeki
programlar›n merkezdeki etkinlikleri zay›flatt›klar›yla ilgili olarak flunu diye bi-
liriz”Merkezde stadyum etkinlikleri kitlesel olmad›¤› zaman sorun oluyor da il-
çelerdeki etkinlikler zay›f oldu¤u zaman sorun olmuyor” anlay›fl› yanl›flt›r. Çün-
kü bir etkinli¤in iyi olmas› yaln›zca kitleselli¤i ile de¤il bütün yönleriyle ele al›n-
d›¤› zaman iyi yada kötü oldu¤u belirlenir. Dolays›yla bu paralelde bakt›¤›m›z-
da ilçelerdeki programlar›n mazgirt d›fl›nda hem kitleselli¤i ile hemde program
içerikleriyle olumlu oldu¤u halk taraf›ndan onaylanm›flt›r. Ayr›ca y›llard›r bedel
ödeyerek dersim halk›na seslenen devrimci müzik gruplar›n›n dersim halk› ta-
raf›ndan sahiplenifli ise gözlerden kaçmayan bir noktayd›. Ayr›ca TUDEF”in ve
ilçe belediye baflkanlar›n›n duyarl›l›klar› programlar›n nitelikli geçmesini sa¤la-
m›flt›r. 7.nci munzur festivali sistemin yasak ve bask› uygulamalar› gölgesinde
yap›lm›flt›r gergin bir ortam yarat›larak festival dersim halk›na zehir edilmeye
çal›fl›lm›flt›r devrimci kurumlar valili¤in bask› politikas›na karfl› birliktelik çerçe-
vesinde cevap vererek bu havay› büyük ölçüde k›rm›fl, bu havadan etkilenen ko-
miteyle ortak bir tav›r alma çabas› vermifltir fakat flunu belirtmek gerekir, Ko-
mite valili¤in, emniyetin yaratt›¤› ortam›n etkisinde kalarak yap›lan her etkinli-
¤e polis sald›r›r, festival iptal olur kayg›s›yla yaklaflm›fl, yasal olan tüm etkinlik-
lerde devrimci kurumlara yapmay›n yönlü uyarm›flt›r. ‹ktidar›n munzur festiva-
linin siyasetten, toplumsal mesajlardan, halk›n dayan›flma sorunlar›n› çözme
içeri¤inden uzak yapt›rma politikas›na karfl› bizler dayan›flma içerisinde bir fes-
tival yapma sorumlulu¤uyla karfl› karfl›yay›z. Bunu baflarabilmek tüm siyasi an-
lay›fllar›n birlikte, ortaklaflarak, herkesimin kendini ifade ede bildi¤i bir çal›flma
ile mümkündür. Birlik oluna bildi¤inde tüm dayatmalar›, bask›lar› bertaraf et-
mek daha kolay olacakt›r. 8.nci munzur festivaline dayatmac› mant›ktan uzak
olarak haz›rland›¤› taktirde kitlelerin beklentilerini karfl›layacak, sahiplenmeyi
ve duyarl›l›¤› art›racak sonuçlar al›nacakt›r. Bizler bu konuda tüm kurumlar›
duyarl› olmaya ça¤›r›yor, Geçmifl festivallerden ders ç›kar›larak önümüzdeki fes-
tivale ilerici yurt sever devrimci kurumlar›n halkla bütünleflen sorunlara çözüm
arayan bir festival program› oluflturulmas› için gereken çabay› göstermesini bek-
liyoruz. 

TUNCEL‹ DERNEKLER‹ FEDERASYONU (TUDEF) 
HALK KÜLTÜR MERKEZLER‹ (HKM)
DEMOKRAT‹K HAKLAR PLATFORMU (DHP) 
DERS‹M HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER CEPHES‹ (HÖC)

7.nci Munzur ve
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ABD'nin Ortado¤udaki jandarmas› ‹srail siyonizmi-
nin Lübnan ve Filistine yönelik sald›rganl›¤› Almanya-
n›n Baskenti Berlin'de çeflitli eylemlerle protesto edildi.
22 Temmuzda Türkiye K.Kürdistanl› Devrimci ku-
rumlardan ADHF, B‹R-KAR, AG‹F, ANADOLU FE-
DERASYONU, PART‹ZAN ve P.Devrimci Durufl'un
ortak düzenledikleri eyleme yaklafl›k 100 kifli kat›ld›.

Kottbüsertor'da yap›lan eylemde "EMPERYAL‹ST
SALDIRILARA KARfiI ORTADO⁄U HALKLARIY-
LA DAYANIfiMAYA "Yaz›l› pankart aç›ld›. Siyonist
sald›rganl›¤› lanetleyen dövizlerin ve sloganlar›n at›ld›¤›
eylem olays›z sona erdi. 28 Temmuz da çeflitli Lübnan
ve Filistinli gruplar›n düzenledikleri yürüyüfle yaklafl›k
onbin kifli kat›ld›. Aleksanderplatz meydan›nda baflla-
yan yürüyüflte Lübnan, Filistin, Irak ve Hizbullah bay-
raklar› tafl›nd›.

ADHF, B‹R-KAR, ANADOLU FEDERASYONU,
AG‹F, PART‹ZAN ve DEVR‹MC‹ DURUfiUN da
"EMPERYAL‹ST SALDIRILARA KARfiI ORTADO-
⁄U HALKLARIYLA DAYANIfiMAYA" yaz›l› pan-
kartla kat›ld›klar› yürüyüflte ABD ve ‹srail siyonizmine
lanet ya¤d›. 12 A¤ustosta yine çeflitli Ortado¤ulu ve Al-
man gruplar›n›n düzenledikleri yürüyüfle yaklafl›k 8000
kifli kat›ld›. Aleksandarplatz'da bafllayan yürüyüflte sal-
d›rganl›¤› lanetleyen pankartlar ve dövizler tafl›nd›. Lüb-
nan ve Filistin bayraklar›n›n tafl›nd›¤› yürüyüfle DHDH
ve ‹LPS de Pankartlar›yla kat›ld›lar. Yürüyüflte yo¤un
olarak DHDH bildirileri da¤›t›ld›.

Berlin’de ‹srail’in Filistin ve Lübnan halklar›na
yönelik uygulad›¤› katliamlar yürüyüflle protes-
to edildi

Çeflitli Filistin, Lübnan ve Arap birlikleri ve dernek-
leri taraf›ndan yap›lan ça¤r› üzerine 29 Temmuz
2006'da Berlin'de bir yürüyüfl düzenlendi. "Lübnan'l›-
lara ve Filistin'lilere yönelik katliamlara son" ad› alt›nda
yap›lan ça¤r› üzerine 10.000'in üzerinde insan biraraya
gelerek ‹srail devletinin haftalard›r Orta Do¤u'da uygu-
lad›¤› katliamlar protesto edildi. Saat 16'da Berlin'in
Alexanderplatz meydan›nda bafllayan yürüyüflte Filistin
ve Lübnan bayraklar› yan›s›ra ‹rak bayraklar›, katliamla-
r› teflhir eden ve Orta Do¤u halklar›yla dayan›flma ça¤-
r›s› yapan say›s›z pankart ve dövizler tafl›nd›. Türkiyeli
devrimci örgütlerin de ortak kat›ld›klar› yürüyüflte AD-
HF, HÖC, Partizan, B‹R-KAR, AG‹F ve Proleter Dev-
rimci Durufl Almanca yaz›l› "Emperyalizme ve Siyoniz-
me Karfl› Orta Do¤u Halklar›yla Dayn›flma" pankart›n›
tafl›d›lar. Saat 18.30'a kadar süren yürüyüflte "Yaflas›n
Enternasyonal Dayan›flma", "Uluslararas› Soyk›r›m
Merkezi ABD", "Faflizme Ölüm Heryerde", "‹flgale ve
Savafla Son Zafere Kadar ‹ntifada", "Demokrasilerinin
Gerçek Yüzü Katliamd›r" ve "Faflizmin Ard›nda Kapital
Var Kurtulufl Kavgas› Enternasyonaldir" sloganlar› at›l-
d›. Yürüyüfl olays›z sona erdi.

‹srail siyonizminin Ortado¤u halklar›na yönelik sald›rganl›¤›
Berlin’de yap›lan çeflitli eylemlerle protesto edildi

28 May›s 2006 tarihinde Avusturya'n›n Viyana fleh-
rinde dernek ve komitelerin kat›l›m›yla yap›lan toplan-
t›da, Avusturya Federasyonun kurulmas› için Örgütle-
me Komitesi kuruldu. Toplant›ya, dernek, komite ve
kimi üyelerin yan›s›ra ADHK Genel Konseyinden üç
arkadaflda haz›r bulundu. Avusturya'da faaliyetlerin
merkezileflmesi, dernek, komite ve çal›flma alanlar›n tek
merkezde birlefltirilmesi, da¤›n›k olan kitle örgütleri fa-
aliyetinin derlenip toparlanmas›, merkezi düzeyde ön-
derlik görevini yerine getirecek bir federasyonun olufl-
mas› noktas›nda yürütülen tart›flmalar sonucunda bü-
tün arkadafllar hem fikir oldular. Dernek, komite ve ça-
l›flma alanlar›n›n tek tek durumlar› tart›fl›ld›ktan sonra,
gönülü olarak kendisini öneren arkadafllardan Avustur-
ya Demokratik Haklar Federasyon Örgütleme Komite-
si (ADHF-ÖK) kuruldu. Toplant›, kat›l›mc›lar›n›n ör-
gütleme komitesini iliflkin getirdikleri önerilerle sonuç-
land›. Hemen sonras›nda Avusturya Demokratik Hak-
lar Federasyonu Örgütleme Komitesinin 1. Toplant›s›
yap›ld›. Toplant›da, mevcut durum, dernek ve komite-
lerin durumu, örgütsel ve siyasi olarak yap›lacaklar, Ku-
rulufl Kongresinin plan› vb. noktalar etrafl›ca tart›fl›ld›.
ADHF-ÖK 1. Toplant›s›nda ç›kan Kararlar flunlar; 1)

Örgütsel alarak; Dernek ve komiteleri do¤rudan denet-
leyerek, sorunlar›na çözüm bulma ve yard›mc› olma.
Dernekleflme faaliyetlerini h›zland›rma. Güç ve olanak-
lar›m›z›n oldu¤u alanlarda bu giriflimleri h›zlard›rmak.
ADHF Kurulufl Kongresinin örgütsel haz›rl›klar›n› yeri-
ne getirmek. ADHF Kurulufl Kongresinin tarihi 3-4
Mart 2007 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar bütün ha-
z›rl›klar tamamlanarak Kurulufl Kongresi gerçeklefltirile-
cektir.  2) Siyasal olarak; Çeflitli kampanyalarla canl› ve
hareketli bir ortam yaratmak, Kurulufl Kongresine ilifl-
kin taslak yaz›lar›n›n (neden ADHF, ADHF Tüzük
Tasla¤›, faaliyet raporu, sorunlar›m›z ve görevlerimize
iliflkin çeflitli karar tasar›lar› vb.) haz›rlanmas› ve en geç
Ocak 2007 ortalar›nda bütün dernek ve komitelere ilet-
mek. Güncel siyasal geliflmelere ÖK ad›na tutum al-
mak, kitleleri egitmek ve seferber etmek. Geliflmelere
iliflkin merkezi düzeyde ÖK ad›na tav›r almak. 3) Pratik
olarak; acil olarak 21-24 Haziran tarihlerinde Busch'un
Avusturya ziyaretini protesto eylemliklerinde aktif ola-
rak yer almak. 

Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu 
Örgütleme Komitesi

28 May›s 2006

AVUSTURYA DEMOKRAT‹K HAKLAR FEDERASYONU
ÖRGÜTLEME KOM‹TES‹ (ADHF-ÖK) KURULDU!

Paris'te bir araya gelen FDHF,
FT‹F, FG‹F, Bir-Kar ve Odak güçle-
ri, TÜYAB'in Türkiye Kuzey Kür-
distan'da sürdürdü¤ü, tecrit ve
TMY'ye karfl›t› kampanyalar teme-
linde ve TAYAD komite taraf›ndan
Avrupan›n bir çok ülkesinde bafllat›-
lan 30 günlük Açl›k Grevi eylemle-
riylede dayan›flmay› ön gören bir di-
zi etkinlik belirleyerek, Ölüm Orucu
direniflininde devam etmesine neden
olan Tecrit sorununa karfl› duyarl›l›-
¤›n› bir kez daha ortaya koydular.

Belirlenen bu kapsam içinde,
TÜYAB'in ülkede sürdürdü¤ü kam-
panyadan da esinlenerek, "‹nsan
Hücreye S›¤arm›" bafll›¤›yla ele al›-
nan, ad› geçen kurumlar›n ortak ira-
desiyle kaleme al›nan bir bas›n aç›k-
lamas› haz›rlanarak, 30 haziran'da,
Türkiye Kuzey Kürdistan'l›lar›n yo-
¤un olarak blunduklar› Strasbourg
Sanit-Denis'de Türkçe ve Frans›zca
okundu." Terörle Mücadele Yasas›
‹ptal edilsin", "tecrite Son", "Kap›lar
aç›ls›n ölümler durdurulsun", "Dev-
rimci tutsaklar yaln›z De¤ildir" slo-
ganlar› Türkçe ve Frans›zca okundu. 

Ard›ndan 27 haziranda FT‹F'e
ba¤l› ASEP derne¤ine ve dernek üye-
lerinin evlerine Frans›z siyasi polisi
tarafindan göz alt›na al›narak tutuk-
lanan, kimi dernek metaryallarine el
konularak, operasyon s›ras›nda ço-
cuk yafl›ndaki insanlara bile kelepçe
takarat, türk polisini aratmayan ha-
karetlerde bulunan ve Sarkozy'i yasa-
s› olarak bilinen göçmen karfl›t› yeni
yasan›n 1 temmuzda yasalaflacak ol-
mas›ndan da güç alan, anti demokra-
tik göz alt› ve tutuklamalar› pretesto
için haz›rlanan gene ad› geçen ku-
rumlar›nda içinde yer ald›¤› konuyla
ilgili baflka bir bas›n aç›klamas›
Türkçe ve Frans›zca okundu. Çeflitli
sloganlarla olay pretesto edildi. Ayr›-
ca bu etkinlik boyunca FDHF'liler,
ADHK taraf›ndan 2 Temmuz katli-
am›yla ilgili olarak ç›kart›lan bildiri-
yide da¤›tt›lar Bas›n aç›klamalar›n›n
okunmas›ndan sonra kitle toplu ola-
rak TAYAD'l›lar›n açl›k grevlerine
devam ettikleri derne¤i ziyaret ede-
rek, belirlenen pro¤ram, dayan›flma-
y› içeren duygu ve düflüncelerin pay-

lafl›lmas›yla devam etti. 
Ertesi gün Fransa Demokratik

Haklar Federasyonu ve Fransa Tür-
kiyeli ‹flçiler Federasyonundan ikifler
arkadafl, tecrite karfl› bafllat›lan son
açl›k grevlerine destek amac›yla iki
günlük açl›k grevine bafllad›lar. Öy-
leden sonra saat 16'da frans›zlar›n
kalabal›k geçifl yapt›klar› Chatles Le
Halles maydan›nda TAYAD'l›lar›n
30 gün boyunca periyodik olarak her
cumartesi yapt›klar› etkinli¤e kat›la-
rak dayan›flma bu alanda da gösteril-
di.

PAR‹S'te FDHF'nin düzenledi-
¤i “Yaza Merhaba Pikni-
¤i”ndeki güzel buluflma

2 Temmuz'da ise, FDHF ad›na
“YAZA MERHABA” pikni¤i düzen-
lendi. Devrim flehitleri ve 2 Tem-
muz'da yak›larak katledilen canlar
için, 1 dakikal›k sayg› durufluyla bafl-
layan piknik pro¤ram›, FDHF ad›na
yap›lan konuflmayla devam etti. Ko-
nuflmada, emperyalist dünya gericili-
¤inin, dünya halklar›n› politik özne-
lerden uzaklaflt›rmakla bafllatt›¤› sü-
recin, ard›ndan demokratik örgüt-
lenmeler zemininede kayd›r›larak,
insanlar›n bu en demokratik birlikte
durufl sergileme ve hak alma örgüt-
lenmelerine de sald›rd›¤›, en son in-
san olma, insanl›¤›n tarihsel miras›na
uygun bir insani durufl sergileme tu-
tumuna sald›r› aflmas›na gelindi¤i,
dolay›s›yla insan olarak kalma müca-
delesinden, demokratik birliktelikler
ve hak alma mücadeleleri içinde ol-

maya, oradanda emperyalizme karfl›
politik bir tav›r alma ve bunun ör-
gütlülükleri içinde yer almaya uza-
nan bir sürecin öznesi olunmas› ge-
rekti¤ine vurgu yap›ld›. Pikni¤in, bu
sürecin mant›¤› içinde, insana ait da-
yan›flmac› ve paylafl›mc› duygular›
canl› tutma anlam›nda, mütevazi bir
ad›m olarak örgütlendi¤ine vurgu
yap›ld›.

Bu konuflmadan sonra iki günlük
destek açl›k grevinde olan FDHF'li
ve FT‹H liler, Paris'te son süreçte ya-
p›lan sald›r›larla, ülkede devam eden
tecrit sald›r›s› aras›ndaki ba¤ ave tec-
rite karfl› bafllat›lan Açl›k grevlerine
destek amac›yla eylemlerini gerçek-
lefltirdiklerini belirttiler.Yap›lan bu
konuflmalardan sonra, genel kültür
alan›nda bilgilerin tazelendi¤i, bilgi
yar›flmas›n›n yan› s›ra, çeflitli kollek-
tif e¤lenmeyi içeren yar›flmalarda ya-
p›ld›. Güzel bir tesadüf sonucu, ayn›
gün ayn› alanda, FG‹F ve Al›nteri
okurlar›da piknik amac›yla bir arada
bulunuyorlard›. Yap›lan öneri üzeri-
ne, akflama do¤ru tüm kitlenin ortak
bir halay coflkusunda buluflmas› ger-
çekleflti. Bu ortak halay coflkuyla
«Yaflas›n Devrimci Dayan›flma» slo-
gan› at›ld›. Gerçeklefltirilen üç pikni-
¤inde, bu ortak bileflkede kitleyi bu-
luflturmufl olmas› ve ortaya ç›kan an-
laml› birlikteli¤e dair, ayn› duy¤u ve
düflüncelere yol açmas›, seneye ortak
tek bir piknikte buluflmaya dair dü-
flüncedafll›¤a yol açarak, günün baflka
bir anlaml› boyutta son bulmas›na
yol açtm›fl oldu.

“‹nsan hücreye s›¤ar m›?” fliar› ekseninde 
Paris’te bir dizi etkinlik gerçeklefltirildi.

Sivas katliam›
protesto 
edildi

2 Temmuz 1993'te, Devlet destekli
sivil faflisit gerici güçler taraf›ndan hun-
harca katledilen 37 Devrimci, Demok-
rat ayd›n ve sanatç› Katledilifllerinin
13.y›ldönümünde an›l›rken katliama la-
net ya¤d›.

Almanya'n›n Baflkenti Berlin'de ya-
p›lan Sivas flehitlerini anma ve katliam›
lanetleme yürüyüflüne 1000 üzerinde bir
kat›l›m oldu. Anadolu Aleviler Birli¤i
Berlin flubesinin düzenledi¤i yürüyüfle
ADHK ve TAYAD'da kat›larak destek
verdi. Türkiye K.Kürdistanl›lar›n yo¤un
olarak yaflad›klar› Hermanplatz Semtin-
de bafllayan yürüyüflte, katliami lanetle-
yen pankartlar›n yan›s›ra, Sivas'ta katle-
dilen ayd›n ve sanatç›larin foto¤raf›da
tafl›nd›.

Kitlenin oldukça öfkeli oldu¤u yürü-
yüflte bozkurt iflareti yaparak provakas-
yon yapmaya çal›flan bir faflisit kitle tara-
f›ndan dövülerek cezaland›r›ld›. Anado-
lu Aleviler Birli¤i'nin önüne kadar süren
yürüyüflten sonra Kurum temsilcileri
konuflmalar yaparak katliam› lanetledi-
ler. ADHK'n›n Sivas katliam› ile ilgili
ç›kard›¤› bildirinin yo¤un olarak da¤›t›l-
d›¤› yürüyüfl olays›z sona erdi.

Ulm Demokratik Kültür Merke-
zi'nin düzenlemifl oldu¤u piknik,
hem coflkulu hemde kat›l›m olarak
çok iyi geçti. Bizler aç›s›ndan en
önemli olan kollektivizmin öne ç›k-
mas› ve bir çok arkadafl›m›z›n çal›fl-
malara aktif olarak kat›lmas› ve de
bunun do¤al sonucu olarakta iyi bir
piknik organize edilmesi oldu. Pik-
nik sonras›nda bir çok yeni iliflki ku-
rulmufl gerek pikni¤e gelen dostlar›-
m›z›n memnuniyetleri, gerekse de
kollektif çal›flan arkadafllar›n kendi-
lerine olan güvenleri artm›fl ve ileri-
ye dönük kollektif yeni çal›flmalar›n
önayak olaca¤› sinyalini bugünden
vermifltir. Eme¤i geçen bütün dost-
lar›m›za ve de kat›l›mc›lar›m›za te-
flekkür ediyoruz

Ulm Demokratik Kültür Merkezi'nden piknik

14 yafl›ndaki k›za 
tecavüz edip yakt›lar

Irak'› “demokrasi götürüyoruz” yalan› ile iflgal eden ABD'nin,
bir askerinin itiraf›, ABD'nin Irak halklar›na katliam, iflkence, tut-
sakl›k ve tecavüzden baflka bir fley götürmedi¤ini bir kez daha tüm
dünyaya gösterdi. 

Irak'taki iflgalde yer alan bir ABD askeri, görevi s›ras›nda 2 arka-
dafl›yla birlikte 14 yafl›ndaki bir Irakl› k›za tecavüz ettiklerini, daha
sonra ise k›z› öldürerek cesedini yakt›klar›n› itiraf etti. Söz konusu
asker, ayn› zamanda k›z›n ailesini de öldürdüklerini söyledi. 

ABD askeri soruflturmac›s› Benjamin Bierce, 23 yafl›ndaki Uz-
man James Barker'›n mahkemeye verdi¤i yeminli ifadesinde ayr›n-
t›l› aç›klamalarda bulundu¤unu söyledi. Barker ifadesinde, 12
Mart'ta yan›na 5 askeri daha alarak Irak viskisiyle enerji içece¤i iç-
tiklerini, ard›ndan Ba¤dat'›n güneyinde golf oynad›klar›n› anlatt›.
20 yafl›ndaki uzman Steven Green'in “Bir eve girip birkaç Irakl›y›
öldürelim” dedi¤ini ve kendisi ile çavufl Paul Cortez, Er Bryan Ho-
ward, Er Jesse Spielman ve Çavufl Anthony Yrib'in bunu kabul et-
tiklerini ifade ederek, girdikleri evde bulunan 14 yafl›ndaki k›za te-
cavüz ettiklerini, daha sonra k›z› öldürerek cesedini yakt›klar›n› ve
k›z›n ailesini de öldürdüklerini itiraf etti. 

Görgü tan›¤› olay› anlatt› 
Mahkemede ifadesi al›nan Irakl› t›p ö¤rencisi olan ve güvenlik

nedeni ile ismi aç›klanmayan t›p ö¤rencisi olay› flöyle anlatt›: 
"Eve girdi¤imde 14 yafl›ndaki Abir Kaz›m El Cenabi, yerde ba-

caklar› ayr›lm›fl ve ç›plak bir biçimde yat›yordu. Bedeninin üst tara-
f› yanm›flt› ve sol gözünün kenar›nda bir kurflun yaras› vard›. Yan
odada yatan 6 yafl›ndaki k›z çocu¤unun kafas›n›n arkas› tamamen
havaya uçmufltu. Anne ve baban›n bedenleri ise kurflunlarla delik
deflik edilmiflti. Evde ölenler morgda yer olmamas› sebebiyle klima-
l› bir ambulansta bir gece bekletildikten sonra ertesi gün gömüldü”. 
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Yunanistan'›n Atina kentinde Anadolu Halklar› 'Köprü' Kültür Merke-
zi taraf›ndan; Bu tarih bizim, tarihimize sahip ç›k›yoruz fliar›yla düzenlenen
anma etkinli¤ine Yunanistanl› ve Türkiye-K.Kürdistan'l› kurum ve örgüt-
lerde destek verdi. Etkinlik Exarhia meydan›nda saat 8 gibi Kaypakkaya ve
17'lerin flahs›nda dünya devrim ve komünizm flehitleri için yap›lan bir da-
kikal›k sayg› durufluyla bafllad›. Sayg› duruflunun ard›ndan Yunanca olarak
yap›lan  aç›l›fl konuflmas›nda: '71 devrimci ç›k›fl› içerisinde  Kaypakkaya çiz-
gisinin ay›rdedici niteli¤i vurguland›. 17'ler katliam› üzerinde durularak;
onlardaki  “Bu kararl›l›k, kendilerinden sonrakilere bir direnifl gelene¤i b›-
rakarak, izlenecek yolu da göstermifllerdir.  Tarih yaz›lmaya devam ediyor”
denildi. Aç›klaman›n devam›nda: “Bugün bizler Anadolu Halklar› Köprü
Kültür Merkezi olarak kanla yaz›lm›fl olan bu tarihi savunmaktan, anmak-
tan gurur ve onur duyuyoruz. Zira bu tarih yalniz bizim degil emperyaliz-
me, faflizme ve her türden gericili¤e karfl› mücadele eden, direnen, isyan
eden tüm dünya halklar›n›n da ortak tarihinin bir parças›d›r”  ifadelerine
yer verilerek; dünya devriminin bir ortak de¤eri olan bu tarihin sahiplenil-
mesi ça¤r›s› yap›ld›. Geceye MKP'de bir mesaj yollayarak anma etkinli¤ini
selamlad›.

KONGRA-GEL Balkan Temsilciligi, HÖC, Emperyalizme ve faflizme
karfl› Mücadele Dergisi, Yunanistan ve Türkiye Halklar›n›n Mücadele, Da-
yan›sma ve Kültür merkezi, MLKP yunanistan temsilcflli¤i, TDP Yunanis-
tan temsilciligi, Atina Mülteci ve Göcmen kollektifi'n›n gönderdikleri me-
sajlar›nda okundugu etkinlikte, Yunanistanl› orgütlerden KOE, EKKE
anarsist gruplardan Anti Otoriter Hareket ad›nada birer konuflma yap›ld›.
17'leri yak›ndan tan›yan bir Yunanistanl› devrimci sahnede onlar›n müca-

dele kararl›l›klar›n› anlatarak, Türkiye K.Kürdistan devrimiyle dayan›flma-
n›n önemine de¤indi. Suriyel› “Koma fiilan” folklor ekibinin  Halk oyunu
gösteriminin  de sunuldu¤u etkinlikten sonra, Vartinikten Mercana uzanan
tarihi süreci ele alan bir sinevizyon göterimi yap›ld›. ‹lgiyle izlenen sineviz-
yonun ard›ndan sahneyi alan Oxra Sp›rohet› adl› anarflist müzik grubu,
Köprü K.merkezi çal›flanlar›yla ortak haz›rlad›klar› 3 Türkçe parçan›n ar-
d›ndan verdi¤i müzik dinletisi kitleyi coflturdu. Gecenin anlam› üzerinde de
duran grup, ideolojik farkl›l›klar›na ra¤men onlar› anman›n önemine de-
¤indi. 400 civar›nda kat›l›m›n oldu¤u gece muzik dinletisinin ard›ndan son
buldu.

Kardefl Yunanistan Halk›,
Dostlar, Yoldafllar;

Bundan 33 y›l önce Türkiye
K.Kürdistan devriminin bir mani-
festosu niteli¤inde ortaya ç›kan
‹.Kaypakkaya çizgisi,  bugün hala
halklar›m›z›n yolunu ayd›nlatmaya
devam eden bir meflale niteli¤inde-
dir. Ortaya ç›k›fl›yla birlikte faflist
Türk devletinin “en tehlikeli görüfl-
ler” olarak gördü¤ü ve bu ba¤lamda
da 35 y›ld›r bo¤maya çal›flt›¤› dev-
rim stratejisi; halklar›m›za umut ol-
maya devam ediyor. ‹:Kaypakkaya
bu görüfllerinden dolay› 1973 ocak
ay›nda faflist Türk devleti taraf›ndan
esir al›nm›fl ve 3 ayl›k vahfli iflkence-
lerin ard›ndan 18 may›s 1973' te vu-
cudu parçalara ayr›larak katledilmifl
ve ailesine teslim edilmifltir. 

Bugün bu katliam›n 33 y›ldönü-
mündeyiz. ‹.Kaypakkaya'n›n ard›lla-
r› onun yolunu izlemekte tereddüt
etmemifllerdir.  Bu tereddütsüzlü-
¤ün bedeli 600' ü aflk›n flehitle sabit-
tir. Deyim yerindeyse 35 y›ll›k tarih
kanla yaz›lm›flt›r. Ve yaz›lmaya de-
vam ediyor. 

Yine, bundan tam 1 y›l önce, ya-

ni 17 Haziran 2005'te Desim-Mer-
can'da ‹.Kaypakka'n›n yoldafllar› ye-
ni bir tarih yazm›flt›r. Faflist Türk or-
du güçleri taraf›ndan MKP genel
sekreteri ve yard›mc›s› da dahil, top-
lam 17 kadro ve savaflç› vahflice kat-
ledilmifltir. ABD ve AB destekli bu
katliam, ayn› zamanda dünya halk-
lar›n›n komünizm düflünü karartma
amaçl› geliflmifltir. Ama baflaramad›-
lar! Bizler bugün daha güçlüyüz.

Binlerce ordu gücü, son model ABD
helikopteri ve savafl uçaklar›  karfl›n-
da son mermilerine kadar direnerek,
dünya halklar›n›n komünizm dava-
s›n› canlar› pahas›na  savunmufllar-
d›r. Bu kararl›l›k, kendilerinden
sonrakilere bir direnifl gelene¤i b›ra-
karak, izlenecek yolu da göstermifl-
lerdir.  Tarih yaz›lmaya devam edi-
yor. Bugün bizler Anadolu Halklar›
Köprü Kültür Merkezi olarak kanla

yaz›lm›fl olan bu tarihi savunmak-
tan, anmaktan gurur ve onur duyu-
yoruzuz. Zira bu tarih yalniz bizim
degil emperyalizme, faflizme ve her
türden gericili¤e karfl› mücadele
eden, direnen, isyan eden tüm dün-
ya halklar›n›n da ortak tarihinin bir
parças›d›r.

‹.Kaypakkaya ve 17'lerin birlikte
an›lmas› bir tarihsel sürecin zincirle-
ri olmas› itibariyle önemlidir. Dün-
ya devriminin bir parças› olan bu ta-
rihin siz Yunanistan halk› ve dev-
rimci-komünistleri taraf›ndan an›l-
mas›-sahiplenilmesi de, ortak dava-
m›z aç›s›ndan önemlidir. Bo¤ulma-
ya ve unutturulmaya çal›fl›lan  bu ta-
rih hepimizin tarihidir. Bizler tarihi-
mize sahip ç›k›yoruz!

Kahrolsun Faflist Türk devleti!
Kahrolsun Emperyalizm ve her

türden gericilik!
Yaflas›n Dünya halklar›n›n

kardeflli¤i!
‹.Kaypakkaya'dan 17'lere Bu

Tarih Bizim! 

Anadolu Halklar› “Köprü” Kültür
Merkezi

“GEF‹RA”

Yeni de¤iflen yasalar 
Almanyada dünya maçlar› sürerken, Alman hükümetide  har›l har›l

çal›flarak baz› yeni  kanunlar› emekçiler aleyhine ç›kard›. Bu yasal de¤iflik-
ler  01.07.2006 da yürülü¤e girecektir. Bunlar›n bir bölümü flu flekilde-
dir.

‹flsizlik paras› II  alanlar daha s›k› takip alt›na al›nacakt›r. Arbeitsamt
memurlar› iflsizlik yard›m›n› alan kiflilerin evlerine telefon ederek evde
olup olmad›klar›n› denetleyecektir. Ayr›ca evlerini ziyaret ederek evdeki
eflyalar› ve yan gelirleri olup olmad›¤› hak›nda araflt›rma yapacaklard›r.
Ayr›ca ‹flsiz olan kiflinin ö¤renimi ve e¤itimi göz önünde bulundurmaya-
rak 3 kez verilen ifl kabul edilmezse, iflsizlik yard›m› tümden kesilcektir. 

‹fl yerini kurma teflvik yard›m›
SPD ve Yefliller hükümeti döneminde Ich AG olarak bilinen yani

kendi ifl yerinin sahibi olunmas› için verilen teflvik yard›m› de¤ifltirildi.
Bunun yerine flu flekilde düzenleme yap›ld›. ‹flsizlik I alan kifli kendi ifl ye-
rini kurmak istiyorsa teflvik primi olarak 9 ayl›k süresinde her ay için 300
¤ verilecek, ifl yerinde baflar›l› oluyorsa bu  yard›m 6 ay daha uzat›l›yor. ‹fl-
sizlik yard›m› II alanlar bu hakdan yaralanm›yorlar.

Almanyada oturmas› olmayanlara af m›?
Almanya'da 200 bin dolay›nda s›¤›nmac›n›n ilticas› kabul edilmemifl-

tir, çeflitli nedenlerden dolay› rededilmifltir. CDU ve SPD'nin oluflturdu-
¤u hükümet 200 bin dolay›nda geçici oturmas› olanlara çözüm bulmaya
çal›fl›yor. Hükümet partileri aras›nda çeliflkiler olmas›na ra¤men, flu nok-
tada anlaflm›fllard›r.  Almanya'ya entegre olmuflsa, güzel Almanca biliyor-
sa, geçimini kendisi sa¤l›yorsa bunlara oturma izni vermeyi, di¤erleri ise
yurt d›fl› etmeyi düflünmekteler.Zaten alman devletinde de  deyiflik tav›r
beklenilemez, kitlelerin gözünü boyalamak için çok az kifliye oturma izni
verecek di¤erlerini yurt d›fl› edecektir.

Alman ekonomisinde büyüme
Durgunluk içinde seyir izleyen alman ekonomisinde  binde 9 luk bü-

yüme oldu¤u federal istatisikler dairesi tarafinda yap›ld›. Nisan ve Hazi-
ran aylar› aras›nda olan bu büyüme son y›llar›n ( 2000 den sonra) en bü-
yük geliflmesi oldu¤u vurguland›.Ancak bu büyümenin dünya kupas›nda
kaynakland›¤›n› belirten baz› uzmanlar,  bu h›zl› büyümenin geçici oldu-
¤unu belirtmekteler. 3 ayda gerçekleflen binde 9 luk büyüme iç tüketime
yans›mam›flt›r. ‹ç piyasadaki canlanman›n olmamas›, yani metan›n de¤i-
flimine ba¤l› paran›n el de¤ifltirmemesi veya pazar›n hareketlenmemesi
baz al›n›rsa binde 9 luk büyüme yani gayri safi milli has›laki büyüme top-
lumun küçük bir bölümünü oluflturan büyük tekkellerin cebine girdi¤i
vurgulamak gerekir.

‹ç pazarda tüketim mallar›nda canl›l›k olmamas›  emekçilerin yaflad›-
¤› sosyal ve ekonomik koflullarla ilintilidir. Miliyonlarca k›fli açl›k s›n›r›
içinde yaflarken, nas›l iç tüketimde art›fl beklenirki?

Alman nüfusunda 2005’de de ço¤alma
olmad›

Alman devletini düflündüren ancak cözemedi¤i  sorunlardan bir tane-
si, Alman halk›n›n nüfusunun sürekli düfltü¤ü gerçe¤idir. Gün geçtikçe
alman halk›n›n nüfusu azalmakta, almanyada yafl›yan di¤er milliyetlere
sahip emekçilerin nufus say›s› ise ço¤almaktad›r. Wiesbaden Federal da-
iresinde yap›lan aç›klamada 2005 de do¤an bebek say›s› 686 bin, ölenle-
rin ise 830 bin oldu¤unu  aç›klamas› yap›ld›. Az do¤umun ekonomik ve
siyasal s›k›nt› sonucu oldu¤unu,  ekonomik s›k›nt› içinde olanlar›n çocuk
yapmad›¤› veya yanl›zca bir çocukla yetindi¤i vurgulayan uzmanlar, ço-
cuk do¤umu ve akibinde yap›lan yard›mlar›n çok az oldu¤u vurgulamak-
talar.

Grass neden bugüne kadar sustu
Yazar ve edebiyatç› Günter Grass kendi geçmiflini yazd›¤› son roma-

n›nda, kendisi küçük yaflta hittlerin SS birlikleri içinde yer ald›¤›n› vur-
gulam›fl. Kamuoyununda bir çok yazar ve bilim adamlar›n tepkisini çeken
Grassa kendi partisi SPD sahip ç›kt›. SS timleri hitlere ba¤l› kurulan özel
birliklerdir.  Onbinlerce demokrat ve devrimcinin kan›n› ak›tm›fllard›r.
Günter Grass ise kendisinin bu birliklerde çok az kald›¤› ve kimseyi öl-
dürmedi¤ini söylemifltir.

Avrupa ordusu  Afrika’da
Avrupa birli¤i  tarihinde ilk olarak afrikan›n kongo ülkesine askeri bir-

likler ç›kard›. Bu güne kadar Nato vas›tas›yla ezilen, ba¤›ml› uluslar› iflgal
eden avrupa ülkeleri, bugün kendi ordusu vas›tas›yla dünya pazar dalafl›-
na kat›lmaktalar.

Binlerce silahl› e¤itilmifl askeri güçü kongoya gönderen avrupa birli¤i,
kongoda yaflanan seçimlerin sa¤l›kl› geçmesini bahane etmifltir. Seçimler
olmas›na ra¤men AB askerlerini geri çekmemifl, kal›c› biçimde konum-
land›rm›flt›r. Kongo da iflgalci tutumunu sürdüren avrupa birli¤i, çocuk-
larada atefl edin karar›n› almadanda vaz geçmemifltir. E¤er küçük çocuk-
lar silah kulan›yorsa onlarada etefl edin yani, öldürün di¤erek talimat ve-
rilmifltir. Avrupa emperyalislerin kongoya hangi özgürlü¤ü götürdü¤ü so-
rusu sormak gerekir.

KISA HABERLER...KISA HABERLER...KISA HABERLER...

FRANSA
Geçti¤imiz y›l içerisinde,

Fransa ‹çiflleri Bakan› ve Bafl-
kanl›k seçimi adaylar›ndan
Nicolas Sarkozy, velilerin ve
ö¤retmenlerin, ö¤rencileri ve
“sans-papiers” (ka¤›ts›zlar)
olarak an›lan “yasad›fl›” göç-
menleri korumak için yeni bir direnifl biçimi gelifltirmesi nedeniyle s›n›rd›fl›
planlar›nda geri ad›m atmak zorunda kald›.

Geçti¤imiz y›l Ekim ay›nda giderek güçlenen eylemler ve okul boykotlar›n›n
ard›ndan polisin ö¤rencileri okullarda tutuklamas›na karfl› protesto eylemleri
gerçekleflmiflti, Sarkozy göçmen çocuklar›n ve ailelerinin okul döneminin sonu-
na kadar ülkede kalabilece¤ini aç›klamak zorunda kalm›flt›. Bu dönem yaklaflt›k-
ça göçmen aileler üzerindeki korku dalgas› da yükselmeye bafllad›, fakat di¤er
yandan genel bir hoflnutsuzluk da flu an tüm Fransa’da aktif olan ve çeflitli pro-
testo gösterileri ve sembolik eylemler gerçeklefltiren RESF “Reseau Education
Sans Frontieres” (S›n›rs›z Ö¤retim) ad›ndaki bir a¤ örgütlenmesine do¤ru ev-
rildi.

RESF, küçük zaferlerin zaman içinde birikmesiyle ad›n› duyurdu, son eylem-
lerinden birinde Mariam Sylia ve iki çocu¤u Mali’den geri dönüyorken, Sarkozy
de tersi istikamette Mali ve baz› Afrika ülkelerine ziyaret için ülkeden ayr›l›yor-
du. Ulusal bir sivil itaatsizlik eylemi olan “O çocuklar› almalar›na izin vermeyece-
¤iz, onlar› saklayaca¤›z ve polisten koruyaca¤›z.” adl› imza kampanyas›na flu ana
kadar 62.000 kifli imza att›. Nicolas Sarkozy yeni göçmen karfl›t› yasay› Parlamen-
to (Assemblée Nationale) ve Senato'dan (Sénat) geçirmeyi baflard› ama ciddi
elefltirilere ra¤men, baz› göçmen ailelerin Fransa’da kalmas›na yönelik yeni tali-
matlar› da yasaya eklemek zorunda kald›. Bu küçük, ama unutulmamas› gereken
bir zafer ve birçok bas›n kuruluflu ön sayfalar›nda bu haberi duyurmak zorunda
kald›. Sarkozy göçmenler pahas›na bir seçim tart›flmas› yaratmak istemiflti, ama
bu sorun art›k kendi pahas›na bir tart›flmaya dönüflmüfl durumda. Bu durum
“Avrupa Kalesi” (Birli¤i)ne karfl› mücadelenin canlanmas› için de bir k›v›lc›m
olabilir.

‹srail'in Lübnan operasyonu ile
birlikte ülkenin y›k›lan altyap›s›n›
onarmak, yollar› ve evleri yeniden
infla etmek için ne kadar para gereke-
ce¤i tam olarak tahmin edilemese de,
bu miktar›n oldukça büyük olaca¤›
kesin gözüküyor. Lübnan hükümeti
sadece altyap› hasar›n›n 2.5 milyar
dolara ulaflt›¤›n› tahmin ediyor.

‹srail ile Lübnan aras›nda befl haf-
ta süren savafl›n ard›ndan ateflkes sa¤-
land›. fiu anda durum sakin görü-
nürken, art›k Lübnanl›lar için önce-
likli konu, ülkelerini nas›l tekrar infla
edecekleri üzerinde yo¤unlafl›yor.
Mevcut durumda Lübnan'›n yeni-
den inflas›n›n ne kadara malolaca¤›
hakk›nda kesin tahminler yap›lam›-
yor. Ancak bilinen flu ki; 1975-1989
y›llar› aras›ndaki iç savafl›n ard›ndan
Lübnan ekonomisine giren toplam
50 milyar dolar›n ço¤unun yollar,
hastaneler, havaalanlar›, okullar ve
di¤er altyap› hizmetlerinin tamiri ve
yenilenmesi için harcand›¤›... fiimdi
ise bu altyap›n›n ço¤u ve baz› binalar

kullan›lamaz hale geldi. 
Özellikle Lübnan’›n Güney’i ve

Beyrut’un önemli bir bölümü düm-
düz hale gelirken, 150 köprü y›k›ld›
ve 600 kilometre uzunlu¤undaki
yollar büyük hasar gördü. Bunlar›n
yeniden yap›lmas› için de önemli bir
miktar para gerekiyor. Lübnan hü-
kümeti sadece altyap› hasar›n›n 2.5
milyar dolara ulaflt›¤›n› tahmin edi-
yor. Lübnan Ekonomi Bakan›, befl
haftal›k savafl›n yaratt›¤› toplam ma-
liyetin, iç savafl›n maliyetinden daha
da yüksek olabilece¤ini söyledi.

Ekonomik s›k›t›n›n yan›nda, iflle-
ri yapabilmek için gerekli enerji kay-
naklar›n›n da büyük hasar görmesi,
ülkedeki durumu daha da güçlefltiri-
yor. Savaflta y›k›lan evler tamir et-

mek için büyük miktarda çelik ve çi-
mento gerekiyor. Son birkaç haftada
düzinelerce fabrika bombard›man s›-
ras›nda y›k›ld›. Ülkedeki turizm sek-
törü de savaflla birlikte dibe vurdu.
Savafltan önce Lübnan’a bu y›l 1.6
milyon turist gelece¤i yönünde tah-
minler yap›l›yordu. 

Sonuç olarak Lübnan’›n haliha-
z›rda 35 milyar dolar olan d›fl borcu-
nu ödemesi de zor gözüküyor. Savafl-
tan önce aralar›nda telekom ve elek-
tirik sektörünü özellefltirmek, vergi
art›fllar› ve harcamalar› düflürmek gi-
bi ekonomik reform planlar› yapan
hükümet, mevcut durumda bu uy-
gulamalar›n› da rafa kald›rmak zo-

runda kald›. Uzun vadede Lübnan’›n

özel sektörünü yeniden yap›land›r-

mak, zor bir görev olarak hükümetin

önünde duruyor. 

Ekonomideki kötü duruma kar-

fl›n, say›lar› az da yeniden yap›land›r-

ma çal›flmalar› ile birlikte ülkedeki ti-

caretin canlanaca¤›n› düflünenler de

var. Ülkeye girecek para ile birlikte

bir canl›l›k yaflanabilece¤ini düflü-

nenler, Lübnan Borsas›´ndaki yükse-

lifli bir sinyal olarak de¤erlendiriyor-

lar.  Borsada özellikle çimento ve çe-

lik flirketlerinin hisselerinin yat›r›m-

c›lara önemli oranda kazanç sa¤la-

mas› bekleniyor.

Yunanistan'da Kaypakkaya ve 17'ler an›ld›!
“Bu Tarih Bizim”

Onlar emperyalizme, faflizme ve her türden
gericili¤e karfl› mücadele ça¤r›s›d›r!

‹srail’in Lübnan 
operasyonu maliyeti
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Komfluya Gider Gibi
Gittim Filistin'e!

‹srail’in yeniden Filistin ve Lübnan topraklar›n› iflgal etmesi ve çoluk çocuk deme-
den ortal›¤› yak›p y›kmas›n› aç›klayabilmek san›lan›n ötesinde karmafl›k ve zordur…
‹srailo¤llar›n›n Filistin topraklar›ndan kovuluflunu dile döken Hazreti Musa, H›r›sti-
yanl›ktan 4600 y›l önce bugün hala bu savafl›n sürmesinde en önemli yere sahip olan
Kudüs’e flu övgü dolu sözlerle bahseder,

“Seni unutursam, ey Kudüs, sa¤ elim hünerini unutsun!
E¤er seni anmazsam, e¤er Kudüs’ü bafl sevincimden üstün tutmazsam
Dilim dama¤›ma yap›fls›n” (Mezmur 137 ‹srailo¤ullar›na seslenifl) 

fiu sözlerse, Zeytin da¤›ndan bak›p Kudüs’e seslenen Hazreti ‹sa’ya ait:
“Ey Kudüs! Peygamberleri öldüren ve kendisine gönderilenleri tafllayan sen,

tavuk yavrular›n› kanatlar› alt›na nas›l toplarsa, bende senin çocuklar›n› kaç ke-
re öyle toplamak istedim..” (‹ncil -Matta 23-37)

Ve Hazreti Muhammed, 
“ey Kudüs, tanr›n›n seçti¤i toprak ve onun kullar›n›n vatan›, senin duvarlar›n-

dan dünya dünya oldu.
Ey Kudüs, sana do¤ru inen çiy bütün hastal›klar› iyi ediyor, çünkü geldi¤i yer

cennetin bahçeleri. .. “ Hadis-i fierif
Üç semavi dinin kutsal gördü¤ü Filistin topraklar›n›n bin y›llard›r kanamas›n›n

alt›nda yatan gerçek bu sözlerden daha aç›k anlat›lmasa gerek. Asl›nda akan bu kan
kör din fanatizminden baflka bir fley de¤il. Bunun için, Lübnan’› iflgal eden ‹srail Ah-
medinejat’a göre faflist ‹srail devletinden çok kutsal topraklar› iflgal etmifl bir Yahu-
didir. Ve Siyonistlere göre ise keza gene öyle, Araplar kutsal Hazreti Musa’n›n kendi-
lerine cennet vaat etti¤i topraklar›n sökülüp at›lmas› gereken kiridir…  

Hiçbir kural ve ahlak normu tan›mayan bu savafl, haks›z savafllar›n g›das›n› olufl-
turan bu iki etmeni bir araya getirmifl gözüküyor, din ve milliyetçilik. Arap ve ‹srail
topraklar› yüz y›llard›r bu batakl›¤›n içinde. Dikkat edin, tüm savafllar›n alt zeminini
dincilik ve milliyetçilik olgusu oluflturmaktad›r. Kan›mca savafl›n ilk suçlusu üç se-
mavi dinin kurucusu üç peygamber, sonra günümüzün vahfli dünya kapitalizmi gelir. 

Ortado¤u savafl›n›n Lübnan cephesi, bu aç›dan önemlidir. Dini fanatizmi kamç›la-
mada ondan daha iyi bir araç olmasa gerek. 

Biz Türkiyeli devrimciler aç›s›ndansa, Lübnan ve Filistin iflgalinin önemli bir yeri
var. Lübnan ve Filistin 71 bir devrimci ç›k›fl›n›n bir aya¤›n› oluflturmaktad›r. De¤ir-
men köydeki toprak iflgaline Türkiye’nin dört bir yan›ndan koflan Türkiyeli devrimci-
ler, ‹saril’nin Lübnan iflgalini duyunca gene ayn› ruhla oraya koflmufl ve en önsaflar-
da yer alm›fllard›. Çorumda, Kürecikte devriminin üzerinde yükselece¤i halk taban›-
n› tan›maya çal›flt›klar› gibi, dünya meseleleri ile de ilgili olmalar›, onlar› romantik,
halkç› ve entarnasyonalist  bir devrimci kuflak yapm›flt›.   Filistin kamplar› ve Lübnan
direniflinde 71 devrimci ç›k›fl› aktif yer alm›fl ve onlarca kay›p vermiflti. Bugün Türki-
ye’de 71 devrimci ç›k›fl› neredeyse taru-mar edilmifltir. As›lm›fl, hapislere doldurul-
mufl ve adeta yok edilmifltir. 

Dünyada Devrimci Enternasyonalizmin ruhu çok zay›flam›flt›r. Öyle ki, pek çok es-
ki versiyon anti-emperyalizmi milliyetçilik olgusuyla bütünlefltirmifltir.  Irkç›l›k düze-
yine vard›r›lm›fl. Bugünün Türkiye’si bu aç›dan önemlidir, o adeta ›rkç› flovevenizmin
bayraktarl›¤›na soyunmufltur. Sol maskeli dergilerde, Kürt ve Alevilerden al›flverifl
yapmay›n ça¤r›lar› yap›lmakta, Kürt ulusal hareketi Yahudilikle suçlanmakta ve içte
“mezar-bilim” tezleriyle Yahudi kökenli Sebataylar fifllenmektedir. Asl›nda bu manza-
ra, 1930’lar›n yükseliflte oldu¤u Hitler Almanya’s›n› an›msatmaktad›r… 

71 Devrimci Ç›k›fl› bu aç›dan önemlidir, onu hat›rlamal› ve sar›laca¤›m›z tek fliar
onlar›n enternasyonal fliar› olmal›d›r. Lübnan ve Filistin’i iflgal eden ‹srail devletinin,
Kürt köylerini yak›p y›kan Türk devletinden hiçbir fark› yoktur. Kavga bir dinle, bir
millet, bir halkla de¤ildir. Kavga iflgalci, barbar kapitalizmledir. ‹srailli bir grup
Marksistin, “bu savafl ABD nin savafl›d›r” ça¤r›s› ortak paydad›r. Bu savafl, onlar›n
savafl›d›r, Orta-do¤uda mazlum Filistin ve Lübnan halk›n›n yan›nda, içerde Kürt ve
öteki Türkiyeli az›nl›klar›n yan›d›r yerimiz…. 

1970’li y›llarda Filistin direnifline giden Fatma G.’(soyad›n› kullan›lmas›n› isteme-
mifl) yeni harman dergisindeki, aç›klamas›na yer vermek istiyorum. “Ben komfluya
gider gibi gittim Filistin’e. Filistin o zamanlar devrimci mücadelenin bir aya¤›yd›… “
Ve Fatma G. Kald›¤› kamp›n üzerinde yaz›l› fliar› da aktarm›fl, 

“Ey Filistin, sen dünyan›n en güzeli, en birici¤i, en iyisi de¤ilsin belki ama, ben se-
ni çok seviyorum. Benim sevgim seni, dünyan›n en güzeli yap›yor. Yoksa elbette, sen
dünyan›n biricik ülkesi de¤ilsin.. “ 

Peygamberler seslenirde halk seslenmez mi dersiniz?

HAYDAR KARATAS

Dünyan›n neresinde olursa olsun,
emperyalizm, bulundu¤u co¤rafyan›n en
gerici, en vahfli ve en barbar ideolojileri-
ni kendisine k›l›f yaparak orada istedi¤i-
ni yapman›n amac›ndad›r ve yap›yor da.
Dün Saddam'd› Irak'ta, Bin Ladin'di Af-
ganistan'da, bugünse Ortado¤u'da ‹sra-
il olmufl. fiu da bir gerek ki zaten ‹sra-
il'in bir devlet olarak ortaya ç›k›fl›da öy-
le ba¤›ms›zl›k savafllar›n›n, ulusal müca-
delelerinin bir sonucu de¤il, emperya-
lizm, 60-70 y›l önce bugünlerde kullana-
ca¤› bir piyonu kendisi oluflturmufltur.
Bugünde kullanmaktad›r. Bunda flafl›la-
cak bir fley yok. As›l flafl›lacak olan, abes
olan ve kahredici olan bu vahfletin biz
neresindeyiz. Neresindeyiz???

Dünyay› bir arenaya çevirmifl olan
emperyalizm kendisine de matador ro-
lünü biçmifltir. Ama bu bildi¤imiz türden
bir vahflet oyunu de¤il, roller de¤iflilmifl-
tir. Matador, k›zd›r›lm›fl bir bo¤an›n kar-
fl›s›nda ona elindeki bezle oyunlar oyna-
yarak pes ettiren ve k›l›c›n› en öldürücü
yerine indirip “zafer” kazan›r. Fakat bu
oyunda, bo¤a, nerede ve nas›l olursa ol-
sun ama sadece bo¤a oldu¤u için ve onu
nerede yakal›yorsa orada k›l›çla da de-
¤il, silahlarla öldürme peflinde olan ve
kendini hep gerçek bir matador san›p,
tiksindireni, i¤rençilk naralar›n› yaz›l› ve
görsel bas›ndan atan afla¤›l›k bir mata-
dor, köhne bir sistem vard›r.

Bu vahfletin biz mi neresindeyiz? ‹flte
arenadaki seyirciler neredeyse biz de
oraday›z. Yani dünyaday›z. Bu arenada-
y›z, önümüzdeki alanda da emperyalizm

ve Lübnan, Filistin halklar› var. Elindeki
silahlar› “‹srail”in bo¤aya benzetti¤i Or-
tado¤u halklar›n›n üzerinde patlatan
emperyalizm, arenadaki seyircilerden,
yani bizlerden dünyan›n di¤er halklar›n-
dan alk›fl m› topluyor?

Alk›fll›yor muyuz? Alk›fllam›yorsak
bu sessizli¤imiz niye ve bu sessizlik ki-
min ifline yar›yor, o zaman sessizli¤imiz-
le emperyalizme yafla yafla diye alk›fl
tutmuyormuyuz? Arenadaki seyirci ne
yapar, yok biz arena seyircisi de¤iliz di-
yorsak, neden sesli, avaz›m›z›n ç›kt›¤›
kadar HAYIR demiyoruz, durmuyorsa bu
matador, neden elimize bir kufl yumur-
tas› kadar dahi küçük tafl al›p atm›yo-
ruz, düflünelim bir kere, dünyay› arena-
ya çevirmifl olan emperyalizme tüm se-
yirciler birer tafl atal›m 7 mi, 8 milyar
m›y›z? Bu tafllardan ne olur o matadoru,
o emperyalizmi asla ç›kamayaca¤› bir
mezara gömmüfl olmaz m›y›z?

Peki neden yapm›yoruz? Yapamay›z,
çünkü emperyalizmin Pazar sorununu
çözmesine yard›mc› olmam›z gerekiyor.
Onun için mal, meta, silah, bomba üreti-
yoruz, bunlar› yapm›yorsak, temizlikçi-
likten ald›¤›m›z maafl›n bilmem kaçta bi-
rini vergi olarak ödüyor gene onun, bu
Pazar› için çal›fl›yoruz. Oysaki çal›flt›kça
fakirlefliyor, fakirlefltikçe daha çok ça-
l›flmak için pazarda iflgücümüzü daha
ucuza sat›yoruz.

fiu nettir: Sosyalist ülkelerin geriye
dönüflleriyle birlikte içinde bulundu¤u
s›n›rlar›n mengenesinden kurtulan em-
peryalizm yeni dünya düzeni planlar›yla,

dünya halklar›na sald›rmaya bafllayal›
çok oldu. Bugün Ortado¤u'daki katliam-
lar mengenede s›k›fl›p, ac›kan bir cana-
var›n yapt›¤›n›n d›fl›nda bir fley de¤ildir.
Bu canavar› ise herfleyle biz besliyoruz.
‹flçi s›n›f› kimi bekliyor? Sendikalar› m›?
Ne yaz›k ki sendikalar, iflçi s›n›f› ile olan
ipleri ç›ktan koparm›fl bir mandan›n ça-
mura, batakl›¤a koflmas› gibi büyük bir
sevinçle patronlara do¤ru kofluyorlar.
Mandalaflm›fllar ve bir manda asla man-
da olmaktan piflman de¤ildir, çamurda,
batakl›kta onun do¤as›na uygundur.

Avrupa halklar›, hergün bir hediye
paketi gibi yeni yasalar›n paketleriyle
karfl› karfl›ya, ekonomik ve demokratik
hak gasplar›na, bu paket yanl›fl adrese
gelmifl gibi bakmakta aval aval. Ve bu
paketler o kadar çok ki, bunlar›n alt›nda
kal›p ezilmemek için iflgücünü 10-12
saate kadar uzat›p, karfl›l›¤›nda da an-

cak ayl›k geçimini sa¤layabilmenin pefli-
ne düflmüfl ve daha sayabilece¤imiz bir
çok fleyle asl›nda bir dibe vurufla do¤ru
gidiyor, gidiyoruz. Fakat bu dibe vurufl
sadece ekonomik de¤ildir, politiktir,
sosyaldir, kültüreldir.

Dünyan›n yar›s› savafllarla katlediri-
lirken, di¤er yar›s› da toplumsal y›k›m
paketleriyle soyulup so¤ana çevrilmifl-
tir. Bu durum sadece demokrasi ve sos-
yalizmin çanlar›n›n çalmaya bafllayaca-
¤›n› göstermekte. Bildik ve al›fl›ld›k ne
varsa y›kal›m, Paris'in gettolar›n›n ço-
cuklar›n›n yapt›¤›n› bile yapsak kaybet-
meyece¤iz, aksine kendi gücümüzü bir
kez daha hat›rlayaca¤›z ve coflaca¤›z.
Belkide son kez emperyalizmle bo¤ufla-
ca¤›z. Torunlar›m›za son savafl›m›z› an-
lataca¤›z. Yoksa tüm dünya ortado¤u-
laflm›fl bir flekilde torunlar›m›za kala-
cak.

Ortado¤u, dünya halklar› ve emperyalizm

ABD Beslemeli Siyonist ‹srail Devleti, 
Orta-Do¤u’da Yeniden Görev Bafl›nda ! 

«Bir gün ans›z›n gökyüzünden ya¤mur ve kar yerine bombalar tepenize
ya¤ar ve ans›z›n kopar›l›p götürülürsünüz! yaflam›n en tazeli¤inde olman›z
ve hasretinde olman›z, sonucu de¤ifltirmiyecek ve öldürülürsünüz» !

ABD Emperyalizminin azg›n çocu¤u ‹srail siyonizmi, ans›z›n gelifltirdi¤i sal-
d›r› hamlesiyle yüzlerce savunmas›z insan›n yaflam›na son verdi. Hedef gözetil-
meksizin, gökyüzünden ya¤d›r›lan bombalar›n etkisiyle, orta-do¤u halaç pamu-
¤una çevrilmifl durumdad›r. Her defas›nda masumane söylemlerle, insanl›k
kurtar›ç›s› pozlar›na bürünen di¤er tüm gericiler ise, orta-do¤u’da yüzlerce ço-
cu¤un can verdi¤i bir esnada, Petersbourg da G8 (Gerici Sekizler) zirvesinde el
s›k›fl›p, kadeh tokuflturuyorlard›.

Orta-Do¤u’da katledilen yaln›zca Filistin’li, Lübnan’l› çocuklar de¤ildir elbet-
te. Tüm dünya halklar› ve dünyan›n masum yüzlü çocuklar› filistin ve Lübnan’l›
çocuklar nezdinde Emperyalist caniler ve onlar›n tetikçi piyonlar› tarf›ndan ye-
niden katlediliyor. Oyunun ad› ne olursa olsun, sahneye konulan trajedi dünü
ar›tm›yacak niteliktedir. Dünya jandarmal›¤›na soyunan ABD Emperyalizmi, öte-
den beri Orta-Do¤u topraklar› üzerinde kesin ve kal›c› bir hakimiyet kurma is-
temini her daim gündeme getirerek sonuç elde etmeye çal›flm›flt›r ve her defa-

s›nda da bu topraklar kanl› pazara çevrilmifltir.
Tarih, dünya imparatorlu¤una soyunmaya kalk›flanlara defalarca tan›k ol-

mufltur. Köleci Roma imparatorlu¤u, Osmanl› imparatorlu¤u, Çarl›k imparator-
lu¤u, ‹ngliz imparatorlu¤u (Büyük Britanya) vs. flimdilerde, yeni bir imparator-
luk hevesinde olan ABD Emperylizmi, dünya üzerinde kay›ts›z, flartt›z bir ege-
menlik kurmaya heveslenmektedir. Bir yandan yak›yor, bir yandan y›k›yor, bir
yandan iflgal ediyor. Amerikaya ve sermaye ye vatans›z vede s›n›rs›z bir dünya
ilan etmeye soyunuyor. T›pk› öncekilerin yapmak istedikleri gibi. fiimdi ayn›
sonla karfl› karfl›ya kalma s›ras›n›n kendisine geldi¤i tarihi tecrübelerle kan›t-
l›d›r. 

Hizbullah taraf›ndan kaç›r›ld›¤› öne sürülen iki israil askeri bahane gösteri-
lerek, fiili bir savafl›n bafllat›lmas›n›n gerekçesi yap›ld›. ‹lk sald›r›yla birlikte,
ekonomik olarak yarat›lan tahribat d›fl›nda, ölen insanlar›n ezici ço¤unlu¤unu
kad›nlar ve çocuklar oluflturmaktad›r. Ve ABD Baflbakan› Bush, “Hizbullah silah-
lar› b›rakmal›d›r” aç›klamas›n› yaparak, gerçek niyet ortaya ç›kar›lm›flt›r. So-
run  kaç›r›lan askerler de¤ildir. Bu sadece sald›r›ya bir bahaneydi arand› ve bu-
lundu. Bunun üzerine verilmesi gereken mesajlar ve uyar›lmas› gerekenler bir
kez daha uyar›lmas› f›rsat›n› yaratt›. Savunmas›z halk› katleden siyonizme kar-
fl› neden ayn› duyarl›l›k gösterilmiyor? Savafl ilan› yap›lm›yor? 

Ne varki; Orta-Do¤u da, Orta-Do¤u halklar›n›n kurtulufla giden yolu do¤ru
döflenmemifl olmas›ndand›r ki, Emperylistler her daim istedikleri flekilde ma-
nevra gelifltirmifl, yerli gerici örgütlenmelerini de kullanarak, emellerine ulafl-
m›fllard›r. Bu günlerde ise, Filistinde Hamas, Lübnan da Hizbullah örgütlen-
melëri referans gösterilerek, kendilerinin direk yapamad›¤›n›, siyonizm eliyle
yerine getirmektedirler.      

Orta-do¤uya konuflland›r›larak, jandarmal›k görevi verilen ‹srail siyonizmi,
hayali kurulan imparatorlu¤un gerçekleflmesinin, yerel ayaklar›ndan biri olan
orta-do¤u sahas›nda bu görevle amade edilmifltir. Nerde ise yüz y›l› bulan filis-
tin intifadas›n› takiben, orta-du¤u halklar›n›n kendi topraklar› üzerinde ba¤›m-
s›z yaflama talebi ve eylemi sürekli engeller ç›kar›larak, kah kendine ba¤›ml›
k›ld›¤› gerici güçler arac›l›¤›yla, kah siyonizm arac›l›¤›yla bu hakl› talep engel-
lenmifl, sekteye u¤rat›lm›flt›r. Bir birine düflman edilen halklar, ayn› flekilde bir-
birine k›rd›r›lm›flt›r. Irak iflgaliyle birlikte yaflanan budur. Yada yaflat›lan budur.

Ancak, insanl›¤›n özgür bir dünyada yaflama özlemi ve bunun eylemini sü-
rekli olarak gündeme getirmifltir. Bu istem orta do¤u halklar›n›nda zaman za-
man istemi olmufl vede eyleme dökülmüfltür. Halklar›n ba¤›ms›zl›k ve özgürlük
mücadelesi bu alanlarda da yank›s›n› bularak, direnifllerine tan›kl›k etm›fltir.
Ve emperyalizm bu hakl› mücadele talebi karfl›s›nda hep zor durumda kalm›fl
planlar› ço¤u kez suya düflmüfltür. Bunun en büyük nedeni ise arap ülkelerine
‘israil’i tan› ve meflru gör ‘dayatmas›d›r. Bunu kabul etmiyen ve meflru görmi-
yen arap halklar›, do¤al olarak emperyalist ç›karlarla bu noktada ters yerde
durmufltur. ‹flte bu gün yaflananlar, Büyük Orta Do¤u Projesi (BOP) olarak ad-
land›r›lan emperyalist projenin tam ve kay›t›z olarak uygulanms›d›r. Cebir yo-
luyla halkar› dize getirerek, hakimiyeti oluflturma sald››s›d›r.

Sald›r› salt Filistin vede Lübnan ile s›n›rl› kalacak türden de¤ildir. As›l hede-
fe konulan Suriye ve ‹ran bu iflgal giriflimi ile birlikte bir flekilde tetikliyerek sal-
d›rn›n hedefi haline getirme planlar› mevcuttur. ABD’nin koflulsuz olarak isra-
il’e arka ç›kmas› bundand›r. Sald›r› dozaj›n› büyütmek kofluluyla, yarat›lacak
spekülasyonlar›nda etlisiyle Suriye ve Iran’› bu savafla dahil edilmeleri beklen-
tileridi 

Emperyalist sald›rganl›¤a karfl› ; dünya halkar› güç ve mücadele birlikteli¤i-
ni daha çok önemseyerek, imparatorluk hevesinde olan ABD ve di¤er emperya-
list güçler karfl›s›nda zafere yürüyebilirler.

Kahrolsun Emperyalizm,Siyonizm ve her türden gericilik !
Yaflas›n Dünya Halkar›n›n Emperyalizme karfl› bag›ms›zl›k ve özgürlük

mücadelesi!
Siyonist vahflet, intifada tohumunu ekmeye devam edecektir!
Yaflas›n Halklar›n kardeflli¤i!  

Temmuz 2006

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu
Konföderation für Demokratische Rechte in Europa
Confederation of Democratic Rights in Europe
Confédération des Droits Démocratiques en Europe
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BASINA VE KAMUOYUNA
Amerikan-‹ngiliz emperyalist ittifak› Ortado¤u s›n›rlar›n›n yeniden çizilece¤ini

ilan etti. Di¤er emperyalistlerde de topografik eskizler oldu¤u s›r de¤ildir. 
Bafl tafleroncu ve provokatör Siyonist ‹srail devleti Lübnan ve Filistin’i aral›ks›z

bombalayarak, devreyi açm›fl bulunuyor. 
Yanan, y›k›lan ve tafl üstünde tafl kalmayan topraklar Ortado¤u co¤rafyas›d›r. 
Sald›rganlar emperyalistler, iflbirlikçi s›n›flar ve uflak rejimler: 
Direnenler ve savaflanlar ezilen Ortado¤u halklar›d›r. 
“Büyük”le, “Geniflletilmifl”le bafllayan emperyalist Ortado¤u projeleri ve

yeniden çizilen ülke s›n›rlar›, emperyalist krizin ne düzeyde derinleflti¤ini gös-
terirken; 

Direnen Irak, direnen Afganistan, Filistin ve Lübnan: Sokaklar ve meydanlar ve
sürekli ço¤alan gönüllü savaflç›lar ise emperyalist krize “bir nefes molas›”
tan›mayacaklar›n›, emperyalizme zafer bahfletmeyeceklerini gösteriyor. 

Emperyalizm ve iflbirlikçi uflaklar›n›n gücü herfleye kadir de¤ildir, devasa cüss-
esine ra¤men o “çamur ayakl› bir devdir”. Gerçek ve biricik güç halk y›¤›nlar›d›r. 

Bütün emperyalistler ve uflaklar› bir yandan bombalar›yla ölümler ya¤d›r›rken,
öte yandan ayn› fliddetle bilinçleri de bombal›yorlar. ‹srail Siyonizmi ve dolay›s›yla
emperyalizmin katliamlar›n› HAMAS’a diyerek H‹ZBULLAH’a diyerek kabul edilebilir
k›lmaya, krizden ç›k›fl için yaflama geçirilen iflgalleri, pazar paylafl›mlar›n› ve daha
büyük ölçekli savafllar› meflru göstermeye çal›flt›klar› görülüyor, anlafl›l›yor. 

Ortado¤u’da yer alan bir co¤rafyan›n devrimcileri ve komünistleri olan bizler
faflist Türk hakim s›n›flar› ve faflist devletinin Kürt ulusu üzerinde katmerlefltirdi¤i
milli zulmü, yar›-resmi faflist güçleriyle gerçeklefltirdikleri linçleri, katliamlar›,
Kürt ulusunun politik temsilcisi olan PKK’yi iflaretleyerek nas›l “anlafl›l›r” ve hakl›
k›lmaya çal›flt›¤›n› gayet iyi biliyoruz. Yine bizler faflist Türk hakim s›n›flar› ve faflist
devletinin emperyalist efendilerinin ç›karlar›na uygun olarak yaflanan ve
yaflanacak olanlar için rol kapmaya haz›rlan›rken, bunu “terörü kurutaca¤›z”,
“Kandil’i vuraca¤›z” gürültüsü aras›nda nas›l gizlemeye çal›flt›klar›n› da görüyoruz. 

Emperyalist iflgal ve ya¤maya karfl› direnmek ve savaflmak meflrudur,
görevdir. Ortado¤u’ya birlikte bütün dünyay› içine alan emperyalist sald›rganl›¤a
karfl› fedakarca savaflanlar› inançlar›na ve milliyetlerine bakmaks›z›n destekliy-
oruz. Bugün Filistin ve Lübnan’da süren direnifli selamlamak ve katliamlar›n ac›s›n›
paylaflmak; yap›lanlara tepkimizi göstermek için tüm hapishanelerde 3 (üç) gün-
lük (22-25 A¤ustos aras› tarihlerde)açl›k grevine girece¤imizi bildiriyor; Filistin-
Lübnan taraf›nda duran, ezilen halklar›m›z› ‹srail’e tafl atmaya ça¤›r›yoruz. 

TKP/ML, MKP, TDP, MLKP, Direnifl Hareketi, ve T‹KB davas› tutsaklar› ad›na; 
Bayram Kama, Hasan Rüzgar, Aysel Gündo¤an, Murat Karayel, Hasan Polat, 
M. Aytunç Altay

KAMUOYUNA!
Almanya’da 1951 Cenevre Sözleflmesi’ni hiçe sayarak kendi yasalar›n›

çigneyen Alman emperyalizmi tutuklamalara devam ediyor.
Yusuf Karaca ile bafllayan gerekçesiz tutuklamalar son olarak Muzaffer Ayata,

gazeteci R›za Erdo¤an ve Nedim Seven ile devam ediyor… 
Emperyalizm “Anti terörö yasalar›” ad› alt›nda devrimci demokrat ve yurtsev-

erlere pervas›zca sald›r›yor… Halklar üzerinde Korku terörü estiren emperyal-
izm sahte “bombalar› patlatmas›yla” ve sahte “faillerin” tutuklanmas›yla halklar
uzerinde panik ve korku yaratarak kendi yasalar›n› da  çigneyerek bir dizi hak
gasplar›na devam ediyor…

Yusuf Karca, Türkiye’de politik nedenlerden dolay› y›llarca cezaevlerinde tu-
tuklu kalm›fl, ölüm oruçlar› ve açl›k grevlerine kat›ld›¤› için ciddi sa¤l›k sorunlar›
yaflam›fl ve bu nedenle 6 ay süreyle geçici olarak serbest b›rak›lm›flt›. Almanya’da
2002 y›l›nda siyasi iltica talebinde bulunmufl. ‹lticas› 2005 y›l›nda kabul edilmifl ve
oturum hakk› verilmifltir… 

Yusuf Karaca, göçmen ve ilticac›lara yönelik artan sald›r›lar›n yafland›¤› bir
süreçte, Türkiye devletinin iade talebi üzerine tutuklanm›flt›r. Bir ay› aflk›nd›r
cezaevinde bulunan Karaca’y› polis uluslararas› sözleflmeyi hiçe sayarak
gözalt›na alm›fl, ilgili mahkemeler de ayn› keyfiyetle kendisini tutuklam›flt›r. Yusuf
Karaca bugün 87. gününe giren Açl›k grevini karal› b›r sek›lde sürdürüken
geçti¤imiz günlerde tekrar Alman polisi taraf›ndan, Kürt siyasetçi Muzaffer Ayata,
gazeteci R›za Erdo¤an ve Nedim Seven’de gerekçesiz olarak bu keyfi uygulamaya
maruz kalm›flt›r… Avrupan›n çeflitli kentlerinde protesto ve aclik grevleri ile tep-
kilerini dile getiren devrimci demokrat ve yurtseverler protesto eylemlerini  tu-
tuklanmalar›n durdurulup, tutuklular›n serbest b›rak›laca¤› ana kadar sürdüre-
ceklerini dile getirdiler… 

ADHK olarak Yusuf Karaca, Muzaffer Ayata, gazeteci R›za Erdo¤an ve Nedim
Seven’e yönelik bu anti demokratik uygulamadan dolay›, yapt›r›m sahiplerini
k›n›yor ve uluslararas› anlaflmalara uymaya ça¤›r›yoruz.

Yusuf Karaca, yazar Muzaffer Ayata, gazeteci R›za Erdo¤an ve Nedim Seven’e
uygulanan bu keyfiyetin bir an önce son bulmas›n› ve Cenevre Sözleflmesini hiçe
sayarak Türk devletiyle yapt›¤› anlaflmay› temel alan Alman Hükümeti’nin bu tu-
tumundan derhal vazgeçmesini ve siyasi kimli¤e sahip olan Yusuf Karaca, yazar
Muzaffer Ayata, gazeteci R›za Erdo¤an ve Nedim Seven’nin  serbest b›rak›lmas›n›
talep ediyoruz.

Yusuf Karaca, Muzaffer Ayata, R›za Erdo¤an ve Nedim Seven Derhal serbest
B›rak›lmal›d›r!
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Halk›n Mücadelesini 
Destekle:

Ço¤u kez "gelece¤in yaz›lamayaca¤›" söylenir.
Fakat bugün, Nepal'de, dünyan›n en yüksek
noktas›nda, "flu anda gelecek yaz›lmaktad›r!" Ni-
san ay›n›n ilk iki haftas›nda, Katmandu'da, Po-
kara gibi ülkenin irili ufakl› flehirlerinin sokakla-
r›nda gelecek yaz›lm›flt›r. O gelecek ki, Katman-
du'daki despotun taht›ndan defolmas›n›, Monar-
fli'nin kald›r›lmas›n› ve siyasi iktidar› gerçekten
halk›n eline almas›n› talep eden hatta bunun için
ölümü dahi göze alan Nepal'deki yüzbinlerce ka-
d›n ve erke¤in suratlar›ndaki kararl›l›kta yaz›l-
m›flt›. Nepal'de bahar çok erken gelmifl ve bir
çoklar›n› da flafl›rtm›flt›.

Halbuki bu bahar, yoktan var olmad›. Tarih-
teki bu yeni sayfa, on küsür sene evvel yaz›lmaya
baflland›. Nepal'in k›rl›k alanlar›nda, köylerde,
Nepal Komünist Partisi (Maoist) öndeli¤inde
devrimci bir halk savafl›, dünyada birçoklar›n›n
haberi olmadan, ülkenin bir ucundan bir di¤eri-
ne, s›n›flar, kastlar, cinsiyet ya da milliyetler üze-
rinde flekillenen yüzlerce y›ll›k sömürüyü silip sü-
pürecek muazzam bir ak›nt›ya dönüfltü. Dünya-
n›n en fakir ülkelerinden birinde, sosyal geliflme-
nin önündeki sözümona kâtien dokunulmaz
olanla, görünen o ki, ortaça¤dan kalma kâtien
de¤iflmez olan gelenek ve hurafeler, afla¤›dan f›fl-
k›rmakta olan gelecek taraf›ndan devrilmekte ve
kenara f›rlat›lmaktad›r. Bugün Nepal'de, taçlar,
sokaklarda yuvarlanmakta ve dalitsler (...) gökyü-
zünü fethetmektedirler. 

Madem bu geliflmelerden art›k herkes haber-
dar oldu, o halde, Nepal'de yaz›lmakta olan gele-
cek, bizlerden, hayretler içersinde seyretmenin
veya heyecanla alk›fllaman›n ötesinde daha fazla-
s›n› yapmam›z› talep etmektedir. Gelecek, hare-
kete geçmemizi talep etmektedir. Küresel kapita-
lizmin, insanlara, bölgelere ve tüm k›talara, afla¤›-
lanmay› ve fakirleflmeyi reva gördü¤ü ve herfle-
yin, hatta hayat›n kendisinin bile -tenmiz hava-
dan suya, insan kan›ndan organ›na kadar- bir
avuç güçlü flah›slar, flirketler ve uluslar taraf›ndan

bir metaya dönüfltürüldü¤ü, fetihler ve hüküm-
darl›klar için savafllar›n "sonsuz" ilan edildi¤i
dünyada, tüm bunlar›n ortas›nda, bütün gaddar-
l›klar›n ve eflitsizliklerin müzeye kald›r›ld›¤› radi-
kal, farkl› bir gelecek Nepal'de do¤maktad›r. fia-
yet, bu do¤um baflar›l› olursa, dünyadaki milyon-
larca ezilenin kurtuluflunu içinde bar›nd›racak,
hatta flu anda onlar›n kaderini belirleyecek olan
muharebenin ça¤r›s› ve meflalesi olacakt›r. 

Nepal'de, do¤um mücadelesi veren yeni gele-
cek, her yerde, bu vizyona sahip olanlar›n, flimdi
harekete geçmesini ve savunmas›n› talep etmek-
tedir. Halk›n son ayaklanmas›, yeni ve karmafl›k
bir sürece yol açt›. Feodal sosyal iliflkileri ve ya-
banc› hükümranl›¤› kökünden söküp atma mü-
cadelesi hedefe daha varabilmifl de¤ildir. Ve top-
lumda, yayg›n bir flekilde hem fikir olunan, üze-
rinde mutab›k kal›nan siyasi iktidar›n yeni biçimi
fliddetle tehlike alt›ndad›r. Emperyalizmin sald›r-
ganl›¤›na ve suçlar›na karfl› olan ve yeni bir gele-
cek özlemi tafl›yan dünya insanl›¤› uzun bir süre
sesiz sedas›z kalm›fllard›r. Nepal'de, halk›n müca-
delesinin düflmanlar›, kitlelerin son muazzam
darbeleri karfl›s›nda pazarl›k yapmaya ve tavizler
vermeye mecbur kalm›flsalar da, çeflitli karfl› sald›-
r›lar› bafllatma arzusunda olduklar› için yeniden
kuvvetlerini toparlamaktad›rlar. 

Bunlar›n arkas›nda, gelece¤in serpilip gelifl-
memesi için komplolar haz›rlayan, insanl›¤›n se-
fil halinin sorumlusu olan tüccarlar, dünya düze-
ninin bekçileri bulunmaktad›r. On y›llarca Ne-
pal'in do¤al zenginliklerini, özelliklede insanlar›-
n› ve onlar›n özel yaflam alanlar›n› sömüren -bafl-

ta ABD ve Hindistan olmak üzere-büyük güçler,
sad›k uflaklar› olan Kral'› kurtarmak için, o da ol-
mazsa, mevcut bask›c› toplumsal sistemden
mümkün oldu¤unca var olan› muhafaza etmek
için, Himalaya bölgesinde jeo-stratejik üstünlük-
lerini devam ettirebilmek için, flimdi, azg›n me-
kanizmalar›n› harekete geçmektedirler. Askeri
müdahale ya da sürekli iflgalde dahil olmak üze-
re, hedeflerine varabilmek u¤runa hiçbir fley
umurlar›nda olmayacakt›r. Zira, "anti terör sava-
fl›" olarak adland›rd›klar› "demokrasi için haçl›
seferi", özünde, dünyan›n stratejik tahakümü ve
kontrolü için ölüm kal›m mücadelesinden baflka
birfley de¤ildir. fiimdi de Nepal'i niflangâhlar›na
alm›fllard›r. Ölümcül oyunlar›n›n yeni bir aflama-
s› olan Ortado¤u'da ve özelliklede Irak'ta, yüz-
binlerce insan›n kan›n› ve gözyafl›n› ak›tmakta
bir beis görmemifllerdir. Çünkü ne akan kan ne
de akan gözyafl›, kendilerinin de¤ildir. 

Nepal'deki insanlar›n çabalar›n›n yerlebir edi-
lip, bunlar›n muzaffer olmalar›na müsade ede-
meyiz. fiayet, bunlar baflar›l› olacak olurlarsa, bu,
sadece Nepal'deki insanlar›n gelece¤inin felaket
sonuçlar do¤urmas›na neden olmakla kalmaya-
cak, ayn› zamanda bütün insanl›¤a da mâl ola-
cakt›r.

7 May›s 2006'da, Atina'da yap›lan 4. Avrupa
Sosyal Formu, anti emperyalist salonun, Ne-
pal'deki halk mücadelesini desteklemek amac› ile
önerdi¤i 2 Eylül 2006, uluslararas› dayan›flma
gününü, afla¤›daki slogan ile duyurmay› kabul et-
mifltir. Nepal'deki Halk›n Mücadelesini Destek-
le - Bizler, afla¤›da imzalar› bulunan örgütler ve
bireyler, dünyan›n her bir taraf›ndaki insanlar›,
Nepal halk›n›n mücadelesini desteklemeye, ya-
banc› müdahalelere ve iflgale, Hindistan ve
Çin'de hala tutuklu bulunan siyasi tutsaklar›n
serbest b›rak›lmas› için 2 Eylül günü her türlü ey-
lem ve etkinliklerle, bütün ülkelerde, flehirlerde,
kasabalarda bu ça¤r›y› desteklemeye ve sahiplen-
meye ça¤›r›yoruz. Gelin, hep birlikte sessizli¤in
duvar›n› y›kal›m ve Nepal halk› ve onun yazmak-
ta oldu¤u gelecek ile omuz omuza oldu¤umuzu
herkese beyan edelim.

Nepal'deki Halk Mücadelesi ile Dayan›flma
Günü olan 2 Eylül 2006 için Ça¤r›

24 Eylül 2006 Tarihinde ‹sviçre yap›lacak olan Referandumla yeni Göç-
menler ve ilticac›lar yasas› oylanacak. ‹nsan haklar› savunucular›, sendikalar,
siyasi partiler, Uluslararas› kurumlar, bas›n kurulufllar› ve bilim adamlar› ta-
raf›ndan ‹sviçre tarhihinde '''Kara Eylül'' olarak nitelendirilen bu oylama ve
yeni yasalar ‹sviçre sermayesinin ihtiyaçlar›na göre yeniden yap›land›r›lmak
isteniyor. Bu amaçla yeni yasada göçmen ve ilticac›lar yasas›nda insanlar gel-
dikleri ülkelere göre s›nfland›r›yor. Avrupa Birli¤i (AB )üyesi ya da yeni üye-
li¤e kabül edilen ülkelerden gelen yabanc›lara imtiyazlar tan›n›yor. AB üye-
si olmayan ülkelerden gelen yabanc›lar›n haklar› ise büyük ölçüde s›n›rlan-
d›r›l›yor. Buna gerekçe olarak da, “3. Dünya ülkelerinden” gelen göçmenle-
rin mesleki e¤itim yapamad›¤› ve kalifiye elaman olamad›¤› gösteriliyor. ‹s-
viçre Hükümeti sermayeye hem kaliteli iflgücü hem de ucuz iflgücü sa¤lama-
y› esas al›yor. Burada ilk amaç kalitili ve ucuz iflgüçü olmas›na ragmen di¤er
önemli ve gerçek amaç ise iflçiler aras›nda ayr›mc›l›k ve ›rkç›l¤›n geliflmesine
hizmet etmektir.AB ülkelerinden gelen iflçilerle üçüçcü dünya ülkelerinde
gelen göçmenler aras›nda rekabet yarat›rken ayn› zamanda isviçreli iflçilrer
göçmen iflçiler aras›nda rekabet ve tehdit unsuru yaratmak.‹sviçre sermaye-
sinin ifltah›n› kabartan bu yeni yasalar tam bir sosyal,ekonomik ve siyasi ka-
zan›mlar›n bu yöntemle tek tek gaspedilmesine hzmet edecektir. ‹flçilere,ifl-
verenlerin bütün talepleriini hiç bir direniflle karfl›laflmadan empoze edilm-
sine hizmet edecektir.

Yeni göçmenler yasas› neler getiriyor.
• Avrupa Birli¤i (AB) d›fl›ndaki ülkelerde gelen göçmenleri üçüncü s›n›f

statüsüne sokan yeni yabanc›lar ve ilticac›lar yasas› özellikle B katogorisi
olarak adland›r›lan ve yaklafl›k 700 bin yabanc›n›n sahip oldu¤u oturum
sahiplerini etkileyecek. Yeni veya eski AB ülke vatandafllar›na kap›lar›n›
açan ‹sviçre söz konusu yasan›n onaylanmas›yla birlikte baflta iltica bafl-
vurular› olmak üzere B katagorisine ait oturum sahiplerine nazikce 'ülke-
mizi terk edin' denilerek kap› gösterilecek.Sosyal yard›m veya iflsizlik
haklar›nda yararlanan B oturumlar›n oturum süreleri uzat›lmayacak. 

• AB ülkesi d›fl›nda gelen yabanc›lar›n oturum haklar› kiflinin yaflam koflul-
lar›na göre y›ll›k olarak uzat›lacak.

• Aile birleflimi hakk›n› ks›tl›yor,daha önceden 18 yafl s›n›r› 12 e indirili-
yor. 12 yafl›ndan büyük çocuklar sadece 1 y›l içinde getirilebilecek.

• Evlilik haklar› k›s›tlan›yor.‹sviçrelilerin bir yabanc› ile evlilikleri çok s›k›
denetimlere tabi tutuluyor. Yeni göçmenler yasas› keyfiyet ve dedektif
yöntemlerine kap› aç›yor.Evlenecek kifli hakk›ndan tüm çevresindekiler
sorgulanabilecek.

• Oturum güvenli¤i yok: 10 y›l Isviçre'de düzenli oturumdan sonra bile,
AB vatandafl› olmayanlar için tam yerleflim hakk› (C Müsaadesi) tan›n-
mayacakt›r. ve C Müsaadesi olanlar›n oturumlar› ellerinden al›nabilecek.
Bu yasa 700 bin Süreli oturum olarak adland›r›lan B oturumlular on y›l
sonra hak ettikleri ve süresiz oturum olarak adland›r›lan C oturumlar›n›
alamayacaklar. C oturum hakk› daha önce federal hükümetin merkezi
karar› iken yeni yasa ile C oturum verme hakk› Kantonlara veriliyor.

• ‹fl ve Kanton de¤ifltirme olanaklar› ortadan kalk›yor. Daha önce C otu-
ruma sahip bir yabanc›n›n oturumunda sonrada gelen ailesi yararlanama-
yacak

• fiiddet kurbanlar› ikinci defa cezaland›r›lacakt›r: üç y›l›n› doldurmam›fl
evliliklerde efllerin ayr›lmas› durumunda, oturum iznini uzatma hakk› ol-
mayacakt›r. 

• Vatandafll›¤a geçifl sadece uyuma ba¤l› olarak verilmeyecek, kifli ayn› za-
manda belediyenin düzenlemifl oldu¤u bir dizi s›nav› geçmesi gerecek.

• Yeni yasa ile  yetkilerin merkezi hükümetten al›n›p kantonlara devredi-
lecek. Böylece keyfi uygulamalar ile yasaklar›n s›n›rlar› da geniflletiliyor.
Buna göre her hangi bir Kanton, merkezi hükümete dan›flmadan otu-
rumlu bile olsa, bir göçmeni s›n›rd›fl› etme yetkisine sahip olmaktad›r.
S›n›rlar› bir hayli mu¤lak olan ve hangi hallerde kullan›laca¤› netleflme-
yen “yasalar d›fl›na ç›kan” yabanc›lar›n s›n›rd›fl› edilebilece¤i hükmü de
keyfi uygulamalar›n s›n›rlar›n› bir hayli geniflletmektedir. 

• Iltica baflvurusunda bulunanlar 24 Saat içerisinde kimlik bildirimini (gel-
digi ülkenin makamlar›nca tesis edilmifl) yapmad›g› taktirde, iltica bafl-
vurusu kabul edilmemektedir.

• Cenevre Mülteciler Konvensiyonu'na göre flimdiye kadar ‹sviçre, bir ki-
fli ülkesinde güvenlik güçlerince izleniyorsa ve bunu iltica baflvurusu s›ra-
s›nda kan›tlayabiliyorsa oturum hakk› veriyordu.

• Refakats›z çocuklar, travmal› olanlar, hastalar ve bir bütün olarak aileler
kendisini caddede bulacakt›r. Gençler için kanunsuzluk çocuk haklar›n›
çi¤niyor. Yeni yasa ilticac›lar için bir yasa de¤ildir, tersine ilticac›lara kar-
fl› savunma yasas›d›r. 

• Terk almis Ilticacilar, ‹sviçre'yi gönüllü terket etmedikleri taktirde iki y›-
la kadar cezaevinde tutulabilinecek.

•  Süreli B oturum sahibi ilticac›lar bugüne kadar 5 y›l sonra otomatik ola-
rak verilen süresiz ''C'' oturumu yeni yasa ile kanton yönetiminin yetki-
sine verilmifl Kanton yönetimi belli gerekçeler (uyum-is vs.vs) öne süre-
rek kisinin basvurusunu geri çevirebiliyor.
«Tüm insanlar yasa önünde eflittir.» 
‹sviçe Anayasas›, madde 8, paragraf 1

Yeni göçmenler ve ilticac›lar yasas›,‹sviçre Anayasas›n›n 8 maddesinin ih-
lalidir.Bir kez daha  kan›tlanm›flt›r ki yasalar sadece sermaye s›n›f›n›n ç›kar-
lar› söz konusu oldu¤u zaman hiç bir geçerlili¤i yoktur.Bu yeni yasa anaya-
saya ve ‹nsan Haklar› Evrensel beyannamesine  ayk›r›d›r.Çünkü,bu yasa ay-
r›mç›l›¤› körüklemektedir.Çünkü bu yasa yabanc›lar›n kölelefltirilmesini is-
temektedir.Çünkü bu yasa ›rkç›l›¤›n hortlamas›na ve geliflmesine hizmet et-
mektedir.Çünkü bu yasa uzun mücadeleler sonucunda kazan›lm›fl sosyal,
ekonomik ve politik haklar›n gasp edilmesidir.Çünkü bu yasa insanlar› ka-
tegorilere ay›rmaktad›r.Avrupal›,Asyal›,Afrikal› ve ‹sviçreli.

Herkes için temel haklar talep ediyoruz. ‹sviçre'de yaflayan herkes ayn›
haklara  sahip olmal›d›r. Biz ilticac›lar için onlar› kriminal eden de¤il-koru-
yan, göçmenleri kategorilere ay›ran de¤il-birlefltiren, kölelefltiren de¤il-öz-
gürlefltiren, emekçileri birbirine düflman de¤il-kardeflçe bir arada yaflatan,
üreten ve eme¤inin karfl›l›¤›n› alan,kültürel farkl›l›klar› kabul eden ve sayg›
gösteren ve tüm ka¤›ts›zlar›n ça¤dafl bir köle gibi de¤il insanca yaflayabile-
cekleri koflullar›n  acilen oluflturulmas›n› istiyoruz.

‹flte bu nedenlerden dolay› baflta kendimiz için, ifl arkadafl›m›z, komflu-
muz için, okuldaki arkadafl›m›z için, k›sacas› hepimizin gelece¤i için 24 Ey-
lül 2006 da yap›lacak referandumda gerici yasalara 2 defa hay›r demek için
sokakda, okulda, fabrikada, büroda ve yaflam›n her alan›nda sesimizi yüksel-
telim, gerici yasalara geçit vermeyelim !

• Bizleri aldatan iktidar sahiplerinin oyunlar›n› deflifre et ve sald›r›
dalgas›n› geri PÜSKÜRT !

• Tüm Ulus, Milliyet ve Az›nl›klara mensup Emekçilerin Birligini
savun ve Mücadelesini Yükselt!

• Tüm Ulus, Milliyet ve Az›nl›klardan Emekçilerin zengin Kültür
farkl›l›klar›n› anla, bu zengin Kültürler zemininde uyumlulugu
SAVUN 

• Kültürlerin çarp›t›larak yans›t›lmas›na, Hor görülmesine ve d›flta-
lanmas›na ALET OLMA, KARSI ÇIK!

Agustos 2006
ADHK ‹sviçre Komitesi

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu
Konföderation für Demokratische Rechte in Europa
Confederation of Democratic Rights in Europe
Confédération des Droits Démocratiques en Europe

‹nternet: www.adhk.de  ·  E-Mail: info@adhk.de

24 Eylül 2006 ‹sviçre “KARA EYLÜL”

Emekçi

ZAMAN AfiIMI
Her ülkenin kendine göre bir zaman afl›m› belirlemesi var. O ülkenin

yasalar› gere¤i iflledi¤iniz suç ne olursa olsun, söz gelimi yirmi y›ll›k bir

süre içinde yarg›lanmam›flsan›z ve hakk›n›zda yeni mahkeme aç›lmam›fl-

sa “zaman afl›m›”ndan paçay› y›rt›yorsunuz. Türkiye'de çok var böyle

flansl› kifliler. Bir ço¤u devrimci katili olan bu faflistlerin önemli bölümü

zaman afl›m›ndan d›flarda...

Peki zaman afl›m›n›n ifllemedi¤i durumlar yok mudur? Olmaz m›...

Bence iki olay vard›r ki, onlara zaman afl›m› ifllemiyor. Onlar daima taze

kal›yor. AfiK ve ‹HANET. Bu ikisi yüzlerce y›l geçsede biri g›pta ile, di¤eri

nefretle an›l›yor. Hangi ülkede olursan›z olun aflk›n ve ihanetin zaman›

geçmiyor. Nefret de k›zarak, gülerek, üzülmek, sevinmek gibi bir insani

de¤erdir. Zaman, nefreti aflam›yor. Bruno'ya yap›lan eziyet zaman›n aff›-

na u¤ruyamad›. Zaman belki yorulup utanm›flt›r ama Bruno'ya reva gö-

rülenler hala yarg›lan›yor. ‹skenderiye kitapl›¤›n› yakanlar zaman›n aff›-

na s›¤›nabilir mi? Bilim dünyas› o kitapl›¤› yakanlara daima tükürecek-

tir. 1500 y›ll›k BUDA Heykeli'ni bombalayanlara yard›mc› olacak kaç za-

man vard›r söyler misiniz? Hangi zaman afl›m› Musolini'yi, Hitler'i temi-

ze ç›karabilir? KAB‹L'in kardefli HAB‹L'e yapt›klar›n› tarih affetmedi¤i gi-

bi hergün k›n›yor. ‹hanetin aff› yoktur. Uyduruk sorgulamalardan geçebi-

lir, hatta uyduruk beraat da edebilirsiniz. Ama ihanet ortada duruyorsa

uyduruk mazbatalar kaç para eder? ‹hanet netice itibariyla bir itibars›z-

l›k yarat›yorsa bu, insan unsurunun kendine sayg›s›n›n bitmedi¤ini ka-

n›tlar. Kendi köyüne dahi gidemeyecek kadar yüzsüz ve hayas›z olanlar

elbetteki zaman afl›m›na u¤rayamazlar. Buna izin vermeyece¤iz NETEK‹M.

Birden Süleyman› hat›rlad›m. Süleyman C‹HAN’›. En geçerli mahkeme hal-

k›n huzurunda yap›land›r. NETEK‹M.

Aflk her mevsimde yaflan›r. Aflk› tarif edebilir misiniz? Naz›m Abidin

Lino'ya “Ölsem de gam yememin” resmi yerine “Aflk›n resmini” yapar m›-

s›n Abidin deseydi nas›l bir yan›t al›rd› sizce... Aflk›n resmini yapacak res-

sam yok mu? çok... Bir tanesi d›fl›nda, dünyada seven her insan aflk›n

ressam› olabilir. Mem ile Zin, Leyla ile Mecnun ve di¤erlerinin aflk› yüz-

y›llard›r yaflam›yor mu? Büyük bir hayranl›kla dinlenmiyor mu hikayele-

ri? Ve Mem u Zin'de BEKO daima lanetlenmiyor mu? Daha yüzlerce y›l an›-

lacaklar. Zaman onlar› aflam›yor. Onlar zaman›n çok ilerisindeler. Aflkt›r

bu. En büyük atefltir aflk. Yak›p belli etmeyen, yan›p tütmeyen. Gönül gö-

züyle bakanlar görür onu. Bakar körler göremez. aflk› flehvet ile kar›flt›-

ranlar anlayamazlar aflk›.

Aflk› yaflamayan devrimci olamaz! Olsa olsa z›rtapoz olur. Aflk bir ol-

gunlaflma, hat›r-gönül bilme, sayg› duyma sayg› görme okuludur. Aflk bir

insanlaflma yoludur. fiu dünyada afl›k olmadan gelip geçenlere ac›r›m.

Ac›r›m dünyay› y›llarca bofl yere iflgal ettiklerine... ‹yi biliyorum ki birçok

insan›m›z sevdi¤ini dahi söyleyemiyor. Politik kimli¤inin dumura u¤ra-

mas› endiflesini tafl›yor. Korku, mahsustur, ama aflktan korkulmaz. Kefl-

ke ba¤›ra ba¤›ra afl›k oldu¤umuzu söyleyebilsek. Ay›p m› olur? Kendiniz-

le tart›fl›n kendi kendinize anket yap›n ay›p m› olur? Devrimcili¤e halel mi

gelir?

Sorunumuz kendimizi ikna sorunudur. Aflk bir güzelliktir. ‹hanet ise

alçakl›kta de¤il, çukurluktur. Seven insan kolay kolay ihanetçide olamaz.

Aflk bir direnme azmidir ayn› zamanda... Yaflas›n sevenler, yaflas›n aflk!

kahrolsun ihanet! kahrolsun ihanetçiler.



12 Kültür Sanat

Evet sevgili okurlar yaz›n›n bafll›¤›ndan görüldü¤ü gibi
“gerçekler inatç›d›r” Onu hiç bir güç saklayamaz, yok ede-
mez, yenemez, bu hayat›n en gerçekçi kat› de¤iflmez kanu-
nudur. Çeyrek as›rl›k bir aradan sonra 12 Eylül askeri cun-
tas›n›n emrindeki bir savc› (Mete Göktürk) bu gerçekler-
den birini (birini diyorum çünkü o kadar çok ki) devletin
surat›na çarparak baflta flanl› ordunun yapt›¤› Türkiye hal-
k›na reva gördü¤ü zulmü aç›klad›. Bu gerçeklerden biri
evet daha böyle binlerce gerçek var. Zaman› geldi¤inde on-
larda aç›klanacak zulmün sahipleri köfleye s›k›flacak yafla-
yanlar›n yakas›ndan er veya geç bu halk yap›flacak, hesa-
b›n› soracak ölenlerini, de naletle anacak. Emekli savc› Me-
te Göktürk (Adalet Gördünüz mü?) isimli kitab›nda bak›n
neler söylüyor: “26 Haziran 2006 tarihli Milliyet gazetesin-
de Veysel Güney’le ilgili soruflturmay› ben yapt›m silah kul-
land›¤›na iliflkin kan›t elde edememifltik. Benim ilk tespit-
lerimle s›k›yönetim askeri mahkemesinin karar›nda var›-
lan sonuç örtüflmüyordu” (yani ortada aç›k bir haks›zl›k ve
keyfiyetcilik vard›) Bu sözler 12 Eylül askeri rejiminin ne
kadar adil generallerinin, hakimlerinin ne kadar hukuka
sayg›l› “dürüst”, “namuslu” insan olduklar›n›n bir foto¤ra-
f›d›r ayn› zamanda. Daha bu 1. idam ya di¤erleri 50 civar›n-
da insan›n hangisi kan›tlara dayan›larak gerçek hukuk ifl-
letilerek idam cezas› verildi ve infaz edildi? (Bu devletin hu-
kukunu yasas›n› tart›flmak ayr› bir konu) ‹lyas Has m›, H›-
d›r Aslan m›, Erdal Eren mi ve di¤erleri bu as›lan halk ço-
cuklar›n›n hangisi gerçek delillere dayan›larak yarg›land›.
O dönemin mahkeme baflkanlar›, e¤er zerrece insanl›k
onuru kiflilik taraflar› kalm›flsa (her kötü insan›n bir iyi ta-
raf› mutlaka vard›r) say›n Mete Göktürk gibi geçmiflin he-
sab›n› önce vicdanlar›na sonra da Türkiye halklar›na ver-
melidirler. Çünkü insan olman›n temel koflulu gerçe¤i sak-
lamamak, bu onur size çok fley kazand›r›r, sizin için bir
ar›nma öz elefltiri olur. Emir veren faflist komutanlar için
insanl›¤a yapt›klar› zulümden dolay› yarg› yolunu açar.
Unutmay›n hukuk çok yüce bir kavramd›r bu mesle¤e bafl-
larken adil olaca¤›n›za yemin ettiniz, namus sözü verdiniz,
baflta eflinize, çocuklar›n›za, insanl›¤a ve de en önemlisi
kendinize sayg›n›z varsa yemininizi yerine getirin. Hukuk-

çu, olarak bu ülkenin gelece¤ine, demokrasiye, sizin de
katk›n›z olsun sizin deyiminizle “hukuk herkese laz›m olur”
bak›n 12 Eylül adaletinin savc›s› adaletlerini nas›l anlat›-
yor. “10 Haziran 1981 gecesi saat 02.00’de Veysel’in anne-
si, babas› ve erkek kardefli geldi. Güvenlik aç›s›ndan sak›n-
cal› bulundu¤u için cemsenin içerisinde oturan Veysel’le
birer dakika görüflmelerine izin verildi. Kucaklaflmalar›na
dahi izin verilmedi. Anne ve babas› a¤l›yordu kardeflinin
“sen inand›¤›n bir dava u¤runa ölüyorsun bunun için onur
duymal›s›n korkmadan git ölüme” dedi¤ini duydum. Kar-
defl Güney’in an›nda eli kelepçelendi ve sorgulanmak üze-
re götürüldü. Annesi a¤l›yordu, kulunuz, köleniz olay›m bu
o¤lumu bana ba¤›fllay›n” diye yalvar›yordu. Bu ç›rp›n›fllar›
ne Veysel’i ne de kardeflini kurtaramad›. ‹flte 12 Eylül ada-
letinden bir kesit 25 y›l 16 gün sonra bir savc› kendi vicda-
n›yla hesaplaflarak kamuoyuna aç›kl›yordu. Daha aç›klana-
cak çok fley var bu ülkenin kaderi bu olamaz. Türkiye hal-
k› birkaç generalin ve eli kanl› cellatlar›n utanc›n› tafl›mak
zorunda de¤il. “Veysel’in son iste¤i sigara içmek ve baba-
s›na mektup yazmakt›. Yazd› ancak mektup, örgüt propa-
gandas› içerdi¤i gerekçesiyle babas›na verilmeden mah-
keme dosyas›na kondu. Yar›m kalm›fl sigara paketi ve çak-
ma¤›n› babas›na vermemizi istedi. Mete Göktürk devam
ediyor “‹dam sehpas›na ç›karken Che Guevara’n›n ünlü
“ölüm hofl geldi sefa geldi” dizelerini ba¤›ra, ba¤›ra oku-
yordu. O ölüme giderken yan›nda avukat› dahil hiç kimse
yoktu. Ona yabanc› olmayan tek fley kendi sesiydi. Aya¤›n›n
alt›ndaki sandalyeyi, slogan atarak kendisi itti.” Elbette öy-
le olacak bay savc›, halk için ölümü göze alanlar›n hangisi
uflak ve sat›l›k faflist Mustafa Pehlivano¤lu gibi yalvard› ve
yalvarmaz da, onlar inand›klar› davaya insan gibi inan›r ve
de can›n› gerekti¤inde vermesini bilir. Çünkü gelecek ço-
cuklar›m›z›n dünyas› böyle kurulacak, insanl›k yar›nlara
inananlar›n omuzlar›nda yükselecek. Bitirirken tekrar ça¤-
r›m insanl›¤a katk›n›z olmas›n› istiyorsan›z, demokrasiden
yana iseniz, çocuklar›n›z ça¤dafl bir ülkede yaflamas›n› is-
tiyorsan›z, gerçekleri kamuoyuna aç›klay›n. Bugün olmasa
da yar›n, gerçekler gün yüzüne ç›kacak “çünkü gerçekler
inatç›d›r.

‹BRAH‹M ÇEL‹K

Hani bilgiden sözetmiflken, kültürün bilgi ile olan
iliflkisini de anlamak gerekiyor. Kültür bilginin bir
parças›n› oluflturmaktad›r. Kültür bilgiyi, bilgi ise
kültürü tamamlar. Hangi bilgiye sahipsen, öylede bir
kültüre sahipsin demektir. ‹kisi birbirini tamamlar ve
flekillendirir. Kuflkusuz her birimizin duydu¤u, tan›k-
l›k etti¤i bu terimler s›kl›kla karfl›m›za ç›kar. Söylem-
lerde, tart›flma ortamlar›nda, bas›n alan›nda, hatta aji-
tatif ortamlarda bu terimleri daha çok duyar›z. 

Peki sürekli kula¤›m›za gelen bu sözcüklerin, ger-
çeklikle alakas›n› çözebiliyormuyuz? Kimlerin neden
ve nas›l ifade etti¤ini, ne amaç için kullan›ld›¤›n›n
ay›rd›na varabiliyormuyuz? Bu sorular›n yan›t›n› bu-
labilmenin anlafl›l›r bir tek yolu vard›r. Oda, kültürü
genellefltirerek, kültür farkl›l›klar›n› vede varolufl ne-
denlerine bakarak, bir flekilde anlafl›l›r olmas›n›n im-
kanlar› elde edebiliriz. 

Mesela, demokrasi kültürü, halk kültürü, savafl
kültürü, burjuva kültür vs. vs. ço¤altabilece¤imiz de-
¤iflik toplumsal katmanlar› içine alan flekillenmelerin,
her birisinin kendisine has flekillenifllerini  kültür ile
alakaland›r›z. Do¤al olarak bu böyledir vede öylede
olmas› gerekiyor. Burda sorun olan fazlaca farkl› kül-
türlerin varolmas› de¤ildir. Tam tersine çok de¤iflik
kültürlerin varolmas› zenginliktir. Ancak, bahsini et-
meye çal›flt›¤›m›z bu zenginliklerin ötesinde, çok da-
ha önemli bir durum vard›r. Oda, s›n›fsal kökenine te-
kabul eden iki ayr› kültürden sözetmenin zorunlulu¤u
üzerinde durma ihtiyac›n› görüyoruz.

Zira, nas›lki toplumda istesekte istemesekte, iradi
olarak yada irademiz d›fl›nda her birimiz bir s›n›f›n
üyesi durumundaysak, ayn› flekilde, ahlaki ve kültürel
davran›fl ve flekillenmemizde ayn› flekilde varolan iki
ayr› kültürden birinin sahip oldu¤u kültürel de¤erleri-
ne yak›n duruyoruz demektir. Elde etti¤imiz veya do-
¤all›¤›nda sahip oldu¤umuz bilgiler kültürel flekille-
niflimizi haz›rlar. Bununla davran›fllar›m›z›, hareketi-
mizi vede gelece¤imizi düzenleriz. Birey, Aile, top-
lum, kurum vede devrimci kültürümüzü bu bilgi zen-
ginli¤i içinde gelifltirerek ileriye tafl›r›z. 

Öncesinde ise, nas›l bir toplumsal sistem içinde
yafl›yoruz? sorusunu netlefltirirsek, bilgisel ve kültü-
rel flekillenme hareketimizde tayin edici rolünü daha
iyi görme ve anlama durumunda oluruz. Burjuva sis-
temin iki özelli¤ini anlafl›l›r k›larsak, san›r›z kafi ola-
cakt›r. Bu iki özellikten birincisi savafl kültürü, ikinci-
si, sömürü kültürüdür. Dünyam›z›n sürekli tan›kl›k et-
ti¤i savafl gerçekli¤i vard›r ve bu tesadüfi bir hareket
de¤ildir. Bu günkü Emperyalist-kapitalist sistem,
kendince bu yöntemle (savafl yöntemi ile) toplumu,

giderek dünyay› flekillendirme ve ona yön vermeyi
hedeflmektedir. Savafl yürütürken, bu eylemini uydu-
ruk gerekçelerle hakl› göstermeye çal›fl›r. Kendince,
böylesi bir hareketi yapma zorunda kald›¤›n›n imaj›-
n› yaymaya çal›fl›r. Kendi öz kimli¤ini gizleme yönte-
mini benimser. Fakat sonuçta her ne gerekçe olursa
olsun, gerici savafl›n hiçbir dayana¤› ve hakl› yönü
olamaz, olam›yacakta. Ama gerçek fludur ki, savafl ç›-
karm›yan bu sistemin ayakta kalma flans›n›n yüzde s›-
f›r oran›nda olma durumudur.

‹kinci özelli¤i, yürüttü¤ü bu haks›z savafllar yoluy-
la afl›r› derecede kar elde ederek, varl›¤›n› devam et-
tirmesidir. fiu anda canl› olarak tan›kl›k etti¤imiz ve
yaflad›¤›m›z Lübnan, Filistin iflgali bu mant›¤›n sonu-
cudur. Yani dünyan›n tüm zenginliklerine sahip olma
ve dünyay› tümden bu gerici ç›karlar› u¤runa deneti-
mi alt›na alma gayretidir. Özcesi, bahsini etti¤imiz
burjuva kültür, savafl ve sömürü kültürüdür. Bunun
karfl›s›nda duran bir alternat›f kültür vard›r. Bu kültür,
savafl ve sömürüden kurtulma, ona son verme davra-
n›fl›ndan vede eyleminden oluflan halkç› devrimci kül-
türdür. Canl› dünyada her fleyin kendi karfl›t› ile varol-
ma realitesi, objektif olarak bu gerici ve haks›z duru-
ma karfl›, yeniyi yaratma, haks›z olan›n karfl›s›nda
durma bilinci ve eyleminin yarat›lmas›n› ortaya ç›ka-
r›r. Zaten ç›karm›flt›r. Tamda bunun bilincinde olarak,
günlük hatta anl›k yaflam›m›z› buna uyarl›yarak gel›fl-
tirme ihtiyac› vede zorunlulu¤u buradan do¤maktad›r. 

Yaflam› ö¤renme bilincinin geliflmesine paralel
olarak, elde edilen bilgilerin bu anlamda kaç›n›lmaz
olmas›, yeni durumun ortaya ç›kmas›n› kaç›n›lmaz
k›lmaktad›r. Bilgi eylemi örgütleme durumuna geç-
mifltir. Yan yana yürüyen iki fleyin yani eski ve yenin
çat›flmas› yeni süreci bu flekilde gelismeye tabi tutma
durumuna getirmifltir.  Geliflen yeni durumun, eski-
sinden temelden farkl›l›k arzetmesi de bunun sonucu-
dur. 

Ne varki, bu de¤iflim ve dönüflüm sürecini belli se-
viyelerde yaflarken, tamda bu noktada, elimizde ol-
madan, giderek çürümeye yüz tutan, hala içinde yafla-
d›¤›m›z bu sistemin dünden bize kazand›rd›¤› al›fl-
kanl›klar›n›n bir ço¤unu üzerimizde tafl›r, ondan etki-
leniriz. O'nun ahlaki ve kültürel de¤er ve al›flkanl›kla-
r›ndan bir türlü kurtulamay›z. Yar›n› görememe, ya-
flamsal özelliklerinin fark›nda olmad›¤›m›zdan, dü-
nün yada flu anda yafl›yor olmam›z sonucu, bunun et-
kilerinden yola ç›karak karar verir, sonuçlar ç›kar›r›z.
Buda eskinin biraz daha uzun ömürlü olmas›na yar-
d›mc› olmaktan baflka bir anlam› olamaz.

Yeni Albümüyle 
Zelemele
Dinleyenleri biliyor hayli zaman oldu Mem'in sesin-

den „gürültüler“(Zelemele) duymayal›.

Bu uzun aradan sonra; toplumsal çözülüfle yönelik

elefltirileriyle, insan›na, kültürüne, dogas›na topyekün

sald›ran iktidara karfl›  baflkald›r›s›yla ve tabi ki aflkla

„Munzur O“diyerek geldi yeni albüm...

Munzur O, dokuz parça ve bir remixten olufluyor. Par-

çalar›n tümünün söz ve müzigi Mem'e ait. Albüm  bir an-

lam›yla müzikal düzenlemeleriyle melodik yap›s›yla  de-

nemeler birleflimi diyebiliriz. Bu yan›yla daha önceki

çal›flmalar›ndan (Sek-Ameyme) farkl›l›k içermekte.

Mem'de; kendisini belli bir tarza, kal›ba ait hissetmedigi-

ni, içinde biriktirdiklerini en iyi ifade edebilmenin aray›fl› oldugunu söylüyor. Bu nedenle albümü dinler-

ken sürprizlere aç›k olmak laz›m. Öyle ki sadece kemanlara dayal› duygusal bir parçan›n ard›ndan, sade-

ce haz›r semple'lardan oluflan“hip hop“bir parça gelebiliyor.

„Denemek istedim, sadece ba¤lamaya dayal› bir parça sadece elektronik gitara dayal› bir parça nas›l

olabilir diye. Bence iyi oldu. “diyerek  albümünün  müzikal yap›s›n› olufltururkenki amac›n› özetliyor.

Albümdeki bir baflka yenilik de sosyal, toplumsal olaylara yönelik net bir tav›r al›fl ve sosyal mesaj-

lar içeren flark›lar›n  yogunlu¤u. Albümüne yönelebilecek “ajitatif“ elefltirisini hat›rlatt›g›m›zda Mem

“Müzigi yaflamdan kopuk görmüyorum, bunlar benim yaflad›g›m, meyil gösterip ilgilendigim konular.

Günlük yaflam›m›n faaliyetleri, sohbetlerim. Elbetteki flark›lar›m›n temas› da bu olacak “diyerek  çal›fl-

mas›nda ki bu yan›n alt›n› çiziyor. Bir yandan Almanya'da bir kaç kültür aras›nda kal›p öz kültürüne ya-

banc›laflan, deger yitimine ugrayan insanlara, öte yandan memleketi Dersim'de  yaflanan sosyal çözülüfle

ortak olan, yozlaflan insanlara „k›rg›n›m“ diyor ve k›rg›nl›g›n›  „bazen genelevde bazen otelde seks par-

tilerinde“ dizesindeki gibi aç›k; “yaramaz,iflbirlikçi insani vatan›m›zda istemeyiz“ dizesi gibi sert ve net

dile getiriyor. Ve ille de Munzur O diyor. Çünkü devletin yapmay› planlad›g› 8 baraj  bir do¤ay› bir flor-

yay› mahvetmekle kalmayacak  gelecekte düflledigimiz  komünal yaflam›n hayata geçirilebilecegi nadir

ve uygun yerlerden biri olan „Dersim“i de yok edecek. Bunun için hem Dersim'liler hem de insanl›¤a ve

gelece¤e dair sözleri olan herkes daha gerçekci direnmeli! Bunun için herkes „Munzur O“demeli! Bunun

için „Munzur O“! Munzur O iktidar sahiplerinin sözlerine ve uygulamalar›na karfl›l›k halklar›n cevab›n›n

Mem'ce bir cümlesi. Slogan›; diyerek bitiriyor sözlerini. Ve bize de Mem'in ç›gl›g›na,sesine kulak ver-

mek; kültürümüze, güzelliklerimize, de¤erlerimize, do¤am›za sald›ranlara karfl›  onunla birlikte Munzur

O demek kal›yor.

Son zamanlarda arka arkaya Zazaca çal›flmalar yap›l›yor müzikal alanda. Belki
bir kaç nesil sonra kaybolma tehlikesiyle karfl› karfl›ya olan bu dili flark›lar›yla
yaflatmaya, gelecege tafl›maya çal›fl›yor Dersim'li müzisyenler. K›rk gözeli Mun-
zur'un h›rç›n, uslanmaz çocuklar› aflklar›n›, isyanlar›n›, destanlar›n› paylafl›yor-
lar bizimle. ‹flte bunlardan biri de Zelemele.

Ö¤renmek insana mahsus bir olayd›r. Her insan
yaflad›¤› ve karfl›laflt›¤› olaylardan belli sonuçlar ç›-
kar›r. Bununla bilgi seviyesini gelifltirir. Olay ve ol-
gulara karfl› duyarl›l›¤›n› gelifltirdi¤i gibi, elefltiri gü-
cünü de art›r›r. Bilgi edinme süreci kiflinin sahip ol-
du¤u mevcut kapasiteyi zorlar ve çeliflki vede elefltiri
hazinesine ivme kazand›r›r.

Bilginin sonsuzlu¤u ve zenginli¤i sonucu, ö¤ren-
dikçe ö¤renilmesi gereken yeni bilgilerin ihtiyac›n›
ortaya ç›kar›r. Bazen kifli fark›nda olmadan, bilgi ha-
zinesinde ki geliflmeye paralel olarak ortaya ç›kan ye-
ni bilgi edinme ihtiyac› karfl›s›nda, kendini «bilgizlik-
le» suçlama tavr›na da girer. Oysaki burda ortaya ç›-
kan bilgisizlik olay› de¤il, bilgi zenginli¤ini art›rma-
ya duyulan ihtiyaçt›r. Elde edilen her yeni bilgi, bafl-
ka bilgilerin elde edilmesinin ihtiyac›n› beraberinde
getirir. Ayn› flekilde ‹nsan›n her fleyi illede bilme im-
kan ve olana¤›da yoktur. Ne varki ö¤renilen fleylerin
do¤ruya yak›n olmas›, elefltiri ve de¤erlendirmelerde
daha do¤ru karar verme ve do¤ru sonuçlar ç›karmas›-
na yard›mc› olacakt›r. 

Bilgiyi edinirken, bilgi edinme kaynaklar›na yada
yöntemlerine de vurgu yapmak gerekiyor. Her birimi-
miz, bilgiyi iki flekilde ediniriz. Dolayl› ve direk bil-
giler. Yani günlük yaflam›m›zda karfl›m›za ç›kan fley-
lerden direk ögrendiklerimiz ve belli araflt›rma vede
inceleme sonucunda kazand›¤›m›z bilgiler. Ancak
bunlarla yaflam›m›za yön veririz. Sahip oldu¤umuz
düflünce gücü günlük yaflam›m›z› bir flekilde etkiler
ve yönlendirir.

Her davran›fltan, her harekettten sonuçlar ç›kar-
mak, elefltiriye tabi tutmak, kendimizden bafllamak
üzere, çevremizi giderek bütün bir toplumu de¤erlen-
dirmeye tabi tutmak vede dünyasal sorunlar›n bizleri
nas›l da yak›ndan etkiledi¤inin de fark›na varmam›z›
yard›mc› olacakt›r. Bazen en yak›n›m›zda, yan›bafl›-
m›zda ortaya ç›kan bir hareketin neden ve sebepleri-
nin tarihsel toplumsal olgular›n derinliklerinden gel-
di¤ini anlar›z. Fakat ço¤u zaman, sahip oldu¤umuz
s›n›rl› bilginin bu sunuca varmam›za olumsuz etki
yapmaktad›r. Çünkü ; karfl›m›zda ki sorunu anlayabi-
lecek bilgi seviyesine sahip olmad›¤›m›zdan ötürü,
genellikle sonuçlar üzerinde dururuz. Yada kayna¤›na

inmeden, geliflmeleri fark›nda olmadan kökeninden
kopararak de¤erlendirme durumunda oluruz. 

Bu davran›fl biçimi, ço¤u zaman meselelere karfl›
ön yarg›l› davranma yanl›fll›¤›na düflürmektedir. Bir
fleyi de¤erlendirirken veya elefltiriye tabi tutarken, ne-
den ve sebeplerden yola ç›karak sonuca gitmek yeri-
ne, kafam›zda tasarlad›¤›m›z flematik bilgi, do¤ru
do¤ru anlay›fl veya elefltiri diye ileri sürmeye çal›fl›-
r›z,  davran›flta bulunuruz. Örne¤in savafl olay›n› de-
¤erlendirecek olursak, savafl bu günün olay› olmad›¤›
gibi tarihsel bir geçmifli vard›r. 

Bu anlamda tarihsel kökenine inmeden, burdan in-
celeyerek sonuca gelmezsek savafl›n mant›¤›n›,uygu-
lan›fl amac›n›, mant›¤›n› anl›yamay›z. 

Örneklerimizi ço¤altabiliriz. Bir anda karfl›m›za
birden fazla sorun ç›kar. Zira mevcut tarihsel dönem
itibariyle zaten sorunlar ve çeliflkiler aral›ks›z bir biri
ard›na karfl›m›za ç›k›yor vede yaflam›m›z›n bir çok
alan›n› etkisi alt›na al›yor. Hiç biri nedensiz olma-
makla birlikte, sorunlar›n ve çeliflkilerin neden ve se-
beplerini, kendi dar alan›m›zda arama tutumunu be-
nimseriz. Varsa ekonomik sorunlar›m›z kesinlikle so-
rumlusu kendimiz de¤iliz. Sistemden kaynakl› haks›z
vede eflitsiz bölüflüm yasas›s›n›n ciddiyetle korunmufl
olmas›n›n sonucunda, bu yaflamla buluflma durumun-
da kal›r›z. Yoksa flu anda kamp›m›za kat›lan kimi ar-
kadafllar›m›z›n, düzenli olmasada, belli aral›klarla en
do¤al hakk› olan tatil hakk›ndan bile yararlanamam›fl
olmas›n› baflka türlü izah edemeyiz. 

En basit yöntemiyle, «kendi hatas›d›r» diyenlerde
belki olacakt›r. Ama her ne olursa olsun, karfl›m›zda
somut bir örnek duruyor. Bu örnek bir iki kifliyle s›-
n›rl› olmufl olsayd›, bir flekilde anlafl›l›r olabilirdi. Ya
dünyada bu say›y› yüzde oran›na vurdu¤umuzda, kar-
fl›m›za ç›kan rakam›n ne boyutta oldu¤unu gördü¤ü-
müz anda buna nas›l bir cevap verece¤iz. 

‹flte tam bu noktada, varolan çeliflkiler yuma¤›
içnden ç›kabilmenin bir tek geçerli yolu kal›yor, oda
yaflamdan çok fley ve do¤ru fleyler ö¤renmekle ancak
do¤ru de¤erlendirmede bulunabilir, iyi sonuçlar ç›ka-
rabiliriz. Bu davran›fl biçimi bizi güçlendirir vede ge-
lifltirir. Daha çok baflar›l› birliklelikler kurmam›z›n
olanaklar›n› yarat›r.  

Ama hangisi? Yaflamdan neler ö¤reniyoruz?Kültür:

Gerçekler inatç›d›r
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Her gün TV'de, gazetelerde radyoda neredeyse s›radan bir olay gibi  „…çocuk,
...sivil yaflam›n› kaybetti“,  „…kifli evlerine düflen bombayla öldü“, “Abluka alt›na al›-
nan  ''flehrinde su,ilaç ve yiyecek malzemesi s›k›nt›s› çekiliyor.“; haberleri dinliyo-
ruz. Bafll›klar hep ayn› sadece Ülkenin, flehrin ad› degifliyor. Bazen Saraybosna, ba-
zen Kosova, Kabil, Ba¤dat, son zamanlarda s›kça  Güney Beyrut, Kana , Gazze oluyor.

Emperyalizm ve iflbirlikçileri özellikle son 20 y›ld›r dünyaya kanla yeni bir düzen
vermeye çabal›yor.Kimse karfl› ç›kmas›n,“HAYIR“demesin istiyorlar.Onlar›n modern
insan dedi¤i;gözleri ba¤l›, kulaklar› sa¤›r,yürekli nas›rl› birer robot sadece.Dehflet
içinde savafl görüntüleri izleyip ertesi gün normal bir yaflam sürmemiz,al›flmam›z
isteniyor.

ALIfiMAYACA⁄IZ !
Dün Balkanlar'da, Afganistan'da, Somali'de, bugün Ba¤dat’ta, Beyrut’ta, her gün

Bat› fieria'da, Ramallah'da, Gazze'de öldürülen, katledilen, yaln›z o ülkede yaflayan-
lar, yaln›z o ülkenin çocuklar› de¤il tüm insanl›kt›r.  Haftalard›r bombard›man alt›n-
da tutulan Beyrut de¤il, vicdanlar›m›zd›r !  Ve ne hikmetse dillerinden “insan hakla-
r›, “dünya bar›fl›”, ”medeniyet” nakaratlar›n› eksik etmeyen Birleflmifl Milletler, Av-
rupa Birli¤i gibi sözde demokrasinin ve bar›fl›n bekçisi kurumlar; terör demagojisi-
nin arkas›na s›¤›narak, i¤renç bir ikiyüzlülükle susmaktalar.

Do¤ru ortada bir terörizm gerce¤i  ve tüm dünyan›n gelece¤ini tehdit eden bir
terör makinas› var.Bu terörist dünyay› kendisi için diledi¤ince dü¤meye bas›p savafl
oyunu oynayaca¤›, kana bulayaca¤› “global bir köy”haline getiren ABD (ve flayet
meflru bir devletse(!) ki de¤il) 1948'den beri askeri üniformalar›yla Filistini, Ortado-
¤u’yu cehenneme çeviren ‹sraildir.Bunun ad› Emperyalist,Siyonist terördür.Bu çok
uluslu terör azg›nca sald›r›yor.Savafllarda en büyük bedeli yine kad›nlar,çocuklar
ödüyor.Yap›lmak istenen umutsuzlu¤u dehfleti hakim k›lmakt›r.Ama biz inaniyoruz
ki; Bu önüne geçilemez , durdurulamaz san›lan savafl ve terör makinas›n› durdura-
biliriz.

Biz inan›yoruz ki;
Yahudi-Arap, Müslüman-Hiristiyan,Türk-Kürt, Sünni-fiii tüm halklar›n birbirini

bo¤azlamad›¤›, uçaklar›n ölüm kusmad›¤›,  may›nlar›n can almad›¤›, silahlar›n ken-
dilerini taflla savunan çocuklara yönelmedi¤i ,onurlu, adil,bar›fl içinde yaflanan bir
Ortado¤u, bir dünya mümkün.

Ve biz yüzy›llard›r her türlü ac›y›, ezilmiflli¤i, iflkenceyi,savafl›n sonuclar›n› yasa-
m›fl kad›nlar olarak; Al›flmay›, Susmay›, Kan›ksamay› reddediyor; tav›r al›yoruz.

Ezilen, horlanan, yok say›landan yanad›r tavr›m›z.
Yerimiz “Yeryüzünün Lanetliler”nin yan›d›r.

Yerimiz emperyalist sald›rganl›¤a, siyonist iflgale direnenlerin yan›d›r.
Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi olarak; ABD ve ‹srail’in Irak, Lübnan ve Filis-

tin’e yönelik iflgal ve sald›r›lar›n› protesto ediyor, tüm insanl›¤› Ortado¤u halklar›y-
la dayan›flma içerisinde olmaya ca¤›r›yoruz.

Emperyalist ‹flgale ve Siyonist Sald›r›lara Hay›r!
Ortado¤u Ortado¤u Halklar›n›nd›r!         

Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi Genel Konseyi / 12.08.2006 

21.Yüzyıl  emperyalist saldırganların
arka arkaya vahfli saldırılarıyla baflladı
ve devam ediyor. Kıta Avrupası ve Ameri-
ka dıflında kalan halklar için bu gündelik
yaflam haline gelen bombardıman, iflgal,
sürekli savafl demek oluyor.

Hem fiili hem de ideolojik bir kuflatma
altındayız. Abarttı¤ımız söylenebilir ama
özelliklede kadınların ma¤dur edildi¤i bir
kuflatma bu. 2000’li yılların baflında “21.
Yüzyılın Kadınların Milenyumu olaca¤ı”
,”kadının geliflmifl bilgi toplumunda ev-
rensel boyunduruklarından kurtulaca¤ı”
argümanıyla ideolojik olarak kadınları
yanına çekmeye çalıflan emperyalist mak-
yajın ömrü on yıl bile sürmedi. Günlük ha-
berler, günden güne bafl edilmesi zorla-
flan yoksulluk altında çaresizleflen,yozla-
flan kadınların trajedisiyle dolu.Da-

yak,cinsel sömürü, fuhufl... yoksulluk,ifl-
sizlik,e¤er varsa dört duvar arasına hap-
sedilmek…Ve  hergün sinir sistemimizi
nasırlafltırmak istercesine vahflileflen sa-
vafl...Emperyalizmin milenyum paketin-
den payımıza düflenler.Zaten yüzyıllardır
gündelik yaflamı  ola¤anlaflmıfl sıradan
fliddetle örülü kadının, bu kuflatmaya
karflı savaflın öznesi olması kaçınılmaz
bir zorunluluk.

Bazen süreç çeliflkileri öyle belirgin-
lefltirir ki. ‹flte bugün kadınlar açısından
sistemin kendini gizleyemedi¤i,çeliflkileri-
nin üzerini örtemedi¤i, kadınca bir deyim-
le 'makyaj tutmadı¤ı' bir  dönemdeyiz.
Ola¤an yaflamımızın akıflı içinde görüyo-
ruz bunu.Bilinen bir gerçek; Avrupada ya-
flayan göçmen kadınların çalıflma alanı
a¤ırlıklı olarak temizlik iflleri.E¤er içimiz-

de flanslı olanlar meslek yapabilme ola-
na¤ı bulabilirse ya da ev ifli, çocuk bakımı
çemberini kırıp dil ö¤renebilirse farklı
alanlarda çalıflabiliyor. Bu gün üç-dört
kadın ne zaman biraraya gelse ek gelir
olarak çalıflmak iste¤inden ama ifl bulu-
nulamadı¤ından bahsediyor. Çalıflma ko-
flulları ise ters orantılı olarak a¤ırlafl-
makta. Yükselen ev kiraları, gelir yeter-
sizli¤i, düflen alım gücü ister istemez soh-
bet konumuz oluyor. Belki istatistik veri-
lerle konuflmuyor bu kadınlar ya da sis-
tem tahlil etmiyor. Ama öyle ya da böyle
gündelik yaflamın gerçe¤ini,yani emper-
yalizmin politikalarının günlük yaflama
yansıyıflını yaflıyor, dile getiriyor.

Verilere baktı¤ımızda durum çok da-
ha açık; “AB ortalamalarına göre üniver-
site mezunu her 100 erke¤e karflı üniver-
site mezunu 110 kadın düflmesine ra¤-
men erkekler arasında %8,9 olan iflsizlik
oranı kadınlar arasında % 12,3. Ev iflleri
yükünün ezici a¤ırlı¤ı ABD'de %64, Alman-

ya’da %71, ‹ngiltere'de %72 oranında
kadınların sırtında.(1)

Öte yandan ABD'nin Orta-do¤u'ya mü-
dahalesiyle her gün dehflet görüntülerine
bo¤uldu¤umuz savafl... Kalkan uçaklar
her gün anaların yüre¤ini bombalıyor ve
biz savaflın dayanılmaz sonuçlarıyla ba-
fletmek zorunda bırakılan kadın gerçe¤i-
ni bir kez daha görüyoruz.Yıkıntılarda
sevdiklerine dair bir iz arayan kadınlar..
evini, köyünü terkedip bilinmeze do¤ru
göç yollarına düflen kadınlar... kurflun-
lanmıfl,cansız bedenciklere sarılıp acısını
öfkeyle yo¤uran kadınlar... Bu koflullar
altında yazımızın baflındaki ma¤duriyet
tespitimizde, kadınların anti-emperyalist
mücadelenin, devrim mücadelesinin öz-
nesi oldu¤u tesbitimizde abartı de¤il ger-
çektir.. Bize düflen çaresiz olmadı¤ımızı
göstermek, bize düflen kadının du-
yarlılı¤ının sınırlarını tüm insanlı¤ı kap-
sayacak flekilde geniflletmek, bize düflen
örgütlenmek-örgütlemek ve kazanmak.

Emekçi

AYRILIK
“Ölüm ile ayr›l›¤› tartm›fllar”

Elli gram a¤›r gelmifl ayr›l›k”

Bir halk ezgisinden iki m›sra. Ayr›l›kla ölümün k›yasland›¤›nda, ayr›l›-

¤›n daha zor oldu¤unu kimbilir belki bir roman›n bütünü dahi bu kadar et-

kin anlatamaz. Ölür kurtulursun. Ama ayr› iken ac›n›n zirvesinde yaflam

ar›yorsun. Buluyorsun ama kavuflam›yorsun. Zaten ayr›l›k da orda bafll›-

yor. Bafllad›¤› yerde en etkin ilaç a¤lamak oluyor. A¤lamay› her ayr› düflen

de beceremiyor. A¤lamak herkesin kar› de¤ildir. Kirli kepazeli¤in ürünü

olarak peydahlanan a¤lamay› ve a¤lamalar› saymazsak, a¤lamak insan ol-

man›n en güzel de¤erlerindendir. Aflk olsun erdemlice a¤layanlara.

“Erkekler a¤lamaz” gibi insanl›k d›fl› ve kad›n› afla¤›lay›c› söylemler,

esasta ‹slam’›n kad›n› küçük gören yaklafl›m›ndan kaynaklan›r. “Ne avrat

gibi a¤l›yorsun lan”, “Erkek ol o¤lum a¤lama” Burada asl›nda insan afla¤›-

lan›yor. Görünüfl kad›n üzerine inflaa edilmifltir ama özünde kad›n›n etek-

leri alt›ndaki erkek afla¤›lan›yor. Bu tür resil yaklafl›mlar a¤lamak ihtiya-

c›n›n veya kaç›n›lmaz bir insani duruflun tezahürü olarak kimi erkekler

gizli a¤larlar. Ya da göz yafllar›n› gizlerler. Neden? Bir kad›n gibi a¤layarak

bir erdemli duruflu aç›kça iffla edemezler. Neden? Maalesef ço¤u devrim-

cilerimizde h›çk›rarak veya göz yafllar›m›z›n ruhumuzu serinletip, bizi in-

sanl›¤a yaklaflt›ran, bizi de¤erlerimize ba¤layan bu çelikten de daha “Er-

kek” olman›n kriteri a¤lamamakla da s›n›rl› de¤il.

“Çiçekleri sevdirmifller

A¤la k›z›l ›rmak a¤la

Sevdi¤ini övdürmezler

A¤la k›z›l ›rmak a¤la”

Anadolu insan›n›n dilinde palesenk olmufltur. “Erkekli¤e ilk ad›m› att›”

kim att›, nas›l att›? Sünnet olarak. Demek ki, yahudileri saymazsak müslü-

manlar d›fl›nda yaklafl›k 5 milyar insan›n yar›s›n› kad›n kabul edersek

öbür yar›s› nedir? Sünnetsiz olduklar›na göre ve haliyle de erkekli¤e ad›m

dahi atmad›klar›ndan bunlar nas›l ço¤al›yorlar? Halbuki sünnet bir yahu-

dilik yaratmas›d›r. ‹slam yahudilikten alm›fl, hicap duymadan kendine mal

etmifltir ve sünnet olmayanlara hakaret hala devam ediyor.

Belliki “saçmal›yorum” ayr›l›k nere sünnet nere? Bazen saçmalamakta

faydal› oluyor. Saçmal›k olmazsa gerçekli¤in ölçüsü ne olur? Eylül olur. Ey-

lül geliyor. A¤latarak geliyor. Dar a¤açlar›yla, iflkenceleriyle eylül geliyor.

Direnen devrimci önderlerin mücadeleleriyle eylül geliyor. Y›lmaz Gü-

ney’siz de olsa bir eylül daha geliyor. Biz eylülü ne kadar anlayabildik? He-

sap-kitap yapt›k m›? Devrimci ile kepazeyi ay›rt ettik mi? Süleyman C‹HAN’›

gençlerimize anlatabildik mi? 17 yafl›ndaki Erdal Eren’i anlayabildik mi?

Hiç mi hatam›z olmad›? Kifli olarak, örgüt olarak hiç mi hata etmedik?

Al›nan a¤›r yenilgiden hiç mi sorumlu de¤iliz? Bunca ayr›l›k boflam› yafla-

n›yor? En az›ndan gizli gizlide olsa a¤layabildik mi?

“Birbirini bozan izler

Kendini kendinden gizler

Al boyal› kara yüzler

A¤la k›z›l ›rmak a¤la”

Kusuru kabul etmek bir güzelliktir. Kusurun üstünü içi bofl ve keskin

sözlerle perdelemek, devrimcilerin de¤il, z›rtapozlar›n iflidir. Çok z›rtapoz

var. Satmad›¤› hiçbiri de¤eri kalmam›fl ama hala ahkam kesiyor. Sesi ke-

silmedikçede ahkam kesmeye devam edecek. Onlar ahkam kesmeye de-

vam etsinler. Ben flimdi flarap için a¤lamaya gidiyorum.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi
Kurulufl Kurultayını Gerçeklefltirdi.

ADKH-Giriflim Komitesi olarak bir sü-
redir Almanya, Fransa, ‹sviçre ve Hollan-
da'da faaliyet sürdüren ADKH 10 Haziran
2006 Cumartesi günü Frankfurt Haus Der
Jugend'da Kurulufl Kurultayını yaptı.

Yaklaflık 120 kadının katıldı¤ı kurul-
tayda; neden bir kadın hareketi ve giriflim
komitesinden kurultaya gecen sürecin an-
latıldı¤ı acılıfl konuflmasının ardından üye
tespiti ve divan seçimine gidildi.

Dört kıta dan kadın manzaralarının ve kadının mücadele tarihinin anlatıldı¤ı
bir sinevizyon gösteriminden sonra Giriflim Komitesi tarafından hazırlanan prog-
ram ve tüzük taslaklarının tartıflılıp oylaması yapıldı. Ayrıca Kurultay'da Avrupa
Demokratik Gençlik Hareketi Kültür Komisyonu 'Eyvah Kadınlar Örgütleniyor'adlı
oyunuyla kurultaya renk kattı. Avrupada faaliyet yürüten pek çok örgüt ve yapının
davet edildi¤i kurultaya Courage (Cesaret) temsilci ve mesajıyla katılırken;Volk-
sbewegung Peru (Peru Halk Hareketi),Tüm Nepal Kadınlar Örgütü (Devrimci), Tür-
kiye’deki Demokratik Kadın Hareketi,Demokratik Haklar Platformu,Avrupa Demok-
ratik Gençlik Hareketi, Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu mesaj gönder-
diler. Aksam geç saatlere kadar süren kurultay yeni komisyonun seçimiyle sona
erdi.

AVRUPA DEMOKRAT‹K KADIN HAREKET‹’nden aç›klama:

Emperyalist sald›r› ve siyonist iflgale hay›r!

Örgütlenelim ve Kazanal›m

Dünyaca ünlü Alman yazar Günter Grass, ‹kinci Dünya
Savafl› s›ras›nda Nazi polis örgütü SS’te görev yapt›¤›n› iti-
raf etti. ‘60 y›l sonra neden suskunlu¤umu bozuyorum’ di-
yen Grass’›n bu aç›klamas› 

Dünyaca ünlü Alman yazar Günter Grass, ‹kinci Dünya Sa-
vafl› s›ras›nda Nazi polis örgütü SS’te görev yapt›¤›n› itiraf et-
ti. ‘60 y›l sonra neden suskunlu¤umu bozuyorum’ diyen
Grass’›n bu aç›klamas› Alman edebiyat dünyas›nda büyük
tart›flma bafllatt›. Grass’›n aç›klamalar› konusunda ayd›nlar
ikiye bölünürken, baz› yazarlar, ‘E¤er Grass daha önce SS üyeli¤ini aç›klam›fl olsay-
d› Nobel Edebiyat ödülüne lay›k görülmezdi’ dedi, baz› yazarlar ise ünlü yazara des-
tek ç›kt›.

Alman yazar Günter Grass, Frankfurter Allgemeine gazetesine verdi¤i demeçte,
17 yafl›ndayken Dresden kentinde SS tank bölü¤üne al›nd›¤›n› söyledi. ‘Art›k bu yükü
kald›ramad›¤›n›’ ifade eden Grass, o günlerde SS bölü¤ünde görev yapt›¤› için utanç
duymad›¤›n›, ancak daha sonralar› bu utanc›n kendisine yük oldu¤unu belirtti. Gele-
cek ay piyasaya ç›kacak ‘Beim Hauten der Zwiebel-So¤an›n Soyulmas›nda’ yeni kita-
b›nda savafl an›lar›n› anlatan Günter Grass, 60 y›l aradan sonra ‘suskunlu¤umu bo-
zuyorum’ diyerek önemli aç›klamalarda bulundu. 

Yeni kitab›nda Grass, çocuklu¤unu, ölümden k›l pay› kurtuldu¤u savafl y›llar›n-
daki askerlik hat›ralar›n›, esir düflme olay›ndan savafl sonras›na kadar yaflanan ge-
liflmeleri anlat›yor. 

Ünlü Alman yazar›n aç›klamalar›na iliflkin yazar Klaus Theweleit, Grass’›n dikkat-
leri kendi üzerine çekmek istedi¤ini söylüyor. Tan›nan Alman Ralph Giordano,
Grass’a arka ç›karak, ‘‹yi ki bunlar› söyledi’ dedi. Edebiyat elefltirmeni Hellmuth Ka-
rasek ise, ‘Grass önceden SS üyeli¤i yapt›¤›n› itiraf etmifl olsayd› kendisine Nobel
Edebiyat ödülü verilmeyece¤i iddias›nda bulundu. Karasek, ‘Akademiyi tan›d›¤›m ka-
dar›yla onlar kesinlikle SS askeri birliklerinde görev alan ve uzun süre susan birine
vermezlerdi’ dedi. 

Günter Grass Frankfurter Allgemeinen Zeitung -FAZ gazetesine verdi¤i rö-
portaj› k›saltarak yay›nl›yoruz. 

Hat›ralar›n›za ‘So¤an›n Soyulmas›nda’ ismini vermiflsiniz. 
Bunun so¤anla ilgisi nedir? 
Benim bu kitaba bir flekil bulmam gerekiyordu. Bu zaten en zoruydu. Bir genel

gerçeklik var ki, o da fludur: Hat›ralar s›kça yan›lt›c› olurlar. Kusurlar› örteriz, dra-
matize ederiz ya da yaflad›klar›m›z› f›kralaflt›r›p küçümseriz. Bunlar›n tamam›n›, hat-
ta kuflkulu olaylar› da bir flekilde ortaya ç›karmak ve an›msamak istedim. Onun için
so¤an. Mesela so¤an›n soyulmas›nda, kaybolanlar ay›klan›p yeniden canlan›yor. 

Sizi hat›ralar›n›z› yazmaya ne zorlad›? 
Zor bir do¤ufl oldu¤unu söylemek istemiyorum. Ama gerçekten yazmaya baflla-

mak için baz› fleylerin afl›lmas› gerekiyordu: Zaten hat›ralar›n yaz›lmas›na karfl› te-

mel itiraz› olanlardan biriyim. Birçok yazar
yaflam biyografilerinde okurlar›na bir fle-
yin böyle oldu¤unu, farkl› olmad›¤›na inan-
d›rmak istiyorlar. Ben bunu daha aç›k bi-
çimlendirmek istedim. 

Kitab›n›zda çocukluk y›llar›n›zdan
bahsediyorsunuz. Ama ilk an›lar›n›zdan
bafllamam›fls›n›z, 12 yafl›ndaki y›llar›n›z-
dan ve savafl›n bafllad›¤› tarihi anlat›yor-
sunuz. Neden bu duraksamay› seçtiniz? 

Bu zaten savafl›n dayana¤› ve esasl›
noktas›d›r. O tarih benim için çocukluk y›l-
lar›m›n bitti¤i bafllang›c›yd›. Çünkü savafl›n
bafllamas›yla ailemizin içine d›flar›dan etki-
li olaylar girdi. Polonyal›lar›n postas›nda
çal›flan bir amcam vard›, art›k bizi ziyaret-

te gelmiyordu. Çocuklar›yla oynayam›yordum, sonradan ö¤rendim ki, kurfluna diz-
mifller. Kaflublara akrabal›¤› olan annemin bazen bize gelip gidifli oluyordu, ama ne
olduysa, art›k istenilmedi. Daha sonra geçen savafl y›llar›nda büyük teyzem bize çift-
likten bir fleyler getirir ve bizden de mazot götürürdü. Art›k o da yoktu. 

Hat›ralar›n›z canl›l›¤› için genelde d›flar›dan etken ar›yorsunuz. So¤an ve
Bernstein size girifl için sevdi¤iniz Ostsee k›y›lar›ndan destek oluyor gibi. Size ait
bir aile arflivi yok muydu bafllamak için? 

Bir mülteci olarak, 80 yafl›na giriyorum ve kendimi h‰l‰ bir mülteci olarak ad-
land›r›yorum, bana ait bir fley yok. Kendi kitab›mda flu noktalara dikkat çekmek isti-
yorum: Birlikte büyüdü¤üm Bodensee ve Nürnberg’deki baz› çocukluk arkadafllar›-
m›n hala okul karneleri var, birço¤unun çocukluk zamanlar›ndaki eflyalar› bile var.
Ama benim hiçbir fleyim yok. Her fleyim kayboldu. Sadece annemin sakl›yabildi¤i bir-
kaç resim var. Ben ma¤dur bir durumda yaflad›m, ama tabi ki bu durum ayn› zaman-
da ileride anlat›m yaz›mlar›mda olumlu rol oynayacakt›. 

Çocukluk y›llar›n›zda kaybettiklerinizin aras›nda kendi yazd›¤›n›z roman›n
notlar› da vard›. 

Evet o bir tarihi romand›. 13. yüzy›l› konu alan ve krals›z korkunç bir zamand›. 

Baldur’un sizi en sonunda Schirach’›n suçu kabullenmesinden sonra Nürn-
berg’de Almanlar›n soyk›r›m yapt›¤›na ikna oldu¤unuzu sonradan birçok defa
aç›klad›n›z. Ama flimdi ilk defa ve sürpriz bir flekilde Waffen-SS üyesi oldu¤unuzu
söylüyorsunuz. Neden flimdi? 

Bu beni çok s›k›flt›r›yordu. Y›llarca süren suskunlu¤um bu kitab› yazmama sebep
oldu. Bu art›k söylenilmeliydi, sonunda olmal›yd›. 

Size ne oldu¤unu, herhalde kendi bölü¤ünüze girdi¤iniz zaman gördünüz. Ya
da daha önceden sizi askere ça¤›rd›klar› zaman biliyor muydunuz? 

Bu biraz karmafl›k, emin de¤ilim gerçekten nas›l oldu¤unu. Beni askere ça¤›rd›k-
lar› zaman m›, bana mektup ulafl›nca m›, yoksa ulaflan rütbeli kiflinin imzas›yla m›?
Ya da Dresden flehrine vard›¤›m zaman m›? Gerçekten bilemiyorum. 

Siz o zamanlar da SS içinde olman›n ne oldu¤unu arkadafllar›n›zla hiç konu-
flabildiniz mi? Bu konu gençlerin aras›nda hiç a¤›zdan a¤za konufluluyor muydu? 

Bölü¤ümüzün nas›l oldu¤unu kitab›mda anlat›yorum. Suskunluk. Baflka bir fley
yoktu. Sadece gidiflat nereye do¤ru gidecek. Asl›nda hep hamall›k vard›, e¤itim de es-
ki aletler ile oluyordu. 

An›lar›n›zda bunlar› yazmak zorunda de¤ildiniz. Kimse sizi buna zorlayamazd›. 
Yazmama neden olan benim kendime olan bask›md›. 

Neden gönüllü olarak orduya kat›lmaya karar verdiniz? 
Ailemden ve s›k›fl›kl›klardan. Gönüllü olarak kendimi yazd›rd›m. Bu asl›nda ken-

di bafl›na garip bir meseledir. Gönüllü olarak 15 yafl›nda baflvurmufltum, ama son-
radan neden kat›ld›¤›m› da unutmufltum. Bu durum ço¤u yafl›tlar›m için de geçerliy-
di. Biz ifl hizmetindeydik ve aniden bir y›l sonra askere ça¤r› belgelerimiz masan›n
üstüne geldi. Ancak sonradan Dresden’de fark edebildim ki art›k SS’teyim. 

Suçluluk duydunuz mu? 
O s›ralar m›? Hay›r. Ama sonradan bu suçluluk duygusu beni bir utanç olarak yük

alt›nda b›rakt›. 

Kendi kufla¤›n›z›n o y›llar›n ilklerinden birisiydiniz o zamanki varl›¤›n›zdan ve
Alman tarihinden bahsettiniz. Bundan dolaya s›kça a¤›r hakaretler ve suçlama-
lar ald›n›z. 

Hitler nas›l oldu da bafla geldi. 1945’ten önce yaflananlar bir y›k›m›n göstergesiy-
di, ama koflulsuz teslimiyet de¤ildi. Çok safça dilden dile söyleniliyordu, Almanya ka-
ranl›k oldu diye. Sanki bir sürü karanl›k kifliler taraf›ndan yoksul Alman halk› bafltan
ç›kar›lm›fl havas› esiliyordu. Ve bu kesin do¤ru de¤ildir. Ben çocukluk y›llar›mda her
fleyin gündüz yap›ld›¤›n› gördüm. Ve gerçekten büyük bir hayranl›k ve uyum ile. Ta-
bii ki bafltan ç›karma sarhofllu¤u da vard›. Özellikle gençleri. Ço¤u bafltan ç›km›flt› ve
heyecanl›yd›. ‹flte bu heyecan ve bunun sebeplerinin arkas›n› perdelemek istiyor-
dum, bunu ta ‘Blechtrommel’ kitab›m› yazarken ve yar›m as›r seneden sonra bu ye-
ni kitab›mda oldu¤u gibi... BERL‹N

BU UTANCI ARTIK
TAfiIYAMIYORUM

AL‹ CENG‹Z
13 Eylül 1948 - 15 A¤ustos 2006

Bir kaza sonucu kaybetti¤imiz Ali Cengiz
arkadafl›m›z, kitle derneklerimize manevi 
güç katan, sanatsal kiflili¤iyle öne ç›kan,
kitlelerle moral güç olarak birleflen bir

kiflili¤e sahipti.
Ali Cengiz arkadafl›n ailesine ve

arkadafllar›na baflsa¤l›¤› diliyor ve sayg›yla

an›yoruz!

Fransa Demokratik Haklar Federasyonu
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“Sanatç›n›n niteli¤ini pratik belirler!”
-YILMAZ GÜNEY-

Soru: ...Proleter devrimci bir sanatç›n›n görevlerini saptarken ölçü-
müz ne olmal›d›r? 

Cevap: Herhangi bir ülkede, devrimci bir sanatç›n›n görevlerini ve so-
rumluluklar›n› saptarken, o ülkenin tarihi, toplumsal, ekonomik ve siya-
si yap›s›n›, o ülkedeki toplumsal kurtulufl mücadelesinin düzeyini, kitle-
lerin sanat ve kültür iliflkilerinin düzeyini do¤ru kavramak gerekir.

Devrimci sanatç›, devrimci tabiat› gere¤i militand›r, yenilefltirici ve
de¤ifltiricidir. Toplumsal kurtulufl mücadelesinden ayr› düflünülemez...
Devrimci mücadeleye organik bir biçimde ba¤l› olmal›d›r. Bu nedenle,
devrimci bir sanatç›, o ülkenin devrimci mücadelesinin hedefleri ve gö-
revleri do¤rultusunda görevlerle yüklüdür. O herfleyden önce bir devrim-
cidir, militand›r, sanat› devrimin bir arac›d›r, bir silah›d›r. 

Genel olarak ifade etmek gerekirse, devrimci sanat, halk›n yaflam›n›,
halk› ezen s›n›f bask›lar›n›, bu bask›lara karfl› halk›n mücadelesini, yeni
bir topluma duydu¤u özlemleri, ezen s›n›flara duyulan kini, nefreti temel
almal›, onlar›n devrimci mücadele ruhunu gelifltirmeli, halk kahramanl›-
¤›n›, halk için fedakarl›k ruhunu derinlefltirmeli, olumlu ve olumsuz in-
san örneklerini karakterize ederek mücadeleyi bütün boyutlar›yla konu
edinmelidir.

Sanat›n ana konusu, iflçiler, köylüler, halk ayd›nlar›, devrimci militan-
lar, k›saca sosyalist mücadele süreci olmal›d›r. Bu süreç içerisinde,
olumlu olumsuz, s›n›f dayanaklar›yla birlikte ifllenmelidir. ‹flçiyi anlat›r-
ken patronu, köylüyü anlat›rken toprak a¤as›n›... toprak kapitalistini,
devrimci militan› anlat›rken kaypak küçük burjuva unsurlar›... polisi...
bürokrasiyi ve devlet mekanizmas›n›n iflleyiflini de birlikte, s›n›f gerçek-
lerine ba¤l› olarak anlatmal›d›r.

Sadece toplumun objektif tan›mlanmas›, sadece elefltirel gerçeklik
yeterli de¤ildir. Devrimci sanat, toplumun geliflen güçlerinin sanat›d›r,
bu güçlerin geliflmesini ve mücadelesini sergilerken, ayn› zamanda yol
gösterici olmal›, fakat kuru sloganc›l›¤a düflülmemelidir, ifli basite indir-
gememelidir.

Toplumun geliflen güçleri önündeki engelleri, engellerin ideolo-
jik, siyasi, kültürel, toplumsal niteliklerini kavratmada devrimci sa-
nata büyük görevler düflmektedir. Devrimci sanat, sosyalist ve ileri-
ci olan› ele al›rken, gerici ve olumsuz güçleri gerçe¤e ters düflecek
biçimde ele al›rsa, küçümserse, ya da oldu¤undan çok önemserse
hayalci olur, oportünizme kayar, devrimci görevleri yerine getire-
mez. Ayn› zamanda, devrimin zaaflar›n› vurgularken, bu zaaflar› da
ne abartmal›, ne de küçümsemelidir. Devrimci sanat, devrim güçle-
rinin yar›na duyduklar› inanc› pekifltirirken, devrimin önündeki zor-
luklar› da objektif olarak belirtmelidir. 

Sanat ve kültürde, yarat›c› çal›flmam›z›n kayna¤› halkt›r, halk›n
devrimci mücadelesidir. Devrimci sanat kayna¤›n› halktan al›r,
ürünlerini halka götürür. Karfl›l›kl› etkileme ve etkilenme süreci
içerisinde halk sanat›n... sanat da halk›n geliflmesine yard›mc› olur.
önemli noktalardan biri de fludur: 

Devrimci sanat, halk›n ve özellikle gençli¤in bilincini yozlaflt›-
ran, halka zararl› düflüncelere karfl› verilen mücadelede etkin ve
güçlü bir temizleme silah›d›r. Kendinden olan fleyleri küçümseyen,
kendinden olan hey fleye güvensizlik duyan, yabanc› fleyler karfl›-
s›nda kölece e¤ilen, yabanc› olan fleylere hayranl›k duyan bir anla-
y›fl›n y›k›lmas›nda, bu anlay›fl›n maddi temellerinin kavranmas›nda,
kendine ve kendinden olanlara güven duygusunun gelifltirilmesinde
devrimci sanata büyük görevler düflmektedir. Yabanc› sigara, ya-
banc› damgal› giysiye, yabanc› müzi¤e... sanata... edebiyata, körükörüne
ba¤lanan, kendi sigaras›n›, giysisini, kendi sanat ve fikir adamlar›n› hor
gören bir anlay›fl, emperyalizmin bilincimize yerlefltirdi¤i organik ajan-
lard›r. 

Bu anlay›fl, kayna¤› ayn› olmakla birlikte, farkl› biçimlerde siyaset ve
devrimci mücadele alan›nda da belirgin biçimde kendini göstermektedir.
Biçimsel olarak taklit etmek, benzemeye çal›flmak. Hatta devrim yapm›fl
ülkelerin halk deyimlerini kullanmak, onlardan örnekler vermek... Her
ülkenin tarihi ve toplumsal koflullar› kendi devrimini ve devrimcisini bi-
çimler. Bu nedenle, flu ya da bu ülkenin devrimcilerine biçimsel olarak
özenmek, taklit etmek, ezbercilik, kopyac›l›k gibi fleyler yanl›flt›r. Bir
a¤ac›n gölgesinde a¤aç yetiflmez. Yetiflse bile o a¤ac›n gölgesinde kal›r,
kendini bulamaz. Kendini küçük gören, kendi özgücüne, kendi iflçisine,
köylüsüne, kendi siyasetine ve siyasal önderli¤ine, kendi sanatç›s›na,
kendi kültürüne dayanmayan, umudunu d›fltan gelecek yard›mlara ba¤-
layan bir halk, kesinlikle ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal bo-
yunduruktan kurtulamaz. Sözün k›sas› devrim yapamaz... yapsa bile dev-
rimini yaflatamaz.

Köylümüz darda kald›¤›nda elini havaya açar, havaya bakar, havaya
konuflur. Ama ürünü topraktan, topra¤› iflleyerek, topra¤›n kahr›n› çeke-
rek al›r. Bitkilerin, a¤açlar›n kökü topraktad›r, havada de¤il. Din kitapla-
r›nda, kökü havada olan a¤aç resimleri vard›r. Oysa as›l dayana¤›m›z
kendi topra¤›m›zdad›r. Hava havad›r. Umut d›flta de¤il, içtedir. Umut
kendi topra¤›m›zda ve kendi halk›m›zdad›r.

Her türlü olumsuz e¤ilimlere karfl› yürütülecek ideolojik mücadelenin
bir unsuru olarak devrimci sanat, do¤ru bir ideolojik ve teorik temellere
dayanmal›d›r. Sanatç›, sanatsal kayg› ve titizli¤inin yan› s›ra, bir devrim-
ci oldu¤unu ak›ldan ç›kartmamal›d›r.

Soru: Sanatç›n›n devrimci görevleri temel almas› gerekti¤ini söyledi-
niz. Bir devrimcinin görevleri nelerdir?

Cevap: Bir devrimcinin temel görevi, bilimsel sosyalizmin bilimini
özümlemek ve ö¤retilerinin propagandas›n› yapmak ve bilimsel sosya-
lizmin ilkelerine uygun bir pratik içinde yaflamakt›r. Yani, içinde bulun-
du¤umuz toplumsal ve ekonomik yap›y› do¤ru kavramay› baflarmak, bu-

na ba¤l› olarak s›n›flar aras›ndaki iliflkileri do¤ru biçimiyle de¤erlendir-
mek, s›n›f mücadelesini günlük yaflay›fl içinde sürdürmek, sömüren s›-
n›flar› ve temsilcilerini, onlar›n iç d›fl, maddi manevi toplumsal dayanak-
lar›n›, sömürülen kitlelere devrim hedefleri olarak göstermek, iflçi s›n›f›-
n›n tarihi rolünü, yani devrimin önder ve itici gücü oldu¤unu anlatmak,
kitlelerde devrim iste¤i ve heyecan›n› kabartacak propaganda ve ajitas-
yon çal›flmalar› yapmak, emekçi kitlelerin ekonomik, demokratik, siyasi
hareketlerine kat›lmak, hem kendisini, hem de kitleleri örgütlemektir.
Ayr›ca emekçi kitlelerin dikkatini s›n›f hedeflerinden flafl›rtmak için giri-
flilen gizli kapakl› oyunlar› bozmak, onlara günlük isteklerini en do¤ru
bir biçimde ifade edebilmeleri için yard›mc› olmak, bütün çal›flanlar›n,
ulusal ve uluslararas› planda ç›karlar›n›n birli¤ini, devrimin dostlar›n› ve
düflmanlar›n› kavratmak, bir devrimcinin genel görevleri aras›nda saya-
bilece¤imiz çal›flmalard›r.

‹flte, proleter devrimci sanatç› da çal›flmalar›n›, devrimci mücadelenin
organik bir unsuru olan sanat›n›n araçlar›yla gerçeklefltirecektir. Sanat›n
yapt›¤›n› herhangi bir bilim dal› gerçeklefltirseydi, sanata gerek kalmaz-
d›. Demek istedi¤im fludur: Sadece do¤ru fikirlerin kabaca aktar›lmas›
de¤il, yeni toplumsal süreç içerisinde insan›n çalkant›lar›n›, umutlar›n›,
ac›lar›n›, coflkular›n›, sanat›n›n hamuruyla yo¤urarak anlakabilmek; ya-
ni sanatç› sezgi ve duyarl›¤›n›, yetene¤ini katabilmek.

Soru: Size proleter devrimci bir sanatç› denebilir mi?
Cevap: Bir sanatç›n›n kendisine "ben proleter devrimci bir sanatç›-

y›m" demesi, ya da yak›nlar›n›n ona "proleter devrimci sanatç›" ad›n› ya-
k›flt›rmas›, onun proleter devrimci bir sanatç› oldu¤unu göstermez. Sa-
natç›n›n niteli¤ini prati¤i belirler. Amac›m proleter devrimin bir savaflç›-
s› olmakt›r. Proleter devrimci saflarday›m. Prati¤im ad›m› ve yerimi be-
lirleyecektir.

(Y›lmaz Güney, “Kayseri Konuflmalar›”
Siyasal Yaz›lar I, sayfa 15-20, May›s Yay›nlar›) 

Toplumsal devrim sürekli bir de¤iflme
ve de¤ifltirme hareketidir

Arkadafllar›m,
Toplumsal devrim, s›n›fsal temelleri olan, kesintisiz bir de¤iflme ve

de¤ifltirme hareketidir. Çeflitli zorluklarla dolu, uzun, sanc›l› bir tarihi
dönemi kapsar. Ac›lar›, sevinçleri, baflar›lar›, yenilgileri, yükselifl ve dü-
flüfl devrelerini içerir.

Toplumsal devrimleri zorunlu k›lan, uzlaflmaz boyutlara ulaflan top-
lumsal çeliflmelerdir. S›n›fl› her toplum, uzlaflmaz s›n›f çeliflmelerini
ba¤r›nda tafl›r. ‹flte devrimleri gündeme getiren bu çeliflmeler, çeliflmele-
rin çözümü için gerekli olan s›n›f güçlerini, bütün mücadele silahlar›yla
karfl› karfl›ya getirir. S›n›f siyasetlerini, ideolojilerini, taktik tav›r ve dav-
ran›fllar›n› da bu süreç içerisinde biçimler.

Toplumumuz da, günden güne berraklaflan bu saflaflma süreci içinde-
dir. Biliyoruz ki, insanl›k tarihi s›n›flar›n mücadeleleri tarihidir. Tarihin
itici gücü halklard›r. Yani, tarihi geliflmeler, üstün yetenekli insanlar›n
eseri de¤il, üstün özelliklere sahip insanlar toplumsal çeliflmelerin ve ge-
liflmelerin eseridir. Toplumsal geliflmelerin nesnel yasalar›n› ve halklar›n
tarihi e¤ilimlerini özünden kavrayan insanlar, nesnel koflullara uygun dü-
flen do¤ru önerileri, fedakârl›klar› ve cesaretleriyle kitlelerin bilinçlen-
melerinde, devrim hedeflerine yönelmelerinde önemli roller oynam›fllar
ve tarih, onlar› lay›k olduklar› yerlere oturtmufltur. Tarihi ak›fla ve top-
lumsal e¤ilimlere ters düflen, toplumsal gerçeklikten kopar ve halk›n
devrimci e¤ilimlerini çi¤neyen insanlar ise, bir zamanlar halk taraf›ndan
nas›l yüceltilmifllerse, yine halk taraf›ndan alafla¤› edilmifllerdir, edil-
mektedirler ve edileceklerdir. ‹flte bu tarihi ve evrensel gerçeklerden ha-
reketle, s›n›f saflaflmalar›n›n yo¤unlaflt›¤› günümüzde kendi yerimizi
saptamak göreviyle karfl› karfl›yay›z.

Kimin saflar›nda olaca¤›z?
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve özgürlük isteyen; insan›n insana kullu¤u-

na son verilmesini isteyen halklar›n devrimci saflar›nda m›, yoksa ba-
¤›ms›zl›¤a ve demokrasiye karfl› ç›kan, sömürüyü bir tasma gibi halkla-
r›n bo¤az›na geçirip onlar› kölelefltiren ve düzeni korumak için her türlü
bask› ve zulmü “meflru” gören halk düflman› saflarda m›?

Hangi saflar› seçersek seçelim, seçti¤imiz saflar bize çeflitli görevler
yükler. Bu görevlerin yerine getirilmesi, bizi s›n›fsal de¤erlere göre ad-
land›r›r. Ya ezilen halklar›n ve s›n›flar›n fedakâr, yi¤it, bilinçli, unutul-
maz savaflç›lar› olarak, bilinen-bilinmeyen kahramanlar› olarak tarihe
geçeriz… ya da halk düflmanlar› olarak, nefretle an›larak tarihin kara
sayfalar›na, tarihin çöplü¤üne. Ya anam›za, babam›za, kar›m›za ve ço-
cuklar›m›za, bizden sonraki kuflaklara flerefli insanlar›n miras›n› b›rak›-
r›z… ya da onlar›n, yak›nlar›m›z›n, uzun bir süre utanacaklar›, hat›rla-
d›kça yüzlerini k›zartacak ac› bir miras. Biz, çocuklar›m›za flerefli, onur-
lu bir miras b›rakmal›y›z.

Arkadafllar›m,
fierefli bir miras b›rakman›n birinci koflulu, ezilenlerin yan›nda bi-

linçli bir biçimde saf tutmak ve kendimizi, ezen s›n›flar›n gerici ideoloji
ve kültürel etkilenmelerinden, düflünce biçimlerinden, al›flkanl›klar›ndan
kurtarmak için sab›rl› çaba sarfetmektir.

Saf›m›z, her türlü sahteli¤i, grupçulu¤u aflarak, baflta iflçi s›n›f› olmak
üzere, ezilen, sömürülen bütün emekçi kitlelerin birli¤i do¤rultusunda,
devrimci proletaryan›n mücadele saflar› olmal›d›r.

Bu saf› içtenlikle ve inanarak seçmiflsek, bu saflara karfl› olan bütün
gerici güçlere ve bu güçlerin ideolojik, siyasi, kültürel ve toplumsal etki-
lerine karfl›, bilimsel sosyalizmin ilkeleri temelinde savaflmal›y›z.

Bu görev, kendimizi ve çevremizi de¤ifltirmeyi emreder.
Bu görev, devrimci fedakârl›¤›, bilgi edinmeyi, yi¤itli¤i ve alçakgö-

nüllü olmay› emreder.
Bu görev, devrim saflar›n› seçmifl insanlar›n, elefltiri, özelefltiri teme-

linde birli¤ini emreder.
Bu görev, devrim yolunu seçmifl insanlar›n kardeflli¤ini, kitlelerle bir-

leflmesini emreder.

Arkadafllar›m,
Yeni bir yafla girdi¤im bu gün, gerek bana gerekse siz-

lere, geçmifle elefltirici bir gözle bakman›n, hatalar›m›z›n
s›n›fsal köklerini araflt›rman›n, bizi halka güvensiz, birey-
ci, tembel yapan ana nedenlerin araflt›r›lmas›n›n vesilesi
olsun.

Gerçekten devrim istiyorsak, devrimin ç›karlar›n› bi-
rinci plana almal›y›z. Gerek kendi, gerekse arkadafllar›m›-
z›n zaaflar›na, yap›c› ve ar›nd›r›c› bir biçimde, bu aç›dan
bakmal›y›z.

Bizi zor görevler bekliyor. Baflar›l› olmak, en küçük
ayr›nt›n›n bile do¤ru s›n›fsal ilkeler ›fl›¤›nda titizlikle irde-
lenmesini zorunlu k›lar. Sizlere, önümüzdeki çeflitli en-
gellerin afl›lmas›nda gücüm oran›nda yard›mc› olmak için
çal›flaca¤›m; olumlu yanlar›m›z›n vazgeçilmez dostu, za-
aflar›m›z›n amans›z düflman› olarak her zaman yan›n›zda
olaca¤›m. Bütün eksiklik ve yetmezliklerinize karfl›n siz-
lere inan›yorum ve güveniyorum. Bu inanc›m, kayna¤›n›
halk›ma duydu¤um güvenden al›yor. Devrimin gerektirdi-
¤i bilgiler ve yetenekler kazan›labilir fleylerdir. Halk›m›z
mutlaka baflar›ya ulaflacakt›r. Ba¤›ms›zl›¤›n, mutlulu¤un
ve özgürlü¤ün düflman› emperyalizm ve sosyal emperya-

lizm yenilecektir. ‹nsanl›k düflman› faflizm yenilecektir! Reformizm ve
revizyonizm yenilecektir! Her türlü sa¤ ve “sol” sapmalar afl›lacakt›r! Ve
halk›m›z kendi eseri olacak Demokratik Halk Devrimini ve buradan ge-
çerek sosyalizmi kesin zafere ulaflt›racakt›r. Bu, tarihin yazg›s›d›r.

Yaflas›n devrim!..
(Y›lmaz Güney, bu konuflmay›, Kayseri Cezaevi'nde, 

1 Nisan 1977'de “do¤um günü” dolay›s›yla 
Komün Arkadafllar› önünde yapt›, 

daha sonra Güney Dergisi'nde yay›nland›.) 

(Y›lmaz Güney, Siyasal Yaz›lar, sayfa 9-12, Güney Yay›nlar›)

YILMAZ GÜNEY'i ölümünün 
22. y›l›nda sayg›yla an›yoruz!

9 Eylül 1984'de aram›zdan ayr›lan, büyük devrimci sanatç› Y›lmaz Güney'i ölümünün 22. y›ldönümünde büyük bir
sayg›yla an›yoruz. Y›lmaz Güney'in an›s›na kendi kaleminden iki makelesini siz okuyucular›m›zla paylaflmak istiyoruz.

“Sorunun esas› fludur: 
Ya devrim yolunu seçece¤iz...

ya da, bu düzenin 
bask›lar›na, haks›zl›klar›na 

bo¤un e¤erek, flu ya da bu 
biçimde teslim olarak 
yaflamay› seçece¤iz. 

Bu çeflit, bir seçifl, 
yok olman›n 

bir biçimidir.”
Y›lmaz GÜNEY

Can›m, Sevdi¤im, Yüre¤im 

Bu duvarlar yetmiyor bizi ay›rmaya bilesin… 

Bu parmakl›klar, bu demir kap›lar, bu hava, inan…

Bazen bir yumrukta y›kacak kadar güçlü,

Bazen bir serçe kadar güçsüzsem bir nedeni vard›r…

Hangi zorlu¤u yenmemifl insano¤lu.

Hele tafl›yorsa içinde bu insanca sevgiyi.

Güzel günler, zorlu duraklardan geçer sevdi¤im.

Damla damla birikiyor insan.

Damla damla sevgili…

Bir gün ak›p gidece¤iz hayata…

Duvarlar y›k›lacak, aç›lacak bütün kap›lar bilesin.

Benim yüre¤im sensin flimdi, seni vurur durur…

Ve yine damla damla ço¤al›yorsun içimde. 

Y›lmaz Güney
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Sevgili Yoldafl  merhaba 
Göndermifl oldu¤un 17 mart 2006 tarihli mektubunu ancak

bugün alabildim. Mektubun bu denli geç elime geçmesinin nede-
ni alm›fl oldu¤um alt› ayl›k mektup, fax ve telgraf yasa¤› bugün
sona erince pek tabii bu süre zarf› içinde ad›ma gelen mektupla-
r› getirip vermifl oldular. Yasak boyunca ad›ma gelen mektuplar›
bana verilmeden idare bölümünde muhafaza ediliyordu. Bundan
dolay› kimden mektup geldi¤i noktas›nda da hiçbir haberimiz ol-
muyor.

Mektubunu ald›¤›m gün bir hayli yüklü mektupta alm›fl ol-
dum. Hepsini ayn› anda almak gerçekten güzel bir duygu. Geli-
flinizle bu duygu yo¤unlu¤unu bana tatt›rmaya vesile oldunuz.
Hemde sizlerle birlikte bunu hissedip paylaflm›fl olduk. ‹flte bu
duygu ve sevgi  yo¤unlu¤uyla bakmak bana sizin sanal size ko-
nuklu¤a gelmek istedim. Yaln›z bu seferlik, sana k›sa konuklu¤a
gelmek istedim. Çünkü yan›tlamam gereken yaklafl›k k›rk mektup
var. Hem bunlar› yaz›p aradan ç›kmaya çal›flaca¤›m hemde 20
Temmuz' da olan duruflmaya 40-50 sayfal›k savunma ( siyasi)
haz›rlamay› düflünüyorum. Savunman›n yaz›m›na iki gün sonra
bafllayaca¤›m. Bahsetti¤im bu özgün durumdan dolay› k›sa u¤-
rad›¤›m için kusura kalma. Bu durumu anlay›flla karfl›layaca¤›-
n› umuyorum.

fiimdilik mektubunuzu ald›¤›ma dair en az›ndan haberin ol-
sun diye böyle u¤rad›m. Ama bir sonraki mektupta seninle uzun
uzad›¤› sohbet eder ve bu durumu telafi ederiz.

Mektuplaflmay› bir kampanya fleklinde ele alman›z›n oldukça
isabetli oldu¤unu söyleyebilirim. E¤er do¤ru ve etkili kullan›l›r-
sa hem insanlar›m›z›n geliflimindeki (karfl›l›kl› olarak) önemli
katk›s› olur hemde karfl›l›kl› olarak siyasal bir üretkenli¤e dö-
nüfltürülür. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu paylafl›m›n
siyasal bir üretime hizmet etmesi amaçlanmal›d›r. ‹deolojik- si-
yasi seviyenin ileri tafl›nmas› ancak do¤ru ve yerinde bir üretim-
le bu anlam kazan›r. ‹fade etti¤im temelde ele al›nd›¤› taktirde
karfl›l›kl› olarak birbirimizden ö¤renece¤imiz çok fley olur.

Yaz›m dilin oldukça iyi. Hiç bir kayg›ya kap›lmadan istedi¤n
gibi yazars›n. Bu konuda rahat olmaya çal›fl. Mesele bendede
ö.o' dan kalma flu illet unutkanl›k ve yo¤unlaflamama yüzünden
yazarken epey zorlan›yorum. Ama bunu sorun yapmadan ve ra-
hat davranmaya çal›fl›yorum.

Yukar›da bahisini etti¤im unutkanl›k yüzünden bazen birbi-
rinden kopuk cümleler yazabiliyorum. Bu ilginç fleyleri okuyun-
ca ben bile gülüyorum. Olurki karfl›lafl›rsan sak›n flafl›rmayas›n
diye belirtmek istedim.

Kald›¤›m›z hapishanenin koflullar› ve buradaki yaflam›m›z›
nas›l örgütledi¤imiz- örgütlemeye çal›flt›¤›m›za dair bilgiyi bir
sonraki mektuba b›rakt›m. Bunlar› o zaman genifl bir biçimde
yazar ve seni bilgilendiririm. 

Yaz›flmal›r›m›zda tart›flaca¤›m›z ko-
nular›n seçimini sana b›rak›yorum.
Hangi konularda ihtiyaç duyarsan s›-
ras›yla onlar› yazars›n. Bende elimden
geldi¤ince katk› sunmaya çal›fl›r›m.

Birbirimizden binlerce kilometre
uzakta olmam›z dedi¤n gibi paylafl›m›-
m›z›n önünde engel de¤il ve olamazda.
Bugün her ne kadar farkl› farkl› alan-
da olsakta asl›nda bizler hep iç içeyiz.
Hissettikleriniz ve yaflad›klar›n›z› biz-
lerde hissediyor ve yafl›yoruzdur. Yeter-
ki insanlar›n yüreklerinin kulaklar› sa-
¤›rlaflmas›n ve bilmeleri dumura u¤ra-
mas›n. Yüre¤i ve bilincinde sorun ol-
mad›¤› sürece hiç bir güç bu paylafl›-

m›n önünde engel olamaz ve olamad›.
Zaten buna gücüde yetmez. Neyse

yaz›flmalar›m›z›n seyri içinde bunu ele
al›r ve de¤erlendiririz.

Görece¤in tüm y.fl lara kucak dolu-
su selam ve sevgilerimi söylersin. Tabik
tümaile fertlerinede....

Kendinize çok ama çok iyi bak›n.
Buradaki yoldafllarda size selam söylü-
yor.

Bitirirken 17'lerimizin kararl›l›¤›,
kazanma azimlili¤i, yoldafl s›cakl›¤› ve
sevgisiyle seni s›ms›k› kucakl›yor ve
öpüyorum.

Sevgilerimle.                                   
Yoldafl›n  HASAN RÜZGAR

Moskova’da sürgündeyken ölümsüzleflmesi-
nin ard›ndan tam tam›na 43 y›l geçti. Göz ka-

paklar›na çöken hasreti, erdemi, sevgiyi, kav-
ga bedeli 61 y›l tafl›d›ktan sonra, fliirleri gibi
tüm dünyay› etk›leyerek aram›zdan fiziken
ayr›l›p gitti. Son zamanlar›n en büyük afl›¤›y-
d›. Tabiata afl›k, insana afl›k, bilime afl›k, hur-
riyete afl›k, sanata afl›k, gelece¤eye afl›k bir
afl›kt› O. En soluk zamanlar›n en at›lgan deli-
kanl›s› olmay› marifetten saymaz fakat mecbu-

riyetten ay›rmazd›. Özgürlü¤e sevdal›yd› lakin
mapuslara kapat›ld›, büyük bir vatanseverdi fa-

kat sürgünler yaflad›, mavi gözlerinde tüm alemi
kucaklard› ama düflmanlar› vard›. Garipsenecek

basit bir çeliflki yuma¤› de¤ildi yaflam›! O çeliflkilerin
en büyü¤ü olan insanl›k müjdecili¤inin, tereddütsüz-
ce  m›sralar›na, f›kralar›na, masallar›na, romanlar›-
na, portrelerine, yaz›lar›na iflleyerek tarafs›zl›k için
taraf olmas›n› bilenlerdendi, Nazim Hikmet Ran.

15 Ocak 1902’de Selanik’te dünyaya geldi.
Heybeliada Bahriye Mektebi’ni baflar›yla bitirdi.
Hamidi’ye Kuruvazörü’nde güverte subay› iken,
sa¤l›k nedenlerinden dolay› askerlikten ayr›l-

d›. Bahriyeliyken ilk fliirlerini yay›nlad›. 1921
bafllar›nda ülkenin fiili iflgaline karfl› bafl-

lat›lan kurtulufl savafl›na kat›ld›. Mevcut
TKP politikalar›ndan dolay› ilerici ola-
rak gördü¤ü Ankara hükümetinin
okumufl ayd›n insanlara ihtiyaç duya-
ca¤›na inanarak, Moskava’ya geçip
Do¤u Emekçileri Komünist Üniversite-
si’ne (KUTV) yaz›ld›. Burada siyasi bi-
limler ve iktisad okuduktan sonra
1924’te yurda geri döndü. Dönemin
Ayd›nl›k Gazetesi’nde yay›nlanan fliir
ve yaz›lar›ndan dolay› hakk›nda on
befl y›l hapis cezas› istenince tekrara-

dan Sovyetler Birli¤i’ne gitti. 1928’de af kanundan yararlan›p memleketine dönerek,
Resimli Ay dergisinde çal›flmaya balad›. 1932’de yine dört y›l hapse mahkum olduy-
sada, bu seferde onuncu y›l aff›ndan yararland›. Nazim Hikmet ekmeyini hep kendisi
kazand›. Gazetecilik yap›p, film stüdyolar›nda çal›flt›. 1938’de orduyu ve donanmay›
isyana tevflik etti¤i iddas›yla, 28 y›l 4 ay hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Cank›r› ve Bursa
cezaevlerinde yatan Naz›m, ancak 1950’de özgürlü¤üne kavuflabildi. Mapushaneden
ç›kar ç›kmaz askerli¤e al›nmak istenince, Sebahattin Ali’ninki gibi bir sonla karfl›lafl-
mamak için, Romanya üzerinden Moskova’ya geçti. 1951 y›l›nda “vatan hainli¤i” su-
çundan T.C vatandafll›¤›ndan ç›kar›ld›. 3 Haziran  1963’te bir kalp kirizi sonucu yafla-
ma veda ederek, Moskova’daki Navodeviçye mezarl›¤›na defnedildi. 

Naz›m’in fliirleri, bir nevi Naz›m’›n hayat›n›n çeflitli kesitlerini betinlemektedir.
Naz›m dehasa ustal›¤›yla kulland›¤› sanat›nda bireyi toplumdan ay›rmayan, ikisini di-
yalektik bütünlük içerisinde alan nadir flaiirlerdendir. Naz›m Hikmete göre sanat an-
lay›fl›, sadece dünyay›, toplumu, insan› aç›klamaktan ziyade, onu de¤ifltirmeyide ön
gören bilmin rahmidir. Cocukluk yafllar›nda fliirle tan›flan Naz›m o y›llarda gördü¤ü
olaylar›, edebiyat›na ak›l almaz bir biçimle seyirtirebiliyordu. Naz›m’›n gençlik y›lla-
r›nda  ülkenin koflullar› gere¤i fliirine akseden genelde memleket sevgisidir. KUTV’da
e¤itimi al›rken fliirini öz ve biçim itibariyle yetersiz gören Naz›m Hikmet, Mayakovs-
ki’nin etkisi alt›nda kald›. Daha sonralar› bu etkiyide aflan üstad, kendinde olufltur-
du¤u ve olgunlaflt›rd›¤› ve dünya edebiyat›nda bir benzeri olmayan fliirini infla ede-
cektir. Kar›s› Piraye’ye bir mektubunda bu fliir biçimi için flu sözleri söylemektedir.
‘fiimdiye kadar gerek Garp gerekse fiark edebiyat›nda olmayan birfleye’ yani dünya
devrimci edebiyat›na içsel esteti¤ini alt›n harflerle kaz›man›n mimarl›¤›na soyuna-
cakt›r.

Naz›m kimi burjuva edebiyatç›lar›n›n yapt›¤› gibi, ülkesi edebiyat›n› bat›l› edebi-
yatç›larla k›yaslayarak de¤il, Lenin’inde  ‘Biz hangi kültür miras›n› redediyoruz’ yaz›-
s›nda vurgulad›¤› gibi, eskiye bütünüyle redetmekten ziyade, halkç› motifleri bilimsel
sosyalizmin us merce¤inden geçirerek estetiksel doyumla birlikte, genifl halk y›¤›n-
lar›n›n çeliflkilerininde özümseyen bir sanaterli¤idir O’nunkisi. Naz›m Hikmet, yaln›z
bizim ülkemiz edebiyat›nda de¤il, dünya edebiyat›ndada inkar edilemez bir cevher,
bir aflamad›r. Cerniçiyevski ve Biyeliski’nin yap›tlar›nda var olan, Plekhanof’ta genifl
ögretisel bir hal alan ‘Sanat toplusal yaflam›n aynas›d›r’ ilkesinin, cesur bir pratis-
yenidir. Oyüzdendir ki, ad› burjuva feodal elitistleri taraf›ndan edebiyat antolojisin-
den Hasan ‹zzetin Dinamo’yla birlikte mesterle silinmeye çal›fl›lm›flt›r. O artistik ve
felsefi planda do¤u tutuculu¤unu elefltirmifl ve bunu diyalektik materyalist bir biçim-
de yapm›flt›r.

Engels’in söyledi¤i gibi ‘Sanatç›n›n insani olana kay›ts›z kalmay›fl›’ Naz›m Hik-
met’in birçok kere bafl›n› “derde” sokmufl ve 13 y›l› aflk›n maphus yatmas›na neden
olmufl, fakat bundan bir an olsun bile rahats›zl›k duymam›flt›r.

Düflmesin yola 
evinde a¤layanlar›n göz yafllar›n›
boynunda a¤›r bir 
zincir gibi tafl›yanlar!!!
B›raks›n peflimizi,
kendi yüre¤inin kabu¤unda yaflayanlar!!!

dizelerinde de oldu gibi, s›n›fl›  toplunda s›n›f savafl›n›n bedelenin a¤›r olaca¤›n›
bile bile zorluklara gö¤üs geriyordu. O sadece salt bir hümanist de¤il, ayn› zamanda
devrimin edebiyat camias›ndaki bir neferiydi. Daha gençlik döneminin fliirlerinde bi-
le bu olgulara rastlayabiliriz.

Gö¤sümde 15 yara var!.....
Deldiler gö¤sümü 15 yerimden,
Sand›lar ki vurmaz art›k kalbim kederinden
Kalbim yine çarp›yor
Kalbim yine çarpacak....... 

Mustafa Suphi ve yoldafllar›n›n fiziki kayb›ndan sonra, yazm›fl oldu¤u bu fliiriyle
anlatmak istedi¤i gayet aç›k ortadad›r. Kemalist diktatörlük co¤rafyam›z›n ilk komü-
nist kadrolar›n› katlederek, bu hareketi bo¤maya çal›flsada, s›n›flar var oldukça s›-
n›fs›z toplum için mücadeleninde var olaca¤›n› gayet yal›n bir dille beyan etmekte-
dir. 

Naz›m’›n fliirleri ana karakteristi¤i Ekim Devrimi’yle dünyan›n her taraf›nda yük-
selmekte olan sosyal ve ulusal kurtulufl savafllar›na öncülük eden, marksist düflün-
cedir. Sovyetler’den dönüflünden sonra Mehmed Naz›m ismiyle Dergah dergisinde
Mevlana’ya fliirler yazan flair de¤il, inand›¤› düflüncenin aç›k savunucusu, arzulay›c›-
s› ve militan›d›r art›k .

Ben , bir insan
Ben, türk flairi  komünist Nazim Hikmet ben,
Tepeden t›rna¤a iman
Tepeden t›rna¤a kavga,
Hasret ve ümitten ibaret olan ben.....

fiüphesiz Naz›m’› propogandif yönüyle de¤erlendirme e¤ilimi, Naz›m’la birlikte
doru¤a ulaflan devrimci kültürümüzün yanl›fl anlafl›lmas›na neden olur. Yaz›m›zda
da vurgulad›¤›m›z gibi Naz›m da pek az insan›n yapd›¤›, derinlemesine bir dünya gö-
rüflünün temati¤i söz konusudur. O’nun fliirlerinde yakalad›¤› dehane yetene¤i, fikra,
öykü, masal ve romanlar›nda da ifllenmektedir. Basit bir didaktizim (ö¤reticilik)’e
kaçmadan artisitik çal›flma haline getirebilmifltir. Fakat esas olarak ald›¤› edebi nok-
tay›, o¤luna yazd›¤› mektubunda flöyle dile getirmektedir. “ Bak oglum. Ben bir yaz›

okurken, ister ilim yaz›s›, ister fliir, edebiyat, hikaye, roman, felan filan. Kendime flu-
nu sorar›m; Ne diyor? Dedi¤ini nas›l diyor? Bu iki soruda ilki temeldir, fakat her iki-
si bir, birlik olmal›d›r.” 

Üstad›n alt›n› çizdi¤i olgu y›llar› y›l› edebiyat çevrelerinde içerik-biçim tart›flma-
lar›na cevap olmakla birlikte, yeni bir kültürün do¤mas›nada zemin haz›rlam›flt›r. Fa-
kat flunu söylemeden geçmek istemiyoruz. Devrimci çevrelerde y›llar y›l› bir handi-
kap olan bu yad›s›ma k›smen de olsa afl›lm›fl de¤ildir. Son zamanlarda sineman›n
“geliflme”siyle birlikte, ç›kan yap›tlara, tematik boyutuyla yanl›fl ve yetmezlerine ra¤-
men saflar›m›zdan yo¤un ilgi görmesi, devrimci kültür cephesinin esas-tali iliflkisini
kar›flt›rmas›ndan ziyade, devrimci kültür çal›flmalar›n›n yetersizliklerinin gösterge-
sidir. Sanat›n, dünyay› de¤ifltirme, onu daha yaflanabilir ve anlaml› k›lmaya yarayan
bir silah olarak görmektense, dünyay› de¤ifltirme silah› olarak görülmesinden kay-
nakl›d›r. 

En bilgin aynalara
En renkli flekilleri aksettiren onlard›r.
As›rda onlar yendi, onlar yenildi.
Çok söz edildi onlara dair,
Ve onlar için
Zincirlerinden baflka kaybedecek birfleyleri yoktur denildi.

Naz›m Hikmet 1930’lar›n sonuna kadar sanat›n› gelifltirmek için yo¤un bir çal›fl-
ma içerisindedir. Felsefeden tarihe, do¤adan toplum bilimlerine kadar araflt›rmala-
r›nda yo¤unlu¤un hakim oldu¤u, üzerine yaz›lan tüm biyografilerde gözlerden kaç-
mayan yan›d›r. Bu süreç içerisinden dönem dönem propaganda a¤›rl›k fliirler bafl
vurmas›, asl›nda diyalektik mateyalizmin edebiyatta ifllenmesinin alt yap›s›n›n haz›r-
l›k aflamas›d›r.

fiaiirim.
fiiirden de anlar›m.
En sevdi¤im gazel Anti-Dühringdir Engels’in

Bir baflka fliirede ise;
Hitler, tank say›s› bak›m›ndan üstün durumdad›r.
Tank önemli alettir inkar eden yok,
Fakat bizde insanlar kullan›r tanklar›,
Onlarda, tanklar insanlar›.....

Yukar›da verilen iki örne¤i incelersek Naz›m’›n fliirsel gücünün kazand›¤› döne-
mide gayet iyi bir flekilde anlayabiliriz. ‹lk örnekte, Naz›m aç›ktan bir bilimsel sosya-
lizmin savunuculu¤unu yapmaktayken, ikinci örnekte muzzam bir yöntem izlemekte-
dir. Kapitalist toplumda üretim iliflkilerinin çat›flmas› sonucu üretim araçlarinin üre-
tenin eme¤ine yabanc›laflmas›yla onun kölesi haline gelmesini yani Marksist bilim-
deki  fetiflizmi, gayet sade bir yal›nl›kla ‘Tank Aleti’yle kaleme alarak, kapitalist top-
lumla, sosyalist üretim hakimiyeti aras›ndaki uçurum isfa edebilmektedir. Yine bafl-
ka bir örnek verecek olursak Naz›m fliirlerinde ‘Akar Su’ tabrini kullan›lmas›n›n se-
bebi, maddenin, toplumun ve düflüncenin devaml› hareket içerisinde oldu¤unu gös-
termek istemesindendir. ‹kinci örnekte yal›n bir dil kullanarak maksizmi yaflama hal-
ka halka iflleme esteti¤ini yakalayabilirkin, ilk örnekteyse basit bir propaganda dili
kullanmaktad›r. 

Y›k›yordu salk›m sö¤üt
akar suda saçlar›n›...

Bir baflka m›sras›nda
Ruhum onun,
o d›fl›mdaki alemin bende akseden hayalidir.

Naz›m burdada yine dahiyane sanat›n› kullanarak, diyalektik materyelizmin ol-
mazsa olmazlar›ndan yani maddenin zihinde yans›mas›n› ifllemektedir. Bu verde¤i-
miz örneklerde amac›m›z hem üstad›n sanat›n›n derinlemesini varm›fl oldu¤u boyut-
ken hemde ilk flaiirlik y›llar›na yönelik yap›labilecek çal›flmalarda  sak›n›lmas› gere-
ken elefltirisel sorulara aç›kl›k kazand›rabilmektir. Nazim Hikmetin vard›¤› doruk
noktas› yukardada vurgulad›¤›m›z gibi 1930 sonlar› ve bu sanatsal birikimin en ba-
riz oldu¤u yap›t› ise ‘Memleketimden ‹nsan Manzaralar›’d›r. 490 sayfal›k bu kitap Na-
z›m’›n 9 y›lda tamamlad›¤› romansal biçimde yaz›lan devrimci dünya edebiyat›n›n k›-
lasiklerinden olup ola¤anüstü ak›c›l›¤›yla özeli genelle bütünlefltirebimenin naçizane
örneklerindendir. Peki Neydi böylesine Naz›m’›n bu yap›t›na esin kayna¤i olan? Hitler
Faflisimine karfl› halklar›n flanl› direnifli ve memleketinin dört bir yan›ndan onunla
ayn› cezaevinde bulunan iflçisiyle, ›rgat›yla yakalad›¤› birliktelikti. O’na kazand›ran,
ilk önce ö¤renci sonrada ö¤retmen olabilmesini bilebilmesiydi.

Sanat toplumun aynas›yd› ve Naz›m bulundu¤u toplumda bu aynay› tali hatalar›-
na ra¤men gururla tuttu. Kürt ulusunun inkar›n› sadece sanatç›n›n suçu de¤ildi flüp-
hesiz. O dönemki Komintern ve flövenist TKP’nin yaym›fl oldu¤u ideolojik g›dayd›. Na-
z›m’da her bir birey gibi bu ideolojik g›dadan nasibini ald›.

Modern revizyonizme karfl› da mücadelesini sanat cephesinden korkusuzca ve-
ren enderlerdendi. ‹van ‹vanoviç Var m›yd›, Yok muydu oyununda Sovyetlerde sosya-
lizmin inflas› esnas›nda yönelimsizlikleri elefltiriyor, s›n›f savafl›m›n›n bu geçifl döne-
mi esnas›nda da var oldu¤unu söylüyor ve yeni burjuvazinin bürokratizminden do¤-
du¤unu sergiliyordu. 

O santta ‘Da¤lar› ben yartt›m’ edas›ndan uzak, sade bir e¤itmen olabilmeyide la-
y›k›yla yerine getirmifltir. Orhan Kemal, ‹brahim Balaban, A.Kadir ve Kemal Tahir
onun de¤ifltirip dönüfltürdüklerindendir. 

Naz›m Hikmet Ran, Altm›fl bir y›ll›k yaflant›s›n› tamamlarken, insani ve sanatsal
sorumluluklar›n› yerine getirerek, huzur içerisinde yaflama fliir yakt›. Ölmeden önce
kaleme ald›¤› otobiyografisi, f›rt›nalar dolu yaflant›s›n›n film fleridi gibi özetlenmesi-
dir. Her nekadar Anadolu’nun ucra bir köflesinde, çam a¤ac› dibinde defnedilmek is-
tesede, s›n›f düflmanlar› yaratm›fl oldu¤u de¤erlerin korkusuna kap›larak buna da
izin vermedi. Sanatsal yaflam›nda bir an olsun dahi geriye savrulufllar yaflamad›. ‹n-
sal›k tarihinde fliir motifinde bir meflale yakarken s›n›fs›z toplumda, insanl›k müze-
sinde dalgal› saçlar› ve rüzgara hedeflenen mavi gözleriyle unutulmaz portresi ay-
d›nlat›lacakt›r. Son sözü, günümüzüde betimledi¤i için Naz›m’a b›rak›yoruz.

Yine kitaplar›, türküleri, bayrakalar›yla geldiler,
dalga dalga ayd›nl›k oldular
yürüdüler karanl›¤›n üstüne
Meydanlar› zaptettiler yine.

Beyaz›t’ta flehit düflen
silkinip kalkt› kabrinden,
ve elinde bir günefl gibi tafl›y›p yaras›n›
y›kt› fiahmeran’›n ma¤aras›n›

Daha gün o gün de¤il, derlenip dürülmesin bayraklar
Dinleyin, duydu¤unuz çakallar›n ulumas›d›r.
Saflar› s›klaflt›r›n çocuklar,
Bu kavga faflizme karfl›
Bu kavga hürriyet kavgas›

AVRUPA DEMOKRAT‹K GENCL‹K HAREKET‹
KÜLTÜR VE SANAT KOM‹SYONU / Haziran-2006

03.06.06 tarihinde ölümünün 43. y›l dönümünde Devrimci flair ve yazar Naz›m
Hikmet Ran Avrupa Demokratik Genclik Hareketi (ADGH) taraf›ndan Frankfurt
kentinde an›ld›, ADGH kültür komitesince haz›rlanan sinevizyon ve fliir dinleti-
siyle bafllayan etkinlik Grup Harman’›n söyledi¤i türküler ve çekilen halaylar-
la sona erdi. Afla¤›daki yaz› ADGH Kültür Komitesi’nce Naz›m Hikmet’in ölüm
y›ldönümü dolay›s›yle kaleme al›nm›fl, ve bu etkinlikte okunan metindir.

fiiirin içsel esteti¤i; NAZIM H‹KMET

Ön aç›klama: Afla¤›daki mektup Devrimci tutsak

Hazan Rüzgar taraf›ndan ADGHli bir gence yollan-
m›flt›r. ADGH'nin sürdürdü¤ü Devrimci tutsaklara
sahip ç›k kampanyas› sürmektedir.



Emperyalist Terör ve Hak Gasplar›na Karfl›;
D‹RENEN HALKLAR KAZANACAK!

Der Widerstand der Völker wird gegen den imperialistischen

Terror und den Abbau von Rechten siegen!

Les peuples qui resistent contre les droits bafoues

et la tereur imperialiste vainquerons!

People will gain who resist against

imperyalist terror and resrichtion of the rights!
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