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E¤er; yaflam ve geçim korkusuna kapt›r›lm›fl bulunan emekçi in-

sanlar›n “siyaset benim iflim de¤il” yada “siyasete bulaflmam” diyen-

leri bir an d›flta tutarsak  (ancak bu gerçekli¤e ra¤men) siyasetin

günlük yaflam›n bir parças› olma özelli¤ini tafl›yor olmas›na karfl›n,

“abi politaka yapmak istemiyorum” denilsede, maalesef yaflam›n ken-

disi a’dan z’ye bir siyasettir. Dolay›s›yla, ›srarla politik hayat›n d›fl›n-

da tutulmaya çal›fl›lan yoksul insanlar bu tutum ve de davran›fllar› ile

birlikte politik yaflam›n bir yerinde duruyorlar. Negatif veya pozitif se-

viye ne olursa olsun her davran›fl, her söylem bilinç dünyas›n›n bir

kesitinde yer al›yordur. “Abi ben siyaset yapm›yorum” diyen insan›n

bu söylemi bile bir siyasetin sonucudur. Öyle ö¤retilmifl ve bu flekilde

yaflam bularak kendisini ifade etmektedir.

Birilerilerinin ‘siyasete bulaflmamas›’ gerekti¤ine kanaaat geti-

renlerin siyaset anlay›fllar›n›n nerelerde yaflam buldu¤unun çözüm-

lenmesi siyasetini kullanma hakk›, her demokratik hakk›n kararl›ca

savunulmas› gibi savunulmas› gereken bir hakt›r.             Sayfa 3’de

Siyaset!

BAfi YAZI

Dünya üzerindeki s›k›nt›lar ve ayyuka ç›kan çeliflkiler, gün geçtikçe
emperylizmin gerek kendi aralar›ndaki, gereksede ezilen mazlum dünya
halklar› aras›ndaki çeliflkileri derinlefltirdi¤ini gösteriyor. Önce kriz ya-
ratma sonra krizlerin giderilmesi için ihtiyaç duydu¤u savafl› veya savafl-
lar› gerekçelendirmek, bu savafllarla kendi krizlerini aflman›n yollar›n›
aramak. Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya kadar uzanan bir co¤rafyay›
hedefleyen Büyük Ortadogu Projesi (BOP) yukar›da belirtti¤imiz formü-
lün bu co¤rafyadaki uygulanmas›n›n planlanmalar›d›r. Bu planlanma tam
manas›yla ABD'nin, bölgeyi yeniden kendi ç›karlar› do¤rultusunda yap›-
land›r›lmalar› hedeflenmekte, Irak'›n Kuveyt iflgaline karfl›t (ilk Körfez
Savafl›) düzenledi¤i sald›r›larla atm›fl oldu¤u ilk ad›mda, özellikle di¤er
emperyalist güçlere gözda¤› verme ve dünyaya tek bafl›na hakim olman›n
sinyallerini vermekteydiler.                                                   Sayfa 2’de

“Emperyalist Terör ve Hak Gasplar›na Karfl› Direnen Halklar Kazanacak” kampan-
yas› kitleselleflen etkinliklerle gelifliyor. Dünyan›n gündemine oturan yeni sald›r› sü-
recini takiben, geliflmeleri iyi irdelemek ve de karfl› gücü do¤ru bilgi aktar›m›yla bir-
likte ortaya ç›karmak üzere, kitlelerin demokratik muhalefetini örgütlü bir güçten ç›-
kart›p, alternatif bir güç haline getirmenin gereklili¤i içinde olan ADHK (Avrupa De-
mokratik Haklar Konfederasyonu)  Emperyalizmin; y›k›m, talan ve sömürüye dayal›
uzunca bir tarihi geliflme sürecini örnekliyerek özetlerken, son süreçte, özellikle Af-
ganistan’dan sonra; Irak, Filistin ve Lübnan iflgalleriyle devam eden emperyalist sal-
d›rganl›k, gelecek dönemde de ayn› sald›rganl›k politikas› farkl› biçim ve de söylem-
ler alt›nda devam edece¤i kaç›n›lmaz bir durum olarak sürece¤inin sinyalleri de-
vaml› olarak sunuluyor.

Bu kampanya vesilesiyle, emperyalist ve gerici sald›r›lar›n tarihçesi, geliflim sü-
reci vede dönemsel  flekilleniflleri, ekonomik, siyasal boyutlar›n› aç›¤a ç›karmay› he-
deflemifl olmas› yan› s›ra, bu sürece, kitleler fikir ve görüflleriyle do¤rudan kat›l›m›
sa¤lanarak, yo¤un bir tart›flma ve bilgi sürecine dönüfltürülmesi gibi önemli nokta-
lar›n ifllenmesi ciddi derecede önem kazanmaktayd›. 

E¤er bugün yap›sal krizin tek sorumlusu olarak, yerinden yurdundan göç ettiril-
mek durumunda b›rak›lan göçmenler, çal›flanlar ve ücretli iflçiler (yabanc›lar) gös-
teriliyorsa ve bunun üzerinden bir çok uluslararas› anlaflmalarla yasallaflm›fl olan
demokratik yasal haklar bir gecede hiçe say›l›p, insanlar tutuklanarak s›n›r d›fl› edil-
me tehdidine maruz b›rak›l›yorlarsa ve bunun sorunlar›n çözümünün tek nedeni ola

Sayfa 8’de

Emperyalist Terör ve Hak Gasplar›na Karfl›,
Direnen Halklar Kazanacak! fiiar› ile 
yürüttü¤ümüz kampanyan›n önemi üzerine!

Sanki, o büyük ustan›n tarih
üzerine söyledi¤i veciz sözünü
do¤rularcas›na bir tarihi tekrar ya-
fl›yor Türk devleti. Ne denmiflti;
“tarih iki kere tekrar eder, birinde
trajedi, ikincisinde komedi” fleklin-
de. Atatürk'lü y›llarda, Türk devle-
tinin resmi söylemi, “muass›r me-
deniyetlere yükselmek” fleklindey-
di. Yani, ça¤dafllaflmak. Bunu sözde
“hedeflendigi” y›llarda, ad›na Tür-
kiye denilen ülke, Ermeniler ve
Kürtler baflta olmak üzere k›r›mdan
geçiriliyor, komünistler hunharca
katledilip, her türlü düflünce ve mu-

halif görüfl yasaklan›p, “tekcilik”
anlay›fl›ndan dirhem taviz verilmi-
yordu. Yaflanan bu gerçeklik, “mu-
hass›r medeniyetler”i hedefleyen
söylem karfl›s›nda ac› bir trajidiye
dönüflüyordu. Aradan y›llar geçti,
hatta on y›llar, “paket” üstüne “pa-
ket”ler ç›kar›p, ev ödevini tam yeri-
ne getirmekle övünüp, hatta
ABD'yi arkalayarak, AB'li efendi-
lere “kafa tutma” cinliklerine bafl-
vuran ayn› Türk Devleti, Osmanl›
atalar›n›n gerçeklefltirdi¤i Ermeni
jenosidine karfl›, Fransa'da ç›kan
“soyk›r›m› inkar yasas›na” karfl›,

bildik tepkilerini gösterip, Orhan

Pamuk'a verilen Nobel ödülüne se-

vinemeyecek kadar, milliyetçili¤in

yeni bir kriz döneminin özellikleri-

ne uygun olarak, bildik politik has-

tal›kl› yaklafl›mlar›n› sergiliyorlar.

Ermeni ve Kürt gerçekli¤ine tarih-

ten gelen “tekci” mant›¤›na uygun

olarak, inkarc› yaklafl›m›n› güncel-

leyerek devam ettiren Türk Devleti,

“301. madde” ile düzen içi muhale-

feti bile daraltarak zapt-u rapt alt›na

al›rken, sosyalist gazeticileri gözal-

Sayfa 3’de

RÜZGAR DÜNYA HALKLARINDAN
YANA ES‹YOR

Diren ve tüm enerjini emperyalizme
karfl› kullan!

DHDH (Dünya Halklar› Direnifl Hareketi) taraf›ndan Nepal’deki devrim mücadele-
siyle ilgili enternasyonal dayan›flma oluflturmak ve devrim mücadelesinin yaratt›¤›
muazzam de¤iflim ve dönüflümü Avrupa’daki emekçi kitlelere tafl›mak amac›yla ger-
çeklestirdi¤i toplant›lar serisi devam ediyor.                                        Sayfa 10’da

NEPAL’de devrim, 
yeni bir dünya mümkün

Omer Levento¤lu 
ile röportaj   Sayfa 13’de

Kad›na yönelik fliddete
karfl› mücadele demokrasi
mücadelesidir!        Sayfa 14’de

Sicilya K›z›l Blok Kamp›’n›n ard›ndan
Sayfa 14’de

Emperyalist sald›rganl›¤a ve

kültürel yozlaflmaya karfl›

9. Enternasyonal 
Y›lmaz Güney
Gençlik Kültür-Sanat
Festivalinde
buluflal›m

Sayfa 14’de

“Emperyalist terör ve hak gasplar›na
karfl›; direnen halklar kazanacak” 
kampanyam›z devam ediyor.       Sayfa 6’da
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Sahibi: ADHK

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu
Konföderation für demokratische Rechte in Europa

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

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

Kontak:
demokratikhaklar_avrupa@yahoo.com

demokratikgundem@hotmail.com

Sebep ne olursa olsun fluras› bir
gerçek ki, bölgede bir çok devlet,
emperyalistlerin Orta Dogu'ya üze-
rinden güttükleri bu politikalara
karfl›d›rlar. Bu karfl› ç›k›fl bizlerin
istedi¤i bir özle olmasada esas bi-
çimde karfl› olduklar› bir gerçek,
bundan dolay›d›r ki Orta Do¤u co¤-
rafyas›nda bir çok devlette (Irak,
‹ran, Suriye, Filistin baflta olmak
üzere) burjuvazi iktidarda olsada,
keza bölgede irili ufakl› onbinlerce
parti ve örgüt, ABD ve di¤er em-
peryalistlere karfl›, karfl›t bir tav›r
içerisinde olmalar›ndan ötürü ve yi-
ne ABD'nin bölge özgülündeki ya-
p›land›rmalar›na genel hatlar›yla
karfl› olmalar›ndan ötürü desteklen-
melidir.

Afla¤›da k›sa hatlar›yla anlatma-
ya çal›flt›¤›m›z BOP'un, emperya-
listler için ne denli önemli oldu¤u-
na dikkat çekmek ve keza Orta Do-
¤u halklar› için nas›l bir gelecek ha-
z›rlamakta olduklar›n› bilmek aç›-
s›ndan önemli oldu¤una inan›yo-
ruz. 

K›sa Hatlar›yla Büyük Orta
Do¤u Projesi

Tunus, Fas, M›s›r'dan (Kuzey Af-
rika) bafllayan, S.Arabistan, ‹ran ve
Irak'a, Irak'tan bafllayarak Kafkas-
lar'da, Gürcistan, Kazakistan, Erme-
nistan, Azarbaycan'a, Azarbay-
can'dan Afganistan, Endonezya ve
Çin'e (Güney Asya) kadar uzanan
co¤rafyay› kapsayan Büyük Orta
Do¤u Projesini ABD Baflkan› flu
sözlerle ifade ediyor; “Orta Do¤u
ile bir ortakl›k giriflimi bafllatmak,
ABD ile Orta Do¤u aras›nda Ser-
best Ticaret Bölgesi oluflturmak is-
tiyoruz. Bununla esas hedefimiz ‹s-
lam dünyas›n›n az geliflmifl bu top-
raklar üzerinden yaflamalar›ndan
kaynakl›, bat›n›n yaflam standartla-
r›na karfl› duyulan k›skançl›¤›n ya-
ratt›¤› kin ve terörün giderilmesi,
sorunlar› çözmeleri için onlara
yard›mc› olmak...

... Zaman›m›z›n en büyük soru-
nuyla karfl› karfl›yay›z. Bir f›rt›na-
n›n tam göbe¤indeyiz... Bu, mede-
niyetlerin çat›flmas› de¤ildir... De¤i-
flik politik vizyonlar›n çat›flmas›-
d›r... Teroristlerin dünya görüflü ge-
re¤i, Orta Do¤u radikal hükümet-
lerle yönetilmeli, ›l›ml› Arap Dev-
letleri düflürülmeli, Tanr›ya inan-
mayanlar müslüman topraklardan
sürülmeli, bu afl›r› düzenin en sert
biçimde uygulanmas› evrensel öl-
çüde güçlendirilmelidir. Bu vizyon
gere¤i, kitaplar yak›lmal›, terorist-
ler korunmal›, kad›nlar k›rbaçlan-
mal›, çocuklar ise kin, ölüm ve inti-
har fikirleriyle büyütülmelidir... Bi-
zim görüflümüz tamamen de¤ifliktir.
Her insan›n, Tanr›ya ve kendi bilin-
cine itaat ederek, düflünme, dua et-
me ve yaflama hakk› vard›r... Say-
g›nl›k ve özgürlü¤e dayal› bu vizyo-
nu, her kültürdeki insan›n paylaflt›-
¤›n› san›yoruz. Özgürlük, bat› kül-
türünün icad› de¤ildir. Özgürlük,
tüm insanl›¤›n en önemli ihtiyac›
ve umududur. Müslüman toplum-
lardaki kad›n ve erkeklerin ezici ço-
¤unlu¤u, Osama bin Laden gibi
afl›r› insanlar›n hakimiyetini red-
detmektedir...

... Onlarca y›l boyunca, istikrar
pahas›na, özgür uluslar Orta Do-
¤u'daki bask›lara tahammül etmifl-
lerdir. Asl›nda bu yaklafl›m çok az
istikrar ama bol bask› sa¤lam›flt›r.
Bu politikay› art›k de¤ifltiriyorum.
K›sa vadede, Orta Do¤u'da terorist
flebekeleri da¤›tmaya niyetli olan
her hükümetle iflbirli¤i yapaca¤›z.

Uzun vadede ise, bölgedeki dostla-
r›m›zdan daha fazla reform ve daha
yüksek bir demokrasi standard› ta-
lep ediyoruz... Orta Do¤u'da istedi-
¤imiz demokratik kurumlar bir ge-
cede ortaya ç›kmayacakt›r. Ameri-
ka'da bunlar›n geliflebilmesi için
nesiller gerekmifltir. ... Amerika'n›n
yapm›fl oldu¤u hiç bir fley, terorist
fliddeti izah edemez. Amerika'n›n
verece¤i herhangi bir ödün, terorist
fliddeti azaltamaz. 11 eylül 2001 ta-
rihinde ülkemize sald›ran terorist-
ler, politikam›z› protesto etmiyor-
lard›. Yaflamam›z› protesto ediyor-
lard›... Terorizmi yenmek, Orta Do-
¤u'daki uluslara daha fazla özgür-
lük getirebilmek, onlarca y›l gerek-
tirecektir. Amerika, h›zl› ve yete-
nekli yeni bir askeri güce, Orta Do-
¤u'nun tarihi, kültürü ve Arap dil-
leri konular›nda yeni nesil uzman-
lara ihtiyaç duyacakt›r... Sab›rl› ol-
mak zorunday›z... Japonya veya Al-
manya gibi eski düflmanlar›m›za
özgürlü¤ün gelifline tan›k olduk.
Latin Amerika, Asya, Afrika ve Do-
¤u Avrupa'da ayn› fley oldu. Özgür-
lük art›k Orta Do¤u'da do¤makta-
d›r, ve hiç kimse ona karfl› gelemi-
yecektir. ... Terorizm, sadece kendi
de¤erlerimize olan irade ve inanc›-
m›z› kaybedecek olursak kazana-
cakt›r. ‹rademiz sa¤lamd›r. Görevi-
mizin ne oldu¤unu biliyoruz...”

Evet emperyalizmin, zaman›n en
büyük tehlikeleriyle karfl› karfl›ya ol-
duklar› bir gerçek. Asl›nda bu ger-
çekli¤i ifade etmek pek ifllerine gel-
mesede, kendileri aç›s›ndan tehlike

arz eden güç ve etkenlerin adresleri-
ni yaln›fl tarif etmesi, bugün güttük-
leri politikalar›n beslemenin çabas›-
d›r. Asl›nda yaflanan tarihsel olaylar-
da aç›k bir flekilde görüldü¤ü gibi,
dün bölgedeki fleyhler, dindarlar ve
diktatörler taraf›ndan yönetilen dev-
letlere karfl› rahats›zl›klar›n›n bugün
d›flar› vurmalar›, amperyalistlerin bu
yönetimlerdeki sad›k, has adamlar›-
na ihtiyac›n›n kalmad›¤› anlam›na
gelmektedir. Yoksa Saddam yöneti-
minin bölge insan›na çektirdiklerin-
den ötürü duyduklar› rahats›zl›¤› ve-
sile etmeleri, tam analam›yla palav-
radan baflka bir fley de¤ildir. 

Yaflanan bunca süreç gösteriyor-
ki Büyük Orta Do¤u projesinin uy-
gulamada çekti¤i s›k›nt›lar, emper-
yalizmi yeni aray›fllara sürüklenme-
sine yol açm›flt›r. Arap dünyas›n›n
kendi aralar›ndaki hüsumetlerden
alabildi¤ince yararlanmaya çal›flan
emperyalizm, dozaj› en düflük ve en
ufak çekiflmeleri büyütmenin ve de
yararlanman›n sefas›n› sürmek iste-

mektedir. Bundan hareketle nicel
güç olarak bölgede etkili olan tüm
iktidarlar, partiler, örgütler aras›nda
çeliflkiler yaratmaya çal›flmaktad›r,
bu çeliflkilerden do¤an kargafla orta-
m›nda ise yararlanmay› hedeflemek-
tedir. Dün Hicaz Emiri fierif Hüse-
yin'in büyük Arap ‹mparatorluk ha-
yallerinden faydalanan ‹ngiliz em-
peryalistlerinin, Osmanl› ‹mparator-
lu¤u'na karfl› kazand›¤› zaferle böl-
geyi iflgal etmeleri gibi. Bundan ha-
reketle bugün Filistin'de kimi parti-
ler (Hamas ve El-Fetih) taraf›ndan
birbirlerine karfl› gerçeklefltirmifl ol-
duklar› sald›r›lar, emperyalist hay-
dutlar› sevindirmifl ve yine Orta Do-
¤u halklar› baflta olmak üzere dün-
yan›n tüm mazlum halklar›n› üz-
müfltür. Aralar›ndaki anlaflmazl›klar
uzun y›llara dayanan Hamas ve El-
Fetih örgütleri, flunu bilmelidirler ki,
emperyalizme karfl› birliktenlikler
yakalanmad›¤› sürece tam manas›y-
la emperyalist sald›rganl›¤a karfl›
koymakta o denli zay›f kal›r. Emper-
yalizmin böl parçala yönet siyaseti,
her zaman onun direk müdahalesi
sonucu olacak bir durum de¤ildir.
Do¤al olarak emperyalizmin bu si-
yasetini bilmesine ve en güçlü dire-
nifller sergilemifl olmas›na ra¤men,
ama gerçek anlamda emperyalizme
karfl› proleteryan›n ba¤›ms›z siyase-
tinden yoksunluk ve bu yoksunlu-
¤un verdi¤i açmazl›klar›n sonucu,
emperyalist politikalara alet oluna-
biliniyor. Tam da yenili¤inin aç›kça
kendilerincede itiraf edildi¤i bir dö-
nemde direnifle geçmifl (birisi az bi-

risi çok, bunu tart›flm›yoruz) güçle-
rin esas itibar›yla halk›n kazanm›fl
oldu¤u zaferin Filistin ve Lüblan
halklar›n›n direngen ve bafle¤mez
kahramanl›klar›n›, yeni baflar›lar el-
de etmenin zeminini yaratmak için
ad›m ataca¤›na, emperyalist cephe-
nin direnifli çekmek istedi¤i zemin
üzerinden bir birleriyle çat›flan ve bu
çat›flmalarda Filistin-Lüblan halklar›
baflta olmak üzere Orta Do¤u halkla-
r›n›n yaratm›fl olduklar› de¤erleri
kendi siyasal açmazl›klar›na kurban
edenlerin, bu durumdaki pratik icra-
atlar›n› iyi hesaplamalar› gerekmek-
tedir. Zira Orta Do¤u halklar› er ve-
ya geç gerçek kurtuluflu sa¤lamada
tüm gerici sistem ve uzant›lar›n›n ni-
yetlerini ortaya ç›karacak ve gerçek
kurtuluflu sa¤lamada bilimsel dona-
n›mlar› içeren proleteyan›n inanc›n›
mutlaka ama mutlaka kavrayacakt›r.

Emperyalizmin Orta Do¤u'daki
en sad›k ufla¤› ‹srail Devleti'nin
Lüblan'a ve Filistin'e karfl› gelifltiri-
di¤i son sald›r›larda binlerce insan

katledilmifl, yerleflim birimleri tama-
men talan edilmifltir. Savafl koalisyo-
nunun bombard›mana tuttu¤u yerle-
flim merkezlerinde s›cak ve hala du-
manlar›n kalkt›¤› Lüblan ve Filistin,
kent ve sokaklar›nda, bu sald›r›lara
karfl› direnifl ve  karfl› sald›r›lar em-
peryalist savafl güçlerini zora sok-
mufl ve bu direnifl karfl›s›nda yenilgi-
sini kabul etmek zorunda kalm›fllar-
d›r. Bu yenilginin aç›kça ifadesi bu-
gün bu güçlerin askeri y›¤›naklar›-
n›n birer birer geri çekilmesinde
aç›kça görülmektedir. Elbette geri
çekilme karfl›s›nda büyük demorali-
zasyon yaflayan ¤mperylizm, yeni
hesaplar peflinde oldu¤unu bilmek
durumunday›z. Bu hesaplar›n tam
manas›yla hangi taktik üzerinden
sald›r›ya geçece¤ini bilmemekle be-
raber, onun do¤as› ve yaflanan bunca
meseleler karfl›s›nda güttükleri sal-
d›r› planlar›ndan yola ç›kan akl› se-
lim her insan, emperyalizmin dünya
halklar›n›n düflman› niteli¤inin, her

dönemde oldu¤u gibi bu dönemdede
sald›r› dalgas›n› farkl› taktikler gü-
derek katliamlar gerçeklefltirece¤i
bilinebilir, görülebilir. Bu sald›r›lar
karfl›s›nda direngenli¤i ve karfl› ko-
yuflta silahlar›n› genelde dini motif-
lerle beslesede, savaflta savunma ve
iflgale karfl› sald›raya geçme Orta
Do¤u halklar›n›n en MEfiRU HAK-
KIDIR. Gerek ulusal gereksede din-
sel inanç do¤rultusunda bir araya
gelmifl ve bu birliktenli¤ini iflgal al-
t›ndaki topraklar›n› savunma ve kar-
fl› direnifle geçme temelinde hareke-
te geçiren her grup-parti-örgüt'ü sa-
vunmak ve desteklemek bizlerin gö-
revidir. Esas olarak savundu¤umuz
bu yap›lanmalar de¤il, savundu¤u-
muz iflgal alt›ndaki ulus ve halklar›n
meflru savunma haklar› ve direniflle-
ridir.  Söz konusu yap›lanmalar yu-
kar›da belirtti¤imiz gibi gerek dinsel
inanç etkisinden gereksede salt ulu-
sal inanca sahip olmalar› ve prole-
terya bilincinden yoksun olmalar›n-

dan kayanakl›, hatta dönem dönem
proleterya davas›n› yürüten yap›lan-
malara karfl›, fluan karfl›s›nda meflru
savunma hakk›n› kulland›¤› emper-
yalist politikarlara alet olmufl ve sal-
d›r›lar gerçeklefltirmifl olmas› dahi,
bizlerin ba¤›ms›z siyasal çizgimizin
emretti¤i gibi, emperyalist iflgale
karfl› meflru müdafas›n› yapmas›nda,
onlar› desteklememek ve yan›nda
yer almama gibi bir anlay›fl›m›z ola-
maz olmamal›d›r. Bu görev enter-
nasyonal bilinç unsurunun bizlerin
omuzlar›na yükledi¤i sorumlulu¤un
gere¤idir. 

Orta Do¤u'daki güçler, emperya-
listlerin en belirgin karekteristik
özelli¤i olan “kargafla yarat, müda-
halede bulun” takti¤i ve bu taktik
üzerinden direnifli çekmek istedi¤i
ortama alet olmamal›d›r. 

Yeri gelmiflken özellikle Orta
Do¤u camias›n›n ‹slam Konferans›
Örgütü'nün (‹KÖ) den Orta Do¤u
co¤rafyas›ndaki geliflmeleri Arap
dünyas›n›n (‹slam) ç›karlar›na denk
düflmesini sa¤lamak için çaba içeri-
sinde olunaca¤› beklenirken, Lüb-
lan'a sald›r›lar›n 23. gününde ancak
toplanmas›, tam da emperyalislerin
istedikleri bir durumdu. Yaklafl›k 60
ülkenin içinde üye oldu¤u bu örgüt,
sald›r›lara adeta seyirci kalmakla ye-
tinmemifl, yapm›fl oldu¤u aç›klama-
da ise gayri ciddi muhtevas›n› gözler
önüne sermifltir. ‹flte bu durum Lüb-
lan'a havadan ve karadan gerçeklefl-
tirdikleri sald›r›larda yüzbinlece in-
san katledilmesine ve yerleflim bi-
rimleri tamamen tahrip edilmesine
karfl›n duyulan sorumlulu¤un ciddi-
yetini göstermektedir. Bu duruflla-
r›yla ‹KÖ, baflta Orta Do⁄u halklar›
olmak üzere tüm dünyaya gerçek
kimli¤ini göstermifltir.

Bugün Büyük Orta Do¤u Proje-
si'nin uygulanmaya çal›fl›ld›¤› bir
süreci yaflamakta yaflamakta oldu-
¤umuzu belirtmifltik. ABD Baflkan›
Bush, Irak'a düzenlenen ikinci sald›-
r›s›ndan önce dünyaya flu mesaj› ve-
riyordu; “Özgürlü¤üne kavuflan bir
Irak, özgürlü¤ün tüm bu bölgeyi
nas›l de¤ifltirebilece¤ini milyonlar-
ca insana umut ve terakki getirerek
gösterecektir...  Irak'ta kurulacak
olan yeni bir rejim, bölgedeki baflka

uluslar için, özgürlü¤ün etkileyici
ve muhteflem bir örne¤ini olufltura-
cakt›r..” 

Bu sözler söylenirken tarih fiubat
2003 bugün ise Kas›m 2006, yafla-
nanlar gösterdiki (ki biz bunlar› da-
ha öncesinde deflifre etmifltik)ne ya-
lanlar› ortaya atanlar ne de ortaya
at›lan yalanlar dünya halklar›nca sa-
hiplendi. Sahiplenen mazlum Irak
halklar›n›n direnifli ve isyan› oldu.
Sahiplenenler katiller de¤il, katledi-
lenler oldu. Afganistan üzerinden bu
oyunlar ayn› seneryolarla sahnelen-
di. Ekranlara getirilen baflörtülü ka-
d›nlar, burnu sümüklü çocuklar›n
“özgürlüklerini” getirecekler diye
vaad ediyorlard›. Her iki ülkede bafl-
kald›r›lar ve isyanlarla direnifle ge-
çilmifl ve emperyalizmi adeta batak-
l›¤a saplam›flt›. Ve tüm geliflmeler
gösteriyorki ABD'nin bölge üzerin-
de uygulamaya çal›flt›¤› politikalar›
ve stratejisi iflaz etmifltir. K›smide
olsa bu iflas›n müttefiklerince dil-
lendirildi¤i bir süreçte, kendi arala-
r›ndaki menfeat ç›karlar›na dayal›
iliflkilerin y›pranmas› ve çeliflkilerin
ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir. Bu
çeliflkilerin daha da derinleflmesi ha-
linde savafl uydular›n›n kimlere çev-
rilece¤i henüz bilinmemektedir.

Sonuç olarak bizler, ba¤›ms›z,
bilimsel, enternasyonal çizgimizin
berrak bir flekilde ifade etti¤i gibi
hareket etmeliyiz. Duruflumuz em-
peryalizmin dünya halklar›n› teslim
alma u¤rafl›na karfl›n, anti emperya-
list cepheyi geniflletmek, görev ve
sorumluluklar›m›z›n gereklilikleri-
nin yerine getirmenin PRAT‹⁄‹ içe-
risinde olmak. Örgütlü bulundu¤u-
muz tüm alanlarda güçlerimizin
önüne birincil görev olarak anti em-
peryalist cephenin oluflumunu, güç-
lenmesini ve gelifltirilmesini sa¤la-
mak, tüm dünya gericili¤inin bafl›
emperyalizme karfl›, mazlum dünya
halklar›n›n öfkesini do¤ru bir hat da
birlefltirmek, tarihsel görevlerimizin
bafl›nda gelmektedir.

• Direnifli daha güçlü baflkald›r›-
lar ve karfl› sald›r›larla Besle!

• Tüm Enerjini Emperyalizme
karfl› harekete geçir!

Diren ve tüm enerjini emperyalizme
karfl› kullan!
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Ezilen emekçi y›¤›nlara siyaset yapma hakk›n› ‘vahim’ bir durum gi-

bi gösterilerek, halk kitlelerinin ürkütülerek yaflamsal bilincin d›fl›nda

tutma çabas› tabiki bofluna de¤ildir.

Bu bak›mdan siyaset yapmada ›srarc›, siyaset yapt›rmada da so-

rumluluk bilinci tafl›nmal›d›r. Siyaset d›fl› b›rak›lman›n birilerine mut-

laka faydas› vard›r. Ezilmiflli¤in ve de fukaral›¤›n, siyaseti büyük, külfe-

ti ise a¤›rd›r. ‹flte bu büyük siyasetin a¤›rl›¤›na ve sonucuna katlanma

gücü olm›yanlar›n ifli olsa gerek. Siyaseti kitlelere yasaklayan, ürkütü-

cü gösteren, mümkün oldukça siyasetle tan›flma f›rsat› bulacak koflul-

lar›n en aza indirilmesi gayretinin tümü, egemenlerin kitlelere dayat-

t›¤› siyaset anlay›fl›d›r. 

Devrimci siyaset bu anlamda aç›kl›¤› ve de samimiyeti benimser. Is-

rarla kitlelere ulaflmay›, kitleleri bilinçlendirmeyi savunur. Emekçi kit-

lelere böylesine çirkince ve bir o kadar zalimane siyaset yöntemini da-

yatanlar›n, bu zalimkar davran›fllar›n› bofla ç›karman›n tarihsel so-

rumluluk bilincini tafl›d›¤› içinde devrimci siyasetin meflrulu¤unu ka-

rarl›l›kla dillendirerek gereklerini yerine getirir.

S›n›flar dünyas›nda; yönetme erkini elinde bulunduran egemen s›-

n›flar›n halk kitlelerine reva gördükleri kölece yaflam›n, özgür yaflama

dönüfltürülmesini engelleyici faktör olarak tarihte hep benimsenmifl

bir siyaset yöntemi olarak kullan›la gelmifltir. Bu günde ayn› tarz çok

de¤iflik araç ve imkanlar kullan›larak, kitleleri ayd›nlat›c› ve bilinçli k›-

lacak imkan ve de olanaklardan yoksun b›rakma, direk olarak burjuva

siyaset anlay›fl›n›n etki alan›na hapsetme yönünde son derece etkili

kullan›lmaktad›r. Bu gerici siyaset gücü kimi zaman, en hakl› noktada

talepte bulunan ve mücadele veren güçleri bile, hakl›l›¤› noktas›nda

flüphe ve kayg›lara düflürerek, sistemin siyaset gücü yede¤ine düflüre-

biliyor.

Çünkü burjuva siyaset anlay›fl›, her türlü hile, entrika, yalan ve sah-

tekarl›¤› benimser. Bunlars›z ne ifl yapar, ne de yaflam hakk› bulur.

Tam da bu zemin üzerinden hayat hakk› bularak yürür. Bukalemun gi-

bidir. Ortama göre renk vermeyi ya da k›l›f de¤ifltirmeyi reddetmez. Al-

danmada burdan bafllar. Demirel'in “biz o çocuklar› bofluna ast›k” ay-

mazl›¤›nda bulunmas› veya son günlerde kamuoyunda çokça tart›flma

konusu olan Mehmet A¤ar’›n “düz ovada siyaset yaps›nlar” söylemi

üzerine, düzmece metiyelerde bulananlar bir anda bir hayli ço¤ald›. Ki-

mine göre A¤ar “vicdan›na dan›flm›fl”, kimine göre “A¤ar’›n kararl›l›¤›”

gibi laflar edilerek, akl›nca hasm›n› bu yolla insafa getirece¤ine inan-

lar siyaset üretmeye bafllad›lar. 

Elbetteki bu da bir siyasettir. Uluslararas› gericilik ve onlar›n yerel-

deki iflbirlikçileri, halklar›n kararl› ve de ›srarl› mücadelesi karfl›s›nda

zorda kald›kça bu ve buna benzer tutumlarda bulunacaklar› kaç›n›l-

mazd›r. O bildik gerici yöntemlerini, daha farkl› söylemler ve hareket-

lerle gizleme tutumunu benimsemekten asla çekinmezler. Burda aslo-

lan, gerici siyasetin tuza¤›na düflmeden, hakl› davan›n savunuculu¤nu

ve siyasetini kararl›l›kla gündeme getirmektir. Bunu siyasetini üret-

mektir. 

Buna bir örnek olarak Nepal Halk›n›n mücadelesini göstermek ye-

rinde olacakt›r. Nepal Komünist Partisi (Maoist) önderli¤inde yürütü-

len halk savafl›, monarfli rejimi ve uluslararas› gericilik taraf›ndan hep

“terörist”likle suçland›. Ancak Nepal’deki halk savafl› bu gerici itham-

lar karfl›s›nda asla duraksamad›. Do¤ru yolda yürümenin siyasetini

prati¤i ile birlefltirerek, bir yandan genifl halk kitleleriyle birleflirken,

di¤er yandan “terörizm”le suçlayan gericileri mahkum etti. Dünya ka-

muoyu önünde ‘biz Maoistleri terörist olarak görmüyoruz’ aç›klamas›-

n› Nepal gericili¤ine yapt›racak seviyeye getirdi. Bununlada kalmad›,

somut taleplerle, dünyan›n en yoksul ülkesi durumunda olan Nepal’in

geliflme yolunu açacak olan projeyi bugünkü koflullarda kabul ettire-

rek, sonuca varman›n siyasetini ak›ll›ca uygulayarak kabul ettirdi.

Bu çok önemli bir meseledir. Hakl› ile haks›z›n k›yas›ya bir mücade-

le sonucunda, devrim mücadelesinin, gericili¤in hiçbir aldatmacas›na

kanmadan, kendi meflrulu¤unu kabul ettirme ve geri ad›m att›rma

noktas›na vard›rarak sonuç almas› elbetteki önemlidir. Zira Nepal hal-

k› “k›r›nt›” koparmak için yola ç›kmad› ve de hiçbir gerici manevraya

kanmad›. Devrimci siyaseti do¤ru yorumlad› ve do¤ru sonuçlar ç›kar-

d›. 

Burdan ç›kar›lmas› gereken sonuç fludur. Dünyan›n ve dolay›s›yla

insanl›¤›n gelece¤i noktas›nda büyuk düflünenlerin siyaseti büyük so-

nuçlar yaratabiliyor. Kitleleri birlefltiriyor ve kazand›r›yor. Ancak, dün-

ya üzerinde tehakküm kurmufl olan sermayenin sadece gelece¤i için

yer yüzünün her kar›fl topra¤›nda sonsuz özgürlük içinde yaflam bul-

mas›n›n telafli içinde bulunan emperyalist gericili¤in, eme¤in ve halk-

lar›n gelecek vaadeden mücadelelerini “terörizm”le suçlayarak orta-

dan kald›rma telafl›nda bulunduklar› bugünkü süreçte, elbetteki daha

çok Nepal olmak gerekiyor. Ötesi, bu gerici ç›kar siyasetinin yede¤ine

düflmekten baflka bir fley olmaz. 

Hat safhada devam eden hak gasplar› ve emperyalist iflgal ve de

katliamc› teröre karfl› ADHK’n›n yürüttü¤ü kampanya kitlelere moral

güç kazand›r›rken, tam bu süreçte “terörizm” söylemlerine yeni bir ar-

güman daha ekleyerek ç›kt›lar ortaya. fiimdide “Nükleer Terörizm” saf-

satas›. Neymifl? “E¤er nükleer silahlar terör örgütlerinin eline geçer-

se.......” Fas’›n baflkenti Rabat’ta bir araya gelen 13 ülkeden oluflan ge-

rici ittifak, bu aç›klamalar›yla, ellerindeki nükleer silahlar› bir yerler-

de kullan›p, ard›ndan “Terör örgütleri kulland›” diyerek, denenen si-

lahlar›n faili olarak gösterilecek olanlar›n, flimdiden alt zemin haz›rl›-

¤› niteli¤ini tafl›yan aç›klamalarda bulunuluyor. Ve halklar›n mücade-

lesini böylesine hainane planlarla bo¤ma hesaplar› içinde yeni strate-

jiler belirlenirken, zaman zaman gündeme getirdikleri, yumuflak( !)

söylemlere bal›klama uçma siyasetinin zay›fl›¤› görülmeli ve de anla-

fl›lmal›d›r.  

Bir kez daha “Emperyalist Terör ve Hak Gasplar›na Karfl› Direnen

Halklar kazanacak” diyoruz. 

BAfi YAZI
Siyaset

t› furyalar›yla tutuklamaya devam
edip, devrimci tutsaklar› tecrit için-
de teslim alma u¤rafl›nda israr edi-
yor. Bugünki söylem de ayn›, Ata-
türk dönemi söyleminin daha da
günümüz Türkçesine uyarlanm›fl
biçimiyle, gene “ça¤dafl bat› ile bü-
tünleflmek”. ‹flte bu da tarihin ikin-
ci defa da, komediye dönüflmüfl bi-
çimiyle tekrar›na bir kan›t oluflturu-
yor. ‹nkar, tecrit ve yasaklarla
AB'ye üye olmay› deneyen bir dev-
letin, geçmiflini  böylesine tekrar
etmesine tarih bir komediye dönüfl-
tü¤ü ölçüde izin veriyor. 

Ancak bu iki dönemin birinde
trajediyle, di¤erinde komediyle
gerçekleflen faflizan tekçi eylemi
ayn› olmas›na ra¤men, bugünki
dünya koflullar›, Atatürk döneminin
koflullar›ndan çok farkl›. Cumhuri-
yetin ilk y›llar›nda, “yeni cumhuri-
yetin bekas›” için, kelle kesip, sür-
günler ç›kartan, her türlü muhalif
düflünceyi yasaklay›p, kendi burju-

va muhalefetine bile izin vermeyen,
“çice¤i burnundaki cumhuriyet, hiç
bir uluslararas› tepkiyle karfl›lafl-
madan, sessiz ve derinden icraatla-
r›n› gerçeklefltiriyordu.  Gerek
uluslararas› alanda, gerekse, ulusal
ölçekte bunlar sessiz ve sedas›z bir
flekilde, herhangi bir tepkiyle karfl›-
laflmadan devam ediyordu. Ne var
ki bugün o gün de¤il ve dünya bir
çok nedenden dolay›, küresellefl-
meci emperyalistlerin söyledi¤i an-
lamda de¤il ama, baflka bir anlam-
da da olsa oldukça küçüldü. Dün-
yan›n en ücra köflesinde yaflanan
bir olaydan, ABD gibi emperyalist
bir ülkenin Guantomala  zindanla-
r›nda yaflanan bir iflkenceye kadar,
bir çok geliflme, k›sa bir zaman
içinde dünya halklar›n›n gündemi-
ne girebilmekte, 20'li, 30'lu y›llar›n
dünyas›nda düflünülemeyecek bir
h›zda, geliflmeler, olaylar an›nda
yay›labilmektedir. Bu koflullar al-
t›nda, Türk Devleti'nin Ermeni je-
nosidi, Kürt ulusal varl›¤›n› inkar-
dan gelen, fliddete dayal› politikala-
r›n›, devrimci-komünistlere karfl›
giriflti¤i fliddet, imha, tecrit ve izo-
lasyon politikalarini sürdürmesi,
tüm emperyalist efendili destekli
avantajlar›na ra¤men, ad›na Türki-
ye Cumhuriyeti denilen, özünde
MGK'n›n kesin ve kat-i egemenli-
¤ine  dayanan diktatörlü¤ünün ifli
oldukça zor. Ve her ad›m att›¤›nda,
züccaciye dükkan›ndaki filin en
ufak bir k›p›rdanmas›nda, sa¤› solu
k›r›p dökmesi gibi, kendini ele ve-
ren bir eylem içinde gerçeklefliyor. 

Bugünün dünyas›nda, halklara
yalan söylemek, tarihi, resmi söyle-
min örtüsü alt›nda çarp›tarak, de-
mogojik bir tarzda kendini aklama-
ya dönük, sahte bir referansa dö-
nüfltürmek mümkün de¤il. Ermeni
jenosidi ve Kürt gerçekli¤inin inka-
r›na dayal› geleneksel Türk Devlet
politikas›, verili duruma da ba¤l›
olarak, emperyalist efendilerinin
diplomasi maç›nda kendilerine at›-
lan bir golün, politik topu olarak

kullan›l›yor. Frans›z parlemonto-
sunda kabul edilen, “Ermeni soyk›-
r›m›n› inkar yasas›”, tamda böylesi
bir emperyalist sütun, pazar ç›kar-
lar› do¤rultusunda, rakiplerine kar-
fl›, kendilerine puan getirmesi ama-
c›yla gündemlefltirildi. Kendi em-
peryalist geçmifliyle hesaplaflmak
bir yana, bugünün dünyas›nda da
ayn› niteli¤iyle, politik bir aktör
olarak, dünya siyaset sahnesinde
boy gösteren Frans›z devletinin, bu
yasaya onay veren mant›¤›, tarihte-
ki bir haks›zl›¤a yönelik demokra-
tik bir düzeltme yerine, i¤renç bir
diplomasi oyunundaki “koz” göre-
vinden baflka bir anlama gelmiyor.
Yasaya oy veren tek tek milletve-
killerinin, kiflisel beklenti, amaç ve
belkide samimi yaklafl›mlar›n›n üs-
tünde, as›l belirleyici yan olarak
öne ç›kan emperyalist bir diploma-
si oyunundaki samimi olmayan em-
peryalist manevrad›r.Tamda bu ne-
denle, Türkiye'de milliyetçili¤in

efelenmesiyle, “boykot” vb tav›rla-
r›n dillendirilmesinin hemen ard›n-
dan mösyö Chirac, uzatmal› Baflba-
kan Tayyip Erdo¤an'› arayarak,
“üzüntülerini” dile getirip, “yasa-
n›n senatoda geçmemesi için elin-
den geleni yapaca¤›” sözünü verdi.
Bu diplomatik yaklafl›m›n perde ar-
kas›nda yaflanacak olan fley, yasa
senatoya gelinciye kadar, Türki-
ye'nin iç Pazar›nda, ihale pastala-
r›ndan büyük paylardan bir kaç›n›n
Frans›z flirketlerine verilmesi, buna
ba¤l› olarakta yasan›n ya senatoda
engellenece¤i, ya da pay verilme-
mesi durumunda bunun yasalaflaca-
¤›d›r.

Görüldü¤ü gibi, Ermeni jenosi-
dini gerçeklefltiren ve bunu bugün
halen inkar eden,  Türk devlet gele-
ne¤inin bugün ki temsilcileride,
“Ermeni jenosidi yaflanm›flt›r” di-
yen emperyalistlerde, halklar›n
geçmiflte yaflad›klar› ac›lara karfl›,
tamda s›n›fsal konumlar›na uygun
olarak samimi davranmamakta, aç
gözlü ç›karlar› do¤rultusunda poli-
tik bir hesaplaflman›n kozu olarak
ele almaktad›rlar. Dolay›s›yle, ne
“jenosidi inkar edene ceza getiren”
Frans›z emperyalizminin arkas›nda
saf tutarak, ne de “Ermeni jenosidi
olmam›flt›” diyen bir inkarc›l›¤›n
ard›nda, milliyetçi bir körlük için-
de, “anti-emperyalist” tepkiler gös-
termek, halklar›n güncel ve gele-
cekteki ç›karlar›na uygun bir yakla-
fl›m olamaz. Bu noktada temel gö-
rev, gene ayn› diplomatik manevra-
lar›nda etkisiyle Orhan Pamuk'a
ödül veren zihniyetin iki yüzlülü-
¤ünü sergilerken, Orhan Pamuk
üzerinden miliyetçi saplant›lar›n›n
esiri olan bil cümle Türk gerici cep-
hesinin, “Orhan Pamuk o ödülü al-
mamal›yd›” korosuna ortak olma-
makt›r. Y›llard›r, AB'ye girmek için
atmad›k takla b›rakmayan, bir deni-
leni ikiletmeyen, ülkeyi asker bo-
tundan, tv dizilerine kadar, yaflam›n
her alan›nda ABD ve AB'ye ba¤›m-
l› bir pazar haline getiren devlet po-

litikalar›n›n ard›nda mevzilenen
yerli milliyetçi gericili¤in, Orhan
Pamuk'a verilen ödülü almamas›n›
istemesi tek kelimeyle komedi,
Türk milliyetçili¤ine has tutars›zl›k
ve samimiyetsizliktir. Her konuda
ABD ve AB'ye endeksli bir teslimi-
yetçi politika izlenip, her konuda
bir dedikleri, ikiletilmezken, ›rkç›-
milliyetçi damarlar›na dokunuldu-
¤u zaman aya¤a kalk›p, “vatan mil-
let Sakarya” denilmesi baflka neyle
aç›klanabilir.

Frans›z parlamentosunun söz
konusu “soyk›r›m› inkar” yasas›n›
kabülünden k›sa bir süre sonra, ge-
çen y›l ekim ay›nda bafllayan banli-
yö isyanlar›n›n y›l dönümü nede-
niyle daha lokal ve s›n›rl›da olsa
yeni olaylar yafland›. Asl›nda bir in-
kar› samimiyetsizce gündemleflti-
ren Frans›z emperyalizmi, salt göç-
men ve eski sömürgelerinde yafla-
yan halklar›n kendi ülkesinde do-
¤up büyüyen yeni kufla¤›yla ilgili
olarak yaflad›¤› sorunu bir türlü
gündemine alm›yor, yabanc›lara
yönelik alttan alta sinsi bir düflman-
l›¤› körüklüyor, baflka bir flekilde,
onlar›n gerçek yaflad›¤› sorunlar›n›
“inkar”dan geliyordu. Fransa'n›n
güneyindeki Marsilya'da gençlerin
yakt›¤› bir otobüste a¤›r yaralanan
bir bayanin ardindan, fransiz derin
devlet politikasi Sarkozi'nin agzin-
dan, yeni “kararl›l›k” ve “taviz ver-
meyen” politikalar›nda ›srarc› ola-
caklar›n›n bir kez daha alt›n› çizdi.

Olay›n geçti¤i yere yak›n mahalle-
lere yap›lan operasyonlarda yafllar›
16 ile 18 aras›nda de¤iflen bir çok
genci gözalt›na al›narak, y›llarca
hapis cezas› alacaklar› haber
anonslar›  yap›ld›. Bir çok haber
program›nda aradan geçen bir y›l-
l›k süreye ra¤men, yabanc›lar›n ve
onlar›n burada büyüyen çocuklar›-
n›n yani gençlerin durumunu dik-
kate alan hiç bir ciddi, sorunu çöz-
meye dönük ad›mlar›n at›lmad›¤›
dile getirildi. Bu koflullar alt›nda,
geçen y›lki, flahlan›fllar›n›n y›l dö-
nümünde, durumlar›nda iyilefltirici
hiç bir geliflmenin yaflanmad›¤›
banliyö gençli¤i, geçen y›la göre
c›l›zda olsa, tepkisini yeniden ate-
flin k›zg›nl›¤›yla dile getirdi. Politik
bir örgütlenme ve öncülük sorunu
çözemedi¤i koflullarda bu k›zg›n-
l›k, bazen yanl›fl hedefleri bulan ya-
n›yla kendi hakl› zeminini zedele-
yip, meflruiyetini tart›flma konusu

yapsada, refah devletiyle uykuya
al›nan Avrupa ülkeleri halklar›n›n,
2. Dünya Savafl›'ndan sonra sürege-
len durumlar›ndan köklü bir kopu-
flun ilk ad›mlar›n› att›klar›n› göster-
diler. Bu bak›mdan, geçen y›l›n ale-
vi, birinci y›l›nda c›l›zda olsa de-
vam ederek, her an büyüyen bir
yang›n›n ilk k›v›lc›m› olarak, ciddi
ve afla¤›dan gelen dalgan›n gücüyle
statükoyu sarsacak bir potansiyelin
ip uçlar›n› vermesi aç›s›ndan kayda
de¤erdi.

Filistin'deki direniflin, son ‹srail
sald›r›s›na karfl› Hizbullahla Lüb-
nan'laflarak devam etmesi, Afganis-
tan ve Irak'ta utangaçta olsa yenil-
giyi dillendirmeye bafllayan emper-
yalist cephenin düfltü¤ü ve düflürül-
dü¤ü durum, Avrupa'daki banliyö
isyanlar›ndan ve aç›¤a ç›kard›¤› öf-
keyle k›tay› içerden tehdit eden ya-
n›yla Latin Amerika'ya uzanarak
Meksika'daki görkemli bask› bir di-
reniflle dünya direnifl paronamas›n›
oluflturuyor. Ancak Nepal'deki öz-
gün durum ve maoistlerin önderli-
¤inde iktidar kap›lar›na gelip daya-
nan halk savafl›ndan bahsedilmezse
tablo eksik kal›r. SB'nin da¤›lma-
s›ndan sonra, tarihin sonunun gel-
di¤i nakarat›yla, halklar› ilelebet
uykuya ça¤›ran emperyalistlerin
Pirus zaferini ilan ettikleri günlerin
üzerinden fazla de¤il, on befl y›l gi-
bi bir zaman geçti. O gün emperya-
listlerin dikensiz gül bahçesi ilan
etmeleriyle, köpeksiz köyde de¤-

neksiz gezme rehavetiyle açt›klar›
parantez kapanm›fl bulunuyor. Em-
peryalizm girdi¤i ve oldu¤u her
yerde, yeralt› yang›nlar›n›n ilk atefl-
leri, her türlü direniflin içinde siste-
mi kuflatan bir tehdite dönüflüp, Ne-
pal öncülü¤ünde yeni bir dünyaya
uzanan güçlü bir ad›m›n,  dünyay›
Ekim ve Çin devriminden sonra
üçüncü defa sarsacak ayak sesleri
geliyor. 

Söz konusu parantezin aç›ld›¤›,
90'l› y›llar›n bafl›nda, “emperyaliz-
min yenilece¤ine” dair dile getiri-
len ideolojik iddalar, bugün paran-
tezin kapand›¤› koflullarda, politik
bir gerçekli¤e dönüflerek, dünyan›n
çehresini de¤ifltiren bir misyon oy-
nuyor. Dolay›s›yla salt bir ideolojik
idda de¤il, ancak günlerin getirdi¤i
gerçekler ›fl›¤›nda diyebiliriz ve de
demeliyiz ki, durum gerçekten iyi-
dir ve rüzgar dünya halklar›ndan
yana daha güçlü esiyor.

RÜZGAR DÜNYA HALKLARINDAN
YANA ES‹YOR



4 Dizi Yaz›

Daha yak›n zamanlarda, ‹ngilizler onlarca y›l boyunca IRA’ya kurban vermifltir ve
IRA’n›n bombalamalar› yüzünden ölen sivillerin say›s›, kraliyet ailesinin üst düzey
üyeleri de dahil, yüzlere varmaktayd›. Son y›llarda birçok Avrupa devletinde üst dü-
zey yetkililere suikast düzenlenmifltir -özellikle ‹spanya, ‹talya ve Almanya’da- ve bu
liste baflka örneklerle de uzat›labilir... Etnik, ulusal veya dini darg›nl›k sonucu kök sa-
lan terörizm, yok edilmesi en zor olan ve en uzun süren terördür. Genel olarak, top-
lumsal üzüntülerden dolay› oluflan terörizm, radikal Marksizm gibi bir inanç ile ide-
olojik olarak desteklense bile, ad› geçen toplumlar, teröristlerin nedenini benimse-
medi¤i takdirde yok olma e¤ilimindedir. Toplumsal izolasyon zamanla teröristlerin
baz›lar›n›n morallerini çökertir ve di¤erlerini yakalanmaya iter. Köylü s›n›f› gibi, da-
ha belirgin olarak yabanc› ve co¤raf› bazda uzak bir sosyal s›n›f›n deste¤ine daya-
nan terörizm, özellikle bir gerilla hareketi taraf›ndan desteklenmesi durumunda, da-
ha büyük dayan›kl›l›k göstermifltir (Çin ve Latin Amerika’daki tecrübelerin gösterdi-
¤i gibi). Ama tarihi mitler taraf›ndan desteklenen ve dini çabalar ile atefllendirilen,
etnik olarak ortak terörizmin, basit fiziksel bast›rmalara karfl› çok dirençli oldu¤u
anlafl›lm›flt›r…”13 Brezezinski hiç bir kriminal kavram kullanmadan sorunun dosdo¤-
ru politik bir olgu oldu¤unu ve bu nedenle ad›na ne denirse denilsin, politik bir sa-
vafl/mücadale yürütüldü¤ünü çok aç›k olarak ifade etmektedir. Terörist olarak de-
¤erlendirilen tarihsel örnekler -IRA, ETA, Latin Amerika’daki Gerilla Hareketleri, ‹s-
lamc› örgütler- dikkate al›nd›¤›nda bunlar›n›n bir k›sm›n›n -‹RA, ETA, Kolimbiya FARC,
Nepal’de Maocu Gerillalar- savafl halinde olduklar› devletlerle görüflmelere bafllad›k-
lar›, hatta Filistin’de Hamas’›n hükümet oldu¤u biliniyor. Demek ki, sorun sadece bir
kaç grubun gerçeklefltirdi¤i ‘bireysel terör eylemlerine’ karfl› yürütülen bir ‘te-
rör’mücadelesi olmay›p tamamen politiktir ve küresel kapitalist dünya düzeninin ku-
rulmas›n› savunanlar ile onlara karfl› mücadele eden karfl› politik güçlerin karfl›l›k-
l› bir savafl›d›r.

Bu ‘küresel savafl’ta kapitalist sistemle mücadele halinde olan politik organizas-
yonlar›n hangi biçim ve koflullarda olursa olsun varl›klar›na son verilmesi, haydut
kapitalist devletlerin ‘terörizme karfl› mücadelesinin’ en önemli yan›d›r.  Onlar›n hem
fizik olarak hem de politik olarak ortadan kald›r›lmas› ve bu nedenle izlenmesi gere-
ken savafl yönteminin çok yönlü olmas› gerekti¤ine iliflkin özel vurgular s›k s›k yap›-
l›r. Kapitalist güçlerin  fiilen uygulad›¤› ‘asimetrik savafl’, kapitalist sisteme karfl›
olan kuvvetlerin politik olarak da ortadan kald›r›lmas› en az›nda zay›flatarak etkisiz-
lefltirilmesini fiziki olarak ortadan kald›r›lmas›n› hedefliyor.

Bugüne kadar kapitalist sisteme karfl› savaflan politik örgütlere karfl› yürütülen
‘düflük yo¤unluklu savafl’›n, 21.yy’daki ekonomik ve siyasal koflullara uyarlanan yeni
ad› ‘Asimetrik Savafl’t›r.  Bunun bölgesel alanlara veya küresel kapitalist güçlerin ih-
tiyac›na göre biçimler almas›, ‘Asimetrik Savafl’›n politik kapsam›n› kesinlikle de¤ifl-
tirmiyor. ‘Asimetrik Savafl’, küresel tekel gruplar›n›n ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak ‘Bü-
yük Ortado¤u Projesi’ kapsam›nda uygulanmaktad›r. 

Bu savafl stratejisinin dünya çap›nda uygulanabilmesi için de ‘meflru’ bir zemi-
nin oluflturulmas›na ihtiyaç vard›. 11 Eylül olaylar›, ABD askeri güçleri taraf›ndan fii-
len uygulanan  ‘asimetrik savafl’›n meflrulaflt›r›lmas›n›n çok önemli bir arac› haline
getirildi. “Benim fikrime göre 11 Eylül-size çok ac›mas›z ve gaddar gelecek-mühtifl bir
hediyeydi. Çok korkunç bir bedeli de olsa tarihten gelen bir hediyeydi. Ama dünya ta-
rihi aç›s›ndan çok önemli bir olay olan 11 Eylül’ün korkudan ziyade anlay›fl vermesi
gerekir..”14 11 Eylül 2001 eylemi olmasayd›, ABD belirlemifl oldu¤u stratejiyi farkl›   ge-
rekçeler bulup mutlaka uygulamaya koyacakt›. Ancak, 11 Eylül, Pentagon için, 21.yüz-
y›l savafl stratejisini uygulamaya koymak için gerçekten tepside sunulmufl bir hedi-
ye oldu. ABD yöneticilerinin sanki, merakla bekledikleri 11 Eylül eyleminden hemen
sonra, Pentagon’un kasalar›nda haz›r bekleyen ve dünyan›n belirle stratejik merkez-
lerini iflgale dayanan askeri projeler hemen uygulanmaya baflland›. Pentagon’un ‘ye-
ni’ ak›l hocas›n›n histerik duygularla ifade etti¤i düflünçesi, ABD’nin bugün uygula-
maya koydu¤u d›fl politikan›n  kaba bir biçimdeki ifadesidir.

11 Eylül, sadece ‘Asimetrik Savafl’›n uygulanmaya konulmas› için de¤il ayn› za-
manda dünya kapitalist barbarlar›n uluslararas› bir k›s›m politikalar›n›n merkezi-
lefltirilmesi bak›m›ndan da  bir  etkisi oldu. H. Kisinger 11 Eylül’ün politik sonuçlar›-
n› de¤erlendirirken, ABD ile AB aras›ndaki iliflkileri yak›nlaflt›rd›¤›n›, NATO’ya ‘yeni’
bir misyon verilmesinde etkili oldu¤unu, Rusya ve ABD aras›ndaki yak›nlaflmay› h›z-
land›rd›¤› ve bölgeye iliflkin ikili anlaflmalar›n sa¤land›¤›, dünyan›n ‘terörizm’ tehli-
kesini görüp ortak hareket etti¤ini, ‘büyük devletler’ için önemli olan ‘Ortado¤u poli-
tikas›’ üzerine ‘büyük bir uzlaflman›n’ sa¤land›¤›n›, enerji kaynaklar›n›n kontrolünün
önemi konusunda büyük güçler aras›nda ‘ortak’ bir irade birli¤inin olufltu¤unu be-
lirtmektedir.15

‹lginçtir, ABD baflkan› G.Bush’un 11 Eylül günü gece saat 20.30 da ‘Ulusa seslenifl’
konuflmas›ndan 45 dakika sonra, ABD tarihinin en karanl›k ak›l hocalar›ndan biri
olan H. Kissinger, Wasington Post dergisinin internet sayfas›nda yay›nlanan makele-
sinde ABD’nin ac›mas›zca yeni bir sald›r›ya geçmesi için Bush hükümetine öneride
bulunuyordu. Dahas› olmas› gerekeni aktar›yordu :”Hükümet, Pearl Harbor sald›r›-
s›ndan sonra elde edilen sonuca yani bu sald›r›ya neden olan sistemin yok edilmesi-
ne götürecek sistematik bir cevap verme görevinin kendisine verildi¤ini anlamal›d›r.
Bu sistem, baz› ülkelerin baflkentlerinde bar›nan terörist örgüt a¤lar›d›r. Birçok du-
rumda bu örgütleri bar›nd›rd›klar› için söz konusu ülkeleri cezaland›rm›yoruz; bafl-
ka durumlarda ise bu ülkelerle hemen hemen normal iliflkiler sürdürüyoruz.... Ceva-
b›m›z› sakince düflünerek, ac›madan ve düflmanlar›m›z›n gözünün yafl›na bakmadan
vermeliyiz.”16 H. Kissinger, elefltirel bir tarzda ele ald›¤› bu makalesinden bir süre
sonra, oldukca uzun bir baflka yaz›s› yay›nland›. Yaz›s›nda, Afganistan’›n ve Irak’›n ifl-
gal edilmesi Suriye ve ‹ran’›n kuflat›larak izole edilmesi, Somali ve Kenya’ya askeri
sald›r›lar›n düzenlenmesi gibi yap›lmas› gerekenleri alt alta s›ral›yordu. 

ABD’nin savafl stratejisinde önemli bir rol oynayan ve bir çok ülkenin askeri sal-
d›r›s›na yol açan iki temel düflman belirlendi. Birincisi ‘Haydut devletler’, ‹kincisi, ‘Te-
rörist güçler’. Bu iki yak›n tehdit güç aras›nda iliflki oldu¤unu iddia eden ABD, ayn›
zamanda stratejisini çok bilinçli olarak belirsizlefltirmektedir. Kimin ne zaman ‘hay-
dut’ olaca¤› bilinmemektedir. Örne¤in bir dönem ABD’nin haydut devlet ilan etti¤i Lib-
ya, bu kategoride ç›kt›. Ama yap›lan seçimlerde-iki kez- halk›n büyük bir deste¤ini
alan Venezuella lideri Chavez ‘haydut’lar kategorisine girdi. Dünya’n›n terörizme en
büyük deste¤i sundu¤u iddia etti¤i ve ‘fler eksen ülke’ kategorisinde gördü¤ü ‹ran’›n
zenginlefltirilmifl uranyum faalliyetini durdurmas› için resmi görüflmelere bafllad›.
ABD bak›m›ndan kimin ne zaman ‘haydut veya fler’ ülke kadegorisine dahil edilip edil-
memesinin tek bir koflulu var; ilgili ülkelerin ABD’nin istemlerini kay›ts›z-flarts›z ka-
bul etmesi, kapitalist küresel sisteme entegre olmas›d›r. 

KAP‹TAL‹ST S‹STEM‹N ‘KÜRESEL  TERÖR’  SALDIRISI
Bafl›n› ABD’nin çekti¤i küresel kapitalist dünya düzeninin ideologlar› ve strateji-

siyenleri, 21.yy girerken, ideolojik ve politik argümanlar›n› önemli ölçüde de¤ifltirdi-
ler. Özellikle kapitalist sistem güçleriyle çat›flma halinde olan politik kuvvetleri ‘terö-
rist’ olarak tan›mlayarak ‘yeni’ politik bir sald›r› dalgas› gelifltirdiler. Uluslararas›
kapitalist sistemin ç›karlar›n› korumay› hedefleyen stratejik politikalar›n uygulan-
maya konulmas› için toplum bilincinde ciddi bir yan›lmasa yaratmaya çal›flmaktad›r-
lar. FB‹’n›n yapm›fl oldu¤u ‚terör’ tan›m›, genel bir kural olarak al›nd›¤›n da dahi, bu-
gün dünyay› yeniden iflgale bafllayan 21.yy küresel kapitalist güçlerinin, özellikle Or-
tado¤u co¤rafyas›nda ‚kapitalist terör’ü çok kapsaml› olarak uygulad›klar›n› görü-
rüz. FB‹: „uluslararas› terörizmi, bir yabanc› güçle ilintili ya da faaliyetleri ulusal s›-
n›rlar› aflan, bir grup ya da birey taraf›ndan, bir hükümeti zorlamak ya da korkuta-
rak sindirmek amac›yla kiflilere ya da mülklerine, sivil nüfusa va da herhangi bir ke-
simine karfl›, politik ya da sosyal yarar elde etmek amac›yla kanunsuz olarak güç ya
da fliddet kullan›m›”17 olarak yap›lan tan›mlama, baflta ABD olmak üzere uluslarara-
s› iflgalci kapitalist güçler için yorumland›¤›nda ortaya ç›kan tablo çok nett›r. Baflka-
lar›n topraklar›n› zorla iflgal eden, dünyan›n her hangi bir yerine istedikleri gibi as-

keri sald›r›lar düzenleyen,  iflgale yöneldikleri yerlerde iflkence, tecavüz gibi insanl›k
d›fl› yöntemleri uygulayan ABD, toplumu korkutmak ve dejenere etmek için her türlü
yasad›fl› yöntemi uygulayarak iflgali süreklilefltirmeye çal›flan bir ‘terör’ politikas›
uygulamaktad›r. FB‹’n›n yapm›fl oldu¤u ‘terör’ tan›m› tersten yorumland›¤›nda
ABD’nin ve küresel kapitalist güçlerin uluslararas› alandaki pozisyonuna bir netlik
kazand›rmaktad›r. Bu tan›m gere¤ince dünyan›n terör uygulay›c›lar›n›n küresel ka-
pitalist barbarlardan baflkalar› olmad›¤› anlafl›l›r. Bu bak›mdan, uluslararas› toplum
için tehlikeli olan küresel kapitalist güçlerin ittifak›na dayanan ve fiilen uygulanan
stratejinin ad›; ‘uluslararas› devlet terörü’dür.

Küresel kapitalist güçlerin bölgesel iflgallerine karfl› verilen mücadeleler ve di-
renifller ‚terör’ olarak tan›mlarken, 21. yüzy›l barbarlar›n›n gerçeklefltirdi¤i katliam-
lar ise ‚savuma amaçl› oldu¤u’ yalan›na s›k s›k baflvurmaktad›rlar. Örne¤in Penta-
gon ve askeri yetkilerle yak›n bir iliflki içerisinde olan ve bir bak›ma Pentagon’un
medya elefltirmeni olarak bilinen Norman Solomon flunu söylüyor: „ Teröristler sal-
d›rd›¤› zaman, bu terörizmdir. Biz sald›rd›¤›m›z zaman, bunun ad› misillemedir. On-
lar yeni sald›r›larla misilleme yaparak karfl›l›k verdiklerinde onlar gene terörizm ya-
parlar. Biz yeni sald›r›larla karfl›l›k verdi¤imizde biz gene misilleme yap›yor olu-
ruz…”18 Tam bir çifte standart tafl›yan ve  esas olarak büyük kapitalist güçlerin sal-
d›r›lar›n› meflrulaflt›ran bu yaklafl›m, ABD’nin uluslararas› terörizm politikas›n› olufl-
turmaktad›r. ABD’nin dünyan›n bir çok ülkesine yönelik sald›r›lar› ve yüzbinlerce in-
san›n ölümünü ‚demokrasinin yerlefltirilmesi’ için zorunlu eylemler olarak görülür-
ken, kapitalist barbarlar›n hedeflerine yönelik meflru savunma eylemleri ‘terör’ kap-
sam›nda görülmektedir.    Demokrasi, özgürlük ve insan haklar› gibi her hangi bir
sorunu olmayan  ABD’nin özellikle 2.düya savafl›ndan sonraki tarihsel evriminin k›sa
bir krolonijisi ç›kart›ld›¤›nda, bu durum bütün ç›plakl›¤›yla ortaya ç›kar. Ayr›ca, hiç
bir silahl› politik grup, durup dururken ABD güçlerine karfl› eylemlere yönelmiyor.
ABD’nin dünyan›n her hangi bir bölgesini iflgal etmesine veya  askeri sald›r›s›na kar-
fl›, bölge halklar›n›n veya anti iflgalci örgütlerin fiili savunma eylemlerine yönelme-
siyle karfl›l›k bulmaktad›r. ABD’ye karfl› gelifltirilen savunma eylemlerinin nedeni bu
ülkenin ‘dünyan›n en güçlü ülkesi’olmas›ndan de¤il, baflka ülkelere askeri fliddet uy-
gulamas›ndan kaynaklanmaktad›r.

K›talar baz›nda gerçekleflen fliddet eylemlerinde ölen sivillerin oranlar›na dikkat
edildi¤inde Ortado¤u bölgesi 4. s›rada bulunmaktad›r. Örne¤in1997-2002 y›llar› ara-
s›nda, devletin silahl› güçleri ile silahl› örgütler aras›ndaki çat›flmalarda ölen siville-
rin k›talara/bölgelere göre oranlar› flöyle; “Afrika’da 5856 kifli, Avrupa 494, Latin
Amerika’da 294, Asya’da 4305, Ortado¤u’da  1860, Avrupa-Asya bölgesinde 765, Güney
Amerika’da 4110 kifli yaflam›n›”19 yitirmifl. Bölgesel çat›flmalarda yaflam›n› yetiren si-
villerin ezici bir ço¤unlu¤unun devletin silahl› güçleri taraf›ndan öldürülmesi de ay-
r› bir gerçe¤i oluflturmaktad›r. O zaman, Ortado¤u’nun iflgalinin nedeni terörizm ol-
gusu de¤ildir. Ortado¤u bölgesi ‘terörizme karfl› mücadele’ ad› alt›nda gelifltirilen
bölgesel sömürgecilik politikalar›n›n baflar›l› olmas› için ‘yeni’ savafl stratejisi dene-
me alan› olarak ön plana ç›kmaktad›r. Karfl›l›kl› Y›k›m olarak ifade edilen politikan›n
‘terörü yok etme’ stratejisi olmad›¤›, asl›nda dünyan›n yeniden iflgal etme plan› için
denenen ve fiili olarak ugulanan bir temel askeri strateji oldu¤u bütün verileriyle
aç›¤a ç›km›fl durumdad›r.  Savafl›n uygulama merkezi olarak ön plana ç›kan Ortado-
¤u’da-Afganistan ve Irak- küresel kapitalist sistemin askeri güçleri taraf›ndan büyük
bir y›k›m›n gerçeklefltirildi¤ine tan›k olduk. Bu nedenle, tarihin hiç bir döneminde,
küresel kapitalist barbarlar›n politik stratejisinde, ne demokrasiyi yerlefltirmek, ne-
de insan hak ve özgürlüklerini savunmak gibi bir iddia olmam›flt›r.  Bu kavramlar on-
lar›n varl›k nedenleriyle kamamen çeliflkilidir. 

ABD’nin BM’ler büyükelçisi olarak görev yapan ve  baba Bush’un D›fliflleri Bakan›
Madeleine Albright’in  muhabir Lesley Stahl aras›nda geçen meflhur televizyon söy-
leflisinde, ABD’nin terörizme karfl› yürüttü¤ü politikalar›n ne kadar ac›mas›z oldu¤u-
nu bütün ç›plakl›¤›yla ortaya koymaktad›r. Lesley Stahl: “Irak’ta yar›m milyon çocu-
¤un öldü¤ünü duyduk. Bu Hiroflima’da ölenlerden daha çok çocuk demektir. Bu be-
deli ödemeye de¤er miydi?” Albright flu yan›t› vermiflti: “Bence bu çok zor bir karar.
Bedele gelince; bu bedeli ödemeye de¤di¤ini düflünüyoruz.” diyor.20 ABD’nin insan
haklar›, demokrasi, özgürlükten ne anlad›¤›na somut bir yan›t. ‹nsani bak›m›ndan
hiç bir manevi de¤er tafl›mayan bu aç›klama, ABD’nin izlemifl oldu¤u politikan›n man-
t›¤›n› aç›klamaktad›r.

Hem küresel iflgalci güçlerin hem de ‹srail ve Türkiye gibi bölgesel iflgal güçleri-
nin sözümona ‘terörizme’ karfl› yürüttü¤ü asl›nda terörizm uygulamak için gelifltir-
di¤i yöntemlerin hiç biri uluslararas› hukuk kurallar›na ve ilkelerine uymamaktad›r
Böyle bir sorunlar› da yoktur zaten. Her türlü yöntemin ‘meflru görüldü¤ü’ bir politi-
ka içerisinde, ‘dünyan›n özgürlefltirilmesi’ için mücadele ettikleri iddas› tamamen
bir aldatmacad›r. ABD’nin örtülü operasyonlar için haz›rlanan ‘Doolitle Raporu’nda
bu durum çok net olarak aç›klanmaktad›r. “Her türlü arac› kullanarak ve neye mal
olursa olsun dünyaya hakim olma amac›n› aç›kça ilan eden nefret dolu bir düflman-
la karfl› karfl›ya oldu¤umuz aç›kt›r. Böyle bir oyunda hiç bir kural yoktur. Kabul edi-
lebilir insan davran›fllar› ile ilgili stiregelen normlar burada geçerli de¤ildir. E¤er
Amerike Birleflik Devletleri hayatta kalacaksa uzun zamandan beri bir Amerikan kav-
ram› olan “adil oyun” (fair-play) yeniden gözden geçirilmelidir. Etkin casusluk ve kar-
fl› casusluk servisleri gelifltirmek ve düflmanlar›m›z› etkisizlefltirebilmek, sabote
edebilmek ve yok edebilmek için bize karfl› kullan›lanlardan daha zekice, daha gelifl-
mifl ve daha etkili yöntemler ö¤renmek zorunday›z. Amerika halk›n›n, esas›nda tik-
sindirici olan bu felsefeyi tan›mas›, anlamas› ve desteklenmesinin sa¤lanmas›  gere-
kebilir.”21 Terör uygulayan kapitalist devleter için hiç bir kural ve ilke olmad›¤› gibi
kendi ülke halklar›n› bu ‘tiksindirici’ yöntemlere al›flt›rmakta ve onlar›n bütün mane-
vi de¤erlerini öldürterek kendi suçlar›na ortak etmeye çal›flmaktad›rlar. Savafl ku-
rallar› d›fl›nda her türlü yöntemin uygulanmas›n›, ‘oyunun kurallar›na göre oynama’
ilkesinin terk edilmesini ve kontrgerilla savafl yönteminin kullan›lmas›n› savunan bu
politika, kapitalist barbarlar›n uluslararas› terörist faaliyetlerini ve katliamlar›n›
meflrulaflt›rmaktad›r.

Kapitalist barbarlar›n uygulad›¤› devlet terörü sald›r› politikas› 21.yüzy›lda bir k›-
s›m küçük de¤ifliklikerle birlikte kesintisizce devam etmektedir. Örne¤in ABD’li Siya-
set Bilimcisi Douglas Lummis’in 1. Körfez savafl›nda, Irak’a yönelik gerçeklefltirilen
savafl›n tam bir ‘devlet terörü’ne dönüfltü¤ünü ve kapitalist barbarlar›n  yapm›fl ol-
du¤u sald›r›larda binlerce insanin öldürüldü¤ünü çok aç›k olarak ifade etmektedir:
“Ça¤dafl uluslararas› hukukta bu bir skandald›r; unutmay›n, “kasabalar›n, flehirlerin
ve köylerin umursamazca imha edilmesi” uzun zamandan beri bir savafl suçu olma-
s›na ra¤men, flehirlerin uçaktan bombalanmas› hiç cezaland›r›lmad›¤› gibi, suçlan-
maz bile. Hava bombard›man› bir devlet terörizmidir; zenginlerin terörizmidir. Son
60 y›l içinde bombard›manlar›n yakarak, parçalayarak öldürdü¤ü masum insanlar›n
say›s› bugüne kadar yaflam›fl bütün devlet karfl›t› teröristlerin öldürdü¤ünden çok
daha fazlad›r. Bu gerçek karfl›s›nda bilincimizi durgunlaflt›ran birfley var. Ameri-

ka’da daha önce kalabal›k bir lokantaya bomba atm›fl bir adam› baflkanl›¤a seçme-
yi düflünmeyiz, ama bir zamanlar uçaklardan bombalar atarak sadece lokantalar›
de¤il, o lokantac›lar›n bulundu¤u binalar› ve onlar› çevreleyen semtleri de yok etmifl
birini baflkan seçmekten mutluluk duyar›z. Körfez Savafl›ndan sonra Irak’a gittim ve
bombalar›n ne yapt›¤›n› kendi gözlerimle gördüm; buna uyan terim tam olarak flu-
dur: ‘ç›lg›nca imha’...”22 Uygurl›k için savaflma iddias›nda olanlar›n insanl›¤› nas›l yok
ettiklerine tan›kl›k eden bir gazetecinin yazm›fl olduklar›, küresel sistemin çekilen
bir fotograf›d›r. Devlet terörizmi veya zenginlerin terörizm yani kapitalist barbarla-
r›n terörizmi, sadece Afganistan’da ve Irak’ta uygulanm›yor. ‹srail bunu Filistin hal-
k›na yönelik olarak gerçeklefltiriyor. Türk devlet politikas› olarak benimsenen bu
stratejisi  özellikle Kürtlere karfl› y›llard›r uygulanmaktad›r.

Ortado¤u’da terörizme karfl› mücadele etti¤ini iddia eden ABD’nin Lübnan’da yok-
sul köylüleri bombalayarak katletti¤ini dönemin ABD Baflkan› Jimmy Carter’in itiraf-
lar›yla da do¤rulanmaktad›r. “Deniz Piyadelerini Lübnan’a gönderdik. Lübnan’a, Su-
riye’ye ya da Ürdün’e gitmek, ne kadar çok insan›n Amerika Birleflik Devletleri’nden
nefret etti¤ine birinci elden tan›kl›k etmek için yeterlidir; çünkü tamamen masum
köylüleri, Beyrut civar›ndaki köylerde yaflayan kad›nlar›, çocuklar›, çiftçileri ve ev ka-
d›nlar›n› bombalad›k, kurflun ya¤muruna tuttuk ve ac›mas›zca öldürdük... Bunun so-
nucunda, derinden öfkeli o insanlar›n gözünde bizler bir tür fleytan olduk. ‹nsanlar›-
m›z›n rehine olarak al›nmas›na sebep olan ve hepsi haks›z ve kiriminal nitelikli olan
bu terörist sald›r›lar› h›zland›ran fley budur..”23 ABD  eski baflkanlar›ndan J. Carter’in
gizlemeyedi¤i bu gerçekler, ABD’nin dünyan›n de¤iflik bölgelerini iflgal ederken, her
türlü katliam› meflru gördü¤ünü ortaya koymaktad›r. ‹flgalci güçler dünyan›n her ye-
rinde savafl suçlusudur. BM’ler taraf›ndan onaylanan ‘savafl hukuk ve kurallar›’n›n
hiç birine uymad›klar› ve sivilleri çok bilinçli olarak hedef ald›klar› Carter’in aç›kla-
malar›nda görmek mümkün. 

Ortado¤u co¤rafyas›n›n iflgal edilmesi plan›n›n bir parças›n› oluflturan ‘teröriz-
me karfl› mücadele’ ile bölge haklar›na yönelik sald›rlara karfl› geliflen, karfl› savun-
ma içerikli bir k›s›m sald›r› eylemlerinin ‘kriminal eylemler’ olarak görülmesi de çok
bilinçli bir politik yönlendirmedir. ‹flgalci güçlerin izledi¤i küresel kapitalist sistemin
devlet terörü içerikli sald›r›lar› karfl›s›nda gelifltirilen eylemler içerisinde taktik ve
içerik bak›m›ndan bir k›s›m yanl›fll›klar›n olmas›, ne meflru savunma içerikli sald›r›
eylemlerin yanl›fl oldu¤u anlam›na gelir, ne de kapitalist barbarlar›n sald›r›lar›n›
meflrulaflt›r›r. Tersine ,dünya küresel askeri güçlerinin, bölge haklar›na yönelik sal-
d›r›lar›, iflkence, tecavüz gibi art›k ola¤anlaflt›r›lan insanl›k d›fl› uygulamalar, bunla-
r›n kriminalize olmufl güçler oldu¤unu çok aç›k olarak ortaya koymaktad›r. ABD es-
ki baflkan› B, Clinton,  13 Mart 1996 tarihinde, Kahire’de, ço¤unlu¤u Ortado¤u ülkele-
rinden oluflan 27 ülkenin devlet ve hükümet baflkanlar› ile  gerçeklefltirdi¤i “anti-te-
rör” konferans›nda  yapm›fl oldu¤u konuflmada: “Teröre baflvuranlar›n k›nanmas›
konusunda çok aç›k olmal›y›z. Orta Do¤u’nun arzu etti¤imiz gelece¤inde fliddete yer
yoktur.” mesaj› ile asl›nda Ortado¤u’nun gelecekte, çat›flmalar›n merkezi olmaya de-
vam edece¤ini söylüyordu. Ortado¤u’da fliddete karfl› ç›kt›¤›n› iddia eden ABD, bölge-
de fliddeti ve küresel terörü sürekli t›rmand›rd›. Örne¤in; 1981 y›l›nda iki Libya yolcu
uça¤›n› içinde terörist bulundu¤u iddias› ile düflürülmesi; 1983 ve 1984 y›llar›nda
Beyrut’un bir çok kez bombalanmas›; 1986 y›l›nda Libya’n›n teröre destek verdi¤i id-
dias›yla Kaddafi’nin çad›r›n› bombalad› ve küçük k›z›n›n ölümüne neden oldu. 1987
y›l›nda bir ‹ran gemisinin silah tafl›d›¤› gerekçesiyle bombalan›p bat›r›lmas›, 1988 y›-
l›nda bir ‹ran yolcu uça¤›nda teröristlerin bulundu¤u iddias›yla düflürülmesi, yine
1989 y›l›nda iki Libya uça¤›n›n daha düflürülmesi; 1991 y›l›nda Saddam’›n Kuveyti ifl-
gal etmesini bahane ederek Irak halk›n›n aylarca yo¤un bombard›man alt›nda tut-
mas›, Irak’a uygulanan ambargo nedeniyle yüzbinlerce çocu¤un açl›ktan ölmesi,
1998 y›l›nda Sudan ve Afganistan’›n bombalanmas›, ‹srail devletinin Filistin toprakla-
r›n› iflgale devam etmesini sürekli desteklemesi, ‹srail askeri güçlerinin hemen her
gün özellikle sivillere yönelik gerceklefltirdi¤i katliamlar› onaylay›p BM’ler kararlar›-
n› sürekli veto etmesi,   1996 y›l›nda Birleflmifl Milletler üssünde bulunan 106 Lüb-
nanl›n›n ABD güçlerince kas›tl› olarak öldürülmesi, aranan teröristler bahanesiyle
M›s›r’dan, Malezya’dan, Pakistan’dan, Lübnan’dan, Kuveyt-Birleflik Arap Emirlikleri-
Arabistan’dan, Irak’tan bir çok kiflinin C‹A taraf›ndan kaç›r›lmas›,  bölgede gerçeklefl-
tirilen eylemlerinden bir kaç›d›r.  

Teröre karfl› mücadele etti¤ini iddia eden ABD, y›llardan beri, özellikle ‘Büyük Or-
tado¤u Projesi’ kapsam›ndaki ülkelerin sivil hedeflerine yönelik askeri sald›r›lar ger-
çeklefltiriyor. ABD’nin her hangi kurumuna yönelik gerçeklefltirilen sald›r› ‘terörist’
eylemler olarak gösterilirken, ABD’nin devlet olarak, Ortado¤u ülkelerinde sivil hal-
k›n hedeflendi¤i askeri eylemler ‘savunma’ amaçl› olarak gösteriliyor. ABD’nin  yap-
t›¤› fley, küresel kapitalist sistemin terör faaliyetidir. Uzun y›llardan beri özellikle si-
vil halka yönelik ‘terör’ sald›r›lar›n›n yo¤unlaflt›r›lmas›  ile bölgenin iflgal  aras›nda
do¤rudan bir iliflki bulundu¤unu daha önce vurgulanm›flt›. Türk askeri güçlerinin
PKK’nin askeri güçlerine karfl› yürüttükleri asimetrik savafl kapsam›nda, özellikle si-
vil hedeflere çok bilincli olarak sald›rmas›, ayn› keza ‹srail’in de sivillere karfl› sürek-
li sald›r›lara yönelmesi, ‘küresel kapitalist terör’ün uygulama alanlar›n› ortaya koy-
maktad›r.  

Örne¤in, 13 Ekim 1989 tarihinde, Bush’un imzalad›¤› bir kararnamede her han-
gi bir ülkede, bir kifliye, gerilla grubuna yapaca¤› sald›r› suikast olarak de¤erlendi-
rilemeyece¤i belirtiliyor. Kararname: “...ABD güçlerinin, Amerika Birleflik Devletle-
ri’nin güvenli¤ini tehdit eden bir baflka milletin savaflan güçlerine, bir gerilla gücü-
ne ya da bir terörist güce ya da baflka bir örgüte karfl› kullan›lmas› bir suikast fiili
oluflturmaz.”24 Bu kararname ile ABD askeri güçlerinin her hangi bir bölgede ve ya
ülkede istedikleri zaman operasyon yapabilecekleri ve hiç bir sorumluluk tafl›madan
katliamlara yönelebileceklerini resmilefltiren bir yasad›r. Bu gün Afganistan’da ve
Irak’ta flehirlerin kuflat›larak binlerce sivil insan›n katledilmesi ABD’nin izlemifl oldu-
¤u stratejinin bir parças› oldu¤u gibi, bunun ‘teröristlere ve gerilla güçlerine yöne-
lik bir eylem’ oldu¤u gerekçesiyle sorumlu tutulmamaktard›rlar. Türkiye’nin, ‹srail’in
ve hatta ‹ran’›n bölgede uygulad›¤›, ‘devlet terörü’nün politik dayana¤›, ABD’nin 21.yy
için gelifltirdi¤i ‘uluslararas› terörizm’ stratejisidir. Bu savaflta her sald›r› mefldu gö-
rülmektedir “Terörizmle küresel bir savafl›n içindeyseniz savafl alan›n› fethetmekle
kötü çocuklar›n bir bölümünü yok etmekten baflka bir fley yapmam›fls›n›z demektir.
Varofllar› yerle bir edebilir, mevzileri vurabilir ve flans›m›z yaver giderse en çok ara-
nan canileri yakalayabilirsiniz ve durumu, buldu¤unuzdan daha sadelefltirilmifl hale
getirebilirsiniz...”25 Terörizme karfl› mücadelede gerekçesiyle varofllar›n yerle bir
edilmesi y›k›m savafl›n›n en belirgin özelli¤ini ortaya koymaktad›r. Varofl merkezle-
rinin daha çok yoksul emekçi kitlelerinin yo¤unluklu olarak yaflad›¤› ve sisteme kar-
fl› toplumsal tepkinin en çok yo¤un oldu¤u bölgeler olmas› bak›m›ndan önemlidir. Bu
bölgelerin ‘küresel terörizmin’ hedefi haline getirilmesi, çok bilinçli bir politik tercih-
dir.

Kapitalist barbarlar›n, ‘özgürlük için uluslararas› terörizme karfl› yürüttükleri
savafl’ tersine, her türlü insan› hakk›n yok edilmesine dayanan, bölgesel sömürgeci-
li¤in uygulanmas›na çal›fl›ld›¤› bir savafl›n parças›d›r. ‘Özgürlükler’ ad›na iflgallara
yönelen kapitalist barbarlar, sorgulamalarda iflkence yöntemlerinin kullan›lmas›n›,
sorgu sürelerinin s›n›rs›z olmas›n›, istihbarat örgütlerine s›n›rs›z hareket kabiliyeti
için yetki verilmesini savunmaktad›rlar. Kapitalist küresel sistemin ç›karlar› için,
21.yy kontgerilla  sisteminin terör faaliyetlerinin uluslararas› alanda meflrulaflt›r›l-
mas› için gerekli yasal düzenlemelerin ç›kart›lmas› hedeflenmektedir.  Kapitalist sis-
temin yürüttü¤ü savafl biçimlerinden biri, küresel terörizm’ politikas› bölge haklar›-
n› do¤rudan hedefleyen bir stratejidir. Uluslararas› kapitalist barbarlar›n Ortado-
¤u’daki sald›r› ve katliamlar›, ayn› zamanda bir deneme alan›n› oluflturmaktad›r. Bu
bölgedeki baflar›yla ba¤l› olarak, uluslararas› alanda merkezilefltirilecek  bir siste-
min kurulmas› hedeflenmektedir. Bunu engelleyecek tek güç, bölge halklar›n›n küre-
sel kapitalist sisteme karfl› yürüttükleri ve gelifltirecekleri mücadeledir. Uluslarara-
s› ve bölge güçlerinin ittifakina karfl›, bölge halklar›n›n genifl ittifak›, kapitalist bar-
barlar›n sald›r›lar›n› durdurabilir. 
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ABD neden h›zla silahlan›yor, 
neden durmadan sald›r›yor? 

ABD kendi ihtiyac›n›n çok üstünde silah üretiyor. Bu silahlar›n sat›lmas› ve tüke-
tilmesi; ülkeler aras›nda çeliflkiler ve savafllarla mümkün oluyor. ABD ‹kinci Dünya
Savafl›’ndan beri savafl hâlinde, yirmi ülkeye 50’den fazla askeri müdahale yapt›.
Bunlardan bir k›sm› petrol gibi do¤al kaynaklar›n tekelini ele geçirmek için, bir k›s-
m› da ABD’nin emperyal politikas›n› gerçeklefltirmek, bir dünya imparatorlu¤u kur-
mak için. Gerekti¤inde napalm bombas› da kullan›yor. ‹ncirlik gibi baz› üslerde atom
bafll›kl› füzeler bulundurdu¤u da söyleniyor. 

ABD’nin ‘savunma’ bütçesi 1988’de 250 milyar dolardan, 2004’te 400 milyar dola-
ra ç›kt›. Afganistan ve Irak savafllar›yla bu miktar 500 milyar dolar› aflt›. Dünya halk-
lar› kanlar›yla, Amerikan halk› vergileriyle ödüyor; silah tacirleri kazan›yor: Üretimi
IBM, General Motors, Lockheed Martin, Boeing/McDonnell gibi flirketler yap›yor, aç›k-
lar devletle yap›lan gizli veya aç›k anlaflmalarla kapat›l›yor. 11 Eylül’de, çifte kulele-
re yap›lan sald›r› bahane edilerek, ülkede bir terör havas› yarat›l›yor; Irak’ta baflla-
t›lan vahfli savafl›n Ortado¤u’ya ve hatta bütün Asya’ya yay›lmas› hesap ediliyor. ‘Ge-
niflletilmifl Ortado¤u Projesi’, bu emperyal projenin bir parças›...” 

“Sonuç”sa orta yerde...
* * * * *
Hollywood’un muhalif kanad›ndan olan Woody Harrelson’un, “Geoge W. Bush, pet-

rol endüstrisindeki insanlar› sever,”  diye betimledi¤i kompozisyonun orta yerdeki
“sonuç”u; kriz içinde debelenen; güçsüz oldu¤u için de daha da sald›rganlaflan em-
peryalist-kapitalizm ile onun öncü müfrezesi ABD ‹mparatorlu¤udur... 

Bilindi¤i üzere; “‹mparatorluklar ‘kendi gerçekliklerini kendilerinin yaratt›klar›-
na inan›rlar’; uluslararas› anlaflmalar, hukuk düzeni, hatta insan haklar› onlar› ba¤-
lamaz. Bu yüzden imparatorluklarla ‘haydut devletleri’ birbirinden ay›rt etmek nere-
deyse olanaks›zd›r. 

Haydut devletler, di¤er ülkelerle bar›fl içinde yaflayamazlar; kendi ulusal ç›karla-
r›n› kaba kuvvete dayanarak dayat›r, di¤er devletlerin meflruiyetlerine sayg› göster-
mez, ‘uluslararas› toplulu¤a’ karfl› bir tehdit olufltururlar...” 

O hâlde imparatorlu¤a (ve açmaz›na) iliflkin olarak s›ralayarak ilerleyelim...
Denilene göre, “2006 y›l› ‹ran y›l› olacak. T›pk› geçen befl y›l›n Afganistan ve Irak

y›l› oldu¤u gibi. Bu y›l sürprizlere dolu olacak... 
‹lk sürpriz olarak, petrol fiyatlar› rekor oranda artacak...
‹kincisi Irak’taki Amerikan güçlerine yönelik direnifl eylemleri t›rmanacak...
Üçüncüsü, Filistin’deki ‹srail yerleflim birimlerine gerek Bat› fieria ve Gazze’den,

gerekse de Güney Lübnan’dan daha fazla füze düflecek... 
Dördüncüsü ise köktendincilik dalgas› yükselecek ve ABD’nin müttefiki Arap re-

jimlerinin yaflad›¤› s›k›nt›lar yo¤unlaflacak...” 
‹fl bununla bitmeyecek: “ABD halk›n›n savafl›n kendilerine ve Irakl›lara ödetti¤i

bedelin fark›na varmas› Beyaz Saray’a olan güveni daha da sarsacak...
Irak’ta her geçen gün artan ölü say›s›, Bush’a olan güveni minimum seviyelere in-

dirdi. Kamuoyu araflt›rmalar›na göre,  ABD Baflkan›’na destek verenlerin oran› yüzde
34’e düfltü. Bu da sokaktaki 10 kifliden alt›s›n›n Bush’un dürüst ve sayg›n bir baflkan
olmad›¤›n› düflündü¤ü anlam›na geliyor...” 

Bunlarla birlikte “Bush’un ikiyüzlülü¤ü yönetimine de yans›m›fl durumda. Çünkü
o, iflkence yapmad›klar›na dair aç›klama yaparken ABD Senato’su CIA’n›n baz› du-
rumlarda iflkence uygulayabilmesine izin veren bir yasal düzenleme yapmaya çal›fl›-
yor. Bush’un inkâr etmesi ABD’nin ‘terörizmle savafl’ ad› alt›nda flüphelendiklerine ifl-
kence uygulad›¤› gerçe¤ini de¤ifltirmiyor. Guantanamo, Ebu Garib ve Bagram Cezae-
vi’ni an›msamak, ABD’nin tutuklulara iflkence yapt›¤›n› an›msamak için yeterli ola-
cakt›r...” 

Bunlara eklenmesi gereken bir di¤er art› da flu: ABD Baflkan› George Bush,
Irak’›n petrol gelirlerinin umduklar› kadar fazla olmamas› nedeniyle düfl k›r›kl›¤›na
u¤rad›¤›n› itiraf etti... NBC televizyonuna konuflan Bush, “Irak’›n petrol gelirleri, sa-
vafltan önce düflündü¤ümüz kadar yüksek de¤ilmifl” dedi. 2003’te savafl bafllamadan
önce Bush yönetiminde iflgali savunanlar kamuoyunu ikna edebilmek için, Irak sava-
fl›n›n Amerikan vergi mükelleflerine yük getirmeyece¤ini, zira savafl yükünü petrol
gelirlerinin karfl›layaca¤›n› söylüyorlard›... 

* * * * *

Petrol gelirlerini art›ramayan ABD ‹mparatorlu¤u, 
iflkenceyi art›rd›; küresellefltirdi...

Onlarca ülkeye iflkence seferi düzenleyen Amerikan Merkezi Haberalma Teflkilâ-
t› CIA’n›n “kara delikler” olarak bilenen gizli cezaevlerinde mahkumlar›n insanl›k d›-
fl› uygulamalarla sorgulanmas›n› yasal kabul etti¤i ortaya ç›kt›... 

Bütün dünya CIA’n›n iflkence uçaklar›n›n izini sürerken Amerikan ABC televizyo-
nu, tutuklulara iflkence izninin bizzat Bush taraf›ndan verildi¤ini iddia etti. ‹flkenceye
yolu açan belge 2002 y›l›nda Bush, dönemin Ulusal Güvenlik Dan›flman› Rice ve Ada-
let Bakan› Ashcroft taraf›ndan imzaland›... 

Amerikan Merkezi Haberalma Teflkilât› (CIA) eski Baflkan› Stansfield Turner, ABD
Baflkan› George Bush yönetiminin “iflkenceyi onaylad›¤›n›” aç›klad›...  

1977-1981 y›llar›nda CIA’i yönetmifl olan Turner, Bush yönetiminin “iflkenceye göz
yumdu¤unu ve onaylad›¤›n›” söyledi. ITV News’a konuflan Turner, “Bush, iflkencenin
ABD’nin uygulad›¤› bir yöntem olmad›¤›n› söylerken do¤ruyu söylemiyor. Ona inan-
m›yorum. Biz tehlikeli bir alanda s›n›r› aflt›k” dedi... ABD’li kaynaklar›n verdikleri bil-
gilere göre, CIA’ye ba¤l› paravan flirketler taraf›ndan iflletilen 26 uça¤›n, 2001 Eylül
ay›ndan 2005 y›l› sonuna Avrupa ülkelerine bini aflk›n uçufl yapt›¤› biliniyor. Bu uçufl-
lar›n baz›lar› flu flekilde: 

ALMANYA Elde edilen kan›tlar, CIA seferlerinin birço¤unun Almanya’daki ABD üs-
lerine yap›ld›¤›n› ortaya koydu. Berlin hükümeti, iflkence konusuna iliflkin sessizli¤i-
ni korurken, Alman bas›n› ülkeye sadece 2005 y›l›nda 100’ün üzerinde iflkence sefe-
ri yap›ld›¤›n› yazd›. Almanya’dan geçen CIA uçaklar›n›n Libya, Afganistan ve Azerbay-

ÖKKEfi, SADECE ÖKKEfi DE⁄‹LD‹R...
ÖTES‹D‹R; ÖZLENEN GELECEKTEK‹
‹NSAN(LIK)DIR... -II-

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

can’a uçtu¤u biliniyor. Almanya’ya toplam 437 uçufl yap›ld›.
‹NG‹LTERE ‹ngiliz “Mail on Sunday” gazetesi, CIA iflkence uçaklar›n›n, ilki 20 Hazi-

ran 2004 olmak üzere ‹ngiliz topraklar›na tam 210 defa indi¤ini yazd›. CIA uçaklar›-
n›n, ‹ngiliz yetkililerin kontrolü dahilinde ülkeye indi¤ini belirten gazete, Londra’n›n
kuzeybat›s›ndaki Northolt Üssü’nün ‹ngiltere’de en çok kullan›lan yerlerden biri oldu-
¤unu da kaydetti.

ROMANYA Washington Post gazetesinin ortaya ç›kard›¤›, CIA’n›n “Do¤u Avrupa ül-
kelerindeki gizli iflkencehaneler a¤›” haberinde her ne kadar ülke ad› verilmese de,
iflkence konusunda ilk kan›tlar Romanya’dan ç›kt›. Romanya’ya son befl sene içeri-
sinde en az 5 CIA uça¤› indi. Bundan öte Romanya’da ayr›ca, aralar›nda Slovakya, Ma-
caristan ve Polonya’n›n da bulundu¤u 7 Do¤u Avrupa ülkesini kapsayan “CIA iflkence
a¤›” da bulunuyor.

YUNAN‹STAN Yunanistan’da geçti¤imiz günlerde, Pakistanl› göçmenlerin flikaye-
tiyle yeniden alevlenen CIA’n›n iflkence seferleri konusu, yeni kan›tlar ›fl›¤›nda gün
geçtikçe art›yor. Washington Post gazetesinin iflkence üs ve seferleri ile ilgili haberi
yay›mlamas›ndan sonra, Atina’ya 6 iflkence seferi yap›ld›¤›n› ortaya ç›karan Yunan
bas›n›, bu say›n›n 13’ten fazla oldu¤unu tahmin ediyorlar.

‹SPANYA ‹spanya’n›n Mayorka adas› da bu tür insanl›kd›fl› uygulamalar için kul-
lan›ld›. ‹spanya’da yay›mlanan “Diario de Mallorca” gazetesi, ‹spanya’ya toplam 15
sefer yap›ld›¤›n› kaydetti. Gazete, CIA seferlerinden, ‹spanya hükümeti ve güvenlik
teflkilât›n›n haberdar oldu¤unu da belirtti.

FRANSA CIA seferlerine iliflkin Frans›z “Le Figaro” gazetesi ise, iflkence uçaklar›-
n›n 2002 ve 2005’te iki kez Fransa’ya u¤rad›¤›n› ve bunlardan birinin Fransa’dan Tür-
kiye’ye gitti¤ini yazd›. Gazeteye göre Fransa’ya u¤rayan ilk uçak 31 Mart 2002’de, Ka-
nada’n›n Newfoudland eyaletinden yola ç›karak, önce ‹zlanda’ya, ard›ndan da, Fran-
sa’n›n Brest havaalanlar›nda mola verdikten sonra Türkiye istikametine uçtu. 20
Temmuz’da Paris’e inen ikinci CIA uça¤› ise, Norveç’in baflkenti Oslo’dan geliyordu.

‹SV‹ÇRE ‹sviçre Federal Havac›l›k Dairesi’nin kay›tlar›na göre, CIA iflkence uçak-
lar› bu ülkeye de 73 kez indi. ‹sviçre yönetimi, konuya iliflkin resmi soruflturma bafl-
lat›rken, ABD yönetiminden “iflkence seferleri konusundaki kuflkular›n ortadan kal-
d›r›lmas›n›” talep etti.

TÜRK‹YE Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n aç›klamas›yla kabul edilen CIA’n›n
Türkiye seferleri çerçevesinde, bir CIA uça¤› 15 Kas›m 2005’te ‹stanbul Sabiha Gök-
çen Havaalan›’na inifl yapt›. 

Bakan Y›ld›r›m, CIA uçaklar›n›n her ne kadar “sadece mürettebat› içerdi¤ini” ile-
ri sürse de, Hürriyet gazetesinde yay›mlanan habere göre, “Indemir Path Corporati-
on” adl› paravan CIA flirketine ait uçak 15 Kas›m’da Azerbaycan’›n baflkenti Bakü’den,
‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›’na gelmiflti. CIA uça¤›, ertesi gün Amsterdam’›n
Schiphol Havaliman›’na indi, oradan da ‹zlanda’ya geçti. ABD’nin Türkiye’deki “en
önemli üssü” olan Adana-‹ncirlik Hava Üssü’nün de iflkence seferlerinde kullan›lm›fl
olabilece¤i belirtiliyor. Ancak bu konuda Meclis soruflturmas› yap›lmas›, AKP Hükü-
meti’nin çabalar›yla engellenmifl bulunuyor.

‹ZLANDA, MALTA, ‹SVEÇ, HOLLANDA, MAKEDONYA Bunlar›n d›fl›nda CIA uçaklar›
‹zlanda’ya 4, Malta, ‹sveç, Hollanda ve Makedonya’ya ise birer kez uçufl yapt›.

Bu arada ABD D›fliflleri Bakan› Condoleezza Rice, CIA iflkence merkezleri ve uçak-
lar›yla ilgili aç›klama isteyen Avrupal› müttefiklere, teröre karfl› ABD ile gönüllü ola-
rak iflbirli¤i yapt›klar›n› an›msatarak “Kendinizi temize ç›karmak için suçu Washing-
ton’a atmay›n” uyar›s›nda bulundu. 

Ayr›ca Rice iflkencehaneleri dolayl› yoldan do¤rulad›.  USA Today gazetesine ko-
nuflan Rice, Irak dahil pek çok operasyonun temelindeki “önleyici sald›r›” tezini esir-
lerin ak›betine de gerekçe gösterip, “Terör eylemi düzenlenmeden önce önlem al-
mak zorunday›z. Bir kifliyi tutuklamak için suç ifllemesini bekleyemeyece¤imiz bir sa-
vafl›n içerisindeyiz. Çünkü suç ifllenirse, binlerce kiflinin ölmesi söz konusu. Böyle bir
savaflla hiç karfl›laflmam›flt›k,”  dedi...

Bunlar›n yan›nda CIA’n›n Avrupa’daki gizli cezaevleri, Rice’›n gezisi öncesinde Ku-
zey Afrika’ya tafl›nd›... ABD D›fliflleri Bakan›’n›n 5 günlük Avrupa turuna, CIA’n›n eski
Do¤u Avrupa ülkelerindeki gizli merkezleriyle gizli CIA uçaklar› damgas›n› vurdu.
Avustralya yay›n kuruluflu ABC News, ABD’nin gizli CIA hapishanelerini, Rice’›n ziyare-
ti öncesinde apar topar Kuzey Afrika’daki çöllere tafl›d›¤›n› duyurdu... 

Ve iki fley daha; birincisi: ABD’de gözalt›nda iflkenceyi yasaklayan bir yasa tasa-
r›s› haz›rlan›yor. Washington Post’a göre Baflkan Yard›mc›s› Cheney, CIA’n›n iflkence
yapma özgürlü¤üne dokunulmamas›n› istiyor...  ‹kincisi: Sürekli as›ls›z beyanlarda
bulunan, CIA’in yapt›¤› iflkenceler ve telekulak skandal› yüzünden kendi partisinin bi-
le deste¤ini yitiren Bush, ABD’de y›l›n yalanc›s›  seçildi... 

* * * * *
Irak ve Afganistan’daki direniflle gerçe¤in duvar›na toslayan ABD ‹mparatorlu¤u,

içte ve d›flta kontrol, bask› ve zorbal›¤›n› daha da tahkim etti...  Örne¤in New York
kentindeki ünlü Times Meydan› 17 Ekim 2005 günü yafllar› 49 ile 90 aras›nda de¤iflen
‘Savafl Karfl›t› Nineler’ grubunun protesto gösterisine sahne oldu. Irak savafl›n› pro-
testo için The Times Meydan›’ndaki askere alma bürosu önünde bir oturma eylemi
yapan yaklafl›k 100 “eylemci nine”den 18’i izinsiz gösteri yapmaktan tutukland›. 

“Savafla Karfl› Nineler”, “New York’taki Öfkeli Nineler” ve “Gri Panterler” gibi
gruplar›n koalisyonundan oluflan “Savafl Karfl›t› Nineler” grubunun üyelerinin ama-
c›, askere alma bürosuna girip Irak’taki “torunlar›” yerine kendilerini orduya yazd›r-
makt›. Aralar›nda 90 yafl›nda görme özürlü Marie Runyon adl› bir kad›n›n da bulun-
du¤u nineler, büronun kap›s›n› çald› ama cevap alamad›. Grup lideri 74 yafl›ndaki Jo-
an Wile, kap›y› defalarca çald›klar›n› söyleyip “Her seferinde kap› cam›ndan biri ka-
fas›n› kald›r›p indirip bize bakt›. Neden korktuklar›n› bilmiyorum. Belki de bir grup
nineyle nas›l bafla ç›kabileceklerini kestiremedikleri için saklanmay› tercih ettiler”
diye konufltu. 

Ayr›ca Pentagon’un, 11 Eylül sonras› kendi sivil toplum kurulufllar›n›n (STK) ba-
r›flç›l eylemleri hakk›nda “paranoya” derecesinde istihbarat toplad›¤› ortaya ç›kt›.
NBC’nin ele geçirdi¤i 400 sayfal›k gizli belgelere göre, STK’lar›n savafl ya da asker
toplama karfl›t› eylemleri, planlama aflamas›nda fiflleniyor. Kas›m 2004-May›s 2005
aras›nda dosyalara geçen 1500 “flüpheli olay”dan baz›lar› “tehdit” diye nitelenmifl.
Mesela, The Truth Project’in 2004 y›l›nda üniversitelerde asker toplama program›n›
protesto için yapt›¤› toplant›ya s›zan ajanlar, bunu Pentagon’a tehdit olarak rapor et-
mifl... Pentagon, Amerikal› savafl karfl›t› gruplar hakk›nda güvenlik güçlerince topla-
nan istihbarat›n kullan›ld›¤›n› do¤rulad›. Pentagon Sözcüsü Bryan Whitman, NBC te-
levizyonuna yapt›¤› aç›klamada, Savunma Bakanl›¤›’n›n, tesislerini ve personelini ko-
rumak için, resmi makamlarca toplanan istihbarat› kullanmas›n›n yasal hakk› ve ç›-
kar›na oldu¤unu söyledi. Sözcü, bununla birlikte, askeri istihbarat birimlerinin de
savafl karfl›t› gruplar› izleyip izlemedi¤i hakk›nda bilgi vermedi. 

NBC televizyonu, Pentagon’un, ülkede savafl karfl›tlar›nca düzenlenen çok say›da
gösterinin ard›ndan 1500 kadar flüpheli olay› kayda geçirdi¤ini, savafl karfl›tlar› ara-
s›nda internette iletiflimin artt›¤›n› belirledi¤ini bildirmiflti. Pentagon’un ayr›ca savafl
karfl›tlar›yla ilgili kiflisel bilgileri, hatta kulland›klar› araçlarla ilgili istihbarat› bile
de¤erlendirdi¤i öne sürülmüfltü... 

Bundan baflka ABD, 4 y›ld›r süren ‘terör ile savafl›nda’ bugüne dek 83 binden faz-
la yabanc›y› gözalt›na ald› veya tutuklad›. fiu an 14 bin 500 yabanc›y› mahkûm olarak
tutan ABD yönetiminin verilerinden, 2001 sonbahar›ndan bu yana gözalt›na al›nan ve
tutuklanan yabanc› say›s›n›n gün geçtikçe artt›¤› anlafl›l›yor... 

Ve de AFP’nin ele geçirdi¤i taslak hâlindeki bir savunma belgesinde, Pentagon’un
devlet veya devlet olmayan düflmanlar›n kitle imha silahlar›yla oluflturdu¤u tehdidi
engellemek için “önleyici nükleer vurufl” kavram› gelifltirdi¤i bildirildi... 

‹fl bunlarla da s›n›rl› de¤il; “Bush, ABD’nin Suriye ve ‹ran’› Lebenstraum’a zorla il-
hak etmeye haz›rlan›yor”ken;  ABD sald›rganl›¤› “s›n›r ve kural tan›m›yor”...

Rice, çeflitli ülkelere karfl› askeri sald›r› düzenlemenin “gerçek istikrar ve kal›c›
güvenli¤i garantileyece¤ini”  ve “Bush da, ‹ran ve Suriye’nin ‘haydut rejimler’ oldu¤u-
nu ve terörü desteklediklerini söylüyor...” 

Ve nihayet Ulusal ‹stihbarat Birimi’nden yap›lan aç›klamada 2001 y›l›ndan sonra-
ki savunma harcamalar›n›n istihbarat bütçelerini de büyüttü¤ü vurguland›. 44 mil-
yar dolar, 15 gizli servis aras›nda pay ediliyor. 

ABD Ulusal ‹stihbarat Birimi Baflkan› John D. Negroponte taraf›ndan aç›klanan is-
tihbarat örgütlerine ait bütçe tasar›s›, y›llard›r yüzde 20’lerin üzerinde art›fl göste-
ren gizli servis olanaklar›n›n 2007 y›l›nda yavafllayaca¤›n› gösterdi. Ancak kas›m ay›
bafl›nda Negroponte’nin bir temsilcisinin “istemeden a¤z›ndan kaç›rd›¤›” belirtilen
bir aç›klamas›ndan, gizli servisleri hâlen 44 milyar dolarl›k bir bütçeye sahip oldu¤u
sonucu ç›kar›ld›. ABD gizli servislerinin bütçesi, genelde gizli olarak s›n›fland›r›l›yor
ve hakk›nda kamuoyuna aç›k bilgi verilmiyor. 1997 ve 1998 y›llar›nda dönemin CIA
Baflkan› Tenet, gizli servislerin 26.6 ve 26.7 milyar dolarl›k y›ll›k bütçelere sahip ol-
du¤unu bildirmiflti. Hâlen kamuoyuna s›zan 44 milyar dolarl›k bütçe tutar›, 7-8 y›l
içinde dev bir at›l›m gerçeklefltirildi¤ine kan›t olarak gösterildi... 

* * * * *
Verili tabloda “Amerikan sa¤›n›n emektar yorumcular›ndan Peggy Noonan ‘Ame-

rika’n›n bafl› dertte ve seçkinlerimizin umurunda de¤il’  bafll›kl› yorumunda flöyle ya-
z›yordu: ‘Bir sürü insan kafas›nda, çok iyi irdelenmemifl, hatta kimi zaman fark›nda
bile olunmayan bir duyguyla geziyor: Tekerlekler vagondan ç›kmaya bafllad›, vagon
da raylardan’...” 

Gerçekten de Amerikan kamuoyunda Irak savafl› rahats›zl›¤›n›n artt›¤› bir s›rada
Kaide, ABD’nin asker kayb›n›n aç›klanan 2 bin rakam›n›n 10 kat› oldu¤unu öne sür-
dü. Bir internet sitesinde yay›mlanan bildiride, “Haçl› ordusu kay›plar›n›n aç›klanan-
dan 10 kat fazla oldu¤unu söylemekle abartm›yoruz, zorluklarla karfl›lafl›p, cesetle-
rini çöllerde toplu mezarlara gömüyorlar” denildi. 

Pentagon da ilk kez sivil can kayb›n› belgeledi. Kongre’ye sunulan rapora göre,
2004 bafl›ndan beri direniflçi sald›r›lar›nda 26 bin Irakl› öldü ya da yaraland›. Ocak-
Mart 2004’te günde 26 Irakl› ölürken, A¤ustos-Eylül 2005’te 64’e ç›kt›. Yüzde 80’i iflgal
güçlerini hedef alan sald›r›larda ölen ya da yaralananlar›n yüzde 80’i Irakl›. ABD güç-
lerinin öldürdü¤ü Irakl› say›s› ise verilmedi... 

* * * * *
ABD ‹mparatorlu¤unun yaflad›¤› kriz; onun iflbirlikçilerini de derinden sars›yor...
Bu sars›nt›dan etkilenenlerden biri de T.”C”...
Siz bakmay›n siyasi-ekonomik “istikrar” söylencelerine...
Türkiye’de açl›k, iflsizlik, yoksulluk büyüyor; eflitsizlik derinlefliyor... 
Örne¤in, AB’de sat›n alma gücü paritesi 100 olarak al›nd›¤›nda, Türkiye 29 puan

ile en geride kal›yor. 227 ile en yüksek puana sahip Lüksemburg ve Türkiye aras›n-
da 8 kat gelir fark› bulunuyor... 

Orta ve Do¤u Anadolu nüfusunun yüzde 20’si, günlük 1.7 YTL ile yaflamaya çal›fl›-
yor... 

Türkiye’de iflsizlik  resmi rakamlara göre yüzde 9.4, gerçekte ise yüzde 18.1... 
Türkiye, Avrupa’n›n alt›nc› büyük ekonomisi olmas›na karfl›n kifli bafl›na ulusal

gelirde aç›k ara ile sonuncu... 
Türkiye’de ücretlilerin çal›flma süresi AB ülkelerine göre oldukça fazla. AB ülke-

lerinde ortalama çal›flma süresi 40 saatin alt›nda... Türkiye’deyse haftal›k yasal ça-
l›flma süresi 45 saat olmas›na karfl›n, bu süre 52 saatin üzerinde... Ücretliler Avru-
pal› iflçilerden 12 saat fazla çal›fl›yor. Çal›flanlar›n bir baflka sorunu da yasal süre üs-
tündeki çal›flman›n ücretlendirilmemesi... 

Ve nihayet iç ve d›fl borç tutar› 300 milyar dolar›n üzerine ulaflm›fl durumdayken;
“‹stanbul Borsas›’ndaki 304 flirketin de¤eri yüzde 64.3 artarak 161.5 milyar dolar›
buldu. ‹MKB, Güney Kore’den sonra dünyan›n en çok büyüyen ikinci borsas› oldu,”  tü-
ründen yaygaralar›na ve bu tablodaki “ekonomik istikrar” söylencelerine gelince...

Egemenlerin çok ö¤ündü¤ü borsan›n nabz› yabanc›larla (s›cak parayla) at›yor...
Yabanc›lar›n pay› yüzde 66 oldu. Borsada trendi yabanc› oyuncular belirliyor... 

BORSANIN YÜZDE 66’SI YABANCILARIN EL‹NDE
YIL BORSANIN HALKA AÇIKLI⁄I YABANCILARIN HALKA YABANCILARIN HALKA

(milyon dolar) AÇIKLIK SAH‹PL‹⁄‹ AÇIKLIK ‹Ç‹NDEK‹ PAYI
(milyon dolar)

1996 7.582 3.085 40.687
1997 15.337 6.018 39.238
1998 6.443 3.700 57.427
1999 22.235 15.358 69.070
2000 15.000 7.404 49.361
2001 10.970 5.635 51.369
2002 8.007 3.450 43.087
2003 16.579 8.954 54.007
2004 25.767 14.157 54.940
2005 47.807 31.715 66.340

Yani yabanc› yat›r›mc›lar›n, ‹MKB’deki yüzde 50’lik hissesi, piyasan›n yüzde 65’ini
kontrol ediyorken;  “AKP’nin 3 y›ll›k ekonomi yönetimi sabit gelirliler için büyük bir
hayal k›r›kl›¤› oldu...

AKP’nin 3 y›ll›k iktidar›n›n ekonomik bafll›klar aç›s›ndan de¤erlendirmesi flöyle:” 

MAKRO EKONOM‹: Tüketici Fiyat Endeksi temelinde enflasyon oran› 2002 sonun-
da yüzde 29.7’den 2005 sonu itibar›yla yüzde 7.99’a düfltü. Ayn› dönemde Gayri Safi
Milli Has›la (Milli Gelir) 2005 rakamlar›yla 413 katrilyon liradan 485 katrilyon liraya
ç›kt›. GSMH reel olarak 3 y›lda yüzde 22.2 büyüdü.

DIfi T‹CARET: 2002 ile 2005 aras›nda ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› y›ll›k ola-
rak yüzde 70’den yüzde 63’e indi. Türkiye bu dönemde 114.6 milyar dolarl›k d›fl tica-
ret aç›¤› verdi. A¤›rl›kl› olarak turizm ve iflçi gelirlerinin ç›kmas›yla bu aç›k 46.5 mil-
yar dolarl›k cari aç›¤a neden oldu.

BÜTÇE: 2002 ile 2005 aras›nda bütçe aç›¤› 40.1 katrilyon liradan 14.5 katrilyon li-
raya düfltü. Gelirler reel olarak yüzde 26.5 artarken, vergi adaletsizli¤ine yol açan do-
layl› vergilerin toplam vergilere oran› yüzde 74’e ç›kt›.

BORÇLAR: 2002 sonunda 362.7 katrilyon lira olan borç stoku, 2005 ortas› son ra-
kamlara göre 93.5 katrilyon lira artarak 456.3 katrilyon liraya ç›kt›. Ayn› dönemde d›fl
borç 130.2 milyar dolardan 161.8 milyar dolara, iç borç ise 149.9 katrilyon liradan
239.5 katrilyon liraya yükseldi.

‹ST‹HDAM: ‹flsiz say›s› 2002 sonunda 2 milyon 464 binden, 2005 Temmuz’unda 2
milyon 317 bine düfltü. Buna karfl›n ayn› dönemde ifl aramayan ama çal›flmaya haz›r
olan iflsizlerin rakam› 1 miyon 21 binden 1 milyon 582 bine ç›kt›.

TARIM: Ekonominin reel olarak yüzde 22 büyüdü¤ü AKP iktidar›nda tar›m kesimi
binde 2.4 oran›nda küçüldü. 2002 Kas›m ay› itibar›yla 15.9 katrilyon lira olan tar›m›n
katma de¤eri 2005’te 15.8 katrilyon liraya düfltü.

MAAfiLAR: 2002 ile 2005 aras›nda kamu çal›flanlar›n›n maafllar› reel olarak yüz-
de 3.7, özel kesim çal›flanlar›n›n maafllar› ise yüzde 2 artt›. Asgari memur maafllar›
ise yüzde 1.5 düfltü. Asgari maafllara göre memur emeklileri ile Ba¤-Kur’lu çiftçilerin
emekli maafllar› reel olarak azal›rken, SSK emeklileri ile Ba¤-Kur esnaf emeklilerinin
maafllar› yükseldi.

YOLSUZLUK: Kamu ‹hale Kurumu istatistiklerine göre iktidar döneminde itiraz
edilen ihale say›s› 2003 y›l›n›n ilk 8 ay›nda 252 iken, 2005’in ilk 9 ay›nda 8 kattan faz-
la artarak 1852’ye ç›kt›.

Bunlar böyleyken; Seyfettin Gürsel’in ifadesiyle, “2006 çok kritik bir dönüm nok-
tas›...

Kemal Dervifl’in program›n›n sonuna geldik...
Bir fley yap›lmazsa ekonomi durgunlu¤a girecek. ‹flsizlik tekrar artacak...” 
* * * * *
Bunlar böyle oldu¤u için de, burjuvazi; “derin” diye an›lan ama asl›nda çok yüzey-

sel olan Kontgerillac›-Susurlukçu-fiemdinlici gerçe¤ini hiç devreden ç›kartmadan,
güçlendiriyor...

Devam› gelecek say›da

TEMEL DEM‹RER



16 Eylül tarihinde start alan kampanyan›n paneller serisinin ilki 30
Eylül tarihinde Paris’te bafllad›. Panele konuflmac› olarak ADHK ve FD-
HF temsilen konuflmac›lar kat›ld›. Paneli sunan konuflmac› ...’’Konfede-
rasyonumuzun bafllatm›fl oldu¤u kampanya’y› 16 Eylül tarihinde Frans›z
Komünist partisinin her y›l düzenledi¤i ‘’Fete de l’hümanite’’ (insanl›k
bayram›) alan›nda fiilen bafllatt›k. Yüz binlerin kat›ld›¤› bu bayram gü-
nünde, kampanyay› bafllatma alan› olarak tespit ettik. Konfederasyonun
ç›karm›fl oldu¤u afifl; bildiri ve imza kampanyas› materyalleriyle genifl
kitlelere kampanya duyurulmufl oldu. Binlerce bildirinin da¤›t›ld›¤›,
stant› ziyaret eden genifl bir ziyaretçi kitlesine eylemin nedeni ve önemi
anlat›larak, kampanyam›za destek talebinde bulunuldu. Kitlelerin imza
kampanyas›na aktif ve gönüllü kat›l›mlar› kampanyan›n anlam ve de sü-
rece denk gelmesi bak›m›ndan anlam ifade etti¤inin somut ifadesiydi’’
diyen sunucu, akabinde „bu gün burda kampanyan›n ikinci aya¤› olan
panellerin ilkini burda gerçeklefltirmifl olaca¤›z" diyerek „sözü panele
kat›lan konfederasyon ve federasyonu temsilen bulunan konuflmac› arka-
dafllara b›rak›yorum" diyerek ilk sözü Konfederasyon temsilcisine b›rak-
t›.

Konuflmas›na ADHK’n›n bafllatm›fl oldu¤u kampanyan›n önemine
de¤inerek bafllayan temsilci ; ..."Bugünkü süreçte kula¤›m›za en çok ge-
len yada duyulan sözcük hiç kuflkusuz ‘terör yada terörizm’ sözcü¤üdür.
Egemen güçlerin kula¤›m›z› ç›nlat›rcas›na günlük yaflam›m›zda s›kça
duymam›z› önemle istedikleri bu sözcü¤ün alt›nda yatan ana nedeni ger-
çekçi bir gözle kitlelere anlatmam›za olanak sundular. O bak›mdan tam-
da bu konuda bir kez daha kitlelere gerçekleri anlatma ve kitlelerle tari-
hi inceleme f›rsat›n› yakalam›fl olduk. Ne zaman bir yerde bir patlama ol-
sa terör eylemi diye aya¤a kalkarlar. Nerde bir k›p›rdanma olsa terör teh-
likesi var deniliyor. Nerede bir eylem olsa (en demokratik talepli) arka-
s›nda mutlaka terör tehlikesi aran›r. Sayd›¤›m›z bu bir iki örnek e¤er te-
rör kapsam›na giriyorsa, terörizm dedikleri buysa, peki flu yak›n dönem-
de Lübnan’da Filistin’de, daha ötesinde Irak’ta daha da gerisine gidecek
olursak Balkanlarda, Kürdistan’da ve dünyan›n di¤er k›talar›nda yafla-
nanlar›n ad› ne olmas› gerekiyor? Ta bafl›ndan itibaren dünya halklar›n›n
bo¤azlanmas›, yer kürenin her kar›fl topra¤›n›n emperyalist sermayenin
ç›kar› u¤runa hallaç pamu¤una çevrilmifl olmas›na ne demeli ? 

Tarih bütün ç›plakl›¤›yla orta yerdedir. Karl Marx’›n „Burjuvazinin
do¤rudan üreticileri" mülksüzlefltirme tarihi... insanl›k tarihinde silinmez
kan ve ateflten harflerle yaz›l›d›r.." sözünü hat›rlatarak, Emperyalist terör
bu günün yani son yüz y›l›n bir vakas› da¤ildir. Henüz feodal derebeylik
süreci içinde ad›m ad›m flekillenmeye bafllad›¤› günden bu yana bu kan-
l› sayfalar›na her bir yenisini ekliyerek geldi. Ekim Devrimi süreciyle
birlikte geliflme gösteren s›n›f mücadeleleri karfl›s›nda, „Komünist tehli-
ke"yi önleme gerekçeli sald›rganl›klarda bulunan emperyalist sistem, bu-
nun sunucu olarak paylafl›m savafl› da dahil say›s›z iflgal, katliam, darbe-
ler, gizli suikast giriflimleri, gerici militarist örgütlenmeler vs. bir çok
alanda fiili hareketlerde bulunuldu¤u tarih tan›kl›k etmifltir. 

Ne zaman sistem krizi (Askeri, siyasi, ekonomik vb.) ortaya ç›ksa,
halk kitlelerinin bunun karfl›s›nda artan hoflnutsuzlu¤unu önleme maksa-
d›yla, planlar yap›l›r, hayali gündemler oluflturulur, ve sald›r›ya geçilir.
Bu süreç tamda bunu ifade etmektedir. Kutuplar ras›nda geliflen rekabet
gücü, iç ekonomideki zay›flama, d›fla daha güçlü aç›lma talebinin sonu-
cu olarak, geliflen tüm alternatif örgütlenmeleri „Terörizm" olarak suç-
larken, elde edilmifl bulunan bir çok demokratik hak, sinsi bir flekilde ge-
ri al›n›yor. 

Kitlelerin daha çok örgütlenmeye, Emperyalist sald›r›lara ve elde
edilmifl bulunan haklar için „aktif mücadele" ça¤r›s›nda bulunarak ko-
nuflmas›n› sonland›rd›ktan sonra ikinci sözü FDHF temsilcisi ald›.

Söze Dünya çap›nda geliflen demokrasi ve özgürlükler mücadeleleri-
ni ve panele kat›lan izleyici kitleyi selaml›yarak bafllayan FDHF temsil-
cisi, Kampanyan›n ana bafll›¤›na paralel olarak öncelikle ABD, genel an-
lamda emperyalistlerin uygulad›klar› yöntemlere vurgu yaparak, ... „Bir
dönem emperyalizmin hedefinde komünizm vard›. Ve bunun ad›na so¤uk
savafl deniliyordu. Yada öyle tan›mlan›yordu. Oysaki hiçte so¤uk de¤il,
s›cak savafl dönemiydi. Vietnam, Kamboçya, Kore ve daha bir çok gel›fl-
me bunun somut örnekleri durumundad›r. 

Anti komünist söylem ve kampanyalar, dönemin en etkili söylem ve
kampanyas› durumundayd›. ABD içerde sürekli propagandas›n› yaparak,
kendi kamuoyunu buna ciddi olarak inand›rmak istiyordu. Devaml› ey-
lemler yap›l›r ve bunlar komünistlere mal edilirdi. Ayn› flekilde yeni dö-
neme uygun korku sendrumlar› yarat›lmak istenmektedir. Bu korkunun
flimdilik uygulama alan› ise Orta Do¤u’dur. Önceleri, Sovyetlerin varl›-
¤›ndan dolay›, gerçek anlamda ABD burdaki hakimiyetini tam olarak

sa¤l›yam›yordu. Bu gün ise bunu ugulamaya geçirme çabas›ndad›r.
Di¤er yandan do¤al gaz ihtiyac›n›n karfl›lanmas› ve Kafkaslardaki

do¤al gaz›n Pakistan üzerinden aktar›lmas›na engel olan hedefler bulu-
nuyordu. Bu anlamda Afganistan bahanesi bu engeli aflmaya yönelik bir
manevra durumundayd›. Bush ailesiyle Bin Laden ailesinin yak›n dost-
lu¤ ve ticaret ortakl›¤›, 11 Eylül sald›r›s›n›n ABD’nin kendi icraat› oldu-
¤u ihtimal dahilindedir. Ard›ndan ‘Sarbon gaz›’ pani¤iyle Amerikan hal-
k›nda ‘’Terörizm’’ korkusu psikolojisi yarat›lmaya çal›fl›ld›. 

Büyük Orta Do¤u projeside bu bak›mdan, yarat›lan korku sendrumu
içinde ve de ad›na küreselleflme dedikleri stratejik plan içinde, sermaye-
ye s›n›rs›z özgürlük ve dolafl›m serbestisini yaratacak engellerin kald›r›l-
mas›na ba¤l› olarak, tekeller arac›l›¤›yla yaflama koflullar›na kavufltur-

may› böylece uygulam›fl olacaklard›r fleklinde ifade eden FDHF temsil-
cisi, 

„Özellikle ‹ngiltere’de ortaya at›lan ‚s›v› patlay›c›’ gerekçe yap›larak,
yüzlerce Pakistanl› tutuklanm›flt›r. Ar›ndan di¤er Avrupal› emperyalistler
ve di¤er ülkeler bu panik havas›n› kuvvetlice halkta yayg›nlaflt›rmaya ça-
l›flm›fllard›r. Kitlelerde psikolojik korkuyu alabildi¤ine yayg›n hale getir-
mek için uçak seferleri bile iptal edilmifltir" diyen konuflmac› devamla
..."Halklar cephesinde mücadeleler var ve gelifliyor. Bu anlamda ortak
hareket etmenin bir çok nedeni var. Her türlü gerici sald›rganl›¤a karfl›
yerel ve uluslar aras› alanda tart›fl›lacak projelerin tespit edilmesi ve uy-
gulanmas›"n›n önemine vutgu yapt›ktan sonra konuflmas›na son verdi.
De¤iflik kurumlardan söz alan Avek, ADHK’n›n bafllatm›fl oldu¤u kam-
panyay› anlaml› bulduklar›n› ve bunun içinde böylesi bir etkinlikten do-
lay› ADHK’› kutlad›klar›n› ifade eden temsilci, Bu ve benzeri kampan-
yalar›n ortak yürütülmesinin önemine vurgu yaparak, esas olarak konfe-
derasyonlar›n yaflad›klar› alandaki haklar›n sahiplenilmesi ve savunul-
mas›n›n öne ç›kar›lmas› gerekti¤ine iflaret ederek, dünya sorunlar›ndan
çok burdaki sorunlar›n anlat›lmas› ve kitlelere kavrat›lmas› gerekti¤inin
önemli oldu¤una dikkat çekti. Dinleyici kitleden söz alan konuflmac›lar
ise ADHK kampanyas›n›n baflar›yla sonuçlanmas› için, final etkinlikleri-
nin daha genifl kitleye mal edilmesi ve güçlü kitle kat›l›mlar›n›n sa¤lan-
d›¤›, de¤iflik ülkelerden demoktik güçlerin deste¤i al›narak sonuçland›-
r›lmas› kampanyan›n önemini bir o kadar daha art›racakt›r diyerek mem-
nuniyetlerini dile getirdiler. ‹kinci gün 1 EK‹M 2006 tarihinde yap›lan
demokratik kad›n Hareketinin „Özgürleflmek için örgütlü mücadeleye"
gecesinde kampanya pankart› standa as›larak ve imza kampanyas›yla
kampanya faliyeti aral›ks›z olarak sürdürülerek sonuçland›r›lacakt›r.
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ADHK’n›n emperyalist Terör ve Hak Gasplar›na
Karfl›, Direnen Halklar Kazanacak! 
Slogan›yla bafllat›¤› Kampanya 16 Eylül 2006 tarihinde
bafllad›.

Paneller Tarihleri ve Yerleri
• 24 Eylül Paris
• 1 Ekim Strasbourg, 
• 15 Ekim Zürich, 
• 15 Ekim Viyana, 
• 22 Ekim Frankfurt, 
• 29 Ekim Duisburg, 
• 5 Kas›m Stuttgart, 
• 12 Kas›m Hanover, 
• 19 Kas›m Londra ve Rotterdam

Dünya genelinde ezilen halklar ve uluslara, devrimci-demokrat kurum ve birey-
lere, k›sacas› emperyalist talan ve sömürüye karfl› duran her kese emperyalist ve
uflaklar› taraf›nda ac›mas›zca sald›r› planlan›yor ve her geçen gün yeni yasalarla
devreye sokularak uygulan›yor.

Esasen emperyalistlerin ç›kard›klar› yasalar ezilen kitleleri sindirerek kendi is-
temleri ve kendi sömürülerini kolaylaflt›rmay› ifade etmektedir. Dünya halklar›n›n
bafl düflman› ABD, "Anti-terör yasalar›" ad› alt›nda komplo teorileriyle halklar üze-
rindeki bask›lar› art›rmakta ve Pentagon patentli koplo içeren yasalar dunyan›n bü-
tün ezilenlerine dayat›lmaktad›r... "Anti-terör yasalar›" baflta ABD, Avrupa Birli¤i ve
Rusya olmak üzere ad›m ad›m her tarafta uygulanmaya bafllanm›fl ve böylelikle
emekçi halklar›n hak ve özgürlükler mücadelesini k›s›tlay›p muhtemel kitle muhale-
fetlerini bast›rmay› ve toplumu kriminalize etmeyi hedeflemifltir. Dahas›, bu yasalar-
la emperyalistler kendisine muhalif olan ezilenlerin örgütlemelerini bast›rmak, yok
etmek istemektedir.

E¤emenler bilinçli olarak bu yasalara anti-terör belirlemesini yapm›flt›r, bunda
amaç bilinçleri bulan›klaflt›rmakt›r... Çünkü isim olarak anti terör yasas› kulanma-
lar› teröre karfl› olan kitleleri kendi arkas›na alarak ezilenlerin örgütlü gücünü ve
tepkisini k›rmak istemektedir... En önemli faktör ise, kendilerinin terörist olduklar›-
n› kitlelerden gizleyerek dünya halklar›na sald›rman›n kendilerince meflru zeminini
oluflturmakt›r...

Dünya halklar› tan›kt›r ki, onlar özgürlük ad›na katliamlar, ba¤›ms›zl›k ad›na ifl-
galler, demokrasi ad›na sömürüyü gerçeklefltirenlerdir... 

3. Dünya ülkelerinde yetifltirdikleri diktatörleri flimdi sözde mahkemelerle yarg›-
lamaya çal›flarak ne kadar “adil” ve “hümanist” olduklar›n› anlatmaya çal›fl›yorlar-
sa da, ezilenler bilirki emperyalizmin kirli yüzü her gecen gün biraz daha aç›¤a ç›k-
maktad›r... Sözde “demokrasi gotürmeye” çal›flt›klar› geri kalm›fl 3.dünya ülkelerin-
de direnifllerle karfl›land›kalar›ndan demokrasi hulyas› batakl›k haline geldi ve bu
batakl›klara saplanmaktan kendini alamad›lar...

Güney Kürdistan’a kimyasal bomba atarak binlerce Kürdü öldüren Saddam dik-
tatörlü¤üne kimyasal silah veren emperyalistler, bugün aç›s›ndan misyonunu bitir-
mifl bir Saddam diktatörünü yarg›lamaya çal›flarak suçlar›n› kapatmaya çal›flsalar
da, Yogoslavya, Afganistan ve 7000 askeriyle Kongo’ya giren Avrupa Birli¤i yeni suç-
lar ifllemeye devam ediyor. Türkiye-Kuzey Kürdistan’da operasyonlar›n› sürdüren
Türk devletine askeri yard›mlar›n› esirgemeyen emperyalistler halklar›n nezdinde
hergün yarg›lanmaya mahkumdurlar... 9 yas›ndaki bir çocu¤a 39 kurflun s›kan, ölen
gerillalar›n cesetlerini panzer arkas›nda çekerek parçlayan, f tipi hücrelerde dev-
rimcileri katleden Türk devleti ve onu destekleyen Avrupa Birli¤i ve ABD emperyaliz-
mi Terörizmin bafl aktörleridir...

Daha dün parmak ›s›rtan cinsten ‹srail faflizmine yeflil ›fl›k yakan, Filistin ve Lüb-
nan’a kimyasal bomba ya¤d›ran emperyalist teröristler bugün, ad›na “Anti-terör ya-

salar›” dedi¤i uygulamalarla, emperyalist sermayenin, halklar› daha çok sömürme-
sinin önündeki engelleri zorla yok edilmesinin yasallaflt›r›lm›fl terörist yasalard›r...
Dünya çap›nda emperyalist sistem yeniden yap›lanma içine girmifltir. Baflta Ortado-
¤u olmak üzere pazarlar yeniden bölüflülmektedir. Bu Pazar talan›n› daha da mefl-
rulast›rmak için ve geliflen direnifli bo¤mak için emperyalistlerin her hangi bir
3.dünya ülkesine rahatl›kla girmesinin yasal zeminini oluflturan yasalard›r... Bundan
dolay›d›r ki, ezilenlerin mücadelesi terör olarak lanse ediliyor. Devrimci, demokrat,
sosyalist düflünceler terörist yasalara maruz kal›yor. Avrupan›n degiflik ülkelerinde
Türk, Kürt ve degiflik milliyetlere mensup devrimciler, demokrat, yurtseverler keyfi
olarak tutuklan›p gözdag› veriliyor.

Çeflitli Milliyetlerden Emekçiler!
“Ant›-terör yasas›” olarak ç›kar›lan yasalar, emekçilerin kölelefltirilmesini kap-

samaktad›r. “Anti-terör yasas›”; emperyalistlerin iflgal ve talanlar›n› meflru göster-
mekte, ezilen ve ezilen ba¤›ml› uluslar›n ulusal ba¤›ms›zl›k mücadelelerini bast›rma-
y› içermektedir. “Anti-terör yasas›” ile ezilen halklar›n devrimci mücadelesi terörist
gösterilmekte, En ufak demokratik haklar gaspedilmekte ve muhalif olanlar sorgu-
lamakta ve tutuklanmaktad›r. Avrupa’n›n bir çok yerinde karfl›laflt›¤›m›z ve bu “An-
ti-terör yasas›” kapsam›na giren devrimci demokratlar›n oturumlar› geri al›nmak-
ta, zorla ülkeler›ne gönderilmek istenmektedir. Bugüne kadar emekçilerin kendi
mücadelesi sonucu zorla burjuvaziden ald›klar› ekonomik ve k›smi siyasal haklar›n
korunmas› için tüm ezilen halklar dil, din, milliyet ayr›m› yapmadan emperyalist
bask›lara, iflgallere karfl› ayn› mücadele alanlar›nda birleflmelidir.

Dünya Halklar›n Mücadelesi Terörizm De¤ildir!
Anti-Terör Yasas› Emekçilere Karfl› Ç›kar›lan Yasad›r!
Terörist Olanlar Emperyalistlerdir!
Emperyalist Terör ve Hak Gasplar›na Karfl›;
Direnen Halklar Kazanacak!

EMPERYAL‹ST TERÖR VE HAK GASPLARINA KARfiI;
D‹RENEN HALKLAR KAZANACAK!

ADHK’n›n bafllatm›fl oldu¤u, "Emperyalist Terör ve Hak Gasplar›na
Karfl›, Direnen Halklar Kazanacak" kampanya panelleri bafllad›!

Avrupa Demokratik Haklar Konfede-
rasyonu tarafindan, “Emperyalist Terör
ve Hak Gaspalar›na Karfl› Direnen Halklar
Kazanacakt›r” temel slogan›yla belirle-
nen kampanya 16 Eylul tarihinde, “Fête
de l’Humanité” yani “‹nsanl›k Bayra-
m›”nda, bayram›n yap›ld›¤› binlerce insa-
n›n geçifl yapt›¤› yerde bafllat›ld›. ADHK
taraf›ndan kampanyayla ilgili olarak ç›-
kart›lan “Çeflitli Milliyetlerden Emekçi-
ler!” bafll›kl› ve “Ant›-terör yasas›” olarak
ç›kar›lan yasalar, emekçilerin köleleflti-
rilmesini kapsamaktad›r. 

“Anti-terör yasas›”; Emperyalislerin
iflgal ve talanlar›n› meflru göstermekte,
ezilen ve ezilen ba¤›ml› uluslar›n ulusal
ba¤›ms›zl›k mücadelelerini bast›rmay›
içermektedir. 

“Anti-terör yasas›” ile ezilen halklar›n
devrimci mücadelesi terörist gösteril-
mekte, En ufak demokratik haklar gaspe-

dilmekte ve muhalif olanlar sorgulamak-
ta ve tutuklanmaktad›r. Avrupan›n bir
çok yerinde karflilaflt›¤›m›z ve bu “Anti-te-
rör yasas›” kapsam›na giren devrimci
demokratlar›n oturumlar› geri al›nmak-
ta, zorla ülkeler›ne gonderilmek isten-
mektedir. Bugüne kadar emekçilerin
kendi mücadelesi sonucu zorla burjuva-
ziden ald›klar› ekonomik ve k›smi siyasal
haklar›n korunmas› için tüm ezilen halk-
lar dil, din, milliyet ayr›m› yapmadan em-
peryalist bask›lara, iflgallere karfl› ayn›
mücadele alanlar›nda birleflmelidir. 

- Dünya Halklar›n Mücadelesi Terö-
rizm De¤ildir!

- Anti-Terör Yasas› Emekçilere Karfl›
Ç›kar›lan Yasad›r!

- Terörist Olanlar Emperyalistlerdir!
- Emperyalist Terör ve Hak Gasplar›-

na Karfl›;
Direnen Halklar Kazanacak!” fliari ve

ça¤r›lar›yla son bulan Türkce bildiri
Frans›zca’ya çevrilerek 2000 adet da¤›t›l-
d›.Yine ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca ve
Türkce, kampanyan›n fliar›n›n üzerinde
yaz›l› bulundu¤u, emperyalizm destekli
siyonist terörün çocuklar› katleden re-
simlerinin yer ald›¤› afifllerin teflhir edil-
di¤i, imza kampanyas› masas› aç›ld›. Bu
afiflleri gören, her renkden, dilden insan-
lar, kampanyan›n sonunda Avrupa parle-
montosuna sunulacak olan imza metnine
imzalar›n› koydular. Kampanya slogan›-
n›n Frans›zca yaz›l› oldu¤u pankart› gö-
ren kitleler, Frans›zca okunan metnin ve
afifl görselli¤inin k›rbaçlad›¤› duygular›y-
la, bilinç ve yürekleriyle emperyalizme
karfl› olufllar›n›, kampanyaya yaklafl›mla-
r›yla ortaya koydular.

Kampanyalar›n› kitlelerin ilgisi ve ya-
k›nl›¤›ndan ald›klar› moral gücüyle bafl-
latan Fransa ADHK güçleri, ilerleyen gün-

lerde, de¤isik biçimlerde kampanya et-
kinliklerini devam ettirecekler.

Dünya halklar›, co¤rafyan›n neresin-
de olursa olsun, kendi zalim cellatlar›n›,
yani ad›na emperyalizm denen ve kendi
yaflamlar›n› bir ahtopot gibi saran düfl-
manlar›n› çok iyi tan›y›p, ona karfl› yük-
seltilecek mücadeleye davet edildi¤i hiç
bir an ilgisiz kalm›yor, de¤iflik biçimler
alt›nda tepkilerini d›fla vuruyorlar. ‹mza
stand›na gelerek, her renkden, milliyet-
ten, cinsden ve yafltan çok genifl bir yel-
pazedeki insan grubu, “tarihi sadece ve
sadece kitleler yapar” diyen o büyük in-
sanlar›n bilimsel kehanetini do¤rulayan
mütevazi yaklafl›mlar›yla, belirlenen
kampanyan›n sürece denk düflen boyu-
tunda da pratik kan›tlay›c› bir rol üstlen-
mis oldular. Bir kere daha, “Emperyalist
Terör ve Hak Gasplar›na Karfl› Direnen
Halklar Kazanacak!”

ADHK’n›n “Emperyalist terör ve hak gasplar›na
karfl› direnen halklar kazanacak!” fliar›yla 
bafllatt›¤› kampanya Paris’de start ald›
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‹sviçre Kampanyas› 

24 Eylül’de sonuçlanacak olan Ye-

ni Yabanc›lar ve ‹lticac›lar Referandu-

mu bir gün öncesinde Sendikalar›n

“Daha Fazla Ücret” slogan› ile gerçek-

lefltirdi¤i yürüyüfle ADHK ‹sviçre Ko-

mitesi, ADHK’n›n Emperyalist Terör ve

Hak gasplar›na karfl› Direnen Halklar

kazanacak fliari ile Avrupa genelinde

bafllatm›fl oldu¤u kampanyan›n pare-

lelinde yürüyüfle kat›ld›. Alanda yüz-

lerce kampanya bilidirisi ve Afiflleri

ile farkl› durufl sergileyen ADHK kor-

teji sendika görevlilerinin kimi olum-

suz tepkilerine yol açt›. Bu tepki aji-

tasyon-propaganda da serbestlik an-

lay›fl› ile hareket etti¤ini belirten

ADHK ‹sviçre Komitesi’nin olumlu tep-

kisi karfl›s›nda sendika görevlileri

olumsuz tav›rlar›ndan vazgeçip hatta

kimi teknik sorunlarda ADHK korteji-

ne yard›mc› olmufllard›r. Yürüyüfle 30

Bin emekçi kat›ld›.

‹SV‹ÇRE - ZÜR‹CH

ADHK’n›n Avrupa genelinde yürüt-
tü¤ü siyasal kampanyan›n bir aya¤›
olan “Emperyalist Terör ve Hak Gasp-
lar›na Karfl› Direnen Halklar Kazana-
cakt›r” Paneller serisinin, ‹sviçre’deki
paneli olumlu geçti. Panelde konufl-
mac› olarak kat›lan ADHK temsilcisi;
11 Eylül sald›r›lar›ndan sonra emper-
yalistlerin (ABD baflta olmak üzere),
dünya geneline yayg›nlaflt›rd›klar› ye-
ni sald›r›lar sonucu yüzbinlerce insan
katledilmis, milyonlarcas› açl›k, su-
suzluk ve yoksulluk içinde b›rakm›s-
t›r. Orta Dogu’da hayata geçirmeyi
planlad›¤› Büyük Ortadogu Projesi
(BOP), Irak, Lüblan ve Filistin’e kars›
gerçeklefltirdi¤i sald›rlarla, baflta Or-
ta Dogu halklar›na ve de tüm dünyaya

gözda¤› vermeye çal›flm›flt›r. Irak her

ne kadar fiili bir iflgal durumda olsa-

da, buna ra¤men, direnifle geçen Irak

halk›, iflgalci güçlerin burnunu yere

sürmüfltür. Keza Filistin ve Lüblan’da,
‹srail siyonizminin militarist güçleri
ile gerçeklefltirdi¤i sald›r›larda he-
vesleri kursa¤›nda kalm›fl ve geri çe-
kilmek zorunda b›rak›lm›flt›r. Emper-
yalizmin tüm co¤rafyalarda yürüttü¤ü
çal›flmalar›n özünde Terör yatmakta-
d›r. 

Korku salmak, hizaya getirmek, hi-
mayesi alt›na almak, onun varl›k ge-
rekçesidir. Tüm bunlar hangi dille an-
lat›l›rsa anlat›ls›n ortak bir belirleme
ç›k›yor ortaya o da emperyalist terö-
rün ta kendisidir. Dünyan›n bir çok ül-
kesi üzerinde sald›r› planlar›n›n yan›-
s›ra, özellikle müttefik ve de emirleri-
ne sürekli amade olan ülkelerde ise
yeni ç›kard›klar› yasalarla, dün veri-
len mücadeler sonucu kazan›lm›fl
haklar gasp ediliyor, demokratik ku-
rum-kurulufl ve bireyler bu yasalarca
sald›r›ya maruz b›rak›l›yorlar. Türkiye
gibi ülkelerde bu yasalar “Terörle Mü-
cadele Yasalar›” ad› alt›nda yay›nlan-
makta, Avrupa ülkelerinde ise baflka
isimler ad› alt›nda devreye sokulmak-
tad›r. Tüm bu sald›r› dalgas›na karfl›
ADHK olarak bafllatm›fl oldu¤umuz

kampanya anlaml› ve de önemlidir. Bu
önem bizlerce en genifl kitlelere ulafl-
t›rma ve bilinçlendirmeyle anlaml› k›-
l›nabilinir. Kampanyam›za en genifl
katmanlara ulaflt›mak ve de bu kam-
panya etraf›nda birlefltirmek için gö-
rev bafl›na.

Panele AT‹K ‹sviçre Federasyonu
ad›na konuflan bir arkadafl; biz bu
kampanyay› olumlu buluyor ve des-
tekliyoruz. Biz beklerdikki kampanya-
ya bizlerde ça¤r›lsayd›k ve dahil edil-
seydik. Umar›z bu konudaki eksiklik-
ler giderilir.

Kampanya önümüzdeki süreçte,
‹sviçre’de tutuklu bulunan 4 politik
tutsak için yürütülecek çal›flmalarla
devam edilece¤i belirtildi.

ADHK’n›n yürüttü¤ü paneller serisinin
Zürich aya¤› baflar›yla gerçekleflti!

Referandum Sonuçlar›: Aral›k 2005 te parlementoda oylamaya sunulan ve bu oy-
lama sonucunda onaylanan yeni “ilticac›lar ve yabanc›lar” yasas›, demokratik ku-
rumlar, insan haklar› kurumu, parlamenterler, sivil toplum örgütleri taraf›ndan top-
lanan 200 bin imza, yasan›n halk›n onay›na sunulmas› yani referanduma gidilmesi
sa¤land›. Referendum tarihi 24 Eylül 2006 olarak belirlendi. Halk oylamas›na sunul-
mas›n› isteyen Kurum-Kurulufl ve Örgütlenmeler, bu istemleri parelelinde ‹sviçre’de-
ki seçim potansiyelinin fazlas›n› ikna etme baflar›s›n› gösterememifl olsa gerek ki
seçim sonucunda % 68,2 farkla Evet oy ç›kabilmifltir. Oy kullan›m oran› ülke genelin-
de % 48,2 olarak belirlenirken, iltica yasas›na %67,8 evet, %32,2 hay›r, yabanc›lar ya-
sas›nda %68.00 evet, %32.00 hay›r ç›kt›.

‹sviçre’de göçmen say›s›?

Yaklafl›k 7.4 milyon nüfusa sahip ‹sviçre, nüfusunun %20.4 oranla 1.5 milyonluk
göçmen potansiyeli yaflamakta. Göçmenlerin geldikleri ülkelere göre da¤›l›m› ise
flöyle s›ralan›yor: ‹talya % 19.9, S›rbistan %13.5, Portekiz %10.9, Almanya %9.9, Tür-
kiye 5.1.

Yasan›n hedefleri ve bizim duruflumuz

Yasan›n referandumda geçmesinin ard›ndan bas›n aç›klamas› yapan Federal
Göçmen Dairesi (BFM) yeni yasalar›n hedefini çok net belirlemektedir; Yeni Yaban-
c›lar yasas› ile, Avrupa ülkelerinde kaliteli elemanlar (diplomal›) ‹sviçre’nin ihtiyac›
oran›nda al›nacakt›r, kaçak çal›flanlar ortaya ç›kar›lacak ve yasan›n gereklilikleri
uygulanacak, böylelikle suistimal azalt›lacak ve kötü kulland›r›lmayacakt›r. Federal
yönetim kantonlarla yapaca¤› görüflmede yasa 01.01.2008 y›l›nda yürürlü¤e konul-
maya çal›s›lacakt›r.

Keza ilticac›lar yasas› için: Uzun süreden beridir ‹sviçrede iltica anayasas› kötü-
ye kullan›lmakta, gerçek anlamda ilticac› olmayan bir çok insan ülkemizde bu yasa-
daki boflluklar› kullanarak kalabilmektedir. Bundan dolay›dirki yeni yasa ile 48 saat
içerisinde gerçek kimlik biliririmlerini geldikleri ülkenin makamlar›nca düzenlen-
mifl kimlik-pasaport vs. gibi belgelerle kan›tlamad›klar› taktirde baflvurular› kabul
edilmeyecektir, bunlar baflvurular› kabul olmam›fl ilticac›lar (NEE) statüsünde mu-
amele görecek, sosyal yard›mda sadece acil yard›m (nothilfe) alabileceklerdir. Yine
baflvurular› kabul edilmemifl olanlar ‹sviçre’yi terk etme zorunlulu¤u getirilecek
terk etmedikleri taktirde geri gönderme hapishanelerinde 2 seneye kadar tutulabi-
linecekleridir, bu süre zarf›nda kiflinin geri gönderilmesi için geldi¤i ülkenin ma-
kamlayla ortak çal›fl›larak kiflinin geri gönderilmesi sa¤lanacakt›r.

Yukar›daki bas›n aç›klamas›ndan da anlafl›laca¤› gibi göçmenler arasnda reka-
bet ortam› yaratmak, bu arada sermaye dünyas›n›n hedeflerini emekçi kesimler ta-
raf›ndan hissedilmeden sömürü kemerini dahada s›kmak hedeflenmektedir. Ser-
maye düzeninin yeniden yap›land›rmak istenmesi, hak gasplar›n›n yo¤unlaflt›rlmas›
ve dünya genelindeki sermaye dünyas›n›n (Emperyalizm) terörünün desteklenmesi
veya bir zat içinde bulunmak ‹sviçre egemen s›n›flar›n›n gerçek hedefinin ta kendi-
sidir. Biz ADHK olarak bafl›ndan beri bu gerçekli¤i göstermeye çal›flt›k (ne kadar et-
kili olabildik ayr› tart›flma konusu).

Bir çok kesim (özellikle hay›r insiyatifi) meselenin bu gerçeklik üzerinden karfl›
konulmas› yerine, salt insani boyutu ile ele alm›fl ve nihayetinde yürürlükte olan ya-
salar karfl›s›nda MEMNUN göründüklerinden dolay› yasalar›n gerçek içeri¤ini kitle-
lere anlatmak cesaretini gösterememifl, propagandalar›n› bugünkü yasalar ve yeni
yasalarla karfl›last›rmakla s›n›rland›rm›fl, esasta kendi Hüman (insanc›l) yanlar›yla
hareket etmifllerdir. Elbette sonuçtada anlafl›laca¤› gibi bu yeterli gelmemifltir, ge-
lemezdide. Kimi platformlarda özellikle belirtmemizden kaynakl›da olsa “11 Eylülün
de etkisi var” denilebilindi. Oysaki biz etkisi var demek yerine dünya geneline uyar-
lanan yasalar›n ‹sviçre versiyonu olan›d›r denmeliydi diye düflünüyoruz. Tabi bu bi-
zim beklentimiz olcakt›, onlar›n beklentimize istedi¤imiz biçimde kavramamalar›,
gerek bizlerin kendileriyle yürütmüfl oldugumuz polemiklerde ikna becerimizin etki-
li olmay›fl›, gereksede onlar›n yaln›flta olsa basit dillendirmeleri tercih etmelerinden
kaynaklanmaktad›r. Tüm bunlara ra¤men Göçmenlerin sosyal yaflamlar› bu yasalar-
la zorlaflt›r›lmamas› için çaba içerisinde olmalar› sevindirici ve bir o kadarda sayg›
duyulacak bir durufltur.

Göçmen kurumlar›n›n ise sürece kendili¤indenci, bölük pörçük hareket tarz›,
göçmen potansiyeline güven verememifl, ‹sviçre emekçileri üzerindeki etkisi ise da-
hada zay›f olmas›ndan kaynakl›, sürecin degiflmesinde etkili rol oynayamam›flt›r. Bu
durumun bir çok sebep ve gerekçeleri vard›r elbette bu sebepler sürecin olumsuz
sonuçlar›ndaki pay›m›za düfleni almam›z›n önünde engel de¤il, tam tersine yeni sü-
rece dersler ç›kararak bafllam›fl olunaca¤›ndan önemsemekteyiz.

Kimi maddeleri 01.01.2007 y›l›nda yürürlü¤e konulmas› ve di¤er maddelerin ise
en geç 01.01.2008 tarihinde yürürlü¤e geçmesi planlan›lan (ki bizce bu yasa zaten
fluan devrede ) yeni ilticac›lar yasas›nda ise ‹sviçre tarihinde insanc›l yanlardan ta-
mamen ar›nd›r›lm›fl bir yasa olarak degerlendiriliyor. Yüksek Mülteciler Dairesi ta-
raf›ndan yap›lan aç›klamada; iltica anayasalar›nda (ülkelerde) en kat› yasa niteli¤in-
dedir. Umar›zki di¤er ülkelere örnek olmayacakt›r. Aç›klmada anlafl›laca¤› gibi ken-
di kurumlar›nca dahi kat› bulunan yasan›n içeri¤i bizlerce kat› oldu¤unu vurgula-
mak yeterli olmayaca¤› kan›s›nday›z. Bu anlam›yla bu yasalar IRKÇI-GER‹C‹-FAfi‹ST ni-
teliklidir demek yerinde olaca¤›na inan›yoruz.

Sonuç olarak;

ADHK olarak süreç karfl›s›nda do¤ru belirlemeler yapmam›za ra¤men etkili rol
oynama, sürece etkili bir kurum olarak müdahale koflullar›n› yaratmak (ki bunun
koflullar› s›n›rl› oldu¤unu biliyoruz) bu bilinçle hareket etmek yerine, Tav›r belirle-
meyi ve bu tavr›n gerekliliklerini çok k›smi (stant kurma, radyoda demeç verme, yü-
rüyüfle kat›lma, aç›klamalarda bulunma vs vs) oranda yerine getirmekle görev ve
sorumluluklar›n› salt bunlarla s›n›rland›rmak, elbetteki bizlere yak›fl›r bir durufl de-
¤ildir. Tüm bileflen, üye kurumlar›m›z›n bilinçlenmesi, bileflen ve kurumlar›m›z›n po-
tansiyelinin bu süreci ele almada kendisinin yaln›fll›klar›n› ve hatalar›n› görmesini
sa¤lamak ve ANLAYIfi-TAVRIMIZIN etraf›nda birleflmeyi sa¤lam›fl ve kitlelere bu ciddi-
yet ve kararl›l›kla yaklaflan bir kurum haline gelebilmek için ve yine tüm bu eksik-
liklerimizi görerek ve alt›nda ezilmeyerek bu eksikleri aflarak, daha yüksek mücade-
le azmi ve kararl›l›¤› ile HERKES GÖREV BAfiINA!

AVUSTURYA - V‹YANA

8 ve 15 Ekim’de  düzenlene panelle-
rin ard›ndan  22 Ekim’de de tekrar Viya-
na’da kampanyam›z›n di¤er aya¤› olan  1.
Demokratik Haklar Gecesi’nde buluflal›m
adl› gecede  kitlesel baflar›yla gerçeklefl-
ti. Geceye  bafllarken haklama mücadele-
sinde, devrim ve demokrasi mücadele-
sinde yitirdiklerimizin foto¤raflar› tafl›-
narak ONLARI da  unutmad›k mesaj› veril-
di. Ve özelde 68’den günümüze yak›n geç-
miflte yitirdi¤imiz 17’lerde geceye foto¤-
raflar›yla onur konuklar›m›z oldular. Ve
daha sonra  fliirle birlikte bafllayan  say-
g› durufluyla gecemiz devam etti.. NA-
TO’ya semah dönmeyenler HUBYAR SUL-
TAN SEMAH EK‹B‹ de gecemize ayr› bir
renk katarak hakka yürümenin yolunu
gösterdiler. Gecemize Avusturya Fede-
rasyon Örgütleme Komitesi ad›na yap›lan
konuflmalarla devam edildi ve  sürece
de¤inildi ve görevlerimiz hat›rlat›ld›.

TELL‹  K›l›ç’da  güzel türküleriyle gece-
mize renk katarak kitlenin  coflkusunu
daha da yükselltti. Gecemize AVRUPA DE-
MOKRAT‹K HAKLAR KONFEDERASYONU VE
DEMOKRAT‹K  HAKLAR PLATFORMUN’nun
gönderdikleri mesajlarda  dayan›flmac›
duygular›m›z› daha  güçlendirdi.

Geceye ADHK’n›n mesaji flöyleydi: 
1. DEMOKRAT‹K HAKLAR GECES‹ TERT‹P

KOM‹TES‹NE,
Sevgili Göçmen Emekçiler, 
De¤erli Dostlar!
.........
Demokratik Haklar Gecesi vesilesiyle,

Dünyan›n neresinde olursa olsun, s›n›f
kavgas›nda bedenen yitirdiklerimizin an›-
s› önünde sayg›yla e¤iliyoruz. 

Bundan 5 gün önce 17 Ekim Devri-
mi’nin 89. y›ldünümünü kutlad›k. 17 Ekim

Devrimi bizlere hak alma mücadelesinin
devrimler güzergah›n› çizdi. Bugünün öz-
güllü¤ünde Büyük Ekim devriminin ders-
leriyle kuflanm›fl, emperylizme ve önder-
li¤indeki tüm gericili¤e karfl›, mazlum
dünya halklar›n›n öfkesi ve de kararl›l›-
¤›yla, yeni devrimlere olan özlemimizle
sizleri selaml›yoruz.

Avrupa Demokratik Haklar Konfede-
rasyonu olarak, Emperyalist Terör ve Hak
Gasplar›na Karfl› Direnen Halklar Kazana-
cakt›r fliar›yla yürüttü¤ümüz siyasal
kampanyan›n, özgüldeki önemi, emper-
yalizme karfl› verdi¤imiz mücadeleyle an-
laml› k›l›nabilinir. Biz bu bilinç ve kararl›-
l›kla görevlerimizi icra ediyoruz. Kam-
panyam›z›n en genifl katmanlara ulaflt›-
r›lmas› ve anti emperylist cephenin bi-
linçlenmesine ve genifllenmesine vesile
olaca¤›na inan›yoruz. Kitleleri kampanya-
m›za kat›lmaya bu bilinçle ça¤›r›yoruz.

Sizleri Kampanyam›z›n bir aya¤› olan
Demokratik Haklar Gecesi’ne sundu¤u-
nuz Katk›lar›n›zdan dolay› sayg›yla se-
laml›yor ve teflekkür ediyoruz.  

EMPERYAL‹ST TERÖR VE
HAK GASPLARINA KARfiI, 
D‹RENEN HALKLAR KAZANA-
CAKTIR!

Gecemizi ayr›ca ülkemizden selamla-
yan  DHP’nin mesaj› ise flöyleydi:

Sevgili dostlar yoldafllar, bizleri ay›-
ran s›n›rlar›n varl›¤›, fiziki birlikteli¤imi-
zin önünde engel teflkil etse de, yürekle-
rimizin ayn› güzellikler için at›fl›n› engel-
leyememektedir. Bu düflünce birlikteli¤i-
mizin verdi¤i coflkuyla merhaba...

Merhaba Dostlar! 
Merhaba Yoldafllar!
Egemen sömürücü güçlerin halklar›-

m›za dayatt›¤›, açl›k yoksulluk ve bask›c›

politikalar artarak devam ederken, halk-
lar›m›z›n bu sald›r›lara karfl› tutundu¤u
tav›r küçümsenmeyecek boyuttad›r.Em-
peryalistlerin, dünya zenginlik kaynakla-
r›na yönelik gelifltirdi¤i yeni sald›r› dal-
gas›yla birlikte, özelliklede Büyük Orta-
Do¤u Projesi (BOP) ad› verilen yeni dü-
zenlemeyle, yüz binlerce masum insan
katledilmektedir. Emperyalistler taraf›n-
dan bu sald›r›lar sürerken, bunlar›n ifl-
birlikçi-uflaklar› da bulunduklar› alanlar-
da sömürü, sald›r› ve katliamlardan geri
durmamaktad›rlar. ABD emperyalizmin
tüm gücüyle dünya jandarmal›¤›na so-
yundu¤u günümüzde, yeli iflbirlikçi-uflak-
lar›n tereddütsüz olarak efendilerine ya-
ranma gayretleri, bugün kendisini oldu-
¤undan daha fazla hissettiriyor durum-
dad›r. Emperyalist klikler aras› yaflanan
kimi sürtüflmeler olsa da, yoksul halkla-
ra yönelik tutumlar›nda tek a¤›zdan ko-
nuflabilmektedirler. Çünkü tek ve ortak
amac› olan daha fazla sömürmek, daha
fazla riayet ettirmektir.

Fakat dünya ezilen halklar›n›n ortaya
koyduklar› direnifl, sömürücü politikala-
r›n bahsedilen kadar kolay gerçeklefle-
meyece¤inin kan›t›d›r. Bu direnifller da-
ha da artarak devam ediyor. Kimi bölge-
lerde iktidar› almaya dönük sürdürülen
halk savafllar›, ezilen kitle y›¤›nlar›na
umut olmaya devam ediyor. Latin Ameri-
ka’da iktidar›n, ABD karfl›t› sürdürdükle-
ri kampanyalar, yine daha belirgin halk
savafl› veren Nepal, Peru, Filipinler, Hin-
distan, Türkiye-Kuzey Kürdistan  vb. ülke-
lerde, halklar›n bu sald›r›lar karfl›s›nda
çaresiz olmad›klar›n›n kan›t›d›r. Yine  Ne-
pal’de sürdürülen halk savafl›, k›z›l bay-
ra¤› dünyan›n çat›s›nda dalgaland›rma-
n›n arifesindedir. ‹flte artan bask›lara
karfl›, daha fazla kuflanman›n zaman›
gelmifltir. Bu kuflan›fl halklar›n kurtulu-
flunu er yada geç mufltulayacakt›r.

fiimdi daha fazla kenetlenerek, en dik
yamaçlar› tek nefeste ç›kman›n zaman›-
d›r. Alplerden Munzura uzanan yolun ki-
lometre tafllar› olabilmenin gayretini
göstermeliyiz. E¤er ufukta bir ›fl›k beliri-
yorsa, harcanan emeklerin ve ödenen
bedellerin ürünü oldu¤unu unutmamal›-
y›z.Gerek ülkemizde, gerekse dünyada
yaflanan sald›r›lara karfl›, halk›n iradesi
olabilmek ve bu iradenin iktidarlaflmas›-
n› sa¤lamak, en acil görevlerimiz aras›na
alarak ve Vartinikten Mercana uzanan
yolun yolcular›n› kendimize rehber edi-
nerek, flanl› yürüyüflün güzergah›nda saf
belirlemenin aciliyeti içinde olmal›y›z.Bu
vesileyle, sizlerin yapt›¤› etkinlikte eme¤i
geçen tüm dost ve yoldafllara teflekkür
ediyor, etkinli¤e kat›lan bütün dostlar›-
m›z› selaml›yoruz.

DHP (Demokratik Haklar Platformu)

GECEM‹ZE  bu de¤erli mesajlardan
sonra ise ikinci bölüm  de¤erli sanatc› PI-
NAR SA⁄ sahne alarak halklar›n kardeflli-
¤i slogan›yla kitleyi selamlad›. K›sa ola-
rak Orta Do¤u’daki  savafla de¤inerek
duygular›n› fade ederek  gecemize kat›l-
maktan  gurur duydu¤unu ifadeleriyle
güzel türkülerini   kitleyle paylaflt›.  

P›nar Sa¤’dan sonra  ise sahne alan
MEHMET ÖZCAN ise  kitle taraf›ndan cofl-
kuyla karfl›land›. 17’ler parças›yla  kitle-
ye oldukça duygulu anlar yaflatan hatta
kimimizin  göz yafllar›n› tutamad›¤›  tür-
küsünde  gecemize anlaml› mesajlar›yla
devam etti. Daha sonra  söz alarak sah-
neye ç›kan en son genel seçimlerde mil-
letvekili aday› olan  Dr. Haydar Sar› da
genel seçim sürecinden kaynakl› teflek-
kürlerini iletti ve duygular›n› paylaflt›. Zi-
ra Dr. Haydar Sar›  yabanc› ve göçmenler
aç›s›ndan önemli adaylar aras›ndayd›.
Gecemiz, ileriki süreçlerde buluflma dile-
¤iyle  sona erdi.

EMPERYAL‹ST TERÖR VE HAK GASPLARINA
KARfiI, D‹RENEN HALKLAR KAZANACAKTIR!

‹sviçre’de 
Kara Eylül günleri!



KAMUOYUNA!
Devrimciler bir kez daha
cellad›n yüzüne tükürdü!

23 Eylül 2006
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ka¤a ç›kma yasa¤› uygulayan hiçbir hak hukuk tan›mayan bu bir avuç cunta

generalleri bir fleyi iyi bilmelidirler... Bu Halk ve bu halk›n evlatlar› kendi kül-

lerinden kendini yaratmas›n› her zaman bilmifllerdir...

Sosyalist Bas›n›n, susturulmaya çal›fl›ld›¤›, düzen muhalifi insanlar›n gö-

zalt›na al›nd›¤› ve tutukland›¤›, sokata mahkemelerde, linç etme giriflimleriy-

le y›ld›r›lmaya çal›fl›ld›¤› F Tipi hücrelerde devrimcilerin ölüme b›rak›ld›¤›,

parklara bomba düzenekleri yerlefltirip insanlar›n katledilmesini sa¤lay›p ve

bundan savafl rant› elde eden çeteci faflist devlette flunu iyi bilmelidir ki, bafl-

ta At›l›m olmak üzere devrimci ve sosyalist bas›n› faflizan bask›larla y›ld›ra-

mayacaks›n›z...Bu Ses Susmad›! Susmayacak! Susturamayacaks›n›z...!

Sosyalist ve Devrimci Bas›na sahip ç›kal›m!
Susturulmak istenen senin sesindir... SUSMA!
ATILIM Gazetesine Sahip Ç›k!
Kahrolsun Emperyalizm, Komprador Kapitalizm ve Faflizm!

“Emperyalist Terör ve Hak Gasplar›na
Karfl› Direnen Halklar Kazanacak” kam-
panyas› kitleselleflen etkinliklerle gelifli-
yor. Dünyan›n gündemine oturan yeni
sald›r› sürecini takiben, geliflmeleri iyi ir-
delemek ve de karfl› gücü do¤ru bilgi ak-
tar›m›yla birlikte ortaya ç›karmak üzere,
kitlelerin demokratik muhalefetini örgüt-
lü bir güçten ç›kart›p, alternatif bir güç
haline getirmenin gereklili¤i içinde olan
ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfe-
derasyonu)  Emperyalizmin; y›k›m, talan
ve sömürüye dayal› uzunca bir tarihi ge-
liflme sürecini örnekliyerek özetlerken,
son süreçte, özellikle Afganistan’dan
sonra; Irak, Filistin ve Lübnan iflgalleriyle
devam eden emperyalist sald›rganl›k, ge-
lecek dönemde de ayn› sald›rganl›k poli-
tikas› farkl› biçim ve de söylemler alt›nda
devam edece¤i kaç›n›lmaz bir durum ola-
rak sürece¤inin sinyalleri devaml› olarak
sunuluyor.

Bu kampanya vesilesiyle, emperyalist
ve gerici sald›r›lar›n tarihçesi, geliflim
süreci vede dönemsel  flekilleniflleri, eko-
nomik, siyasal boyutlar›n› aç›¤a ç›karma-
y› hedeflemifl olmas› yan› s›ra, bu sürece,
kitleler fikir ve görüflleriyle do¤rudan ka-
t›l›m› sa¤lanarak, yo¤un bir tart›flma ve
bilgi sürecine dönüfltürülmesi gibi önem-
li noktalar›n ifllenmesi ciddi derecede
önem kazanmaktayd›. 

E¤er bugün yap›sal krizin tek sorum-
lusu olarak, yerinden yurdundan göç et-
tirilmek durumunda b›rak›lan göçmen-
ler, çal›flanlar ve ücretli iflçiler (yabanc›-
lar) gösteriliyorsa ve bunun üzerinden
bir çok uluslararas› anlaflmalarla yasal-
laflm›fl olan demokratik yasal haklar bir
gecede hiçe say›l›p, insanlar tutuklana-
rak s›n›r d›fl› edilme tehdidine maruz b›-
rak›l›yorlarsa ve bunun sorunlar›n çözü-
münün tek nedeni olarak gösteriliyor ol-
mas›n›n gayreti, elbetteki “terörizm” söy-
lemi çok daha güçlü kullanarak güncel
hale getirilecektir. 

Çünkü hiçbir yeni “keflif” yap›sal kri-
ze çare olam›yor. Geçici refah dönemin-
de gösterilen o göstermelik “demokrasi”,
“eflit haklar”, “insan yaflam›na sayg›” for-
maliteleri, d›flar›dan içeriye aktar›lan
servetin sonucuydu. Bugün dünkü gibi
de¤il. Kutuplaflma giderek artt›. Bloklar
aras› rekabet ekonomik istikrars›zl›¤›
derinlefltirdi. Bu durumda yap›lacak bir
tek durum vard›. O da sermayenin d›fla
aç›l›m›nda karfl›laflabilecek tehdit ve
risklerin bulundu¤u alanlar› kontrol alt›-
na alma, muhalif güçleri etkisizlefltirme,
ekonomik istikrars›zl›¤›n derinleflmesin-
de etkili rolü bulunan bu hususlar› orta-
dan kald›rmak için ortak hareket alan›
yarat›ld›. 

Anlafl›laca¤› gibi; 11 Eylül 2001 tari-
hinde ABD’nin New York kentindeki ikiz
kulelere yönelik sald›r› sonras›nda, “te-
rörizme karfl› savafl” hamlesi bafllat›ld›.
Sald›r›n›n bafl›n› çeken ABD, di¤er tüm
gerici güçleri kay›ts›z flats›z bu sald›r›ya
hem söylem düzeyinde, hemde anlay›fl
düzeyinde dahil ederek, dünya çap›nda
giflilecek olan bütün sald›r›lar›n stratejik
argüman› haline getirildi, daha da getril-
mek istenmektedir. Böylece ard arda ge-
liflen iflgaller, muhalif güçlere yöneltilen
“imha et” planlar› h›zla devreye sokuldu.
Mesele sadece iflgal ve imha etmelerle
s›n›rl› tutulmad›. Elde edilmifl bulunan
bir çok demokratik içerikli talep vede öz-
gür haklara karfl› da h›zl› bir biçimde yö-
nelerek, k›s›tlanmaya, ask›ya al›nmaya
ve ortadan kald›r›. 

Aç›lmaya kadar gidildikça görüldü ki,
11 Eylül sald›r›s› egemenler aç›s›ndan
görülmez bir f›rsat olarak sunuldu. “Gök-
te ararken yerde bulmak” misali, gerici
sald›r›lar efl güdümlü olarak devreye ko-
nuldu ve uygulanma alanlar›na göre pey-

der pey hayata geçirildi. 
ADHK olarak böylesi bir süreçte, “te-

rörizme karfl› mücadele” ad› alt›nda ge-
lifltirilen kapsaml› sald›r›lara karfl› gel-
mek için, Yukar›ya aktar›lan ana bafll›k
alt›nda  kampanyay› fiili olarak belirledi
vede pratik çali›flmalara bafllad›. 16 Eylül
tarihinde start alan kampanya bir çok
alanda yo¤un kitlelere tan›t›m› yap›ld›.
Bunlar›n bafl›nda ; Paris ve Zurich’te on
binlerin gösteri vede etkinlik alanar›na
tafl›narak, gerçek teröristin Emperyalist-
ler oldu¤unu görsel ve yaz›msal mater-
yeller üzerinden aç›k bir flekilde dile ge-
tirildi ve tan›t›m› yap›ld›.

Bu süreçte, böylesi bir kampanyan›n
meydanlara tafl›nmas›yla, kitlelerin sis-
teme yönelmifl meflru demokratik tepki-
sinin aç›k ve net özetlenmifl haliyle, tüm
gericili¤e, emperyalist sald›rganl›¤a ve
anti demokratik uygulamalar›n teflhir
edilmesi anlam›nda aç›k bir flekilde vede
bilinçli bir tav›r haline getirilerek siste-
min gerçek yüzü teflhir edilmifl oldu. 

Koular›n tart›fl›lmas› kitleler içinde
yank› uyand›rd›. Belirlenen bölgelere ek
olarak yeni bölgeler talepte bulunarak,
panel düzenleme talebinde bulundular.
Ayn› flekilde yerel alanlarda, kampanya
panellerin d›fl›na tafl›narak kitlesel etkin-
liklerin düzenlenmesiyle, daha genifl kit-
lelere ulaflt›rman›n pratik faliyeti haline
getirildi.

Kampanya; süreci tam anlam›yla de-
¤erlendiren, güncelli¤i itibariyle de kitle-
lerin talepleri ve istemlerine yan›t vere-
cek seviyede olmas›, belirlenen zaman
süresini aflaca¤›n› göstermektedir. Yo-
¤un ilgi gören tart›flma konular›, kitlele-
rin emperyalist-Kapitalist sistem hakk›n-
da derin bilgi edinme ve araflt›rma yö-
nünde pozitif tepki vermifltir. Zira, her
türlü emperyalist sald›rganl›k kendine
meflru zemin kazanmaya çal›flm›fl olsa-
da, bunu bofla ç›kartan tarihsel olay ve
verilerle birlikte ele al›nd›¤›nda, kitlele-
rin tarih bilincinde yarat›lan bulan›kl›k
ve k›r›lmalar›n afl›lmas›n› kolaylaflt›r-
maktad›r. 

“Terörizm” mi? 
Emperyalist Terör mü?

11 Eylül sald›r›lar›yla birlikte, günde-
me daha s›k› oturtulan vede her türlü
sald›rganl›¤›n meflru zemini olarak gös-
terilen “terör” kavram›, kay›ts›z flarts›z,
tüm gericilerin ortak söylemi haline geti-
rildi. Söylemden ç›kar›larak, bir plan ha-
line getirilmesiyle, bugünkü sistemin bü-
tün yap›sal krizlerinin çözüm anahtar›
olarak kullan›labilecek derecede önem
kazand›r›ld›. Adeta, bir “kurtar›c›” misyo-
nuna ugun olarak gündemlefltiriliyor ve
güncellefltirilerek, genel sald›r› durumla-
r›n›n “meflru” zemini biçiminde kullan›l›r
hale getirildi. 

Tarih 11 Eylül ile bafllamad›, “insanl›k
tarihinde kan ve ateflten harflerle yaz›l-
m›fl” olan bir tarih gerçekili¤› var : 

Terörizmi bu güne mahsus görmek
veya, 11 Eylül’ü referans göstermek bu
anlamda yan›lg›l› olur. Bu sadece ve sa-
dece, egemenlerin, yeni sald›r› istem ve
hamlelerinin perdelenmesi yada gizlen-
mesine uygun görülen bir stratejik pla-
n›n ad› olarak kullan›lmaktad›r. Oysa ;
kamuoyunda tan›m› yap›lan “terörizme”
bak›l›rsa bu tam› tam›na Kapitalizmin do-
¤ufl süreci itibariyle üzerinde yükseldi¤i
zeminin harfi harfine ad›d›r. 

“Büyük keflifçi” Kolomb’un, Amerika
k›tas›n› keflfetmesiyle(!) kanl› tarihin te-
melleri at›lm›fl oldu. Tarih 1492. Yerli
halklar soyk›r›ma u¤ruyor, mallar› talan
ediliyor, zenginliklerine el kounuluyordu.
Sadece birkaç on y›ll›k zaman diliminde,
yerli hamklar›n varl›¤› katliamlar sonucu

önemli oranda tükenme noktas›na geli-
yor. Böylece “Keflifle” birlikte, Bat› Avru-
pa ganimetçileri sefer üzerine sefer dü-
zenliyerek, bütün  bir latin Amerika Halk-
lar›n›n boynuna köle halkas› takarak, ya-
flamlar› zincire vuruluyor. Tam bu nokta-
da, Karl Marx, « (burjuvazinin do¤rudan
üreticileri) mülksüzlefltirme tarihi.... in-
sanl›k tarihinde silinmez kan ve ateflten
harflerle yaz›l›d›r. » der.  Burjuva s›n›flar
kendi kanl› tarihlerini do¤al bir davran›fl
olarak görür ve kitlelere böyle empoze
etmeye çal›fl›rlar. “Terörizmin” korkunç-
lu¤undan sözederken, geçmifli “Keflif” sü-
recine dayanan koca bir kanl› taih ve
sonras›nda üzerinde yükseldi¤i zeminin
bugünkü halini almas›n›n devam› olarak
yaflananlar› görmemezlik ederek gelir. 

Kanl› tarih ; yeni Pazar hakimiyeti ve
aray›fllar›yla devam ederken, alan haki-
miyeti sonucunda rekabetin tüm cere-
mesini ezilen halkar, mazlum uluslar ve
emekçi s›n›flar çeker. Devam›nda iki bü-
yük paylafl›m savafl›n›n yaflanmas›na se-
bep olan gerçekli¤iyle, emperyalist vah-
flet en üst noktas›na ulafl›r. 

Dünya’ya böylesine büyük y›k›mlar
dayatan, insana oldu¤u gibi, do¤aya da
ayn› oranda tahribat› vede y›k›m› dayat-
maktan geri kalmam›flt›r. Bu y›k›m ve
tahribat karfl›s›nda aya¤a kalkan ve dve-
rim mücadelesine kalkan y›¤›nlar›n eyle-
mini, “Komünizme karfl› mücadele” ad›-
na, yeni stratejik sald›r› planlar› devreye
konularak, önce yerel kamuoyu, ard›n-
dan dünya kamuoyu, “komünist tehlike”
karfl›s›nda haz›r hale getirmek üzere,
sahte  gündemlerin vede bir çok sald›r›
arac›n›n nas›l üretilerek devreye sokul-
du¤u bilinmektedir. Amerikan halk›, Ame-
rikan emperyalist burjuvazisi taraf›ndan
nas›l bir yöntem ve söylem tarz›yla psiko-
lojik bask› alt›nda tuttu¤unu tarihi belge-
leriyle aç›k ortadad›r. Fiili ve psikolojik
sald›rganl›k, sermayenin önünde engel
olarak görülen tüm geliflmelerin berta-
raf edilmesinde etkili olarak kullan›ld›.
Halklar›n demokratik ve devrim mücade-
leleri, “komünizme karfl› mücadele” stra-
tejik plan› dahilinde oluflturuldu ve dün-
yan›n bir çok k›tas›nda vede ülkesinde
militarist örgütlenmelerin devreye ko-
nulmas›yla, iç darbeler, iflgaller ve kon-

tra yöntemler gelifltirildi, demokratik ka-
zan›mlar ask›ya al›nd›, faflist ve gerici ya-
salar h›zla devreye konuldu. 

Emperyalizmin bitmeyen yap›sal krizi
ve kriz önleme stratejisinin (yeni keflif k›-
tas›n›n ad› olarak “terörizm”) : Yüz y›la
yak›n bir zaman süresi boyunca hiç ara-
l›ks›z bu stratejik plan uygulanm›fl oldu.
20. Y.Y›l›n son çe¤re¤inden itibaren art›k
bu plan›n de¤ifltirilerek, yeni bir söylem
(en az eskisi kadar etkili olmak kofluluy-
la) bulunmaya baflland›. Tamda bu nokta-
da 11 Eylül devreye konuldu. Içten içe bü-
yüme gösteren ekonomik istikrars›zl›k,
Ba¤›ml› ve sömürge ülkelerdeki geliflme-
lerin tedirginli¤i, ayn› zamanda kimi pet-
rol ve zenginlik kaynaklar›na sahip ülke-
lerin, bloklar aras›nda tercihlerde bulun-
ma istemi, özellikle ABD’yi derin bir flekil-
de rahats›z eder duruma getirdi. 

ABD bu durumdan rahats›zl›k duyma-
ya bafllad›. Hemen harekete geçerek, bu
durumu tersine çevirmesi gerekiyordu.
Kendince en hasas alan olarak görülen
Kafkaslar vede Ortdo¤uya acil müdahale
ederek etki gücünü kurmas› gerekiyor-
du. Bu iki hassas bölgenin hem rakipleri-
nin denetiminden tümden ç›kar›lmas›,
hemde güç üstünlü¤ünü kan›tlamas› ba-
k›m›ndan etkili ve kapsaml› bir sald›r›
dalgas›n› gelifltirerek ve di¤erlerinide bir
flekilde bu sald›r› dalgas›na dahil etmek
kofluluyla, kendi suçlar›na ortak etmeyi
ihmal etmeden hayata geçirmesi gereki-

yordu ve sonuçta da gerçekleflen bu ol-
du. Böylece salt anti ABD’ci tepkilerin aza
indirilmesi böylece sa¤lanm›fl olacak-
t›.Lübnan iflgali ile ABD ve Israil kendi
gerçek terörist kimli¤ini ortaya koymufl
olurken, y›k›lan Lübnan›n yeniden onar›l-
mas› çal›flmas›na di¤er emperyalistler
‘iyilik’ mele¤i kesilerek, ‘onar›lma’ faliye-
tini üstlendiler. Lübnan’da katledilen bin-
lerce sivil ve çocuk, yerle bir edilen bir
ülke gerçekli¤i, gerçek teröristin kim ol-
du¤unu aç›kça kan›tlar niteliktedir. 

Terörizm söylemi 
demokratik haklara 
sald›r›n›n meflru zeminidir!

Sald›r› bir çok cepheden örgütlen-
mektedir. Biri Pazar hakimiyeti ve serma-
yeye yeni faliyet alanlar›n›n yarat›lmas›
fleklinde fiili iflgaler biçiminde yürütülür-
ken, buna asimetrik savafl ad› verilmek-
tedir. Gazetemizin 12. Say›s›nda Asimet-
rik savafl›n ne anlama geldi¤ini inceleyen
yaz› dizisiyle Mustafa Peköz ortaya koy-
mufltu. Somut durumda emperyalist sal-
d›rganl›¤›n kendisi böyle tan›mlanmakta-
d›r. Çok aç›k ki, egemenlerin kendi içinde
derinleflen hoflnutsuzlu¤u bu günle s›n›r-
l› kalm›yacakt›r. Daha uzun zaman› kap-
sayacak fiili sald›r› iflgal giriflimleri canl›
tutulacak ve yeni alanlara sald›r›lar de-
vam edecektir. O bak›mdan bir yandan
d›fla karfl› daha fazla askeri sald›r› plan-
lar›n›n uygulanaca¤› kaç›n›lmazd›r. Zira
iç ekonomideki tehlike sinyallerinin art-
mas›, kitlelerdeki hoflnutsuzlu¤u art›r›r-
ken, bunu önleyici tedbir olarak, d›flar›-
dan içeriye aral›ks›z kayna¤›n aktar›lma-
s›na duyulan derin ihtiyaç›r. Bar›flç›l yön-
temlerle sermayenin d›fl pazarlarda ifl
göremiyece¤i gerçekli¤inden hareketle,
zorla ele geçirme ve kendine kazand›rma
tutumundan asla vazgeçmiyecektir. 

Kitlelerde emperyalizme duyulan öf-
ke, bu durumda daha da art›fl gösterme-
si, egemenleri çok daha rahats›z edecek-
tir. Iflte burda egemenler kendi terörist
kimli¤ini, katliamc› vede iflgalci kimlikle-
rine yasal k›l›f uydurarak, ‘yeni yasal dü-
zenlemeler’le her türlü sald›r› giriflim ve
uygulamalar yasal kimli¤e kavuflturula-
rak, yasa haline getirilmifltir. 

Göçmenler, yabanc›lar 
ve ücretli iflçiler krizin 
sebebi olarak gösteriliyor!

Tehlike kap›dayken, gerekçe olarak
göçmenler, yabanc›lar ve ücretli iflçilerin
gösterilmesi ve hedefe konulmas›, genel
sald›r›n›n bir parças›d›r. Demokratik mu-
halif güçlere ve demokratik haklara kar-
fl› son dönemlerde giderek dozaj› art›r›-
lan sald›r›lar, asimetrik savafl stratejisi-
nin arka plan›n› oluflturmaktad›r. Ne var-
ki bütün bu sald›r› hamlelerinden sonuç
ç›karam›yan egemenlerin kimi ak›l dane-
leri, ideolojik alanda yeni fikirler ortaya
atarak, döneme iliflkin tezlerle, sistemi
aklama çabas›na girmifl bulunmaktad›r-
lar. Son dönemlerde tart›fl›lan konular-
dan bir taneside, toplumdaki dengesizlik-
lerin giderilmesi için ; “ne burjuvazi nede
proleterya, orta s›n›f (classe moyenne)
olarak düzenlemeye çekilmesi çözüm-
dür” fleklindeki formülasyon, toplumdaki
dengesizliklerin ve sömürenlerin adalet-
sizli¤inden “bütün bu sorunlar› yafl›yo-
ruz”a getirilen tan›mlaman›n kendisidir.
O halde ezilenlerin bu durum karfl›s›nda
kendi emek ve demokratik haklar›na da-
ha çok sar›lmas› gerekti¤i aç›kça ortaya
ç›kmaktad›r. Bu anlamda örgütlenmek
bir ihtiyaç, direnmek ise hakt›r. ADHK
kampanyas› anlaml› vede önemlidir. 

Emperyalist Terör ve Hak Gasplar›na Karfl›,
Direnen Halklar Kazanacak! fiiar› ile 
yürüttü¤ümüz kampanyan›n önemi üzerine!

Terörle Mücadele Yasas› ad› alt›nda 15 gündür devam edegelen At›l›m Ga-
zetesine yönelik sald›r› devam ediyor...

At›l›m Gazetesi, baflta merkez büro olmak üzere At›l›m Kartal temsilcili¤i,
Günefl Ajans, ESP, Özgür Radyo, Tekstil-Sen, Limter-‹fl, SGD, EKD, BEKSAV ku-
rumlar›n hepisi bir komplo gerekçesi ile bas›ld›. Türkiye ve Kuzey Kürdis-
tan’›n baz› kentlerinde yap›lan bask›nlar sonucu 100 kadar devrimci demok-
rat ve gazete çal›flanlar› gözalt›na al›nd›. Terörle Mücadele Yasas› ile, muha-
lif olan kurum ve kurulufllar hedef gösterilerek, devrimcilere yönelik Faflist
TC. Devletinin Terörü sürüyor...At›l›m Gazetesinin genel yay›n yönetmeni ‹bra-
him Çiçek ve yay›n koordinatörü Sedat fieno¤lu’nun da aralar›nda bulundu-
¤u 23 devrimcinin tutuklanmas›yla bafllayan sald›r›lar durmam›fl ve At›l›m
Gazetesi’ne yönelik kapatma cezas› ile devam etmifltir. 

Elbette Demokrasi güçlerine yap›lan bu sald›r›lar bizi y›ld›ramayacak-
t›r...Bu sald›r›lar ne ilk nede son olacakt›r... Vars›n onlar "bittiler yaygaras›
kopar›p dursun" Daha dün Mercan katliam›nda yükselen halklar›n ç›¤l›¤›
umut olmaya devam ediyor...  Bu kez sald›r›ya u¤rayan MLKP üyesi olduklar›
gerekçesiyle At›l›m gazetesi ve ESP oldu. Ve gene ayn› ç›¤›rtkanl›k "Bittiler".
Oysa biliyoruz ki tarihte hep Ezilen Halklar kazanm›flt›r, biten ise zulüm sal-
tanatlar›d›r... 

Faflist Devlet, Mercan katliam›nda oldu¤u gibi flimdi de gayesine ulafla-
mad›... Her ne kadar devrimci kurumlara sald›rarak halk› sindirme amac›n›
öne ç›karsada bu çabalar› nafile. Ülkenin her kar›fl topra¤›nda fiili olarak so-

Dersim Mercan Vadisi’nde 17 Haziran 2005 tarihinde katledilen 17
MKP savaflç›s›n›n aileleri, dün ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde bas›n aç›klama-
s› yapt›. Bas›n aç›klamas›na 17’lerden Taylan Y›ld›z ve Ali R›za Sa-
bur’un aileleri ve ailelerin avukat› kat›ld›. Aliler ad›na bas›n aç›klamas›-
n› okuyan Ali R›za Sabur’un abisi H›d›r Sabur, "Katliam›n ard›ndan,
özellikle Tunceli Siyenk Mezarl›¤›’nda bulunan; Cafer Cangöz, Ayd›n
Hanbayat, Ali R›za Sabur, Ahmet Perktafl ve Taylan Y›ld›z’›n mezarlar›-
n› ziyaret edenlere yönelik bask› ve y›ld›rma uygulamalar›na devam edi-
liyor" dedi. Mezar ziyaretleri s›ras›nda, sözlü taciz, üst aramalar›, gözal-
t› gibi keyfi uygulamalara maruz kald›klar›n› kaydeden Sabur, 26 ve 28
A¤ustos tarihlerinde mezar tafllar›nda yer alan foto¤raflar›n ve mezar
bafllar›na dikilen fidanlar›n k›r›ld›¤›n› aktard›. Sabur, bu keyfi uygulama-
lar için suç duyurusunda bulunduklar›n› söyledi. Sabur’un ard›ndan aile-
lerin avukat› Meral Hambayat bir konuflma yapt›. Hambayat, "Mezar zi-
yareti yapan dostlar›na ve ailelerine askerler izin vermiyorlar ve keyfi
gözalt› ve hukuksuz tav›rlarda bulunuyorlar. Tunceli Savc›s› ile bu uygu-
lamalar üzerine konuflmaya gitti¤imizde bize, ‘Herkes kendi çocu¤unu
als›n baflka yerlere gömsün. Bunlar›n bir arada olmas› TC için tehlike
oluflturuyor’ demesi dikkat çekiciydi. Buna dair hiçbir hukuki karar ve-
ya belge de yoktur" dedi. Bas›n aç›klamas›nda konuflma yapan ‹HD ‹s-
tanbul fiube yöneticisi Hüseyin Ayy›ld›z ise, ailelerin dini inançlar›n›,
gelenek ve göreneklerini yerine getirmesinin engellenmesini k›nad›klar›-
n› ifade etti. 

Bu haber At›l›m Gazetesinden al›nd›.

Mercan flehitleri 
korku sal›yor
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Günlerdir medyada tart›fl›lan,
Ermeni soyk›r›m› meselesi, Türk
ve Fransa devleti aras›nda çeflitli
restleflmelerle devam etmektedir.
Fransa Meclisi, Sosyalist Parti’nin
sundu¤u ‘Ermeni soyk›r›m›’n› in-
kar›n suç say›lmas›n› öngören yasa
teklifini kabul etti. Teklif, soyk›-
r›m’› inkar edenler hakk›nda 1 y›l
hapis ve 45 bin euroya kadar para
cezas› öngörüyor. Yasa teklifi, 19’a
karfl› 106 evet oyuyla kabul edildi.
Emperyal›st burjuvazi, durup du-
rurken birden

soyk›r›ma tav›r almas› anal›fl›l-
maz bir durum degildir. Cezayir’de
katiamlar yapan, Asya, Afrika’da
bir dizi ülkede sömürü, talan ve
katliamlar gerçeklefltiren Frans›z
emperyalizmi, ülkede Ermeni Lo-
bisinin güçlü olmas›, yaklaflan se-
çimlerde yine güçlü bir oy potansi-
yeline sahip olmalar›nda ve bu ya-
sayla birlikte önümüzdeki süreçte
ekonomik, demokratik ve siyasal
haklar›n budanmas›, yasaklanmas›-
n›nda yol daha rahat aç›lm›fl ola-
cak. Çokça ‘demokrasi’, ‘fikir öz-
gürlü¤ü’nden dem vuranlar›n iki
yüzlülü¤ü bir kez daha aç›¤a ç›k-
maktad›r. Demokrasi, fikir özgür-
lü¤ü onlar›n ç›karlar›na uyunca an-
lam bulur. Aksi taktirde hepsi sah-
te ve göz boyamadan öte bir anlam

ifade etmemektedir.
24 Nisan 1915 tarihi kanl› bir

soyk›r›m tarihidir. Ermenilerin
soyk›r›m›d›r. Türk devleti flimdi
Fransa’n›n bu tutumuna karfl› ‘de-
mokrasi’ ‘fikir özgürlügü’ kelime-
lerini dilinden düflürmemektedir.
Soyk›r›m olmad›¤›n› avaz› ç›kt›¤›
kadar ba¤›rmaktad›r. Eski tarihine
dönüp katliamlar ve soyk›r›m›n ol-

mad›¤›n› kan›tlamaya çal›flmakta-
d›r. fiimdi oldu¤u gibi, eski tarihi-
de, katliam, insan cesetleri, kan ve
soyk›r›md›r.

Ermenilerin tehcir ve imhas› 24
Nisan 1915’te bafllam›fl ve soyk›-
r›m politikalar› sorunsuzca ugulan-
m›fl, tutuklamalar, sürgünler, ifl-

kenceler ve idamlar h›zla yürürlü-
¤e konmufl ve uygulanm›flt›r.. Soy-
k›r›m de¤ildir iddias› tart›flmaya
yer vermeyecek kadar aç›kt›r. Bu-
nun soyk›r›m olup olmad›¤›na dair
ve genel olarakta teknik ve biçim-
selli¤in ötesine geçmeyen bu tart›fl-
man›n kardefl dünya halklar› için
çokta bir anlam ifade etmiyor.. Ve
bir soyk›r›m baz› hukuki tan›mla-
malar›n gölgesinde b›rak›lamaya-
ca¤› gibi bir önem ve ehemmiyeti-
de yoktur...Yaflanan bunca sömürü,
zulüm ve soyk›r›ma kavramsal ola-
rak hangi ad› takarsan›z tak›n
önemli olan gerçe¤in kendisidir. O

Gerçe¤in özüde Ermeni Soyk›r›m›-
d›r... Bu Co¤rafyan›n tarihsel ola-
rak yerlisi olan Ermeniler, ulus ola-
rak benzerine az ratlan›r bir zulüm
ve vahfletle yok edilerek tarihten
silinmek istenmifltir...Bu, uluslar›n
tarihinde ifllenebilecek en büyük
insanl›k suçlardan biridir ve bunun
gerekçesi olmad›¤› gibi gerekçede
üretilemez...

Düflünelim ki bir ulus düflman
edebiyatlar›yla bilerek ve isteyerek
planl› olarak bir baflka ulusu orta-
dan kald›rmaya çal›fl›yor ve bunu
çok büyük bir oranda da baflar›-
yor... Bunun ismi Soyk›r›m de¤ilde
nedir? Türkiye’nin soyk›r›m yok
iddias› tarihi dayanaktan yoksun
oldugu gibi Türk devleti iç politi-
kas›nda Ermeni düflmanl›g›n› kö-

rüklemifl, bu topraklardan Ermeni
halk›n›n kültürünü zenginli¤ini
yok etmek istemifltir.  Halklar ara-
s›ndaki düflmanl›klar›n afl›lmas›,
bar›fl ve kardeflli¤in kurulmas› em-
peryalizmin diplomasi ve güç en-
trikalar›yla sa¤lanamaz. Çünkü
kan ve fliddetle beslenen emperya-
lizm daha fazla kaos ç›karmak için
çaba sarfeder. Sömürücü egemen
s›n›flar her zaman daha fazlas›n›
isterler. Halklar› birbirine düflman-
laflt›rmak, as›l toplumsal sorundan
dikkatleri uzaklaflt›rmak için bu tür
sürtüflmeleri özellikle yarat›rlar.
Soyk›r›ma u¤ram›fl Ermeni Ulusu-

nun tarihsel ac›s›n› görmenin ve
paylaflman›n tek bir yolu var. Ezi-
len dünya halklar›n›n birli¤i ve
mücadelesinin yak›c› ihtiyac›na s›-
¤›nmak ve bunun için çaba sarf et-
mek...

Ermeni Ulusuna emperyalizm
kardefl elini uzatmaz/uzatamaz ve
bu tarihi yaray› emperyalistler sa-
ramaz... Bunu ancak enternasyona-
list proletaryan›n birili¤i ve müca-
delesi sa¤layabilir...

Ermeni Ulusu Üzerindeki Kirli
Oyunlara Son!

Kahrolsun Frans›z Emperyaliz-
mi!

Kahrolsun Faflist T.C. Devleti!
Yaflas›n Halklar›n Kardeflligi ve

Mücadelesi!

24 N‹SAN 1915 
ERMEN‹ JENOS‹D‹N‹ LANETL‹YORUZ!

FDHF (Fransa Demokratik Haklar Federasyonu)’nun, Paris’te
bulunan devrimci demokratik kurumlara sundu¤u öneri üzerine bir
araya gelen, FDHF, ACTIT, FTIF, HOC, Yeni Dünya, ODAK ve
Bir-Kar güçleri, "Ölümsüzlü¤ünün 22. y›l›nda devrimci sanatç›
Y›lmaz Güney’i an›yoruz" fliar›yla Y›lmaz Güney’i mezar› bafl›n-
da, devrimci duygularla and›lar.

Devrimci sanatç› Y›lmaz Güney flahs›nda, devrimin sanat cep-
hesinde ölümsüzleflenler baflta olmak üzere, devrim yolunda flehit
düflenler için yap›lan 1 dakikal›k sayg› durufluyla bafllayan anma
program›, haz›rlanan ortak metnin okunmas›yla devam etti. Oku-
nan metinde, Y›lmaz Güney’in devrimci sanatç› kiflili¤i, yaflam›,
filmlerindeki halktan ezilenden yana olan tutumu ve "kameras›n›
bir bazuka gibi" kullanma yüksek erdemlerine dikkat çekildi. Oku-
nan metnin ard›ndan, hep birlikte türküler söylenip, fliirler okundu.
Daha sonra FHKC temsilcisi, "cezaevlerinde ve her koflulda ilkeli
kalmas›n› baflaran bir devrimci sanatç›n›n anmas›na kat›lmakdan
dolay› onurland›¤›n›" belirten k›sa ve özlü bir konuflma yapt›. 

Yaklafl›k 100 kiflinin kat›ld›¤› anma program›, "Orta Do¤u’da
Iflgal, Direnifl ve Anti-Emperyalist Koordinasyon" bafll›kl›, MLKP,
MKP ve Filistin Halk Kurtulufl Cephesi temsilcilerinin kat›l›m›yla
gerçeklifltirilecek olan Panel ve 1 Ekim’de Paris’te Demokratik
Kad›n Hareketi-Fransa’n›n gerçeklefltirice¤i, "Özgürleflmek için,
Örgütlü Mücadeleye" fliar›yla gerçeklefltirilecek olan gecenin ça¤-
r›s›yla bitirildi. 

Fransa Demokratik Haklar Federasyonu (Paris)

Devrimci sanatç› 
YILMAZ GÜNEY 
mezar› bafl›nda an›ld›!

Devrimci-Demokratik Kamuoyona!

Türk egemen s›n›flar› ve onun siyasi erki olan gerici iktidar, genel-

de emekçi halklara ve özelde ise ilerici-devrimci dinamiklere karfl›

sald›rganl›g›n›, TMY ad› alt›nda ‘yeni’ biçimlerle daha da genifllet-

mektedir. Zaten var olan devlet terörünün daha da geniflletilerek-t›r-

mand›r›lmas›ndan baflka bir fley olmayan bu "yasal" düzenlemeler,

öyle ki en küçük bir hak arama eylemini bile ‘terörizm’ kapsam›na
koymakta ve vahflice sald›rmaktad›r.

Özellikle son süreçlerde devlet terörü top yekün bir sald›rganl›ga
dönüfltürülerek, gemi az›ya alm›flt›r. Sald›rganl›kta s›n›r ve kural tan›-
mayan hakim s›n›flar; kontra tarzlarla Kürt ulusuna yönelik yap›lan
bombalama sald›r›lar›ndan, sivil faflistler eliyle yürütülen "linç" giri-
flimlerine; devrimci sosyalist bas›n›n susturulmas›na dönük yap›lan
yarg›s›z infaz, silahl› sald›r›, kapatma cezalar›, yüklü para cezalar›na
varana kadar...adeta k›p›rdayan her dal› kökünden kesmeye yelten-
mektedirler. 

Bu genel sald›rganl›¤›n bir parças› olarak, en son yeni bir sald›r›
da At›l›m gazetesi ve okurlar›na geldi. Aralar›nda At›l›m gazetesinin
genel yay›n yonetmeni, genel koordinatörü, eski yay›n yönetmeni ve
çal›flanlar›, Özgür Radyo yay›n yönetmeni ve aralar›nda gazete okur-
lar›n›n da bulundu¤u, toplam 24 devrimci; ne ile suçland›klar› bile
kendilerine ifade edilmeden, hukuksuzca ve apar-topar gözalt›na al›n-
m›fl, yap›lan iflkenceli sorgular›n ard›ndan...çeflitli as›ls›z suçlamalar-
la tutuklanm›fllard›r.

Keza Genel Kurmay Baflkanl›g›ndan, kuvvet komutanl›¤› gibi
mevkilerde adeta flovlara dönüfltürülen "görev de¤ifliklikleri" ilk icra-
at›n› Diyarbak›r’ da patlatm›flt›r. 7’si çocuk olmak üzere toplam 11 ki-
fli bu bombal› sald›r›yla katledilmifltir. Yürütülen çeflitli demogojiler-
le bu sald›r›lar Kürt Ulusal Hareketine mal edilmeye çal›fl›lmaktad›r.
Fakat bilinmelidir ki bu katliam›n sorumlusu -fiemdinli’de de aç›¤a
ç›kt›¤› gibi- Ordudur. Genel Kurmayd›r, MGK’dir.

Bu bilinçle, bizler afla¤›da imzas› bulunan kurumlar olarak, Diyar-
bak›r’da yap›lan bu katliam› k›n›yoruz. Yine At›l›m gazetesi üzerinde
estirilen tutuklama terörünü ayn› flekilde k›n›yor, tutuklananlar›n ser-
best b›rak›lmas› talebiyle dayan›flma ça¤r›s›nda bulunuyoruz.

- Katliamc›lar Halka Hesap Verecek!
- Devrimci Sosyalist Bas›n Susturulamaz!
- Tutuklu Gazetecilere Özgürlük!

Yunanistan, Devrimci Demokrasi Temsilcili¤i, 
At›l›m Temsilcili¤i, ‹flçi-Köylü Temsilcili¤i,

Bilinç ve Eylem Temsilcili¤i ve Kürdistan›n Sesi gazetesi.

Yunanistan’da Ortak Aç›klama

Demokratik Haklar
Platformu

26 Eylül 2006

At›l›m Gazetesi ve Demokratik Kurumlara 

yönelik sald›r›, gözalt› ve tutuklamalar sürüyor
Baflta At›l›m Gazetesi olmak üzere, devletin 8 Eylül günü ‹stanbul, Eskiflehir,

Ankara, ‹zmir, Adana, Kayseri, Sivas, Antep, Mersin, Antalya, Mu¤la, Denizli, ‹sk-
enderun, ‹zmit, Antakya, Diyarbak›r, Malatya, Manisa, Çanakkale, Rize ve
Artvin’de yapt›¤› kurum ve ev bask›nlar› sonucu 115 kifli gözalt›na al›nd›. Siyasi
polisin kamuoyuna “MLKP” operesyonu olarak duyurdu¤u, demokratik kurum-
lara yönelik sald›r›lar› sonucu gözalt›na al›nanlar içerisinde birçok kurum tem-
silcisi ve çal›flan›n›nda bulundu¤u 60’dan fazla kifli tutukland›, kurumlarda bu-
lunan bilgisayar, CD ve di¤er teknik malzemelere “incelenecek” ad› alt›na el
konuldu. 

Devletin “TMY”ye dayand›rarak 18 gündür sürdürdü¤ü bu sald›r›lar sonucu
gözalt›na al›nan ve tutuklananlar›n durumuna, operasyonun nedenini ve kap-
sam›na iliflkin, savc›l›¤›n davaya iliflkin “gizlilik karar›” oldu¤u gerekçe göster-
ilerek halen avukatlar›na her hangi bir aç›klaman›n yap›lmamas› operasyonun
ve sald›r›lar›n bundan sonrada sürece¤ini göstermekte.

Özelde devrimci-demokratik kurum ve kiflilerin varl›¤›na, genelde ise ezilen
halklar›m›z› sindirmeye yönelik olan devletin bu sald›r›s›n› büyük bir nefretle
k›n›yor, sald›r›lar›n hedefi olan kurumlar›m›z›n ve arkadafllar›m›z›n yanl›z ol-
mad›¤›n› birkez daha yineliyoruz.

Gözalt›na Al›nan ve Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n!
Bask›lar ve Tutuklamalarla Mücadelemiz Engellenemez!

BERL‹N

Faflist Türk Devleti’nin 8 ve 21 Eylül Tarihlerinde At›l›m, ESP,
Tekstil-Sen, SGD ve b‹rçok demokratik kitle örgütünü basarak es-
tirdi¤i devlet terörü Berlin’de yap›lan bir bas›n aç›klamas›yla pro-
testo edildi.

ADHF, AG‹F, B‹R-KAR, NAVENDA KURD ve Devrimci Du-
rufl’un örgütledi¤i AT‹F ve HÖC’ünde destekledi¤i bas›n aç›klama-
s›na yaklafl›k 100 kifli kat›ld›.

Türk‹ye Kuzey Kürdistanl›lar›n yo¤un olarak yaflad›klar› Kott-
busretor meydan›nda yap›lan eylemde "TÜRK‹YE’DE FAfi‹ST
DEVLET TERÖRÜNE SON"

Almanca ve Türkçe yaz›l› bir pankart aç›ld›.Örgütleyici kurum-
lar›n ortak haz›rlad›klar› bas›n bildirisinin okundu¤u eylemde s›k
s›k "Kahrolsun Faflizm yaflas›n mücadelemiz, sosyalist bas›n sustu-
rulamaz, kahrolsun faflist diktatörlük" sloganlar› at›ld›. Devlet terö-
rünü teflhir eden bildirilerin da¤›t›ld›¤› eylem olays›z sona erdi.

Türkiye’de faflist 
devlet terörüne son!
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Almanya - Duisburg

Avrupa Demokratik Haklar Konfede-
rasyonu’nun Avrupa çap›nda yürüttü¤ü
kampanya çerçevesinde düzenledi¤i pa-
neller sürüyor. 12 Kas›m’da Hanover’de
de konuflacak olan Arif B‹LG‹N, Berlin ve
Hamburg’dan sonra 29 Ekim’de de Duis-
burg’da ayn› konuda kitleleri bilgilendi-
ren bir panel verdi. 

Konuflmas›n›n ilk bölümünde, Avrupa
genelinde, hatta bütün dünyada hak
gasplar›n›n yayg›nlaflt›¤›na dair çarp›c›
örnekler verdikten sonra, gericilik ve
emperyalist sald›rganl›¤›n dizginsiz bir
h›z kazand›¤›n› belirten Bilgin, bunun sis-
temin genel gidiflat›yla iliflkisi üzerinde
durdu. Emperyalist ve gerici sistemin,
devrimleri önlemek, mevcut olanlar› y›k-
mak ve devrimlerin bask›s›ndan kaynak-
lanan emekçi haklar›n› ve demokratik
kazan›mlar› tasfiye etmek fleklindeki ge-
nel stratejisinde yeni bir aflamaya ulafl›l-
d›¤›n› kaydetti ve flöyle dedi:”Emperya-
listler, I. Ve II. Paylafl›m savafllar›na yol
açan çaylakl›klar›ndan önemli dersler ç›-
kartt›lar; bunun sistemi zay›flatt›¤›n› ve
devrimlere yolaçt›¤›n› gördüler. ‹kinci
Dünya savafl› sürecinde oluflan bu ders-
ler, hemen ard›ndan planl›, programl›,
ideolojik, politik, ekonomik, kültürel ve
askeri çok yönlü amans›z bir çalflma ve
daha bilinçli bir sald›r›ya dönüfltü. Bunun
için aç›k ve gizli çok say›da örgüt ve ku-
rum yaratt›lar, planlar yapt›lar ve bunu
aflama aflama yürürlü¤e koydular. Bu dö-
nemde halklar›n nazar›nda sosyalizme
karfl› sözümona “daha iyi” olduklar›n› ka-
n›tlamak için hayli cömert davrand›klar›
söylenebilir. Sonuç olarak bu sahte bon-
kerlikler ve temelsiz özgürlük aldatmaca-
lar› ile birlikte ekonomik ablukalar, aske-
ri flantaj ve sald›r›lar sonucu, dünyan›n
üçte birine ulaflan sosyalist ve demokra-
tik halk iktidarlar›n› y›kt›lar, pek çok dev-
rimci parti, örgütü ve kitle direnifl odak-
lar›n› parçalay›p da¤›tt›lar. Karfl›-devrim
ve emperyalist sald›rganl›k bir kere bafl-

lad›ktan sonra durdurak bilmez, sonuna
kadar gider. fiimdi kendilerini emniyette
hisediyorlar ve devrimlerin korkusuyla
kazan›lm›fl haklar›n tasfiyesine s›ra gel-
mifltir. Bu dönemin belirgin özelli¤i bu-
dur ve anlafl›l›yor ki çok önceden plan-
lanm›fl sald›r›n›n yeni bir aflamas›nday›z.
Her ülkede “reform” ad› alt›nda köklü an-
ti-demokratik yap›lanmalara gidiyorlar,
emekçilere ve yoksul halklara köleli¤i da-
yat›yorlar, ülkeleri iflgal ve ilhak ediyor-
lar, her tarafta terör estiriyorlar. Eski-
den “reformlar”, anti-demokratik afl›r›-
l›klar›n ve insanl›k d›fl› azg›n sömürünün
nispeten düzeltilmesi ve “iyilefltirme” ha-
reketi olarak bilinirdi. fiimdi art›k öyle
de¤il, “reform”dan söz edildi mi, biliniz ki
yeni bir hak gasp› ve sald›r› plan›yla kar-
fl› karfl›yas›n›z. Yoksul ülkelere karfl› ka-
baday›ca bir sald›rganl›k olarak kendini
gösteren bu durum, içte de tam bir si-
yahlaflma ve faflistleflme program› flek-
linde yürütülüyor. Bu gerici “reform”lar›,
kitlelerin tepkisini önlemek için genellik-
le sözümona “sosyal demokrat” ve “de-
mokrat” partiler eliyle yap›yorlar. Alman-
ya’da Gerhard Schröder döneminde yap›-
lanlar, Amerika’da Bill Clinton dönemin-

de gerçeklefltirildi. 
Emperyalist sistemin bu hak gasp› ve

sald›rg3anl›k politikas›n›n ekonomik
ndenleri üzerinde de duran Bilgin flöyle
dedi:”Kuflkusuz bu sald›rganl›k yaln›z
devrim korkular›ndan kaynaklanmyor,
kendi içlerindeki rakabetten de kaynak-
lanyor. Kapitalist pazara yeni aç›lan yer-
lere yönelik amans›z bir yar›fl ve rekabet
var. Oralarda “özellefltirme” ve “serbest
pazar” olanaklar›ndan yararlanarak ka-
mu iflletmelerini sat›n al›yorlar, ucuz
emek gücünden yararlanmak için oralar-
da canl› emek a¤›rl›kl› iflletmeler kuru-
yorlar, enerji kaynaklar›n› kontrol etme-
ye çal›fl›yorlar, ulus-ötesi ortakl›klar ve
dev tekeller oluflturuyorlar, bu tekellerin
güvenli¤i için askeri güçlerini tahkim edi-
yorlar vs... Bütün bunlar görece önemli
miktarda sermayenin d›flar›ya veya eko-
nomi-d›fl› sektörlere kaymas› ve iç istih-
dam olanaklar›n›n daralmas› anlam›na
da gelmektedir. Gerhard Schröder, “bu
reformlar› uluslararas› rekabet gücümü-
zü artt›rmak için yapmak zorundayd›k”
dememifl miydi. Yani iflsizlik yard›m›n-
dan, sa¤l›k ve e¤itim hizmetlerinden
gasp ettiklerini uluslararas› rekabette

kullan›yorlar. Ayr›ca d›fl Pazar ve yat›r›m
olanaklar› yerli iflgücüne karfl›, ifl güven-
li¤ini tasfiye etmek için kullan›yorlar. Bu-
nun ne kadar etkili oldu¤unu Rüsselshe-
im’deki Ford olay›nda gördük. Bütün bun-
lar›n hepisi birbiriyle ba¤lant›l›, fleytanca
düflünülmüfl bir tek plan›n parçalar›d›r
ve giderek baflta iflçiler olmak üzere ulu-
sal nüfusu rahats›z edece¤ini, direnifle
yöneltece¤ini biliyorlar, o nedenle bask›-
ya dayal› haz›rl›klar yap›yorlar, demokra-
si d›fl› tedbirler gelifltiriyorlar, hilelere
baflvuruyorlar, rejimi faflizanlaflt›r›yor-
lar.”

Arif Bilgin, konuflmas›n›n ikinci bölü-
münde daha çok Almanya’daki geliflme-
ler üzerinde durdu ve flöyle dedi: “Ma-
dem Almanya’da yafl›yoruz, buradaki ge-
liflmeler üzerinde durmakta fayda var.
Hemen belirtmeliyim ki, emperyalizm sal-
d›rganl›k ve insafs›zca sömürü demektir,
esas e¤ilimi demokrasi de¤il, faflizmdir.
O faflizmin sopas›n› her zaman haz›r bu-
lundurur. Buradaki burjuvazinin bask›ya
e¤ilimli olmas›na etki eden tarihsel ne-
denler de var. Hitler gibi bir canavarl›¤›n
Almanya’da ortaya ç›kmas› raslant› de¤il.
Onu yaratan Alman kapitalistlerinin hepi-

si yerli yerinde duruyor ve bugün de
gaspç›, bask›c›, sald›rgan pro¤ramlar
dayat›yorlar. Birkaç y›l içinde devletin
sosyal sorumlulu¤u büyük ölçüde tasfiye
edildi. ‹flçi ücretleri muazzam ölçüde
düfltü, ifl gevenli¤i diye bir fley kalmad›,
çal›flma koflullar› kötüleflti ve çal›flma sü-
releri durmadan uzat›l›yor. Almanya’da
art›k 17-18 milyon yoksul insan yarat›l-
m›fl durumda ve sokaklar›nda dilenciler
art›yor. Buna karfl›l›k yeniden Avrupa’n›n
en büyük ekonomik ve askeri gücü yük-
seliyor, d›flar›ya muazzam ölçüde serma-
ye transfer ediyor ve flu anda dünyay› sö-
müren birkaç büyük güçten biridir. Ülke-
de t›rmanan faflist hareketler, üç-befl
marjinal, sap›k çapulcunun ifli de¤il, biz-
zat bu güçler taraf›ndan gizlice örgütleni-
yor ve gerekti¤inde kullan›l›yorlar. Bu sü-
re içinde 100’ün üzerinde insan faflist
sald›r›lara kurban gitti. Solingen facias›
ve “seri cinayet” olay› Kassel dizisinde
gizli eller önemli ölçüde deflifre oldu. Bu
can kast›na dayal› sald›r›lar hak gasp› ve
gerici yasalar›n ç›kart›lmas› için apaç›k
biçimde manivela olarak kullan›ld›. Fa-
flist partiler sokaklarda sald›rgan ›rkç›
gösteriler yapar, evsizleri, “yabanc›lar›”
öldürürken, onlar da har›l har›l ›rkç› tez-
ler gelifltirdiler, gerici yasalar ç›kartt›lar.
“Öncü Alman kültürü”, yabanc› ve mülte-
ci yasalar›, ›rkç› vatandafll›k testleri, ça-
l›flma ve oturma izni meseleleri, anti-te-
rör yasas› ve kolay s›n›r d›fl› etme çal›fl-
malar›, aile birleflmeleri ve baz› evlilikle-
re bask› ve s›n›rlama getirme çabalar›,
az›nl›klar›n kendi dillerini konuflmaya ve
kültürlerini yaflamaya karfl› hoflnutsuz-
luklar, okullarda Almanca d›fl›nda konufl-
ma yasa¤› getirme çabalar› vs. sistemin
yönetici parti ve hükümetlerinin iflidir.
“Uyum” ad› alt›nda az›nl›klara kendi asl›-
n› inkar› ve Almanlaflmay› dayat›yorlar.
Hemen belirtmeliyim ki, k›sa süre önce
haz›rlanan baz› ›rkç›-flöven yasa tasar›la-
r›nda bu büyük partiler neonazileri geri-
de b›rakt›. Göçmen iflçileri, az›nl›klar› he-
def göstererek toplumu terörize etme ve
flövenizmi körükleme çabas› Alman kapi-
talistlerinin bilinen hilesidir. “Entegras-
yon” program› ad› alt›nda az›nl›k haklar›
yok ediliyor ve asimilasiyon yap›l›yor.
“Kad›n haklar›” ad› alt›nda asimilasyon
amac›yla az›nl›klar›n horlanmas›, ailele-
rin parçalanmas› için “töre cinayetle-

ri”nin kampanya halinde nas›l istismar
edildi¤ini izliyoruz. Az›nl›klara mensup k›-
z› ailesinden, kad›n› kocas›ndan, aileyi
kendi toplulu¤undan kopartarak asimila-
siyonu h›zland›rmak istiyorlar. Oysa bu
trajedide ç›kard›klar› yasa ve s›n›rland›r-
malar›n nas›l tayin edici rol oynad›¤›  bi-
liniyor. Bununla birlikte flövenizm körük-
leniyor ve Alman halk› aldat›l›yor. Yaln›z-
ca Avrupa Bilrli¤ine üyelik konusunun bi-
le iç politikada ›rkç›l›¤› ve flövenizmi kö-
rüklemek için nas›l çirkince istismar
edildi¤ini izliyoruz.”

Bu ›rkç› ve faflizan çabalar görünüflte
az›nl›klar› hedef al›yor gözükmesine kar-
fl›n, asl›nda gerçek hedef daha kapsaml›-
d›r, bütün bir ülke, daha do¤rusu esas
olarak Alman iflçi s›n›f›d›r. Nitekim bu
sald›r› dalgas›ndan sonra ç›kart›lan Herz
IV ve Aganda 2010 onlar› vurdu. Hitler fa-
flizmi döneminde 5 milyon Yahudi öldü-
rüldü, ama onun birkaç kat› da Alman
halk› öldü. Bu hak gasp› dalgas› Avrupa
Birli¤i sürecine paralel olarak büyük bir
s›çrama gösterdi ve Avrupa çap›nda yay-
g›nlafl›yor. ADHK’nun yürüttü¤ü bu kam-
panya o yüzden isabetli ve devrimcidir.
Ay›r›m gözetmeksizin bütün iflçilerin, ile-
ricilerin, gençlerin ve kad›nlar›n bu gasp
dalgas›na ve emperyalist sald›rganl›¤a
karfl› elele vermesi ve direnmesi son de-
rece önemlidir.”  

A.Bilgin, konuflmas›n› “emekçilerin
iyimserli¤ini yitirmemesi gerekti¤ini”
kaydederek flöyle tamamlad›: “Sistemin
bu derece gericileflmesi onun kendi so-
nuna do¤ru yaklaflt›¤›n› gösteriyor. Dev-
rimler bofluna gitmedi, sosyalizmin yay-
d›¤› evrensel insanc›l idealler, flimdi bir
devlet avantaj›ndan yoksun olmas›na
karfl›n etkisini daha derinlemesine sür-
dürüyorlar. ‹ktidar ve devlet olana¤› çok
önemli olmakla birlikte, devrimin etkisini
ve gücünü onunla s›n›rlamak ve ölçmek
do¤ru de¤il. Eninde sonunda kapitalist
sistem yerini ona terk etmek zorundad›r.
Ne var ki, giderken insanl›¤a büyük ac›-
lar çektirebilir, yaralayabilir, insanl›¤a
daha kötü, tahrip edilmifl ve kirlenmifl
bir dünya b›rakabilir. ‹flte bütün mesele
budur; onu son yolculu¤una u¤urlarken
mümkün oldukça verece¤i zararlar› en
aza indirmektir. Bunun için her noktada
direnmeli ve canavarlaflmas›na karfl›
koymal›y›z.

Demokrasi ve devrim mücadelesi
veren güçlerin üzerinde en çok kafa
yordu¤u sorunlardan biri de birlikte-
liklerin gelifltirilmesi, ortak vurgular
etraf›nda halk›n birlefltirilmesidir. Ge-
rici s›n›flar›n, halk›n en meflru, en de-
mokratik haklar›na dahi azg›nca sal-
d›rd›¤› bir dönemden geçiyoruz. Yafla-
m›n her alan›nda, kendi kültürünü ha-
kim k›lmaya çal›flan hakim s›n›flar;
amaçlar›n› hayata geçirebilmek için
önlerine ç›kan her fleyi tehdit olarak
görüp ortadan kald›rma yoluna git-
ti/gidiyor. Ülkemizin gerçekli¤i bunu
defalarca ispatlad›. ‹flte ‘95 Gazi Katlia-
m›. Gazi Mahallesi büyük bir katliama
tan›k oldu¤u gibi devrimciler önderli-
¤inde halk›n kendi haklar›na sahip ç›k-
mas›na da tan›k oldu. Hakim s›n›flar›n
sald›r›lar›na karfl› omuz omuza dire-
nen Gazi halk› tarihe büyük bir direnifl
örne¤i kazand›rd›. Bu direnifl ve yarat›-
lan tarihi ders hepimizin haf›zas›nda
tazeli¤ini her daim korumaktad›r.

Hakim s›n›flar›n bitmek tükenmek
bilmeyen sald›r›lar›na, birleflerek ve
halk› birlefltirerek karfl› koyman›n ya-
k›c›l›¤› kendisini tekrar tekrar gösteri-
yor. Zira Gazi Katliam›’ndan günümüze
hiçbir fleyin de¤iflmedi¤ini aksine kat-
liamlar serisinin h›z kazand›¤›n› gör-
dük. Yaflananlar halk ad›na siyaset ya-
panlar›n birlikteli¤ini dayatmaktad›r.
Bu olgu bizlerin niyetlerinden ba¤›ms›z
objektif bir olgu olarak karfl›m›zda
durmaktad›r. Büyütülüp gelifltirilmesi
gereken halk›n ç›karlar›d›r. Dolay›s›yla
demokrasi ve devrim güçleri, halk›n ç›-
karlar›na dönük sald›r›lar›n had saf-
haya ulaflt›¤› böylesi bir dönemde or-
tak vurgular etraf›nda biraraya gelme-
nin koflullar›n› korumal› ve güçlendir-
melidir. Ancak olmas› gereken bu ka-

dar aç›k ve netken, süreç tersinden ifl-
lemeye bafllam›flt›r. Yerel seçimler s›-
ras›nda Gazi Mahallesi’nde ve di¤er
birçok alanda bizleri yan yana getiren
kayg›lar›n yerini, dar-grupçu kayg›lar
almaktad›r. Birçok devrimci-demok-
rat-ilerici kurumun deste¤i ile 75. Y›l
Mahallesi muhtarl›¤›n› kazanan Sedat
Çetintafl, yarat›lan "de¤eri" unutmufl
görünmektedir. Yarat›lan de¤er hepi-
mizin de¤eridir, Gazi halk›n›n de¤eri-
dir. Sedat Çetintafl, üzerinde yükseldi-
¤i ortak eme¤i görmezden gelmemeli-
dir. Gazi halk› taraf›ndan, Gazi halk›n›n
ç›karlar›n› temsil etmesi için seçilen
Sedat Çetintafl, tüm mahalle halk›n›n
temsilcisi olma sorumlulu¤uyla hare-
ket etmelidir. Bu sorumluluk halktan
yana tav›r almay› ve halk›n ç›karlar›na
hizmet eden politikalar› uygulamay›
gerektirir. Bu genel do¤rular karfl›m›z-
da dururken; Gazi mahallesinde bütün
devrimci-demokrat kurum ve kifliler
ile mahalle muhtarlar›n›n birlikteli¤i
ile tüm Gazi halk›n› birlefltirecek güçlü
bir festivalin düzenlenmesi gündemde
iken, 75. Y›l mahalle muhtarl›¤›n›n bir-
likteli¤i zedeleyici bir pratik içerisine
girmesi anlafl›l›r de¤ildir. Ele ald›¤›m›z
konu festival de¤il, festivalin örgütlen-
me fleklinin üzerinde yükseldi¤i anla-
y›flt›r. Dar-grupçu dürtülerle hareket
eden Sedat Çetintafl’›n ve temsil etti¤i
anlay›fl›n demokrasi güçlerinin ve Gazi
halk›n›n birli¤ine kataca¤› hiçbir fley
olmad›¤› gibi kaybedenin de bu anlay›-
fl›n sahipleri olaca¤› görülmelidir. Or-
tak iradeyi çi¤neyerek, kendini ön pla-
na ç›karma kayg›s›yla hareket eden bu
yaklafl›m, devrimci demokrat kurum-
lar aras›ndaki birlikteli¤i zedelerken
halk›n ç›karlar›na da büyük zarar ver-
mektedir. Sedat Çetintafl, Gazi halk›n›n
iradesiyle göreve geldi¤ini unutarak
halk›n iradesini çi¤neme yoluna gir-
mifltir. Bugün Sedat Çetintafl eliyle ya-
p›lanlar, Gazi Mahallesi’nde yerel yö-
netimler düzeyinde yarat›lan ortak de-
¤erlere vurulmufl bir darbedir. Halk›n
kapsaml› sald›r›larla karfl› karfl›ya ol-
du¤u böylesi bir dönemde, devrimci
demokratik güçlerin birli¤ine de¤il,
birbirinden uzaklaflmas›na hizmet
eden böylesi bir festivalin esasta hal-

k›n ç›karlar›na hizmet etmeyece¤i or-
tadad›r.

Sedat Çetintafl’› göreve getiren or-
tak iradenin bir parças› olarak eme¤i-
mizin karfl›l›¤›n› beklemek en do¤al
hakk›m›zd›r. Eme¤imizin karfl›l›¤› ola-
rak Sedat Çetintafl’tan bekledi¤imiz
ise, bizim siyasi hatt›m›z› benimseme-
si de¤il siyasi görüflleri ne olursa ol-
sun, Gazi halk›n›n ç›karlar›n› ve birli¤i-
ni esas almas›, buna zarar verecek
dar-grupçu pratiklerden kaç›nmas› ol-
mufltur. Bu kavray›fl›m›zdan hareketle,
bizim de deste¤imizi alarak göreve ge-
len Sedat Çetintafl’›n -bizim de pay›m›z
olan- bu yanl›fllar›n› düzeltmesi için
çeflitli giriflimlerde bulunarak çaba
harcad›k. Amac›m›z, Sedat Çetintafl’a
üzerinden yükseldi¤i zemini hat›rlata-
rak ortak de¤erlere sahip ç›kmas›n›n
gereklili¤ini vurgulamak ve tüm de-
mokrasi güçlerinin kat›l›m›yla, tüm Ga-
zi halk›n›n iradesini yans›tacak bir fes-
tival düzenleme çabas›na ortak edebil-
mekti.

Ancak tüm sab›rl› ve ›srarl› çabala-
r›m›z samimi ve özelefltirel bir yakla-
fl›mla de¤il ortak kayg›lardan uzak,
dar-grupçu ç›karlara hizmet eden bir
tutumla karfl›land›. Gazi halk›n›n ortak
iradesiyle göreve gelen "devrimci" bir
muhtar›n, Gazi halk›n›n iradesiyle çe-
liflmesi ve dargrupçu siyasi yaklafl›m›
ve bu tutmunda ›srar etmesi nedeniyle
gelinen aflamada bu kifliye dair yakla-
fl›m›m›z› de¤erlendirmeye gerek duy-
duk. Yap›lan de¤erlendirme sonucun-
da: - Sedat Çetintafl’›n kendisini göreve
getiren halk›n ortak iradesini yans›t-
mad›¤›, halka hizmet etmedi¤i kana-
atinden hareketle, yanl›fl tutumlardan
vazgeçilip Gazi halk›na özelefltiri veri-
lene dek, 75. Y›l Mahallesi muhtarl›¤›-
na verilen tüm siyasi deste¤in çekil-
mesine ve ikili düzeyde hiçbir iflin ya-
p›lmamas›na, - Devrimci-demokratik
güçlerin bölünmesine hizmet eden
"75. Y›l Mahallesi Festivali"ne, bilefleni-
miz olan Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merke-
zi bünyesinde çal›flmalar›n› sürdüren
GRUP MUNZUR’un ve Demokratik Hak-
lar Platformu üyelerinin ayn› gerekçe-
lerle kat›lmamalar›na karar verilmifl-
tir. 

EMPERYAL‹ST TERÖR VE HAK GASPLARINA KARfiI, 
KONULU PANELLER SÜRÜYOR...

DEVR‹MC‹-DEMOKRAT‹K
KAMUOYUNA

Demokratik
Haklar Platformu

DHDH (Dünya Halklar› Direnifl Hare-
keti) taraf›ndan Nepal’deki devrim müca-
delesiyle ilgili enternasyonal dayan›flma
oluflturmak ve devrim mücadelesinin ya-
ratt›¤› muazzam de¤iflim ve dönüflümü
Avrupa’daki emekçi kitlelere tafl›mak
amac›yla gerçeklestirdi¤i toplant›lar se-
risi devam ediyor.

Yine bu bilinçle DHDH taraf›ndan Ne-
pal’deki son politik geliflmelerle ilgili
NKP(M) önderlerinden bir yoldafl›n ve
DHDH Güney Asya temsilcisinin kat›ld›¤›
bir toplant› gerçeklefltirildi. 28 Ekim’de
Berlin Enternasyonal Dostluk ve Dayan›fl-
ma Derne¤i’nde gerçeklefltirilen toplant›-
ya yo¤un kat›l›m ve ilgi vard›. Tüm dünya
devrim flehitleri an›s›na bir dakikal›k
sayg› durufluyla bafllayan toplant›
DHDH’n›n yapt›¤› k›sa bir sunumla devam
etti. Ard›ndan kürsüye ça¤r›lan konufl-
mac›lar sa¤ yumruklar›n› kald›rarak ve
“LA SALLAM” (K›z›l selamlar yoldafllar) di-
yerek kitleyi selamlad›lar.

‹lk sözü alan Güney Asya DHDH temsil-
cisi “Nepaldeki halk mücadelesinin reviz-
yonizme ve dogmatizme karfl› çok köklü
mücadeleler vererek geliflti¤ini, illegal,
legal vb. bir çok konuda do¤ru ve dikkat-
li belirlemeler yaparak bu günlere geldi-
¤ini belirtti. Temsilci, emperyalistlerin ve
Nepal gericili¤inin Nepali geçmiflteki Ni-
karagua’ya çevirmek istediklerini ama
bunu baflaramayacaklar›n› belirtti.

Ard›ndan sözü alan NKP(M) Merkez
Komite üyesi, kat›l›mc›lar› selamlayarak
bafllad›¤› konuflmas›nda gecen sene
Türk devleti tarafindan katledilen 17’le-
rin üzüntüsünü paylaflarak ve an›lar›
önünde sayg›yla e¤ilerek konuflmas›na
devam etti. Nepaldeki son politik gelifl-
meler hakk›nda genifl belirlemelerde bu-
lunan konuflmac›, NKP(M)’nin uygulad›¤›
bütün taktik politikalar›n yeni demokra-
tik cumhuriyeti kurmak için yap›lacak
son hamleye hizmet etti¤ini belirtti. Bar›fl
görüflmelerinin flu an t›kand›¤›n› belirten
konuflmac›, emperyalistlerin ve Nepal ge-
ricili¤inin devrimi bo¤mak için türlü tür-
lü politikalara basvurdu¤unu söyledi.
NKP(M)’nin süreci ve geliflmeleri do¤ru
yorumlay›p ona göre politikalar gelifltir-
di¤ini belirten konuflmac› NKP(M)’nin
önüne dört maddelik bir politik hat çizdi-
¤ini bunlar›n, görüflmelerin devam etti-
rilmesi, uluslararas› siyasi deste¤in sa¤-
lanmas›, güçlü bir kitlesel ayaklanman›n
örgütlenmesi ve güçlü bir halk savafl›n›
bafllatmak oldu¤unu bunlar›n içinden
son iki maddenin esas al›nd›¤›n› belirtti.

NKP(M) MK üyesinin konuflmas›n›n

ard›ndan ADHK ad›na bir selamlama ko-
nuflmas› yap›ld›. Nepalli yoldafllar› ve ka-
t›l›mc›lar› devrimci duygularla selamla-
yarak konuflmas›na bafllayan ADHK akti-
visti Nepal’de ad›m ad›m iktidarlaflan
halklar›n kurtulufl mücadelesinin dünya
ezilen halklar›na umut oldu¤unu belirtti.
Devamla ADHK aktivisti Nepal, Peru, Fili-
pinler, Hindistan ve Türkiye, K.Kürdis-
tan’daki halk savafllar› baflta olmak üze-
re, dünyan›n çeflitli yerlerindeki sosyal

ve ulusal kurtulufl mücadelelerini bir kez
daha selamlayarak konuflmas›n› bitirdi.

Kat›lmc›lar›n yo¤un ilgi ve sorular›na
sahne olan ikinci bölümde ise canl› bir
tart›flma atmosferi yarat›larak görüfl al›fl
veriflinde bulunuldu. K›sa bir zaman dili-
mi içerisinde örgütlenmesi ve baz› olum-
suz geliflmelere ra¤men toplant› baflar›l›
ve canl› bir atmosferde gerçeklefltirildi.

Berlin Devrimci Demokrasi Okurlar›

NEPAL’de devrim, yeni bir dünya mümkün

Berlin’de Nepal halk›yla
dayan›flma etkinlikleri yap›ld›

7 May›s 2006’da Atina’da yap›lan Avrupa Sosyal Forumu’nda oluflturulan anti em-
peryalist alan taraf›ndan karar alt›na al›nan 2 Eylül 2006 uluslararas› Nepal halk mü-
cadelesiyle dayan›flma günü kampanyas› çerçevesinde Berlin’de de etkinlikler
yap›ld›. Kampanya kapsam›nda biraraya gelen DHDH(BERL‹N), ADHF, B‹R-KAR, ‹KAD ve
ROTER OKTOBER (KIZIL EK‹M) miting ve bilgilendirme toplant›s› fleklinde bir program
ç›kard›lar. Baz› teknik nedenlerden dolay› çal›flmalar›na bir haftadan az bir zaman
kala bafllad›lar. Buna ra¤men yo¤un bir afiflleme ve etkinliklere ça¤r› bildirileri
da¤›t›larak iyi bir ön haz›rl›k yap›ld›. ‹lk önce 2 Eylül’de Berlin’de bulunan ABD
Konsoloslu¤u önünde bir miting yap›ld›.

“2 Eylül 2006 uluslarars› Nepal halk mücadelesiyle dayan›flma günü, HALKIN
MÜCADELES‹N‹ DESTEKLE NEPAL’DEN EL‹N‹Z‹ ÇEK‹N” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› mitingde
kurumlar›n ortak haz›rlad›klar› metin okundu. Metinde “Nepaldeki halk mücade-
lesinin tarihsel süreci, kazan›mlar› ve bugünü anlat›l›rken di¤er yandan ise ulus-
larars› dayan›flman›n çok önemli oldu¤unun alt› çizildi.” S›k s›k “Yaflas›n enternasy-
onal dayan›flma"slogan›n›n at›ld›¤› miting akflam yap›lacak toplant› ça¤r›s› yap›larak
bitirildi. ‹kinci etkinlik ise yine ayn› gün akflam› saat 7’de ‹KAD (IRKÇILI⁄A KARfiI
MÜCADELE DERNE⁄‹) da yap›lan bilgilendirme toplnt›s›yd›. Nepal’deki halk mücade-
lesinde ölümsüzleflen devrim flehitleri flahs›nda tüm dünya devrim flehitleri ad›na
bir dakikal›k sayg› durufluyla bafllayan toplant›, düzenleyen kurumlar›n k›sa aç›l›fl
konuflmas›yla devam etti. Sonras›nda ise DHKP/C ve DHDH (BERL‹N) Nepal’deki de-
vrim mücedelesine iliflkin dayan›flma mesajlar›n› sundular.

Toplant›ya ana konuflmac› olarak kat›lan Birleflik Nepal Cephesi (Avrupa) temsil-
cisi Nepal’deki mücadelenin tarihsel sürecini, aflamalar›, yaratt›¤› muazzam deyiflim
ve dönüflümü ve özelikle de son süreçteki durum üzerine genel bir de¤erlendirme
yapt›ktan sonra, ikinci bölümde sorulan sorulara cevap verdi. Özelikle son izlenen
politiklara yönelik sorulara cevap veren Birleflik Nepal Halk Cephesi temsilcisi.
Yap›lan atflkefl, bar›fl görüflmeleri, geçici anayasa ve ittifaklar› de¤erlendirerek hep-
sinin birer taktik oldu¤unu, somut flartlara göre hareket edildi¤ini ve NKP(M)
hedefinin ve tavr›n›n net oldu¤una deyinerek ve uluslararas› anlamda anti em-
peryalist mücadelenin çok önemli oldu¤unu belirterek toplant›y› sonland›rd›.
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ALMANYA-HANNOVER

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu’nun (ADHF) dü-
zenledi¤i ve Hannover Yelda¤› Kültür Merkezi’nin destekledi¤i
Y›lmaz Güney’i anma gecesine yaklafl›k 400 kifli kat›ld›. Y›lmaz
Güney flahs›nda tüm devrimci sanatç›lar an›s›na 1 dakikal›k
sayg› durufluyla bafllayan gecede Y›lmaz Güney an›s›na haz›r-
lanan ve yaflam›ndan kesitlerin yerald›¤› sinevizyon gösterimi
yap›ld›. Anma etkinli¤i ADHF’ya ba¤l› Frankfurt ve Hamburg De-
mokratik Haklar Dernekleri’nde sanatsal faliyetlerini sürdü-
ren HARMAN ve DA⁄LARA EZG‹ müzik gruplar›n›n söyledikleri
kavga türküleriyle devam etti.

Günün anlam ve önemine iliflkin ADHF ad›na yap›lan konufl-
mada ise  “Y›lmaz Güney’in co¤rafyam›zda devrimci kültür ve
sanat cephesine ürettikleriyle ve devrimci durufluyla çok
önemli katk›lar yapt›¤›n› ve onun bu duruflunu her daim sa-
vunmak ve ilerletmek gerekti¤i vurguland›”. Etkinlik progra-
m›nda yer alan PINAR SA⁄ ve OZAN EMEKÇ‹’nin  Y›lmaz Güney’in
devrimci yaflam›na ve durufluna dair konuflmalar›n›n ard›n-
dan söyledikleri kavga türküleriyle etkinli¤e ayr› bir renk kat-
t›lar. Etkinlikte TAYAD ad›nada bir konuflma yap›larak Ö.O 7. y›-
l›na girmesi vesilesiyle duyarl›l›k ça¤r›s› yap›ld›. Oldukça canl›
bir atmosferde gerçekleflen Y›lmaz Güney’i anma etkinli¤i  ba-
flar›l› bir çal›flman›n verdi¤i güvenle sona erdi.

Proleter Devrimci sanatç› Y›lmaz Güney ölümünün
22. y›ldönümünde Almanya’n›n Hannover flehrinde
yap›lan bir etkinlikle an›ld›

ÖLÜMSÜZLÜGÜN 22. YILDÖNÜMÜNDE DEVR‹MC‹ SANATÇI
YILMAZ GÜNEY’‹ ANIYORUZ GECE TERT‹P KOM‹TES‹NE,

“Hangi zorlu¤u yenmemifl insano¤lu.
Hele taflıyorsa içinde bu insanca sevgiyi.
Güzel günler zorlu duraklardan geçer sevdi¤im.
Damla damla bırıkıyor insan.”

DOSTLAR, YOLDAfiLAR! 
‹nsana, insanın insanca; yani baskısız, sömürüsüz, ırk, dil,

din ayrımı yapılmadan kardeflce yaflamına yürekten inanan, ve
sanatını inancının hizmetine sunan Halkın sanatçısı, halkın sa-
vaflçısı Yılmaz Güney’i ölümünün 22.yılında bir kez daha sizler-
le birlikte anmaktayız.

Emperyalizm ve iflbirlikçileri bugünde dünya halklarına
her alanda saldırmaya devam ediyor. Yafladıgımız cografyada
Anti-terör yasaları adı altında gündelik yaflamımız kontrol
altına alınmaya, siyasi sıgınma hakkı gasp edilmeye,
demokratik kurumlarımız  “tehlikeli” ilan edilmeye çalısılıyor.
Avrupa’nın pek çok ülkesinde devrimci demokratlar bu yasa
kapsamında tutuklanıp oturumları geri alınmaya çalıflılıyor.
Diger yandan yine Terörle mücadele bahanesiyle dünyanın bir
bölgesinde, Orta-Dogu’da yaflayan halklara topyekün savafl
açılıyor.

Emperyalizmin  her gün  özgürlüklerimize saldırdıgı,hak
gasplarına gittigi; dünyaya kendi çikarları dogrultusunda flek-
il vermek için  vahflice saldırdıgı bu günler de Yılmaz Güney’i
anmak demek “Emperyalist terör ve hak gasplarına hayır”de-
mektir. Terörle mücadele adı altında  direnen halklara savafl
ilan edildigi, kentlerin bombalandigi, çocukların katledildigi
Orta-Dogu’da “Emperyalist Savafla Hayır”demektir. Yılmaz
Güney’i anmak demek; Emperyalistlerin kendi çıkarları için
halklar arası çelifllikeri kullanmasına karflı, Türk, Kürt, Ermeni
halkların kardeflligini ve  demokratik, bagimsiz, özgür bir ülke
için birlikte mücadelesini savunmak demektir. 

Yilmaz Güney’i anmak demek; yeteneklerimizi, bilgimizi,
kalemimizi, kameramızı zalimin zulmüne karflı silah haline ge-
tirebilmek demektir. Ve elbette Yilmaz Güney’i anmak demek;
eflitlik, özgürlük, demokrasi ve halkların kendi kaderini tayin
hakkı için her alanda örgüttlenmek, var olan örgütlüklerimizi
güçlendirmek demektir.

Bu bilinçle, Avrupa Demokratik Halklar Konfederasyonu
Olarak, Sanatını halkının haklı kavgasında bir silah olarak kul-
lanan, kısa ömründe emegiyle, bilinciyle, yüregiyle ezilenlerin
yanında saf tutan Yılmaz Güney’i  saygıyla anıyoruz.

ÖLÜMÜNÜN 22. YILDÖNÜMÜNDE DEVR‹MC‹ SANATÇI 
YILMAZ GÜNEY’‹ SAYGIYLA ANIYORUZ!
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Telekom 32.000 iflçi iflten
ç›karacakt›r.

Alman tekelleri  iflçi k›y›m›na de-

vam etmektedir. Büyük tekellerin yan›

s›ra Telekom’da 32 bin iflçinin 2008’e

kadar iflden ç›karaca¤›n› aç›klad›.  8

saat 167.000 iflçinin  çal›flt›¤› telekom

2010 y›l›na kadar toplam 55.000 iflçinin

ifl yerinden ç›karaca¤›n› aç›klad›. Med-

ya bu say›n›n 74 bin oldu¤unu yazmak-

tad›r. Hendi Benq flirketi ise 1900 iflçi-

nin iflten at›laca¤›n› aç›klad›.

Nobel ödülleri 
da¤›t›m› oldu

‹sveç K›raliyet Akademesi taraf›nda

her y›l verilen  Nobel ödülleri sahipleri-

ni buldu. Nomel Edebiyat Ödülü’nü Or-

han Pamuk al›rken, Nobel T›p Ödülü

Amerkal› bilimadam› Craig Mello ve An-

drew Fire, Nobel Ekonomi Ödülü Ed-

mund Phelps Yoksullukla Mücadele

Ödülü Muhamed Yunus ve Grameen

Bank ald›.

Alman tekellerin d›fl 
ülkelerdeki sömürüsü
büyümektedir..

Alma tekelleri yurt d›fl›nda yapt›¤›

yat›r›m  miktar› 90’lardan sonra 6 kat

büyüyerek 677 milyar› buldu. fiirketle-

rin  % 30’unu yurt d›fl›na aktaran Al-

man tekelleri çal›flt›rd›¤› iflçi ve perso-

nal say›s›  90’lardan bu yana ikiye kat-

lanarak 4.5 milyon kifliye ulafld›. fiirket-

lerin yar›s› Avrupa ülkeleri ve yüzde

%30 ise ABD’de bulunuyor. Sermayenin

1994’dan 2004 y›l›na kadar yani 10 se-

ne içinde  Çin’e 8.5 milyar sermaye ak-

tararak 10’a katlam›flt›r.

Emekl›k yafl› 67’ye 
yükseltildi.

Alman Parlementosu’nda al›nan

kararla Almanya’da emeklilik 67 yafl›-

na yükseldi. 1947 do¤umlular sonras›

bu kanun uygulanacakt›r. Üst üste hal-

k›n aleyhine ç›kar›lan yeni yasalar hal-

k›n yaflam›n› ve geçim koflular› zorlafl-

t›rm›flt›r. Yeni araflt›rmalara göre Al-

manya’da 6 milyon yoksul bulunmakta-

d›r, bu say›n›n daha fazla oldu¤u bilin-

mektedir

Irkç› fafliflt hareketler
yükseliyor.

Alman ‹statisik Dairesi bilgilerine

göre Almanya’da 2006 y›l›n›n ilk say›s›-

na göre Alman ›rkç› örgütlerin iflledi¤i

suç geçen senenin ilk 8 ay›na göre %

20 artm›flt›r. Geçen senin ilk 8 ayda 6

bin 605 suç iflleyen faflistler bu senenin

8 ay içinde 8 bin üzerinde suç ifllemifl-

lerdir. Bu eylemler içinde 452 fliddet ey-

lemleri 325 ise yaralama oluflturmak-

tad›r.

Ana okuluna giden 
çocuklara kendi ana 
dilinde konuflmalar› 
yasakland›

Almanya’da  uyum ve entegrasyon

kapsam› içinde ç›kan yasayla  ana oku-

luna giden küçük bebekler kendi ana

dilini konuflmayacakt›r. Yerel parle-

mentolar›nda uygulad›¤›  bu kanun, Al-

manya’da 12 ana  okulunda uygulan-

mak.

Alman askerleri 
kafatas›yla çektikleri 
foto¤raflar.

Alman askerlerinin Afganistan’da

çektikleri foto¤raflarla Alman devleti-

nin gerçek yüzünü göstermektedir.

Ölenlerin kafa tas›n› arkas›na  alarak

çekilen fotoraflar Afgan halk› üzer›nde-

ki bask› ve katl›am›n dozaj›n› gösterir-

ken, iflgalc› güçlerin vahflili¤ini göster-

mektedir. Bilindi¤i gibi  Alman askerle-

ri ölenlerin kafatas›n› kenar›na alarak

foto¤raflar çekmifl ve bu foto¤raflar›n

bir bölümü medyada yay›nlanm›flt›.

Alman Parlementosu’nun
ç›kard›¤› yeni kanun

Alman Parlementosu ald›¤› kararla

Alman askerleri de ülke içinde polisler

gibi arama, kontrol, operasyon düzen-

leyebilecekler. Bu güne kadar bu göre-

vi polis teflkilat› yapmaktayd›. Örne¤in

ev aramalar›, yol ortas›nda kimlik kon-

trolu, yürüyüflde ve miting s›ras›nda Al-

man polisleri yan›nda   Alman askerle-

rinide görebiliriz.

KISA...KISA...KISA...‹flçiler, emekçiler, yoldafllar;
‹çinden geçmekte oldu¤umuz süreç, maalesef oldukça a¤›r ve ciddi sanc›larla

geçmektedir. Uluslararas› arenada olsun, ülkemiz Türkiye-K.Kürdistan’da olsun, du-
rum hiç de sevinebilece¤imiz bir güzergahta de¤ildir. Avrupa aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
ise, nisbeten daha iyi gibi görünen durum, gittikçe kötüye do¤ru gitmektedir. Bunun-
la birlikte çevremizdeki insanlar›n ruh hali de pek iç aç›c› de¤ildir. Bu somut duru-
mun gölgesinde, bir avuç insanla bafllatm›fl oldu¤umuz “fiehit Aileleriyle Dayan›flma
ve 17’leri Anma” etkinli¤imiz baflar›yla sonuçlanm›flt›r. 

Neden böyle bir etkinlik?
Bu etkinli¤in bafll›ca amaçlar›n› iki bafll›k alt›nda s›ramalak mümkündür. Birin-

cisi; yaflamlar›n› halk›m›z›n özgürlü¤ü ve gelece¤i mücadelesine bedel vermifl insan-
lar›m›z›n geride b›rakt›klar› ailelerinin durumlar›n›n iyi olmad›¤› birço¤umuz tara-
f›ndan bilinmektedir. Bu alanda üzerimize düflen görevleri yerine getirmedi¤imiz
olanca berrakl›¤›yla ortadad›r. O insanlar› sormak, yanlar›nda olmak, ellerinden tut-
mak, kendilerini unutmad›¤›m›z› hissetirmek, çocuklar›na okul malzemesi almak,
maddi ve manevi kapasitemiz gere¤i zor olmasa da, pratikte flimdiye kadar yap›lma-
m›flt›r. Bunun bir an evvel de¤iflmesi oldukça önemlidir.

‹kincisi; 17 Haziran 2005’de Mercan’da faflist düflman taraf›ndan hunharca kat-
ledilen yoldafllar›m›z› anma, onlar› halka anlatma ve kavratma göreviyle de karfl›
karfl›yayd›k. Bu iki görevin biraraya gelmesi bizleri böyle bir etkinli¤i düzenlemeye it-
mifltir. Ayd›n, Berna ve Kenan yoldafllar›m›z›n flehit ailelerine iliflkin bu tip projeleri-
nin oldu¤unun biliniyor olmas› da bizleri tetikleyen di¤er önemli bir faktör olmufltur.

Gece faaliyetine gelince:
Burada belirtilmesi gereken en önemli husus, sanatç› dostlar›m›z›n tümünün gö-

nüllü olarak emek ve yüreklerini herhangi bir ücret almadan bu geceye sunmufl ol-
malar›d›r. Herfleyin metalaflt›¤› bir dönemde bu çok önemlidir. Bu tav›r, sanatç› dost-
lar›m›z›n kendilerine do¤ru temelde yaklafl›ld›¤›nda, yard›mlar›n› bizlerden hiç bir
zaman esirgemeyeceklerinin en yal›n göstergesidir. Bu sebepten dolay› bu aç›klama
yoluyla da tekrar  de¤erli dostlar›m›z ve abilerimiz Ozan EMEKÇ‹’ye ve Veysel Ayd›n’a,
uzunca y›llard›r dostluklar›yla sürekli yan›m›zda olan Grup HASAT’a, yorulmadan b›k-
madan her alanda “biz var›z” diyen Grup DEV‹N‹M’e, ça¤›r›ld›¤›nda hiç düflünmeden
gelen Grup MOZA‹K’e, bu etkinli¤in motorlar› olan Ludwigsburg Kültür Merkezi ve Av-
rupa Demokratik Gençlik Hareketi’ne,  her daim üreten ve üretti¤ini paylaflan Tiyat-
ro ATELYE’ye, büyüklü küçüklü LKM Kardelen Halk Oyunlar› Ekibi’ne ve bütün etkinlik-
lerimize ›fl›k tutan, kulak ve nefes veren WENG Music ekibine teflekkür etmek isteriz.
Di¤er bir mesele de, bu etkinli¤in çeflitli karalama ve engelleme çabalar›na karfl›n,
bilinçli ve duyarl› bir çal›flmayla ileri derecede baflar›l› geçmifl olmas›d›r. Etkinli¤i-
miz anlay›fl ve çizgisi itibar› ile devrimimizin bedeli kahraman flehitlerimize lay›k bir
gece olmufltur. Geceyi Ayd›n, Berna ve Kenan yoldafllar›n bizlere ö¤rettikleri do¤rul-
tuda yapma gayretinden sapmad›k. Gecemiz onlar›n bizlere devretti¤i anlay›fl›n her-
fleye ra¤men hala  dimdik ayakta oldu¤unun anlafl›lmas› aç›s›ndan da oldukça
önemli olmufltur. Raporumuzun bu bölümünde önder yoldafllar›m›zdan ald›¤›m›z kül-
tür gere¤i bu faaliyetin sonuçlar›n› siz halk›m›za, destekleyicilerimize, misafirlerimi-
ze ve faaliyetçilerimize bildirmeyi görev biliriz.

Buna göre:
GEL‹R
SATILAN B‹LET SAYISI:  1225
B‹LET GEL‹R‹: 11.790 Euro  ve  690 ‹sviçre Frank’› 
ANIT MEZAR ‹Ç‹N TOPLANAN BA⁄Ifi : 755,53 Euro  ve  30 ‹F
(Bu para, ba¤›fl makbuzu karfl›l›¤› an›t mezar kampanyas› komitesine devredilmifltir!)

TOPLAM  GEL‹R: 
11.790 Euro + 690 ‹F
12.241,39 Euro
G‹DER
SANATÇILARIN YOL PARASI :  450 Euro
Salon sigortas› ve GEMA (Müzik Vergisi) paras› :  450 Euro
AF‹fi, B‹LET ve EL ‹LANLARI BASIMI G‹DER‹ :  450 Euro
EK  MÜZ‹K  C‹HAZLARI  K‹RASI : 120 Euro
TOPLAM  G‹DER : 1470 Euro
fiEH‹T A‹LELER‹NE AKTARILAN PARA M‹KTARI:
12.241,39 Euro - 1470 Euro 
10.771,39 Euro

Paran›n da¤›l›m›na gelince:
Bizler flehit ailelerine destek olma projesini tart›fl›rken, yard›m›n kimlere ve han-

gi yöntemlerle yap›laca¤› meselesinde oldukça berrak bir düflünceye sahiptik. Bu pa-
ralar›n yerel alanda ancak oradaki aileleri tan›yan ve bilen insanlarla olmal›yd›, ö¤-
lede oldu. Yukar›da da belirtildi¤i gibi dayan›flma etkinli¤imizin gelir giderlerinin siz
dost, destekleyici, aktivist, emektarlar taraf›ndan denetlenmesi bizler aç›s›ndan ol-
dukça önemlidir. Sizler için de böyle olmal›d›r.  Faaliyetçilerimizin 3-4 aya varan yo-
¤un çaba ve eme¤inin bir kaç popüler sanatç›ya peflkefl çekilmemesi, kitlelerden kit-
lelere çizgisinin bütün yönleriyle uygulanmas›, halka devrime hizmet anlay›fl›n›n
olanca ç›plakl›¤›yla ortaya konulmas›, soyut faaliyetler yerine somut faaliyetlerle
halk’a gidilmesi, halk aras›nda dayan›flma ruhunun yeniden canland›r›lmas›, bunun
bir kültür haline getirilmesi, yap›lan her etkinli¤in ve faaliyetin hesab›n›n halka flef-
faf bir flekilde verilmesi anlay›fl›na, bu etkinlikle yine bir nebze de olsa hizmet etti¤i-
mizi düflünüyoruz. Bu tip etkinliklerin sürekli bir hale getirilmesinin devrime hizmet
edece¤inden zerre kadar flüphemiz yoktur. fiehit ailelerine yard›m etmek b›rak›n
devrimcili¤i, insan olman›n temel görevlerindendir. Dolay›s›yla bu anlay›fl›n sürekli-
li¤inin sa¤lanmas› tamamen bize ba¤l›d›r.

fiehit Aileleri ile Dayan›flma Komitesi

Destekleyenler: • Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi • Ludwigsburg Kültür
Merkezi • Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu

4-7 may›s tarihleri aras›nda Yuna-
nistan’›n Atina flehrinde gerçekleflen
Avrupa Sosyal  Formunda Anti-em-
peryalist alan bileflenlerinin Nepal
devrimiyle dayan›flmak amac›yla Av-
rupa Sosyal Formu kapan›fl toplant›-
s›nda sunduklar› 2 Eylül Uluslararas›
Nepal Devrimiyle Dayan›flma günü
önerisi do¤rultusunda Avrupa’n›n çe-
flitli flehirlerinde gerçekleflen etkin-
liklerden bir tanesi de Atina’da ger-
çekleflti.

2 Eylül Cumartesi günü Atina-
Kumunduru meydan›nda aç›khava
kitle toplant›s› fleklinde gerçekleflen
etkinlikte Nepal Halk Cephesi’ni
temsilen bir de konuflmac› kat›ld›.

Saat 20.00 s›ralar›nda bafllayan
aç›khava toplant›s›nda yap›lan aç›l›fl
konuflmas›nda Nepal Devrimi’nin
bugüne kadarki geliflimi kronolojik
olarak anlat›larak kitleye bilgi veril-
di. Bu aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan
Yunanistan’daki etkinli¤in kat›l›mc›s›
ve destekleyicilerinden olan Yunanis-
tan Sosyal Formu ad›nada bir konufl-
ma yap›ld›. YSF temsilcisi yapt›¤›
konuflmada; “Nepal’deki mücadele-
nin zafere ulaflmas›n› destekliyoruz...
2006’de Nepal halk hareketi ilk ad›m›
kazand›. Biz Yunanistan Sol’u olarak
Nepal mücadelesinden ders ç›karma-
l›y›z. Ö¤renci hareketiyle halk hare-

keti nas›l birleflti, kral karfl›s›ndaki
muhalif güçler nas›l birleflti, bunlar-
dan ders ç›karmal›y›z. Nepal’deki ge-
nel grev ve ayaklanma tüm ülkeye
yay›ld› ve krala karfl› ilk raundu ka-
zand›.... Irak’taki direnifl, Filistin’de-
ki, Lübnan’daki direnifl, Latin Ameri-
ka’daki hareketler göstermektedirki
emperyalizm yenilmez de¤ildir” vur-
gusunu yapt›ktan sonra konuflmas›n›
“emperyalistler Nepal’den elinizi çe-
kin”  diyerek sonland›rd›.

Daha sonra söz alan Nepal Halk
Cephesi temsilcisi ise, konuflmas›n›
toplant›ya kat›lanlar› selamlayarak
bafllad›. Nisandaki halk ayaklanmas›-
n›n dünyan›n dikkatini Nepal’e yö-
neltti¤ini belirten temsilci ayn› za-
manda bu ayaklanman›n Hindistan ve
bölge halklar›n›da etkiledi¤ini belirt-
ti. Devam›nda ise, bu ayaklanman›n
nisan ay›nda de¤il daha öncesinin ol-
du¤unu ve o sürece(nisan ayaklanma-
s›na) nas›l gelindi¤ini aktard›. 92 y›-
l›nda yap›lan seçimlerde Nepal halk›-
n›n tavr›n›n olumlulu¤unada de¤inen
temsilci “96 y›l›nda NKP(M) silahl›
mücadeleyi bafllatt›. Bu hareket bir-
çok kesim taraf›ndan desteklendi ve
bu destek krala karfl› büyük oranda
devam etmektedir. Bugün kral Hin-
distan ve ABD emperyalizmi taraf›n-
dan destekleniyor. Karakteristik olan

ise komflu Hindistan taraf›ndan des-
teklenmesidir.” diyerek Hindistan
devletinin kralla olan iliflkisine dikkat
çekti.

“...ilk 5 y›ll›k savafl egemen s›n›f-
ler taraf›nda büyük kriz yaratt› ve
kral›n cuntas›na neden oldu. Halk ha-
reketi bu cunta karfl›s›nda bir direnifl
göstermesi gerekiyordu. Daha sonra
Kral 2005’te darbe yaparak tüm yet-
kileri üzerine ald› politik partileri tas-
fiye etti. Stratejik olarak iki güç ol-
mas›na ra¤men bu durumda ortaya üç
güç  ç›kt›. Birincisi Kral, ikincisi bur-
juva politik partiler ve üçüncüsü
NKP(M). Do¤al olarak iki gücün kra-
la karfl› birleflmesi, ittifak yapmas›
gerekiyordu. NKP(M) 7 politik par-
tiyle kral›n devrilmesi ve kurucu
meclisin oluflmasi için ittifak yapt›.
Bu ittifak 12 madde üzerine olufltu.
Bu 12 madde içinde ise en önemlisi 7
politik partinin NKP(M) ile ittifak
yapmas›d›r...” diyerek ittifak›n nede-
nine ve amac›na  ve Hindistan devle-
tinin bu 7 politik parti üzerinde bask›
oluflturarak bu partileri NKP(M)’den
koparmaya ve ittifak› bozmaya da ça-
l›flt›¤›na  de¤inen temsilci daha sonra
“1995 y›l›nda 7 burjuva parti halk›
krala karfl› ayaklanmaya ça¤›rd› fakat
bu ça¤r› halk taraf›ndan desteklenme-
di ve halk soka¤a ç›kmad›. Bu somut

gerçek politik partileri NKP(M) ile

ittifak yapmaya zorlad›. 2005’teki

halk ayaklanmas›n› iki temel güç

bafllatt›. Biri NKP(M), di¤eri ise 7

politik parti. Bu ayaklanman›n hedefi

ise fleffafl›k, demokrasi ve kral›n ya-

saklamalar›yd›. 7 politik parti üzerin-

deki Hindistan bask›s›na ra¤men,

Halk›n bask›s› 7 politik partiyi ittifa-

ka zorlam›flt›r. Hindistan ve emperya-

list güçlerin ittifak› bozma çabalar›

NKP(M)’in ‘terörist’ ilan edilmesi

içindi. NKP(M) silahlar› teslim et-

mezse bask›lar›n› (emperyalistler)

artt›racaklar›n› ve 12 maddelik anlafl-

may› bozacaklar›n› söylüyorlard›.

Politik partilerle Bir uzlaflma ortam›

var. Fakat Hindistan bunu istemiyor.

ABD elçili¤i ise NKP(M)’i d›flta tu-

tarak baflka bir uzlaflma ortam› haz›r-

lamaya “çal›flt›¤›n›da belirten temsil-

ci, konuflmas›nda Nepal halk›n›n mü-

cadelesinin yaln›zca emperyalizme

karfl› bir mücadele olmad›¤›n› ayn›

zamanda tüm emperyalist politikala-

ra ve neo liberalizme karfl› da bir mü-

cadele oldu¤unu vurgulad›ktan sonra

konuflmas›n› Nepal halk›n›n devrim

mücadelesini desteklemenin bugün

daha da önemli oldu¤unu belirterek

kitleye Nepal halk›n›n selamlar›n›

ileterek sonland›rd›.

Bu konuflman›n ard›ndan kitlenin

sordu¤u sorulara da cevap verdi,  top-

lant›da Anti-emperyalist alan ad›na

da bir konuflma yap›ld›. Anti-emper-

yalist alan ad›na konuflma yapan

KOE temsilcisi;  ASF içinde  Anti-

emperyalist bir direnifl oda¤› olarak

oluflturulmaya çal›fl›lan Anti-emper-

yalist Alan’a yönelik getirilen eleflti-

rilerden hareketle, bugün Irak’taki,

Filistin’deki, Lübnan’daki ve çeflitli

bölgelerdeki direnifller karfl›s›nda Av-

rupa “sol”unun k›l›n› dahi k›p›rdat-

mad›¤›, emperyalizmi k›namad›¤›n›,

protesto etmedi¤ini belirten temsilci,

oluflturulmaya çal›fl›lan Anti-emper-

yalist Alan›n öneminin bugün daha

iyi görüldü¤üne iflaret ederek hakl›

mücadeleler ve direnifller karfl›s›nda-

ki tav›rlar›n›n devam edece¤ini belirt-

tikten sonra Nepal Devrimiyle daya-

n›flmaya devam edeceklerini tekrar-

dan vurgulayarak konuflmas›na son

verdi.

2 Eylül Uluslararas› Nepal Devrimiyle Dayan›flma günü önerisi
do¤rultusunda Avrupa’n›n çeflitli flehirlerinde gerçekleflen
etkinliklerden bir tanesi de Atina’da gerçekleflti.



Bir ço¤umuzun bildi¤i hikayedir. Çar Rusya's›n›n çalkant› y›llar›nda, Paris'i
ziyaret eden Deli Petro Paris'de, Kardinal Risliyo'nun heykeline sar›l›p, “sa¤ ol-
sayd›n, Rusya'y› ikiye bölerdim. Bir yar›s›n› sana verirdim ki; bize, öbür yar›s›n›
nas›l idare edece¤imizi söyleyesin.” Deli Petro'ya deli denmesindeki as›l olay bu-
mudur ben de bilmiyorum. Ancak Petro'nun a¤z›ndan söylenen bu ironi, birinci
Dünya Savafl› öncesinin Rusya's›n› ve bu çalkant› içinde yükselen Bolflevik de-
vriminin ayak seslerini dile getirir gibidir…

Bana Deli Petro'nun bu sözlerini hat›rlatan Yeni Harman Dergisi'nde Mesut
Ata'n›n Sivas flehrindeki delilerden “Sivasl› He-man” ile yapt›¤› röportaj oldu.
He-man, “Kürtleri sevmem diyor” Ata'n›n “Niye Kürtleri sevmiyorsun? Hiç Kürt
gördün mü? Sorusuna bak›n ne cevap veriyor.  Görmedim ama duydum. Ne
yap›yorlar? Zararlar› var m›? Var da pek yok. Kürtçe flark› söyledi¤ine göre ona
g›c›k oluyorum. (‹. Tatl›ses'i kast ediyor) ‹ngilizce flark› da söylüyorlar?,
‹ngilizce'ye pek g›c›k olmuyorum. He-man Sivas olaylar› esnas›nda yurt d›fl›nda
oldu¤unu söylüyor, yoksa Aziz Nesin'i ilk o idam edermifl. Otobüste Ata'n›n
yan›na oturan bir baflka deli, “ Otel yakmakla olmaz. Hepisini yakacaks›n” der.
Daha hoflgörülü bir deli ise, otobüsteki k›zlara bakarak, “ne olur flimdi güzel
güzel bafllar›n› örtseler” der. Bafl› örtülü bir teyze de “Benim diyemedi¤imi
dedin. Aferin len” diyerek tebessüm eder… 

Aran›zda bu röportaj› okuyanlar varsa, bu anormal aç›klamalar› görünce,
hadi can›m bu adam›n neresi deli, basbaya¤› ak›ll›, neye karfl› oldu¤unu, kimleri
öldürmesi gerekti¤ini biliyor, dedi¤iniz olmufltur.  Ben de aynen bu tepkiyi
verdim. Asl›nda Sivas'›n delileri devlet terbiyesi alm›fl gibi konufluyorlar. Son
olaylarda sokaklardaki tepkiler de He-Man vari. Kürtler mutlu, Ermeniler
öldürülmedi, Aleviler ise ta bafl›ndan beri Müslümanlar. Mad›maklara kadar ge-
len Osamanl›'n›n  cad› kazanlar› filan hikaye… Devletler haks›zl›k ve zulüm ya-
pabilirler, ancak e¤er bir devletin ön tak›s›nda Türk kelimesi varsa ve o devletin
dili, dini birse. Onlarla beraber yaflayanlar, Türk'ten çok Türk'türler. Gerisi
k›flk›rtma. Hem Sivas Delisi He-Man, Reha Muhtar programlar›na ç›kan pek çok
ö¤retim görevlisinden de daha ak›ll› de¤il mi? ‹flte mesele de burada, deliler ak-
li yorumlar yapamayacaklar›na göre, toplumun delirdi¤ini söylemek daha
yerinde olsa gerek. 

Frans›z Parlamentosu'ndan geçen Ermeni Soyk›r›m› ve ayn› güne denk gelen
Orhan Pamuk'a verilen Nobel Edebiyat ödülünün aç›klanmas›, devletin sol ve sa¤
uzant›lar›nda tamda bir sokak ç›¤›rtkanl›¤›na yol açt›…. Ertu¤rul Özkök, “ödüle
sevindim, ama Türk yan›m a¤l›yor demesi” belkide tüm bu ç›¤›rtkanl›¤› ifade
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24 Eylül 2006da ‹sviçre’de  oylamaya
sunulacak olan yeni Göçmenler ve ‹ltica-
c›lar Yasas›’na iki kere HAYIR demek için
16 Eylül 2006 tarihinde Zürih’de Avrupa
Demokratik Haklar Konfedarasyonu ad›-
na stand aç›ld›. Polisin stand için iki saat
süre ve 2 metre yer hakk› verdi¤i eylem-
de halka bildiri da¤›t›ld›. Bildiride
ADHK’n›n getirilmek istenilen yasalara
olan tavr› vurguland›. Baflta iltica baflvu-
rusunda bulunanlar›n 48 saat içerisinde
kimlik bildirimini (geldi¤i ülkenin ma-
kamlar›nca tesis edilmifl) yapmad›klar›
takdirde, iltica baflvurular›n›n kabul edil-
meyece¤ini içeren bildiride, yan› s›ra oy-
lan›lacak yasalara evet denildi¤inde, evli-
lik ve aile birleflim haklar›n›n k›s›tlanaca-
¤›, AB ülkesi d›fl›nda gelen yabanc›lar›n
oturum haklar› kiflinin yaflam koflullar›-
na göre y›ll›k olarak uzat›laca¤›, oturum
güvenlili¤inin olmamas›, vatandafll›¤a
geçiflin sadece uyuma ba¤l› olarak veril-
meyece¤i ve s›navdan geçirilece¤i, ve bir
çok insan haklar›n› çi¤nemesine ra¤men
yine de oylamaya sunulan yasalar›n içer-
di¤i maddelere de¤inildi

Yine bu tasar›ya karfl› olan bir çok komite referenduma baflvurdu. Ard›ndan
oluflan refendum komitesi oylama öncesi
ç›kar›lan seçim kitapç›¤›nda yasan›n in-
sanl›k d›fl› ve ayn› zamanda çocuk hakla-
r›n› ve devletler hukukunu çi¤neyen  ya-
salar oldu¤una dikkat çektiler. 

Aranan bir insan 48 saat içinde yine
arand›¤› devlet taraf›ndan belge isteye-
mez. Tan›n›lan bu süre içinde hala belge-
lerini sunamayan kiflilere inand›r›c› ve
genifl bir ifade verdikleri taktirde bir de
itiraz hakk› tan›n›yor, fakat deneyimlerde
gösteriyorki tecavüze ve iflkenceye ma-
ruz kalm›fl insanlar yaflad›klar› olumsuz
olaylar hakk›nda rahatça konuflam›yor-
lar, çünkü travma geçiren insanlar›n en
az›ndan kendilerini toparlayana kadar
daha uzun bir süre verilmeleri gerekiyor.
Getirilmek istenen yasalar daha bir çok
insanl›k d›fl› maddeler içeriyor; örne¤in
terkleri gelenlere verilen sosyal yard›m
kesiliyor. Binlerce insan için illegal ol-
mak demek bu. Bu yasa çocuklar ve has-
talar için bile istisna tan›m›yor. Çocuklar

böylelikle insan pazarl›¤›na daha kolay

lokma oluyorlar. Bu yolunu flafl›rm›fl ilti-

ca politikas›n›n hesab›da, eyaletlere, fle-

hirlere ve belediyelere patl›yor. Eyalet

temsilciler meclisi taraf›ndan kabul edil-

mesi istenen yasalar daha bunlarlada s›-

n›rl› de¤il: ‹sviçre’yi gönül r›zalar›yla ter-

ketmeyenler iki seneye varan hapis ceza-

s› ile yarg›lan›yorlar. Bu cezan›n amac›

ise yine iltica baflvurusunda bulunanla-

r›n veyahut bulunmak isteyenlerin ‹sviç-

re’de kalma arzular›n› k›rarak ‹sviçre’de-

ki yabanc› say›s›n› azaltmak. Her ne ka-

dar çocuk haklar›n› çi¤nesede oylamaya

sunulan yasa 15 yafl›ndaki çocuklar›n bi-

le tutuklanabileceklerini içeriyor. Hapis

halbuki ne terki serilefltiriyor ne de ucuz,

çünkü böylesi bir ceza kifli bafl›na y›lda

100.000 Franga mal oluyor. ADHK halk› bu

fazlas›yla ileri giden, insanl›k d›fl› olan ve

‹sviçre’yi ileriye götürebilecekmifl gibi
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‹SV‹ÇRE

Bilindi¤i gibi Türk Devleti’nin Irak’a asker gönderme noktas›ndaki tart›flmalarda
son noktay› AKP hükümetinin mecliste oya sundu¤u Tezkereye, TBMM “red” oyu ve-
rerek Irak’a asker göndermedi ve tart›flmalara da son verildi. Ve böylece hükümetin
‘ba¤›ms›z’ oldu¤unu  dünya aleme göstermifl oldu.

Tezkerenin meclisten geçmemesinden sonra baz› devrimci çevrelerin adeta za-
fer sarhofllu¤una kap›lmas› anlafl›lacak bir durum  de¤ildir. Özelikle birebir tart›fl-
malarda da çok net bir flekilde belirtmektedirler. Yani mecliste “1 Mart Tezkeresinin
devrimci ve DKÖ’lerin yapm›fl oldu¤u eylemler ve gösterilerden dolay› tezkere mec-
listen ç›kmad›” ve benzeri tespitler yapmaktalar.  

Bu yaz›ya neden gerek duyuldu; Türk Devleti’nin Lübnan’a asker gönderme tezke-
resini meclisten ç›karmas› yeniden gündem konusu olunca, yap›lan tart›flmalardan
ç›kan sonuca bakt›¤›m›zda  kitlelerin ve baz› devrimci çevrelerin bu konuda da hala
Türkiye gerçekli¤inden bihaber olduklar›n› ne yaz›k ki söylemek zorunday›z. Lakin
Türk Devletinin yap›s›nda Maoist komünistlerin çizgisi ve program›n›n net ve berrak
olmas› hala net bir flekilde anlafl›lmam›flt›r. Çünkü bu konuda Maoist komünistlerin
taraftar kitlesinde de bir kafa kar›fl›kl›¤› söz konusudur.

ABD’nin Irak’› iflgal hesaplar›nda, Ortado¤u’da özelikle Kürtler’e büyük misyonlar
yüklendi ve ABD’nin yeni resmi itifak› olarak Kürtler’i ilan etti. Bu ayn› zamanda Türk
Devleti aç›s›ndan yeni bir süreç demekti. 

Irak’taki Kürtler Türk askerini burada istemediklerini ifade edip Kuzey Irak’a
Türk ordusunun müdahalesinin engellenmesini ABD ile yapt›klar› itifak›n  ilk madde-
lerine ald›lar. Süreç böyle geliflince MGK’da ordunun prestijinin sars›lmamas› için
Türk askerinin Irak’a gitmemesini mecliste oylat›p bütün yükün sorumlulu¤unu mev-
cut hükümete havale etti. 

Burda flunu da belirtelim, bugüne kadar bütün hükümetlerin aras›nda orduyla
en derin çeliflkiyi Erdo¤an önderli¤indeki AKP hükümet yaflam›flt›r.

Kuflkusuz böylesi süreçlerde siyasi partiler, devrimci ve DKÖ’lerin yapm›fl olduk-
lar› gösteri ve eylemleri küçümsemiyoruz. Lakin meclisten tezkerenin ç›kmamas› bu
gösteri ve eylemlere ba¤lamakla bugün büyük bir yan›lg›ya düflmüfl oluyoruz. DKÖ’le-
ri, siyasi partiler ve Türkiye devrimci hareketi meclisten yasalar› de¤ifltirecek veya
müdahale edecek güçlü bir muhalefete daha sahip de¤ildir. Burada küçümseyecek
bir fley söylemiyoruz. Ama bu bizim gerçekli¤imiz. Ve gerçeklerden de asla sapmaya-
ca¤›z. Çünkü komünist ve devrimciler politikay› gerçekler üzerinden yürütürler.
Abart›l› ve yalan siyaset ise burjuva partileri ve onu temsil eden iflbirlikçi siyasetçi-
lere aittir. 

Oysa tezkerenin meclisten ç›kmamas›n›n ABD aç›s›ndan hiç bir fleyi de¤ifltirme-
di¤i hepimiz aç›s›ndan bilinmektedir. Çünkü tezkerenin ç›kmamas› ABD’nin zarar›na
de¤ildi. Türk devleti her zaman oldu¤u gibi o süreçtede ABD’ye üstlerini s›n›rs›z aç-
m›flt›. Hatta ‹skenderun Liman›’na giden bir CHP milletvekilini ve beraberindeki heye-
ti ABD askerleri  limana sokmayarak Türk devletinin üzerindeki ABD otoritesini tez-
kereden hemen sonra bütün dünyaya ilan etmiflti. Ard›ndan Türk M‹T’inin ABD’den
izinsiz Kuzey Irak’a istihbarat çal›flmalar› için gitmeleri de kafalar›na ABD markal› çu-
val› geçirerek ödüllendirilmiflti.  

Zira dün meclisten Irak için tezkere ç›kmazken, bugün Lübnan için tezkere pürüz-
süz ç›kmaktad›r. Buda çok net bir flekilde mecliste ABD’nin ç›karlar›n›n esas al›nd›-
¤›n› göstermektedir. Oysa Türk egemen s›n›f›n›n esasen askerini Lübnan de¤ilde
Irak’ta ve özelikle Kuzey Irak’ta konumland›rmak için çalmad›¤› kap›, yapmad›klar›
yalakal›k kalmam›flt›. Çünkü yar›n Kuzey Irak’ta bir Kürt devletin oluflmas› Türk dev-
letinin Kürtler’in üzerindeki yüz y›ll›k inkarc› resmi politikas›na da bir darbedir. Ama
Barzani ve Talabani iflbirlikcileri önderli¤inde oluflacak bir Kürdistan yoksul ve maz-
lum kürtlerin ç›kar›na de¤ildir. Böyle bir oluflum Orta Do¤u’da  tamamen ABD’nin ç›-
karlar›n› temsil edecektir. Ki gidiflat bize bunu göstermektedir. Bunlardan dolay› ABD
Irak’ta Türk askerine ihtiyaç duymad›. Zaten  Türkiye ABD’nin stratejik ittifak›d›r di-
yerek ‘Türkiye benim arka bahçemdir’ demektedir.

Lübnan’a tezkerenin ç›kmas› gerekiyordu. Çünkü ABD’nin Türk devletin üzerinde-
ki hesaplar› özünde ayn›d›r ama taktiksel biçimi farkl›d›r. Bundan dolay Türk askeri-
ni Lübnan’a istedi ve meclisten de tezkereyi ç›kard›. Ordu  da Irak için nas›l ki sorum-
lulu¤u meclise havele ettiyse, Lübnan için de ayn› fleyi yapmak zorundad›r.

Türk ordusunun Lübnan da konumlad›r›lmas› demek Hizbullah’la çat›flmas› de-
mektir. Bu kaç›n›lmaz. Ki ABD ve ‹srail Türk ordusuna Lübnan da büyük misyonlar
biçmeleri bofluna de¤ildir. Türk ordusu istesede istemesede kendini çat›flmalar ara-
s›nda bulacakt›r. Bu tamamen onun iste¤ine ba¤l› de¤ildir. Bu birincisi onun efendi-
leri iste¤ine ba¤l›d›r. ‹kinci ise o bölgede baflka da hiç bir alternatifi yoktur. 

Türk ordusu Lübnan’a konumland›ktan sonrada asker cenazeleri gelmeye bafll›-
yacakt›r. “Tertemiz” olan ordu “temizli¤ini” koruyacakt›r. Ve böylece iktidardaki te-
melini dahada sa¤lamlaflt›racakt›r. Çünkü  tezkereyi meclise ç›kart›rarak gelen as-
ker cenazelerinin hesab›n› Erdo¤an hükümetine havale etmifltir. Cenazelerde ordu
alk›fllanacak Erdo¤an hükümeti istifaya ça¤›r›lacakt›r. Bu tiyatro senaryosuna ya-
banc› de¤iliz. Böylece ordu puan toplarken, Erdo¤an hükümeti oy kayb›na u¤rayarak
meclisteki tek parti hükümeti de gelecek seçimde son bulacakt›r. Di¤er bir önemli
ve hassas  nokta olan Erdo¤an’›n Cumhurbaflkanl›¤› rüyas› da son bulacakt›r. Çünkü
ordu Erdo¤an’la olan çeliflkisinden dolay› böyle istemektedir. 

K›sacas› sözün özü; Türkiye’de dün tezkerenin ç›kmamas› da, bugün tezkerenin
ç›kmas› da, tamamen ABD emperyalizminin istekleri do¤rultusunda yürürlü¤e gir-
mektedir .

Fetih Koç

Cad› kazan› 
Orhan Pamuk için kayn›yor

eden en güzel duyguydu. Ödül Neo Tükçü eski solcu ak›m› derinden yaralam›flt›.
Komplocu Neo Türkçü sol, Frans›z Parlamentosu'ndan geçen yasay› da,
Pamuk'un ‹sviçre'nin Das Magazin dergisinde yapt›¤› aç›klamaya ba¤lad›lar ve
bir hay huy içinde, 1956 y›l›ndaki yalan gibi, Atatürk'ün evi bombaland› havas›
içinde Taksim meydan›na kofltular. Kalan 70 bin Ermeni'yi devlet sürmezse
kendileri süreceklerdi… Yemedi. Çünkü, Frans›zlar›n en büyük orta¤› Türk
Silahl› Kuvetleriydi. Oyak Frans›z ortakl›yd›. Kürt illerinde da¤lar› döven tan-
klar›n paletleri, Frans›zlar›n devlet çark› Renault firmas›n›n tezgahlar›ndan geç-
miflti. Apo paronayas›nda ‹talyan muzlar›n› ezen bu ruh hali birden duvara
toslam›fl gibi oldu. Ve haliyle, as›l mesele bizi arkadan vuran iç haindi.
Fransa'dan ald›¤› devlet ödülünü geri iade eden kahraman da bulununca, hep
bir a¤›zdan iç haine sald›rman›n zaman›yd›. 

Bu durakta duran bir yazarsa, devlet terbiyesi görmüfl bu kesimler için
hiçbir mesele yoktu. F›rans›zlar Kral Ludwig'in kafas›n› kestiylerse, onlar›n de-
vleti her yazar›n› hapishaneye atmak gibi bir gurur hanesi  vard›. Derisini
yüzdü¤ü flairler, idam etti¤i çokça Pir Sultanlar› vard›. 

Oysa bir toplumda delilerin konuflaca¤› yerde ak›l konufluyor olsayd›, Orhan
Pamuk'un Das Magazin dergisinde aç›klad›¤› o sözlerin tamamen politik amaçl›
söylendi¤ini, bir edebiyatç›n›n kendi ülke gerçekli¤inden ne kadar da uzak
oldu¤unu hemen aç›¤a ç›kar›rd›. Pamuk, bir milyon Ermeni otuz bin de Kürt de-
vlet taraf›ndan öldürüldü demiflti. Pamuk'un rakamlar› devletin resmi
a¤›zlar›ndan ç›kan rakamlar›n dahi gerisindeydi. Pkk hareketi sonras› da¤da
öldürülen Kürt say›s› dahi bu otuz binin üzerindeyken, devletin kanla bast›rd›¤›
28 isyanda ölenlerin say›s› neredeydi. 

Ne var ki, Orhan Pamuk, her fleyin ötesinde, kalemi olmasa da a¤z› ezilen-
lerden yana konuflmufltur. Teflvikiye'nin ara sokaklar›nda, eski bir ‹stanbul
saray çocu¤u havas› veren Orhan Pamuk, ödüle giden yolu sokaktan yana tav›r
gösterince alm›flt›r. Evet Orhan Pamuk bir burjuva ayd›n›d›r, romanlar›nda duy-
gunun izi yoktur, öyle ki, her roman›nda pencereleri s›k› s›k›ya örtülmüfl, so-
ka¤›n sesine karfl› iyi izole edilmifl Teflvikiye'nin apartman havas›n› sezmemek
mümkün de¤ildir. Sat›rlar›nda soka¤›n sesi gelmez, göçen Ermeniler, da¤a
ç›kan Kürtler, yok. Devrimcileri, 'felsefenin temel ilkelerini okuyup, banka soyup
y›llarca hapishanelerde yatan' olarak bilir. Ama bunlar›n hiç biri onun burjuva
hümanizmi d›fl›na ç›karmaz. 

E¤er roman bir anlat› sanat›ysa ve bu anlat› bireyin kendi hayat›n› ve etk-
ilendi¤i olaylar› kendi penceresinden estetize etme ve baflkalar›na bunu
gösterme sanat›ysa Orhan Pamuk, Teflvikiye'deki zengin apartman kültürünü
okura iyi vermektedir. Yeni Türkiye'ye al›flamayan, eski varl›kl› günlere özlem
duyan tipik klasik bir ‹stanbul beyefendisi durur kitaplar›nda. Kap›c› Hüseyin'in
nas›l Hüseyin efendi oldu¤u, Orhan Pamuk'un romanlar›nda vard›r. Ancak onun
Ermeniler'den yana konuflmak istemesi, Kürtlerin haklar›n› dile getirme istem-
ini bu zengin apartman koridorlar›na s›¤d›rmak mümkün müdür? Das
Magazin'deki aç›klamalar› okuyan Orhan Pamuk okuru, onun  burjuva hümaniz-
mi yan›n› fark etmifl ve flafl›rm›flt›r. Belki de tüm bunlar› ödüle giden yolu ar-
alamak için yapt›, ancak  ac› çeken Türkiye'den yana konuflmufltur. Ne var ki
Onun bu aç›klamalar› deliren bir toplumu estetize etmeye yetmez.. Çünkü Sivasl›
He-man'›n gerçe¤i daha keskindir. 

Bu yans›tma, Yaflar Kemal'dedir. Onun eserlerinde göçen Ermeni'ler, ‹syan
eden Kürtler ve öldürülen K›z›lbafllar vard›r. Onun eserlerinde kap›c› kap›c›,
asker asker, kürt kürt, ermeni ermeni, iflçi ise iflçidir ve zulüm devletekdir. Don
Kiflot, Oblomov'dan sonra soka¤a kar›flan tek roman kahraman› ince
Memed'dir. E¤er edebiyat okuruysan›z, bu ödülün nas›l oldu da Yaflar Kemal'i
es geçip Orhan Pamuk'a gitti¤ini anlars›n›z. Evet Orhan Pamuk'un, roman
tarz›n›, fazlas›yla tart›flmak gerek. Ancak Orhan Pamuk'un ›rkç› çevreler
taraf›ndan linç edilmesine hizmet edecek hiçbir tart›flmada yokuz. Bugün Orhan
Pamuk bir ödül alm›fl olsa dahi bir ma¤durdur. Belkide tüm bunlar› Orhan
Pamuk ödülü almak için yapt›. Söyleyin ne fark eder. Yasakl› tümceleri a¤z›na
alm›flt›r. Kürt demifltir, Ermeni demifltir. Birde He-man'›n dile getirdi¤i K›z›lbafl
ve de komunist deseydi. ‹flte o vakit idam karar› haz›rd›.

Avrupa Demekratik Gençlik Hareketi 
Avusturya Ülke Komitesi -ÖK oluflturuldu.. 

10 Eylül 2006 tarihinde Avusturya’n›n Viyana flehrinde merkezi
toplant›s›nda ADGH Bölge Komiteleri,temsilci ve üyelerinin kat›l›m›y-
la, Avusturya ülke komitesi ÖK oluflturuldu.. ADGH Komisyon üyleri-
nin de bulundu¤u toplant›da tasviyecili¤e dur demenin ve halk gençli-
¤iyle olan kopuklu¤u ortadan kald›rmay› hedef olarak koyan merkezi
toplant› Gençli¤in çal›flmalar›n› daha derli-toplu olmas› için AÜK -
ÖK’nin önemini bugün daha net ortaya ç›kard› ..Gönüllü adaylar›n ç›k-
mas› ciddi anlamda sevindiriciydi.. Toplant› kat›l›mc›lar›n önerileriyle
sona erdi.. AÜK -ÖK yak›n tarihte birinci toplant›s›n› gerçeklefltirece-
¤ini duyurdu

Göçmenler ve ‹lticac›lar Yasas›’na iki kere HAYIR

Haydar Karatafl
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Uzun zamand›r iflsizdi. Hangi kap›ya el uzatsa bofla ç›k›yordu. Evde bulun-

mak, ev halk›yla göz göze gelmek istemiyordu. Erkenden kalk›yor, açl›ktan

guruldayan midesiyle zor at›yordu kendini d›flar›ya. Ard›ndan fluursuzca, saat-

lerce dolafl›yordu caddelerde.

‹zmir’e bay›l›yordu. Müthifl bir yerdi ‹zmir. Kordonun büyüsüne kapt›r-

m›flt› kendini. Kordon, s›¤›n›lacak bir limand› onun için. Sahilde çimenlere

uzan›yor, saatlerce kalakal›yor, gelip geçenleri seyre dal›yordu. En çok da gö-

zünün önünde uzun kuyruklar oluflturan Alman Konsoluslu¤u’nu gözlemliyor-

du. “Umut Yolcular›n›” izlemek keyif verici bir fleydi. Hele vize alabilmeyi

baflaran birinin sevinci onu da müthifl heyacanland›r›yordu. 

Yatt›¤› yerden kalkt›. Yürümekte zorlan›yordu. Ayaklar› uyuflmufl bir hal-

deydi. Az ötesinde, oltas›na kocaman iri bir bal›k tak›lm›fl olabilecek biri yar-

d›m istiyordu. Kofltu hemencecik yard›ma! “Aman yavaflça çekin beyefendi.”

diyordu sesin sahibi. “Yoksa kopabilir misina.” Sesin sahibinin genç bir k›z ol-

mas› heyacanland›rm›flt› onu. K›sa bir u¤rafltan sonra, bal›k yakalanm›flt›, hem

de misinaya zarar vermeden. Bal›k gerçekten iri say›l›rd›. Herkesin bak›fllar›

bal›k üzerinde yo¤unlaflm›flt›. “Teflekkürler. Siz olmasayd›n›z, çekemezdim

do¤rusu tek bafl›ma.” dedi genç k›z. ”Bir fley de¤il.” dedi genç adam. ”Laf› m›
olur. Çorban›zda az›c›k tuzumun olmas›, mutlu k›lar beni...” 

Genç k›z yerde yaramaz bir çocuk gibi debelenmekte olan bal›¤› ald› att›

sepete. Üzerini bir güzel örttü. Genç adam›n yan›ndan ayr›lmad›¤›n› farketti-

¤inde, “Siz de ucundan tutmak istemez misiniz.?” diye sordu oltay› uzat›rken...

‹stemsiz ald› genç adam. “Bal›k tutmay› çok severim, ama hiç flans›m yok
ki!” diye sitem etti genç adam adeta. “Kendinize haks›zl›k etmeyin.” diye kar-

fl› ç›kt› genç k›z. “Karamsarl›¤› da b›rak›n art›k...Umudunuzu yitirmeyin... Her

karanl›¤›n sonunda bir ›fl›k oldu¤unu unutmay›n sak›n.!” 

Bafl›n› yerden kald›rarak sevgiyle bakt› genç k›za. ”‹yimser bir gül olmal›

bu.” diye geçirdi içinden. “Uzun süredir iflsizim..” dedi. ”S›k›nt› ve çaresizlik-
tendir buralara geliflim.” “Çaresizli¤i çok iyi bilirim.” dedi genç k›z. ”Ben iki

y›ld›r gelirim buralara... Sizi de epeydir görüyorum buralarda... Kendiniz ile

kavga ediflinize bile tan›k oluyorum.” Gülümsedi. ”‹sminiz nedir, kuzum?” di-

ye sordu aniden. “F›rat.. ya sizin?” “Melisa” ellerini uzat›rken F›rat’a “elle-

rim bal›k kokar, üstelik pulcuklar ellerinize yap›flabilir.” diye tak›lmay› da ih-

mal etmedi bu arada. Birbirleriyle tokalaflt›lar dalm›flt› F›rat. Yaflad›klar› yalan

geliyordu kendine. “Hey F›rat görmüyor musun?” Melisa’n›n ba¤›rt›s›yla s›y-

r›l›p geldi kendine. Bakt› Melisa’ya. ”F›rat baksana mantar suya gömülüyor.”

Usulca çekmeye bafllad› misinay› F›rat. A¤›rlaflm›flt› misinan›n ucu. Yuttu¤u

yemden kurtulmaya çal›flan bal›k görünürdeydi. Sevinmiflti. “fians›n dönmeye

bafllad› bak.” diyordu Melisa gülümseyerek... ”Sayenizde... Siz flans getirdi-
niz bana...” 

Uzun uzun çalm›flt› cebi Melisa’n›n.” Alo.” dedi. Biraz dinledikten sonra,

“tamam, olur.” K›sa sürmüfltü konuflmas›. “F›rat” diye seslendi. “Gitmeliyim.”

Giderken son bir kez bakt› F›rat’a. Ve “olta sende kals›n..” dedi. F›rat çaresiz

kabullendi Melisa’n›n gidiflini. 

F›rat do¤acak olan her günün sabah›n› sab›rs›zl›kla bekler omufltu. Akflam-

dan yemek için bir fleyler haz›rl›yor, erkenden koyuluyordu yola. Var›nca Kor-

don’a bal›k tutmak için haz›rl›¤›n› yap›yordu önce, ard›ndan “rastgele” deyip

at›yordu misinas›n› suya... Bir yandan da Melisa’y› düflünüyordu. Gelir diye.

Ama bir türlü ç›k›p gelmiyordu Melisa. ”Yar›na gelir, belki ifli ç›km›flt›r.” Bir

çok yar›nlar gelip geçmiflti, fakat Melisa gelmemiflti. Umudu her geçen günün

ard›ndan biraz daha k›r›l›r olmufltu F›rat’›n. Git gide al›fl›yordu yoklu¤una

Melisa’n›n. Bir gün gelecek umudu onu yaflama ba¤l›yordu. 

Kordona gelmiflti... Haz›rl›ktan sonra, yemi i¤neye tak›p uzaklara f›rlatt›

misinay›. Daha uzaklara atmak istiyordu. Her uza¤a at›fl›ndan sonra çekiyor-

du misinay› kendisine do¤ru. Uzaklar› yak›nlaflt›rmak, Melisa’n›n geliflini h›z-

land›rmak istiyordu misinayla. Beklemeye koyuldu. Misinay› iflaret parma¤›-

na hafifçe dolam›flt›. Arada s›rada yemi yoklayan bal›klar›n vurufllar›n› hisset-

miyor de¤ildi. Mantar›n suya gömüldü¤ünü farketti¤inde, usulca çekmeye

bafllad› misinay› kendine do¤ru. Su berrakt›, dibi gözüküyordu. Misina boflal-

d›. Kaçm›flt› bal›k. Üzülmedi kaç›fl›na bal›¤›n, hatta sevinmiflti. Zaten can› ba-

l›k tutmak istemiyordu. Onu her sabah buralara getiren, Melisa’y› görebilme

ihtimaliydi. Melisa geldi¤inde burda olmak istiyordu. 

Bir kaç bal›¤›n, yeme hücum etti¤ini gördü. Bal›klar küçük ›s›r›klar at›yor-

du yeme. Birden kendini yemin yerine koymaya bafllad›. Bal›k da Melisa idi.

Is›r›klar›, bir buse, bir sevgi, bir aflk oyunu olarak görüyordu... Sevgi arar gi-

biydi. Her fleyin açl›¤›n› çekiyordu. Melisa’n›n ufak ›s›r›klar atarak kendisini

bitirmesini istemiyordu... Susam›flt› sevgiye... ‹stiyorduki Melisa onu bir ›s›-

r›flta, bir defa da bitirsin... Bunlar› düflünürken dald›... Bal›k yemi küçük ›s›-

r›klarla tüketip bitirdikten sonra, h›zla uzaklafl›p kaçt› oradan... 

F›rat tükendi¤ini hissetmeye bafllad›. Kendisini bir bafl›na b›rak›p kaçan

bal›¤›n ard›ndan bakakald›.

Bal›k Ve Melisa
gençyürek * Çekti¤iniz filmin konusunu ve öy-

küsünü anlatabilir misiniz?
Kad›n›n yaflam›n› merkez alarak sa-

vafl›n sonuçlar›n› anlat›yoruz bu filmde.
Yani savafl›n fliddetini, göçün fliddetini
ve gelinen kent yaflam› içinde göçmenle-
ri bekleyen fliddetin tezahürlerini kad›n
dünyas›nda iflliyoruz. Hikayemiz, gerçek
bir yaflam›n içinden al›nd›. Ben 2002 y›-
l›nda Gündem gazetesinde okudu¤um
bir haberden çok etkilendim. Bu habere
göre yaflanan savafl›n dayatt›¤› korucu-
lu¤u reddetti¤i için göçe zorlanan bir ai-
le Adana’ya geliyor, burada ailenin erke-
¤i tutuklanarak cezaevine gönderiliyor, 9
nüfusu doyurma sorumlulu¤u s›rt›nda
kalan kad›n ise organize sanayi bölgesi-
nin kimyasal at›k alan›ndan toplad›¤›
hurdalar› satarak geçimlerini sa¤l›yor.
Ve bir gün kad›n, bu at›k alan›nda hurda

toplarken bata¤a saplan›yor, bütün vü-
cudu yan›yor. Hastaneye kald›r›l›yor fa-
kat burada da kurtar›lamayarak hayat›-
n› kaybediyor. Üstelik bu insanlar›n sa¤-
l›k güvenceleri olmad›¤› için devlet has-
tanesi kad›n›n yak›n akrabalar›n› borç-
land›r›yor. Esas›na bakarsan›z bu hika-
ye, bugün de yaflam›m›z›n bir parças›d›r.
Yani olay canl›d›r ve her gün içimizde,
yan› bafl›m›zda yüzlerce binlerce benzer-
leri yaflan›yor. Geçti¤imiz günlerde Kon-
ya’n›n Bozk›r ilçesinde, dün Sakarya’da
f›nd›k iflçisi Kürtler, daha önce Ege’de,
Akdeniz’de gecekondularda yaflayan
Kürtler linç giriflimlerine maruz kald›lar.
‹flte bunlar, savafl›n ve göçün sonuçla-
r›ndan sadece birkaç örnektir. Yani ko-
nu o kadar gerçektir ki, 1990’l› y›llar›n
ortalar›nda devletin uygulad›¤› zorunlu
göç politikas› sonucunda istatistiklere
girdi¤i kadar›yla 4 binin üzerinde köy bo-
flalt›ld›. Bu insanlar, kad›nlar, gençler,
çocuklar, yafll›lar ne yapt›lar acaba? Ne-
relere gittiler, buharlafl›p uçmad›klar›na
göre, içimizde, yöremizde bir flekilde ya-
fl›yorlar. Kimileri tutunmay› baflar›yor,
kimileri didiniyor, kimilerinin yaflam›
trajik örgüler içinde kay›p gidiyor. Bun-
lar›n hepsi fliddettir. Bireysel trajediler
de¤ildir üstelik. Sistemli bir fliddettir bu.
Yani bir hastane kap›s›nda ya da bir ge-
cekonduda yoksulluk içinde ölen birileri-
nin haberini izledi¤imizde, okudu¤umuz-
da, bu, o bireylerin hayat› kaliteli bir do-
lulukta kotarma becerilerinin düflüklü-
¤ünden de¤il, bizzat devletin ve toplu-
mun örgütlü fliddetindendir. ‹flte hikaye-
miz bunu iflliyor bir tema olarak. Ve ka-
d›n› öne ç›kart›yor. Çünkü gerçekte bu
çilelerin çok büyük bir k›sm› kad›n›n
omuzlar›ndad›r. Onun bedeninde ve ru-
hunda büyük tahribatlara yol açan bir
fliddettir söz konusu olan. Yani bu yan›y-
la, hani medyan›n popüler bir deyim ola-
rak “New realizm” dedi¤i sinema ak›m›-
n› takip ediyoruz, fakat ben buna daha
çok yaflama ve onun tezahürlerine itaat
eden bir hikaye anlatma sanat› diyorum. 

* Film nerede çekildi? Çekimlerde
karfl›laflt›¤›n›z sorunlar oldu mu?

Filmi Diyarbak›r’da çektik. Asl›nda
senaryoya sad›k kalarak bir k›sm›n› Di-
yarbak›r’da bir k›sm›n› Adana’da çek-
mek istiyorduk. Fakat iki nedenden ötü-
rü bunu gerçeklefltiremedik. Birincisi
ekonomikti. Proje, yaklafl›k 20 dakikal›k
bir k›sa film olmas›na karfl›n 25 milyar
civar›nda bir bütçesi vard›. Diyarbak›r
Büyükflehir Belediyesi filmin sponsorlu-
¤unu üstlendi fakat bu destek çekimle-
rin Diyarbak›r’da olmas› durumunda ge-
çerliydi. Bu nedenle çekimleri burada ta-
mamlad›k. ‹kinci nedenimiz de, mekan
olarak bize gerekli olan Adana’ya ait
planlar› Diyarbak›r’da yaratma imkan›-
m›z›n bulunmas›yd›. Gerek pamuk tarla-
lar›, gerek organize sanayi bölgesi ge-
rekse de iflte fabrika at›klar›n›n bulun-

du¤u alan olarak tam da hikayenin asl›-
na uygun mekanlar bulduk. Bu nedenle
filmin tamam›n›n çekimlerini Diyarba-
k›r’da tamamlad›k. Çekimler s›ras›nda
ciddi say›labilecek bir sorunla karfl›lafl-
mad›k. Bu bak›mdan flansl› say›labiliriz. 

* Filmde bölgede yaflanan çat›fl-
mal› ortamda kad›nlar›n yaflad›¤›
dram› anlat›yorsunuz. Bu savaflta ka-
d›n›n içinde bulundu¤u durumdan
bahsedebilir misiniz?

Savafl, kayna¤› ne olursa olsun insa-
n›n yaflam›n› kendi kurallar›na göre fle-
killendirir. fiiddeti genel ve yayg›n bir ya-
flam biçimine dönüfltürür. Elbette ne ka-
dar kan›ksansa da, ac› yaflan›r. Özellikle
kad›n dünyas›nda tahrip edici, bozgun-
cu, y›k›c› bir etkisi vard›r bu fliddetin.
Çünkü Kürdistan’›n feodal toplumsal do-
kusu, bütün yükü kad›n›n s›rt›na yükler.
Kad›n, dikkate gelmeyen ama a¤›r bedel-
ler ödeyen insand›r. Feodalizmin tutkal›-
d›r kad›n. Ailenin temel dire¤i, onu ayak-
ta tutan abidedir. Bu yüzden de gömülü
bir trajedidir kad›n›n yaflad›¤›. Onu gös-
termek, aç›¤a ç›karmak ise sanata dü-
flen bir görevdir. Düflünün boflalt›lan 4
binin üzerinde köy, onbinlerce aile, yol-

larda, kentlerde, gecekondularda, tarla-
larda, sokakta bir yaflam savafl›. Görü-
yorsunuz Diyarbak›r’da baflka birçok
göç alan illerde, Adana’da bu mahalle-
lerde kahvelerde akflama kadar oturan
iflsiz, güçsüz, y›k›nt› halinde erkekler.
Bunlar›n yükünü kim çekiyor? Kad›n. Üs-
telik feodalizmin o geri ve bozguncu özü
korunuyor, göçle birlikte ortadan kalk-
m›yor. Kad›n ailenin geçimini sa¤lamak
için didiniyor, polis fliddeti onun gece
bas›lan evinde yaflan›yor. Töre cinayetle-
rine kurban gidiyor bu kad›n. ‹ntihara
sürükleniyor, tarlada çal›flt›r›l›yor, te-
mizlik ifllerinde, fabrikalarda, ev ifllerin-
de, çöpte çal›flt›r›l›yor kad›n. Bunlar da
elbette toplumsal dokuya, toplumun sos-
yolojisine nüfuz etmifl, sinmifl dramlar-
d›r ve savafl›n fliddetinin, o dehfletin sü-
rüp giden tezahürleridir. Fakat bir yan›y-
la da kad›nda bir özgürleflme yaratm›fl-
t›r bu savafl. ‹flte bu ikili sosyolojik geli-
flim, kad›n dünyas›nda daha da çekil-
mez, katlan›lmas› daha da zor koflullar
yaratm›flt›r. Çünkü bir yanda özgürle-
flen, kavrayan, bilinci geliflen kad›n, bir
yanda ise savafl›n o dehflet verici koflul-
lar›, feodalizmin o y›k›c› bask›lar› bu ka-
d›n üzerinde var olmaya devam ediyor.
‹flte bu yap›, anlat›lmas› gereken yüzler-
ce, binlerce hikaye ç›kar›yor ortaya.
Bunlar sinema için hem bir hazine yara-
t›yor, ama daha çok da sinemac›lar, fla-
irler, öykücüler, romanc›lar, sosyal
araflt›rmac›lar için a¤›r sorumluluklar
getiriyor. Bu hikayelere s›rt›n› dönen bir
toplum, bu vebalin alt›nda ezilir. Bu ac›y›
yok saymak, tarihe ve insana, topluma
karfl› en büyük ahlaks›zl›kt›r. Hele sanat-
ç› için bu katlan›l›r bir fley de¤ildir. 

* Çekti¤iniz filmde kulland›¤›z dil
Kürtçe, anlat›lanlar da Kürt kad›n›n›n
yaflad›¤› dram ile ilgili, bu k›sa film
bir Kürt filmi olarak de¤erlendirilebi-
lir mi?

Evet. Bu her yönüyle bir Kürt filmidir.
Yaz›m›, yönetimi, anlatt›¤› hikayesi, kul-
land›¤› dili, ritüelleri, kulland›¤› üslup,

mekan... Her bak›mdan Kürde ait bir
film. Tamam›n› sesli çektik, Kürçeyi çok
iyi kullanan oyuncularla çal›flt›k bu yüz-
den. Danimarka’dan Y›ld›z Gültekin ve ‹s-
tanbul Mezopotamya Kültür Merke-
zi’nden Murat Batgi ile Diyarbak›r’dan
amatör oyuncularla, çocuklarla çal›flt›k.
Mesela çocuklar, flu ya da bu dili kullan-
d›¤›n› bilmeyen, sadece anas›n›n dilini
kullanan çocuklarla çal›flt›k. Mesela ço-
cuklara replik vermedik, flunu söyleye-
ceksin demedik, do¤rudan konufltular,
biz sahneyi kurduk, onlar yaflad›klar›yla
tepkilerini döktüler. Hikayemizden sah-
nemizden, plandan milim sapma olmad›
böylece. Bu yüzden ben fluna inan›yorum
ki, Kürt sinemas› diye bir fley ortaya ç›k›-
yor ve bu çok güçlü bir ç›k›flt›r. Çünkü
Kürdistan’›n kad›n›nda, erke¤inde, çocu-
¤unda, yafll›s›nda, co¤rafyas›nda, yok-
sullu¤unda ve kentlerindeki çarp›kl›¤›n-
da, köylerinde, da¤lar›nda anlat›larak bi-
tirilemeyecek güçlü hikayeler, görsel ve
yaz›nsal sanatlar için devasa malzeme-
ler yat›yor. O kadar ki, y›llarca Türk sine-
mas›, roman›, fliiri çarp›tarak iflledi bu-
nu ve ona ra¤men büyük eserler, top-
lumsal bellekte, duyguda kal›c› izleri
olan eserler yaratt›. Kürt edebiyat›, fliiri,
hikayesi, sinemas› bunu usturuplu bir
flekilde, özüne ve damar›na sad›k bir fle-
kilde, derinlikli ve yarat›c› bir flekilde ifl-
leyebilirse, bu, Kürt hikayelerini dünya
edebiyat›nda, dünya sinemas›nda hat›r›
say›l›r bir yere getirecektir. Bu nedenle
Kürt sinemas› yenidir, cans›z ve fersizdir
ama izah› güç bir hazinenin, bir deryan›n
üzerine oturuyor. Bu dili, bu trajedileri,
bu kad›n› tan›yan, bilen, yaflayan insan-
lar e¤er bunu anlat›rlarsa, bir ç›¤l›k ç›-
kacakt›r ortaya ve emin olun ki kulaklar›
sa¤›r eden bir ç›¤l›k olacakt›r bu. ‹nsan-
lar› sarsacak, rahats›z edecek, derinden
etkileyecek evrensel hikayeler, müzikler
ç›kacakt›r, derin kuyulardan çekilen bil-
lur görkeminde berrak sular gibi görsel
bir flölen biçimine dönüflecektir sinema.

Kad›n filmleri mesela... Bu co¤rafyan›n
töre cinayetleriyle, kad›n intiharlar›yla,
fuhuflla, tarlada çal›flan kad›nla, özgürle-
flen gerilla kad›nla, iflkencede direnen
kad›nla, savafl›n ac›lar›n› çeken ve bar›fl
için kendini yola, soka¤a vuran kad›nla,
cezaevinde, sokak protestolar›ndaki ka-
d›nla yüzleflmesi ne demek biliyor musu-
nuz? Bunu sanat›n diliyle söylerseniz, bu
kad›n› sanat›n olanaklar›yla anlat›rsa-
n›z, o kadar haflmetli bir fley ç›kacakt›r
ki ortaya, perdelenmesi, sinema jürile-
rince önünün kapat›lmas› imkans›z ola-
cakt›r. 

* Türkiye sinemas› genel olarak
Kürt filmlerine kapal›. Bu durum na-
s›l aç›klanabilir?

Türkiye sinemas›, TV’leri Kürt filmle-
rine kapal› de¤il, yeter ki onu çarp›tarak
anlatma flans› olsun. Yeter ki ona Kürt
demeden, siluet olarak kendine egzotik
gelen, giyimi ve davran›fl›yla ilgi çekebi-
lecek her temay›, suyunu ç›kartana ka-
dar iflledi ve iflliyor Türk sinemas›. Ama
bunlar›n hiç biri gerçekten Kürt de¤ildir.
Ac›s› da, yüz ifadesi de, konuflma biçimi
de, tepkisi de, yaflam biçimi de, alg›s› da,
davran›fl› da çarp›k Kürt’tür Türk sine-
mas›ndaki ifllenen. Ve zaten bu duvar›
aflmas› da mümkün de¤ildir, çünkü bu
duvar›n ötesindeki realite Türk sinema-
s›n› korkutur. Onun için bir korku duva-
r›d›r Kürt realitesi. Halbuki sanat›n na-
musuna uygun, sanat›n görkemine, ya-
rat›c›l›¤›na sad›k kal›nacak olursa, iflle-
necek olan Kürde ait hikaye ve onun dili,
heybetli filmler ç›kartacakt›. Bu kadar
büyük trajedileri yaflamad› Türk sinema-
s›n›n sanatç›lar›, onu alg›layamad›, his-
sedemedi ve o yüzden çarp›k bir Kürt su-
num, tatmin etti onu. Ona doyurucu gel-
di. ‹zleyen için de yeterince ilginçti. Yani
bir aflireti, kan davas›n›, zengin bir aile-
nin Türkiye metropollerindeki bir davra-
n›fl kal›b›na bakarak yazd›¤› senaryo ih-
tiflaml› bir görüntü ç›kard› ortaya. Bu da
sinema için yeterli geldi. TV dizileri için
de bu böyle oldu. Bunun yan› s›ra flunu
da söylemek gerekir ki, Türk sinemas›-
n›n Kürt filmlerine kapal› olmas› sadece
sinema sanatç›lar›n›n suçu ya da yeter-
sizli¤i, duyars›zl›¤›yla aç›klanamaz. Tabi
ki egemen ideoloji önemlidir. Hem devle-
tin resmi ideolojisi, hem de sanatç›s›yla,
medyac›s›yla, edebiyatç›s›yla, akademi-
siyle toplumun hücrelerine sinmifl olan
egemen ideoloji buna izin vermedi. Fakat
hiç görmemesi de sorun yaratacakt›, bu
yüzden çarp›tarak verdi. Çarp›tarak an-
latt›, çarp›tarak gösterdi. Kald› ki Kürt
co¤rafyas› sinema sanat› için o kadar
zengindi ki, onun çarp›k görünümü bile
büyük ifl yapt› sinemada. 

* Film ne zaman ve nerede göste-
rime girecek?

Montaja yeni giriyoruz. Montaj›n› ve
müziklerini Kas›m ay› içerisinde tamam-
layaca¤›z san›yorum. Ondan sonra yerel,
ulusal ve uluslararas› festivalleri takip
edece¤iz. Elimiz erdi¤ince, olanaklar öl-
çüsünde hepsine kat›lmay› amaçl›yoruz.
Fakat önce ‹zmir ve ‹stanbul’da göste-
rimlerini, galas›n› yapar›z san›yorum. 

* Bunun d›fl›nda film ve sinemaya
iliflkin söylemek istedi¤iniz bir fley
var m›?

Dedi¤im gibi Kürt sinemas› henüz
canlanan bir sinemad›r. Bu bizim çal›fl-
malar›m›z için de geçerlidir. Biz daha yo-
lun bafl›nday›z. Fakat elimizde y›¤›nla
projelerimiz var. ‹zmir, Ada Kültür Mer-
kezi’nden ‹lham Bak›r arkadafl›mla bir-
likte bir dizi proje üzerinde çal›fl›yoruz.
Ama biliyorsunuz sinema pahal› bir u¤-
rafl. Ada Kültür Merkezi bünyesinde ha-
yata geçirdi¤imiz bir uzun metraj filmi-
miz var. Onun bütçesini oluflturursak ya-
k›nda, yani umar›m 2007 bahar›nda çe-
kimlerine bafllar›z. Bunun yan› s›ra, özel-
likle belgesel sinema çal›flmalar› üzerin-
de duruyoruz. Kürtçe çekece¤imiz belge-
sel sinema projeleri de Kürt sinemas›
için ilginç bir deneyim olacakt›r. Bu, ge-
nel bir zenginleflme, birikim alan› olufl-
turacakt›r san›r›m. 

Ömer LEVENTO⁄LU ile röportaj

Mascha Almanya’daki iyi haberleri yazarak, bir flifleye koyarak, bütün dünyaya
yolluyor. Bir genç Rus yazar› ABD’ye göçmek ve kariyer yapmak istiyor. Fakat yazd›k-
lar› toplumsal hikayeleri kimse yozlaflmaktan kaynakl› okumuyor diye flikayetçi. Ve
o da toplumu ve düzeni elefltiriyor. Elefltirilerinden dolay vize engeline tak›l›yor. Lie-
benswürdigkeit. ‹ki güzel Taylandl› dansç› kad›n Almanlar’›n kad›na verdi¤i de¤er-
den çok memnun. Dört anlat›c› kad›n hikayelerde sevgi anlat›lmal› diyorlar. Hiç kim-
se kültürlerin savafl›ndan ç›kar sa¤lamaz, diyorlar anlat›c›lar ve kültürlerin kaynafl-
mas›n› istemiyenleri k›n›yorlar. Bir hikayede kesin sevgi olmal› diyorlar ve öylede
oluyor bu hikayede.

Flaschenpost aus Deutschland tiyatro oyunu 3. Ekim ve 5 Ekim’de Galas›n› güçlü
seyirci kat›l›m› ve gür alk›fl eflli¤i ile sahnelere tafl›nd›. Almanya’n›n “Tag der deuts-
chen Einheit” birlik gününde, sahnede Almanya’n›n çok kültürlülü¤üne iflaret edildi.
18 oyuncunun (dokuz farkl› ülkeden), zevkli, elefltirici, göçmenler politikas›na karfl›
koyan, ayd›nlat›c› ve kültürler aras› diyalo¤u güçlendiren, Almanya gerçe¤ini  oyun
ile sergiledi. 

Bu y›l›n bafl›ndan itibaren oyun üzerinde çal›flan oyuncular›n tiyatro konusunda
kimi tecrübeli, kimisi ise ilk defa tiyatro çal›flmas›na kat›l›yor. Oyun, tüm oyuncula-
r›n kendi göç hikayelerine dayan›yor. Oyunun yazar›,  Milenko Goranovic, oyuncular
ile sohbetten sonra senaryoyu yazd›. Göç ülkesinin gerçeklerini yaflayanlardan du-
yarak yazd› ve rejisör Wilfried Alt taraf›ndan yönetilerek tamaland›. 280 dernekten
oluflan çat› dernek, Forum der Kulturen, sponsorlu¤unu ve organizesini yapt›.
ADHK’ye üye Stuttgart ‹BS-derne¤ide (Interkulturelle Bildungs- und Begeg-

nungsstätte) güçlü destek vererek, gerek mekan gereksede oyuncu noktas›nda, bu

projeye imza att›. 

Rejie: Wilfried Alt 

Sahne und Kostüm: Christine Brunner 

Tiyatropädagogik: Anke Marx Video: Simone Heineck 

Technik: Tobias Metzger 

Oyuncular: Barbara Gaisbauer, Boonthariga Rügner, Bost Svoboda, Daniela Si-

ma, Eduard Badasyan, Eleni Tegonikou, Labi Meemongkol, Luisa Meyer-Voi, Marian-

gela Toso, Marie Yema, Salvatore Voi, Senem Altuntas, Shadi Nikoukhessal, Alexej

Hänsch, Ismail Yavuzkurt, Erkan Karakaplan, Korkmaz Arslan, Uwe Kaiser. 

Flaschenpost aus Deutschland 
Almaya’n›n birlik gününde, Almanya’ya göç
edenlerin hayat›n› anlatan bir tiyatro oyunu.
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MLPD üyesi olan Monika Gärtner -
Engel öncülü¤ü ile kuruluflunu ilan eden
ve geçen y›l uluslararas› bir komiteye
dönüflen Kad›n Siyaset Konseyi (Frauen-
politischer Ratschlag), 7. Kongresini 13 -
15 Ekim tarihleri aras›nda Düsseldorf'ta
gerçeklefltirdi. 

Kad›n Politik Platformu,  3 gün süren
kongrede  yaklafl›k 1700 misafir a¤›rlad›.

Aralar›nda Almanya, ‹ran, Irak, Afga-
nistan, Türkiye - Kuzey Kürdistan'›n da
bulundu¤u çeflitli ülkelerden gelen  ka-
d›n hareketlerinin temsilcileri, 1. gün
verdikleri mesajlarla büyük ilgi gördü.
Temsilciler, özel olarak kendi ülkelerin-
deki sorunlara de¤inirken, genel olarak
da Kad›n›n Kurtulufl Mücadelesinin bir-
likte örgütlenmesiyle kad›n mücadelesi-
nin toplumsal sonuçlar alabilece¤inin
alt›n› çizdiler. 

Kongrenin 2. gününde çeflitli kurum
temsilcileri akademisyenlerden oluflan
18 kiflilik bir ekip tarafindan farkl› konu-
lara iliflkin verilen paneller ise yine bü-
yük ilgi gördü. 18 konudan  biri olan  "‹s-
lam Ülkelerinde Kad›n hareketi" konulu
panel yaklafl›k 200 kifli taraf›ndan ilgiyle
dinlenirken, paneli veren ‹ran'l› Doktor
Mina Ahadi konuflmas›na "Kad›n sorunu
dini bir sorunmu?” sorusunu yönelterek
bafllad›.  Kad›n sorununun ideolojik ve

pragmatist anlay›fl›n ürünü olarak orta-
ya ç›kt›¤›n›,  her ülkede ise ayr› ele al›n-
d›¤›n› kaydeden Ahadi; “Bugün ‹ran'da
kad›nlar tafllan›p, katlediliyor ve bizler
bu duruma karfl› durufl sergileyemedi¤i-
miz için katiller iktidar oluyorlar” dedi. 

Orta Do¤u'da islami örgütlerin ikti-
dara gelebilmek için kad›na yönelik flid-
deti politikan›n bir arac› haline getirdik-
lerini ve kad›na yönelik hiç bir fliddetten
kaç›nmad›klar›n›, Kuran'› elefltiren her
bireyin ise terörle ba¤lant›land›r›ld›¤›n›
belirten Ahadi;  “Bizim Avrupa'da dahi
a¤z›m›z kapat›l›yor. Ben, hem Bush ikti-
dar›na hem de devlet terörüne karfl›y›m.
Bunun yüzünden bugün Irak'ta günde 60
ile 100 aras›nda insan›n yaflama flansla-
r› ellerinden al›n›yor, yani ABD katledi-
yor! Bizler, Afganl› ve ‹ranl› kad›nlar ola-
rak sorunlar›m›z›n evrensel oldu¤unu
biliyoruz, yani kad›n sorunu bir insanl›k
sorunudur, bundan dolay›d›r ki, bu so-
run hepimizindir! Bizler islam›n bozuklu-
¤undan bahsettigimiz taktirde tehdit
ediliyoruz. Fakat bu tehtitler bizi y›ld›ra-
maz, biz politik - islama karfl›y›z ! Din ce-
zalar›na karfl›y›z, siz de karfl›s›n›z öyley-
se bize yard›m edin” diyerek baflta ezilen
kad›nlar olmak üzere herkesi sorunun
çözümüne dönük ad›m atmaya ça¤›rd›. 

Çeflitli kad›n ve erkek dinleyiciler söz

hakk› al›p fikir belirtirken, eflini terk et-
ti¤i için recm cezas› verilen ve bu yüzden
ülkesini terk etmek zorunda kalan, Al-
manya'da politik ilticaya bafl vuran bir
Afganl› kad›n ise, "bu ölümleri durdu-
run" dedi.

DKH/Avrupa temsilcisi ise söz al›p,
emperyalist ülkelerin islami ülkelerin
gericili¤ini kulland›¤›n›, bunun yan›nda
hiristiyanl›¤›n da islamdan iyi olmad›¤›n›
vurgulad›. ADKH temsilcisi, yine hiristi-
yan ülkeleri olan ABD ve Almanya'n›n Or-
tado¤u'daki kirli savafllar› bafllat›p, yö-
netti¤inin de alt›n› çizdi. Bununla birlikte
kad›nlar›n mücadelesinin en ilkelinden
en geliflmifline kadar hepsini savunduk-
lar›n› belirten ADKH Temsilcisi, gerek
‹ran'da uygulanan kad›n tafllamalar›n›n,
gerekse de  Türkiye ve Kürdistan'da ya-
flanan hatta Avrupa'ya kadar uzanan tö-
re cinayetlerinin as›l sorumlular›n›n söz
konusu olan ülkelerin iktidarlar›n›n ol-
du¤unu kaydederek; “bu ölümlerin önü-

ne geçmenin tek yolu ortak ve örgütlü
mücadeledir. Baflta tüm kad›nlar olmak
üzere herkesi mücadeleye davet ediyo-
rum. 3.gün yap›lacak olan seçimlere de
aday oldu¤umuzu aç›kl›yorum” dedi.

Kongrenin 3. gününde ise her pane-
list, kendi panelinin içeri¤ini ve sonuçla-
r›n› dile getirdi.Ard›ndan, aralar›nda
Türkiye - Kürdistan'l› kad›n hareketleri-
nin de bulundu¤u onlarca kad›n , kendi-
lerini gönüllü olarak konseye sundular.
Yaklafl›k  1700 misafirden, 1 kiflinin çe-
kimser oy kulland›¤› oylamada, gönüllü-
ler oy çoklu¤u ile konseye seçildiler.
Kongrenin sonunda söz hakk› alan Kad›n
Politik Platformu ve MLPD üyesi olan Mo-
nika Gärtner - Engel, böyle bir platformu
örgütleme fikrinin kendisine ait oldugu-
nu ve bu konseyin amac›na ulaflt›¤›n› be-
lirterek; “bundan çok mutluyum” dedi.
Kad›n Politik Platformunun 7. Kongre'si
herkesin aya¤a kalk›p alk›fllar eflli¤inde
türkü söylemesiyle son buldu. 

Zor ve bask› uygulayarak, genel olarak insanlar›n fiziki, cinsel veya  psikolojik
aç›dan bask› alt›na al›nmas›na, yada bask› görmesine neden olan bireysel veya top-
lumsal davran›fllar›n tümüne fliddet denir.

Evrensel olarak kabul gören fliddet tan›mlamas› böyledir. fiiddetin dini, dili, ›rk›
ve ülkesi yoktur. Ama fliddetin temsil etti¤i bir s›n›f ve kültür vard›r. Günümüzde sa-
vafl ve fliddeti emperyalist sald›rganl›k ve kültürden ba¤›ms›z ele alamay›z. Ezen ve
ezilenler mücadelesinde fliddet tüm halka uygulanmakta. Ancak bu genelin içinde de-
¤iflmeyen tek bir fley var ki o da fliddetin ma¤durlar›n›n kad›nlar ve çocuklar oldu-
¤udur. Yine tüm toplumlarda, dinlerde de¤iflmeyen tek fley kad›na uygulanan fliddet-
tir. Kad›n  “vatanla” özdefllefltirilip erke¤in ve erk sisteminin mülkiyeti olarak görü-
lüyor. Buna göre yöntem  olarak en ilkelinden en “modern” savafl biçimlerine  kadar
mala zarar verme kad›na tecavüz etmekle özdefltir.Ya da dinlerde “ günah›n” ve “kir-
lili¤in” temsili olarak görülüp “töre”ye ve “ahlaka” uymad›¤› için ölümle cezaland›r›l-
maktad›r.. fiiddetin temellerinden biri de, kad›nlar›n yaflam›n tüm alanlar›nda erkek-
lerle eflit oldu¤unu reddeden cinsiyet ayr›mc›l›¤›d›r. fiiddet hem ayr›mc›l›¤› yarat-
makla hem de cinsel bask›y› ve ayr›mc›l›¤› kuvvetlendirecek flekilde ona hizmet et-
mektle ifllevlendirilmifltir. 

Kad›n olmak her iklimde her co¤rafyada biçimde baz› farkl›l›klar gösterse de öz
de ayn› anlam› tafl›r; yani ikili sömürü, ikili bask›, ikinci s›n›f say›lmak ve fliddete ma-
ruz kalmak.Tüm bunlara kimi co¤rafyalarda kad›n›n ulusal kimli¤inden dolay› yafla-
d›¤› fliddetide eklemek gerekir.Burjuva kurumlar›n bile  reddedemeyece¤i, görün-
mez  k›lamayaca¤› bir gerçek var. Oda kad›n ve fliddetin yanyana oldu¤udur. „Kad›-
na Yönelik fiiddete Karfl› Mücadele Günü“ diye bir günün olmas› da bu gerçe¤in ürü-
nüdür.

25 Kas›m Kad›na Yönelik fiiddeti Protesto Günü….
Bir kez daha alt alta s›ralanm›fl istatistiki rakamlarda dünyada kad›n cinsinin

hangi koflullar alt›nda yaflamaya çal›flt›¤›n›; Amerika Birleflik Devletlerinden, Sri Lan-
ka'ya, tecavüzün sürekli bir tehdit oldu¤unu; Hollanda'dan Hindistan'a  koca,ba-
ba,akraba,sevgili daya¤›n›n  devam etti¤ini; Türkiye'den Kürdüstan'a,Ortado¤u  ve ‹s-
panya'ya kadar namus ad› alt›nda kad›n cinayetleri ifllendi¤ini ve devletlerin bunla-
ra karfl› hala ka¤›t üzerinde kalan önlemlerin ötesinde bir önlem almad›¤› gerçe¤iy-
le yüz yüzeyiz. Dünyan›n en donan›ml› militer gücüne sahip ABD ordusunundan,em-
peryalist k›flk›rtmac›l›kla daha önce birlikte yaflad›¤› halklara savafl açan S›rp mili-
ter güçlerine kadar taciz ve tecavüzü bir savafl silah› olarak kullanmaya devam etti-
¤ini görece¤iz.Bat› Avrupa'dan Afrikaya, kad›n eme¤inin hala yok say›ld›¤› ya da er-
kek eme¤inden daha ucuza sat›ld›¤›n› yeniden hat›rlayaca¤›z….
, Kad›nlar dünya iflgücü toplam›n›n yüzde 45'ni oluflturmas›na ra¤men, yoksulluk

s›n›r›nda yaflayan 1.2 milyar kiflinin yüzde 70'i kad›nlard›r.
, Ekonomik olarak geri kalm›fl birçok ülkede ola¤anüstü kötü koflullarda çal›flmak

zorunda kalan kad›nlar, haftada 60-90 saat çal›flmak zorunda b›rak›l›yor.
, Kad›nlar, tar›m d›fl› sektörlerde dünya ölçe¤inde ortalama erkeklerin elde etti¤i

ücretin yaklafl›k yüzde 75 oran›nda kazan›yor.
, D›fl sat›m ‹flleme Bölgeleri'nde çal›flan toplam 27 milyon iflçinin yüzde 90'›n› ka-

d›nlar oluflturuyor. Bu kad›n iflçilerin ço¤unlu¤unu ise 16-25 yafl grubu oluflturu-
yor. Bu bölgelerde çal›flma yasalar› ço¤u kez geçersiz ve iflçi haklar› ask›ya al›n-
m›fl durumda.

, 20 y›l içinde, geliflmekte olan ülkelerde k›rsal bölgelerde yaflayan yoksul kad›nla-
r›n say›s›ndaki art›fl›n, yoksul erkeklerden yüzde 17 daha fazla olaca¤› tahmin
edilmektedir.

, Dünyadaki 900 milyon okuma yazma bilmeyen insan›n aras›nda kad›nlar›n oran›
2 kat daha fazlad›r.

, Her y›l yar›m milyon kad›n, gebeli¤e karfl› komplikasyonlardan gereksiz yere öl-
mektedir.

, Ayn› iflte çal›flan erkeklerden kad›nlar yüzde 30- 60 daha az ücret almaktad›rlar.
Bu liste uzay›p gidiyor. Küreselleflen dünyan›n küresel gerçe¤i bunlar. 

Ne Yapmal›y›z?
25 Kas›m 1960. Yürekli üç kad›n›n mücadelesinin simgeleflti¤i gün. Dominik Cum-

huriyetinde Diktatör Trujillo'ya karfl› yürütülen mücadelenin önderleri aras›nda yer
alan Minevra,Patria ve Maria  Mirabel  diktatörlük taraf›ndan kaza süsü verilerek, te-
cavüze u¤rayarak katledildiler.

Minevra Mirabel'in diktatör Trujillo'nun metresi olmay› reddetmesiyle bafllar
onlar›n öyküleri. Bir toprak a¤as›n›n k›zlar› olan üç k›z kardefl mücadelelerini halk-

lar›n›n diktatörlü¤e karfl› verdi¤i mücadeleyle birlefltirir ve k›sa zamanda bu sava-
fl›n simgeleri haline gelirler. T›pk› Rosa Lüksemburg'u katlederek s›n›f mücadelesi-
ni yok edece¤ini sanan Alman  burjuvazisi gibi her zaman ki yan›lg›yla; yani onlar›
katlederek kavgalar›n› yok edece¤i yan›lg›s›yla hareket eder Diktatör Trujillo… Ama
kendi sonunu h›zland›r›r. Mirabel kardefller sadece halklar›n›n ve Dominikli kad›nla-
r›n mücadele simgesi olmakla kalmay›p, tüm ezilen halklar›n ve kad›nlar›n mücade-
le simgesi oldular. Latin Amerikal› ve Karaipli kad›nlar›n günlerce süren mücadele
ve protestolar› sonucu, "kad›na yönelik fliddetle mücadelenin" simgesi haline gelir-
ler.Bu mücadele sonucu Mirabel kardefllerin katledildikleri gün Birleflmifl Milletler
taraf›ndan „Kad›na Yönelik fiiddete Karfl› Mücadele Günü“ilan edilir.Kelebekler ola-
rak da simgeleflen Mirabel kardefllerin direnifli kad›na uygulanan fliddete ve tecavü-
ze karfl› mücadele etme gelene¤ini yaratt›.T›pk› 8 Mart'› bayraklaflt›ran  Sikagolu ka-
d›n iflçilerin direnifli gibi.

Kad›n› yok sayan ataerkil zihniyete ra¤men Antigone'den Jan D'arc'a,  Olympe'de
Gouges(1791 Kad›n Haklar› Bildirisi)den Sylvia Pankhurst'a, Rosa Luksemburg'dan
bizim co¤rafyam›z›n kad›nlar› Nezihe Meriç'e, Hayganufl Mark'a tarih bu isimleri bir
kenara kaydetmek zorunda kald›ysa bunu, bu  kad›nlar›n,inatla direnifline borçluyuz.

Dünden bu güne tarihe bakt›¤›m›zda kaydedilen tüm geliflmelerin büyüklü küçük-
lü kad›nlar›n ›srarl› mücadeleleriyle kazan›ld›¤›n› görüyoruz. 21.yüzy›l›n dünyas›nda
da kad›n›n hem kendisi için hem insanl›¤›n özgürlü¤ü için mücadelesi sürmek zorun-
da. Sorunlar›m›z›n fark›nday›z  ve çözüme katk› sunaca¤› bilinciyle tarihimizden ö¤-
renmenin önemine inan›yoruz. Kad›nlar›n cinsel, s›n›fsal ve etnik kimliklerinden do-
lay› maruz kald›klar› tüm bask›lar›n kald›r›lmas› için Enternasyonal mücadele ekse-
ninde, Avrupa Demokratik Kad›n Hareketin'de Birleflelim! diyor, 25 Kas›m Kad›na Yö-
nelik fiiddete Karfl› Mücadele Gününde tüm hem cinslerimizi özgürlük ve eflitlik için,
özgür bir dünya yaratmak için örgütlenmeye davet ediyoruz. 

EKMEK VE GÜL 
Yürüyoruz, günün ayd›nl›¤›nda 
Donuk fabrika bacalar›na, 
Yoksul mutfaklara 
Çarp›yor sesimiz ve birden parlayan 
Bir ›fl›k gibi ulafl›yor insanlara 
“Ekmek ve Gül! Ekmek ve Gül! ” 

Yürüyoruz, yürüyoruz erkekler içinde, yürüyoruz 
Çünkü hala bizim o¤ullar›m›z onlar 
Ve hala anal›k ederiz onlara 
En zorlu ifl, en a¤›r emek 
Ve çal›flmak do¤ufltan mezara dek 
Bu böyle sürüp gitsin istemiyoruz 
Yaflamak için ekmek 
Ruhumuz için gül istiyoruz. 

Yürüyoruz yürüyoruz kol kola
Saflar›m›zda ölüp gitmifl arkadafllar›m›z
Ve türkülerimizde onlar›n kederli “Ekmek!” ç›¤l›klar›
Çünkü bir köle gibi çal›flt›r›ld› onlar
Sanattan, güzellikten sevgiden yoksun.
Biz de bugün hala onlar›n özlemini hayk›r›yoruz
‹fl ve ekmek diyoruz
Ama gül de istiyoruz

Yürüyoruz yürüyoruz, yanyana, güzel günler ad›na 
Kad›n›z, insan›z, insal›¤› aya¤a kald›r›yoruz 
Paydos bundan böyle köleli¤e, aylakl›¤a 
Herkes çal›fls›n, bölüflsün kardeflçe, yaflam›n sunduklar›n› 
‹flte bunun için yükseliyor yüreklerimizden 
Bu ekmek ve Gül türküleri 
Ve yineliyoruz hep bir a¤›zdan: 

“ Ekmek ve Gül! Ekmek ve Gül! ” 

James OPPENHEIM 
(‹lk 8 Mart yürüyüflünde ABD'li iflçi kad›nlar›n söyledi¤i marflt›r)

Avrupa Demokratik Kad›n Hareketinin Kad›n ve fliddete yönelik bafllatm›fl ol-
du¤u kampanya bölgesel olarak di¤er kad›n gruplar›yla birlikte ortak eylemlilik-
ler, stand, bildiri da¤›tma ve foto¤raf sergisi olarak devam etmekte... 

KADINA YÖNEL‹K fi‹DDETE KARfiI MÜCADELE
DEMOKRAS‹ MÜCADELES‹D‹R!

Kad›n Politik Platformu 7. Kongresini gerçeklefltirdi!

FRANSA

1 Ekim’de Demokratik Kad›n Hareketi
- Fransa taraf›ndan düzenlenen "ÖZGÜR-
LEfiMEK ‹Ç‹N ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYE" adl›
gece coflkunun doruklaflt›¤›, "bende va-
r›m" diyen kad›n›n yüre¤ini ortaya koya-
rak, salon içinde as›lan pankart›nda dile
getirdi¤i, "ROZA’DAN BERNA’YA VARDIK VA-
RIZ VAROLACA⁄IZ!" fliar›yla iradeleflildi¤i
baflar›l› bir etkinlik olarak gerçeklefltiril-
di. Fransa’n›n bir çok bölgesinden ve Pa-
ris’in çeflitli banliyölerinden gelen ve et-
kinli¤in bafllamas›yla coflkunun yumakla-
flarak büyüyüp gece sonuna dek devam
etti¤i canl› ve kad›n›n yürek s›cakl›¤›n›n
hakim oldu¤u bir atmosferde geçen ge-
cede, Grup Su ve Grup Devinim’in kollek-
tif bir coflkuyla söyledikleri marfllar›n›n
yan›nda P›nar Sa¤ ve Ferhat Tunç, ezgile-
ri ve kitleyle kurduklar› sahne diyolo¤uy-
la güzel bir renk katt›lar. Hepsinden
önemlisi, kad›n›n dilinden okunan fliirler,
verilen mesajlar ve as›lan pankartlarla

Avrupa Demokratik Kad›n
Hareketi Paris gecesi
baflar›yla sonuçland›!

dile getirilen Roza’dan Berna’ya VAROL-
MA kararl›l›¤›, kad›n özneli bir ‹LK’e ör-
nek olan gecenin kitleselli¤i ve coflkuyu
yakalayan niteli¤iyle, düzenleyenlere güç,
kat›l›mc› kitleye güven veren yan›yla ta-
rihselleflmifl oldu. 

Gecede misafir sanatç› olarak sür-
priz bir flekilde sahne alan Mehmet Öz-
can’›n 17’lerle ilgili olarak söyledi¤i
"MERCAN DA⁄LARI" adl› parça’da, "MER-
CANDA B‹R SES 17’LER ÖLMEZ" slogan› ya-
n›nda, "FAfi‹ZME KARfiI OMUZ OMUZA",
"GÜN GELECEK DEVRAN DÖNECEK, FAfi‹ST-
LER HALKA HESAP VERECEK" sloganlar›da
at›ld›.

Canl›, coflkulu, kitlesel ve s›cak, kol-
lektif bir atmosferde geçen gecede, ka-
d›n sorunu, çözümü ve bunun için, karar-
l› ve iradeli bir mücadele perspektifi su-
nan etkinli¤in, "ÖZGÜRLEfiMEK ‹Ç‹N ÖR-
GÜTLÜ MÜCADELEYE" perspektifine uygun
bir içerikle gerçeklefltirilmifl olmas›, ge-
lecek için çarpan yürekleri fazlas›yla
umutland›rm›fl oldu.

Tanıflma Toplantısı Coflkulu Geçti
ADKH’nın Fankfurt Komitesi’nin 28 Ekim Cumartesi

günü Frankfurt Derne¤i’nde düzenledi¤i yabancı kurum-
larla tanıflma toplantısı, davetli kadın kurumlarından Al-
man Coroge kadın örgütü,  Nepalli Kadınlar ve ba¤ımsız
katılımcıların gelmesiyle gerçekle¤tirildi. Ça¤rılı olan
kurumlardan Atik Yeni Kadın, 8 Mart Örgütü, YAJK, EKD,
Frankfurt, Hetersheim, Freidberg ve Hanau Alevi Der-
nekleri Kadın Kolları bazı gerekçelerle toplantıya dahil
olamayacaklarını, ancak önümüzdeki etkinliklere katıla-
caklabileceklerini belirttiler. 

Etkinli¤in içeri¤i, tanıflma, yemek ve müzik olarak
belirlendi. Yapılan açılıfl konuflmasında ADKH’nın kuru-
lufl tarihi, amaçları ve neden bir kadın hareketine ihti-
yaç duyuldu¤u kısaca anlatıldı. 

Alman  Coroge örgütü adına yapılan konuflmada ise düzenlenen etkinlikten duyulan
memnuniyet dile getirilerek teflekkür edildi. Kendilerinin yaptıkları çalıflmalar konusunda
da bilgi veren konuflmacı, kadınlar arasındaki birlik ve dayanıflmanın gelifltirilmesi üzerin-
den yürütülecek çalıflmaların daha verimli olabilece¤ine inandıklarını belirtti. 

Nepalli kadın hareketi de kadın örgütlerinin parça parça çalıflmasından ciddi ka-
zanımların elde edinemeyece¤ini vurguladı. 

Daha sonra katılımcılardan gelen sorulara paralel olarak kadına uygulanan fliddet üze-
rine tartıflıldı. Etkinli¤in son bölümünde ise hep birlikte coflkuyla okunan türküler eflli¤in-
de etkinlik noktalandı.



15Gençlik

Enternasyonalizmin ütopizm oldu¤unu söyleyen egemenlerin elindeki görsel ve
yaz›msal ayg›tlar› kullanarak halklara yaym›fl oldu¤u gerçi düflüncelerin yo¤unlaflt›-
¤› flu günlerde, Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi olarak, kardefl gençlik örgütü-
müz Red Block’un (K›z›l Kamp) düzenlemifl oldu¤u yaz e¤itim kamp›na kat›ld›k. Daha
önceden de birçok etkinlikte yanyana yer ald›¤›m›z Red Block’un iki kardefl kurum
aras›nda ortak iradeyi flekillenifli yakalmak aç›s›ndan, bu seneki kamp›nda ayn› za-
manda bir panel vererek, herbiri ayr› co¤rafyada bulunan ayr› kurumun ayn› ideolo-
jik g›dadan beslenerek yakalad›¤› halkan›n billurlaflm›fl örne¤ini sunarak, birkez da-
ha enternasyonalizmin kaç›n›lmazl›¤›n› gözler önüne serdik.

S›ra s›ra dizili da¤lar silsilesini takip ederek, “çizmenin” en ucundaki adaya, Si-
cile’e yani Sicilya’ya do¤ru yol al›yorduk. Güney’e indikçe çeliflkiler art›yor, emperya-
list bir ülke olan ‹talya’n›n iki ayr› ucu olan kuzey’le güney aras›ndaki ekonomik ve
sosyal farkl›l›¤› ç›plak gözle görebiliyorduk. Ifl›klar›yla rehavet saçan Milan’dan, de-
lisiyle meflhur antik flehir Roma’dan neredeyse eser bile yoktu, güneyde. Fabrikalar
bir bir kapat›lm›s, tar›msal teflfik düflürülmüfl ve d›fl turizm neredeyse bitirilmifl bir
kara parças›yd›.

Adaya vard›¤›m›z akflam› yoldafllar sab›rs›zl›k içerisinde bizi bekliyorlar ve tele-
fonlaflmalar kamp yerine varana dek bitmek bilmiyordu. Gemin’in limana yanaflma-
s›yla büyük bir flok yaflam›flt›k. Sanki gemi bizi emperyalist bir ülkenin adas› olan Si-
cilya’ya de¤ilde, gecekodular›yla ün salm›fl küçüklü¤ümüzün flehri ‹stanbul’un varofl-
lar›na getirmiflti.

Fakir ada’n›n mütavazi bir flehri olan Barcellona’da hiç bir lüksü olmayan bir
kamp mekan›nda toplanm›flt› yoldafllar. Bizim varmam›zla birlikte ortal›k adeta bay-
ram yerine dönmüfltü. Birço¤unu tan›yor ve uzun süredir görememenin buruklu¤u-
nu yafl›yorduk. ‹talyan yoldafllarda ayn› duygularla bize yanafl›yor ve ortaklafla has-
ret gideriyorduk. ‹ki büyük a¤ac›n aras›nda, bir ayd›nlatma lambas›yla konuflland›-
r›lm›fl mutfa¤›n elektirik tesisat› bölümünde hiçte yabanc›s› olmada¤›m›z yüzlerle
karfl›laflm›flt›k. ‹talyan yoldafllar bize süpriz yapm›fl, YDG’li ve PART‹ZAN temsilcisi yol-
dafllar›nda kampa kat›lacaklar›n› bir s›r gibi tutmufllard›. ‘Hoflgeldin’ sohbetlerinden
sonra “konaklama yeri” haz›rl›klar›na koyulduk. ‹lerleyen saatlerde yeme¤in haz›r ol-
du¤unu söyleyerek davet ettiler ve aç›l›fl› ünlü ‹talyan sipesyalitesi olan makarnayla
yapt›k.

Her sene geleneksel olarak gerçeklefltirilen yaz e¤itim kamp›, her dönem kendi
özgüllü¤ünde adland›r›l›yor. Geçen sene haziran ay›nda katledilen 17 MKP kadrosu-
na atfen düzenlenen ‘ Cafer Cangöz E¤itim Kamp›’ bu sene ‘Paris’ten Katmandu’ya ‹s-
yan Etmek Meflrudur’ ismi alt›nda örgütlendi. ‹lk gün gecenin ilerleyen saatlerinde
Red Block’tan bir yoldafl kamp›n aç›l›fl konuflmas›na yaparak, enternasyonal kat›l›m-
c›lar› selamalad›. Kampa ADGH, YDG, PART‹ZAN, AGEN’in (Natern’li Genç Ö¤renciler
Derne¤i Fransa) yan› s›ra MKP (Fransa) MKP (‹talya)’da kat›l›m sa¤lam›flt›. Kat›l›mc›-
lar›n sunumlar›n›n bitmesiyle Red Block’un tan›t›m› için haz›rlanan bir dia gösterisi
verildi. Dia gösterisinin ard›ndan belgesel niteli¤inde görüntüler izletilerek, Kas›m
2005’te Paris’in bonliyölerinde gerçekleflen isyandan kesitler sunuldu.

‹kinci gün “kalk saatiyle” sabah erkenden çal›flmalara bafllad›k. Kahvalt› niyetin-
de indirilen büskuilerin ard›ndan, kamp yetkilisi yoldaflla uzun bir sohbet ederek, bir
hafta boyunca izleyece¤imiz pro¤ram›n detaylar›n› ald›k. Büyük Prolater Kültür Dev-
rimi’nin k›rk›nc› y›l› vesilesiyle bütün gün boyunca çal›flmalar bu konu üzerinden fle-
killendi. Yoldafllar, kamp›n her taraf›n›, Kültür Devrimi’nde cekilen foto¤raflarla do-
natarak, bayraklarla tüm mekan› k›z›la büründürdüler. Yine Kültür Devrimi esnas›n-
da ç›kan kitap ve mecmualardan oluflan bir kitapl›k oluflturuldu. Akflam saatlerinde
panel vermek üzere Red Block’tan ve MKP (‹talya)’dan birer temsilci aç›k havada iti-
nayla oluflturulan divana geçerek, Kültür Devrimi’nin geliflim sürecini ve dünya kon-
jektüründeki yas›malar›n› anlatt›lar. Modern revizyonizme indirilen darbenin büyük-
lü¤üne dikkat çekerek, bilimsel sosyalizmin vard›¤› üçüncü nitel aflaman›n dünya öl-
çe¤inde yeni komünist partilerinin do¤mas›n›n merkezi oldu¤u vurguland›. Konufl-
malar›ndaki coflkuyu, heyecan› titrek ama cesur tonlamalarla kat›l›mc›lara afl›layan
MKP (‹talya)’dan yetkili konuflmac›n›n ard›ndan, BPKD üzerine iki belgesel izletilerek,
ilk günün pro¤ram› sonland›r›ld›.

Üçüncü günün e¤itim çal›flmas› sabah saatlerinde Prolater Devrimci Feminist
Hareketi (MFPR) taraf›ndan düzenlendi. Panel format›nda geçen çal›flma, genel hat-
lar›yla ‹talya’daki kad›n sorunlar› ve MFPR’in kad›n hareketi içerisindeki rolü üzeri-
ne sunum yap›ld›. Panelin ilerleyen dakikalar›nda flimdiye kadar ç›kard›klar› bülten-
lerin tan›t›m› yap›ld›. Bültenleri s›ras›yla tan›tan yoldafl, Rosa üzerine yap›lan bülte-
nin üzerinde önemle durdu. Cünkü Rosa, 16-17 Haziranda yoldafllar›yla katledilen
Berna Sayg›l› Ünsal, daha önceleri ‹talya’da düzenlenen bir kad›n konferans›na kat›l-
m›fl ve burada kad›n sorunlar›n› s›n›f sorunlar›ndan ayr› ele almayarak çözümleme-
ler sunmufl, MFPR’li yoldafllar›n sevgisini ve ilgisini kazanm›flt›. Katledilmesinin ar-
d›ndan Berna hakk›nda bülten ç›karan ‹talyan yoldafllar, bültenin içeri¤inide onun
konferansta yapt›¤› konuflmalar›n bütünü aksettirmifl ve duygu yüklü bir önsöz yaza-
rak, enternasyonal ruhu ön plana ç›karm›fllard›r.

Ayn› günün akflam saatlerinde, yine bir emperyalist ülke olan Fransa’dan iki ku-
rum, Parti Comuniste Maoist de France /PCm (F) ve Association des Jeunnes Etudi-
ants de Nanter ( Nanter’li Genç Ö¤renciler Derne¤i) Kas›m 2005’te Paris banliyölerin-
de geçen ayaklanman›n, geliflim süreci, eylem niteli¤i, emperyal fliddeti ve devrimci
dinamizmi üzerine ortaklafla panel verdiler. Gettolaflt›r›l›m›fl mahallelerde, yaflayan
iflçi, iflsiz ve ö¤renci gençli¤in egemenlerin politiklar› sonucunda ikinci s›n›f nitelen-
dirilmeleri ve gelecekteki yaflam koflullar›n›n çetrefilli¤inin bir ürünü olarak do¤an
ayaklanmay›, emperyalist-kapitalist ülkelerde devrimci dinamizme potansiyel bölge-
ler olarak aç›klamalar yap›ld›. Olaylar karfl›s›nda çaresizli¤e kap›lan egemenlerin
fliddete bafl vurarak adeta terör ortam› yaratt›klar›n› ve bu olaylar esnas›nda, 5 bin
gencin durduruldu¤u, 1900 gencin göz alt›na al›narak, birçok tutuklaman›n yap›ld›-
¤›n›n üzerinde genifl kapsaml› duruldu. En son mart ay›nda bafllay›p nisan sonlar›na
kadar devam eden CPE karfl›t› isyan›n da bu dinamikten ayr› ele al›namayaca¤›n›
vurgulayarak, panel sonland›r›ld›.

Dördüncü gün de¤iflik bir e¤itim çal›flmas› izledik. ‹ki ayr› etüd grubu oluflturu-
larak, genç ‹talyan yoldafllar ayr› ve enternasyonal delegasyonlar ayr› konular üze-
rinde çal›flma yürüttü. ‹talyan yoldafllar, yak›n tarihte Nepal’e gitmifl ve ordaki izle-
nimlerini bize aktarmak istemifllerdi. Konuflmalar genelde halk iktidar›n›n yaratm›fl
oldu¤u etkiler ve yedi siyasal partinin NKP(M)’ye yönelik gelifltirmifl oldu¤u politika-
lardan bahsediyorlard›. ‹talyan yoldafllar Nepal’deki yetkililerle yapt›¤› görüflmeler-
de yedi siyasal partinin empreyalist uzant›s›n› ve Halk Kurtulufl Ordusu’nu silahs›z-
land›rarak bofla ç›karmak istedikleri üzerine ald›klar çeflitli bilgileri bize sundular.
Konuflmalar› esnas›nda Nepal’den getirdikleri gerici bas›n›n gazete küpürlerini gös-
tererek, maoistlere karfl› yürütülen savafl›n ideolojik boyutunu sergiliyorlardi. Ne-
pal’›n ard›ndan, dünyadaki devrimci durum, Peru ve Gonzalo yoldafl›n konumu üzeri-
ne Peru Halk Hareketi ile yapt›klar› son görüflmeleri bizlere akatard›lar. “Özelde re-
vizyonistler Halk Savafl›’na cürret edemeyenler ‘Gonzalo yoldafl son mahkemesinde
‘Yaflas›n Halk Savafl›’ dememifltir çünkü kendiside art›k savunmuyor’ gibi sald›r›lar›-
n›n ard›nda Peru’daki Halk Savafl›’n›n son süreçte iyi bir ivme kazanmas›nda kaynak-
l›d›r” diye bir aç›klama yapt›lar. ‹talyan yoldafllardn sonra sözü di¤er kat›l›mc›lar al-
d›. S›ra bize geldi¤inde, Avrupal› yoldafllar›n fazla al›fl›k olmad›¤› bir tarz denedik. Ya-
ni teorik kavramlarla tart›flmaktan ziyade, halk diliyle kendi ülke mücadelemizden
çeflitli örnekler sunduk. Tarz›m›zdak› sadeli¤i, can al›c›l›¤› ve çözümlemelerimizdeki
karakatürize e¤ilimi can kula¤›yla dinleyen yoldafllar, konuflmam›z›n ard›ndan, “Tür-
kiye-K.Kürdistanl› yoldafllar›n, sorunlara inifl biçimi, diyalektik materyalizmin mizahi
biçimlemesi gerçektende ilgi çekicidir” diyerek bizi onurland›rd›lar. Bizden sonra
‹talyan yoldafllar söz al›p gelen sorular› yan›tlayarak çal›flmay› tamamland›rd›lar.

Ö¤le yeme¤inden sonra yoldafllar, hararetli bir çal›flma içerisine girdiler. Akflam
düzenlencek olan “ Türkiye-K.Kürdista ve Halk Savafl›” konulu panele iliflkin haz›rl›k-
lar›n› yap›yorlard›. Bulabildikleri tüm afifl ve foto¤raflar› kampa getirmifller, bu afifl
ve foto¤raflar› dev mukavvalar üzerine yap›flt›rarak adeta sergi havas› vermifllerdi.
‹talyanca ve Türkçe sloganlar yaz›yorlar ve “Türkiye K.Kürdistan Halk Gençli¤inin ‹s-
yan›” diye adland›r›yorlard›. Hemen hemen her bir köflede Yoldafl Kaypakka’ya ait fo-
to¤raflarla, ona olan sevgi ve ba¤l›l›klar›n› dile getiriyorlard›.

Akflama do¤ru herfley haz›rlanm›fl ve ‹talyan yoldafllar bizi divana davet etmifl-
lerdi. Panelimize bafllamadan önce ‹tlayan yoldafl›n tan›t›m yapmas›n› bekiliyoduk ki,
italyan yoldafl bizi flafl›rtarak aç›l›fl› Grup Munzur’un yorumlad›¤› ‹brahim Yoldafl ez-

gisiyle açarak bize hofl bir süpriz yapm›flt›. Konuflmam›za ilk önce ADGH olarak ne-
den “Halk Savafl›” adl› bir panel verdi¤imizin aç›klamas›n› yapt›k. Ve sonrada Ekim
devrimin top sesleriyle kurulan TKP’yi ve Mustafa Suphi yoldafl hakk›nda genifl bilgi-
lendirme bulunduk. Komünist partisinin elli y›ll›k karanl›¤a mahkum eden hatalar›n
s›n›fsal kökenine inerek, Suphi yoldafl›n hatalar›n›n Lenin, Stalin ve Komüntern’den
ayr› ele al›namayaca¤›n› vurgulad›k. BPKD’n›n ve Vietnam savafl›n›n ülkemiz koflulla-
r›ndaki yans›mas›, 68 harekat›n›n ç›k›fl› ve ad›na üçlü saç aya¤› denilen 71 ihtilalci
ç›k›fl›n› ve ç›k›fl içerisinde, Kaypakkaya’n›n yaratm›fl oldu¤u komünist partisinin ku-
rulufl süreci ve önderli¤indeki Halk Savafl›’n›n muazzam etkilerini anlatarak, ‹brahim
Kaypakkaya’n›n BPKD’n›n ürünü olarak, genç yafl›na ra¤men s›n›f mücadelesindeki
önder rolünü dile getirdik. Diyarbak›r iflkence hanelerinde katlediliflinin ard›ndan,
mücadeleyi gö¤üsleyen tüm önderlerin ayn› direnifli sergilediklerini anlatt›k. Halk
Savafl›’n›n evrilifl sücini, ö¤retici muharebelerini, yi¤it k›zlar›n› ve o¤ullar›n› bir bir
anlatarak, 15 Eylül’deki Halk Savafl›’ndaki ›srar› ve 17’lerin kararl›l›klar› üzerine ör-
nekler verdik. 17’leri katledilmesinin sadece lokal bir sorun de¤il enternasyonal pro-
lateryan›n ve ezilen halklar› kayb› olarak nitelendirdik. Panelimizi 17’lerin isimleriy-
le sonuçland›r›rken tüm dinleyiciler onlar›n yaratt›¤› de¤erler önünde aya¤a kalka-
rak uzun süre alk›fllayarak, bizlere tarifi imkans›z duygulu anlar yaflatt›lar.

Panelimizin ard›ndan, Partizan temsilcisi söz alarak, Halk Savafl› üzerine bir ko-
nuflma yaparak, Lenin, Stalin ve Komüntern noktas›nda bizimle ayn› görüflte olma-
d›klar›n› dile getirdiler. Ve yine kendilerinin haz›rlad›klar› ‹ngilizce alt ayz›l› “Umudun
Atefl Toplar›na” adl› belgeseli sunarak, panelimizi daha da anlaml› k›ld›lar. Belgese-

lin ard›ndan, Demokratik Haklar Platformu’nun düzenledi¤i etkinlikten çeflitli görün-

tüler sunduk. Gece geç saatlere kadar süren çal›flmam›z›n etkileri, ‹talyan yoldaflla-

r›n yüz ifadelerinde belli oluyordu. Teker teker bizim yan›m›za gelip Kaypakka’ya üze-

rine sorular soruyor, yapt›¤›m›z panelden dolay› teflekkürlerini sunuyorlard›. Ülke-

miz devrim tarihinin engin mücadele seyrinden etkilenerek, hayranl›klar›n› dile geti-

riyorlard›. Saat hayli geç olmufltu. Ve bizim o gece son gecemizdi. Kamp›n daha iki

gün sürmesine ra¤men merkezi çal›flmalar›m›z›n yo¤unlu¤undan dolay› kalamaya-

cakt›k. Sabah için haz›rl›k yapmam›z gerekliydi. Yoldafllardan ayr› düflmenin buruk-

lu¤u içerisinde eflyalar›m›z› toplamaya koyulduk. Dolunay›n ayd›nlatma mermisi gibi

par›ldamas›na ra¤men ya¤mur çiseliyordu. Bir yoldafl yan›m›za gelerek, di¤er yol-

dafllar›n bizi yanlar›na ça¤›rd›klar›n› söylediler. Bizde toparlanmay› b›rakarak, yol-

dafllar›n yan›na gittik. Yetkili yoldafl tipik konuflma tarz›yla tüylerimizi ürperten bir

konuflma yapt›ktan sonra, bizleri tek tek kucaklayarak öptü. Düflüncenin kendini duy-

gu seline b›rakt›¤› anlar yafl›yor ve ne diyece¤imizi bilemiyorduk. Bütün yoldafllar s›-

ras›yla bize sar›ld›lar. Tam u¤urlaflman›n bitti¤ini düflünürken, o ünlü partizan mar-

fl›n›, Cav Bella’y› hep bir a¤›zdan söyleyerek sloganlar eflli¤inde selamlad›lar. Yoldafl-

l›k zincirinin s›n›r tan›mayan kavurucu s›cakl›¤›n› yüreklerimizde hissederek duygu

cenderemizde “Yaflafl›n Prolaterya Enternasyonalizmi” gerçekli¤ini birkez daha ama

bir kez daha perçinleyerek yola koyulduk. Simdi bir yar›m›z› geride b›rak›rken, Mun-

zur rehavetindeki Alpler silsilesinin ard›nda bizden haber alabilmek için yoldafllar

sab›rs›zl›kla bekliyifllerini sürdürüyorlard›...

S‹C‹LYA KIZIL BLOK KAMPININ ARDINDAN

BASEL (‹sviçre)

Avrupa Demokratik Gençlik
Hareketi ‹sviçre komitesinin orga-
nize etti¤i emperyalist yoz burjuva
kültürüne alternatif Gençlik fiöleni,
‹sviçre’nin Basel flehrinde gencli-
gin yo¤un kat›l›m›yla sonuçland›.
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te ba¤›ms›zl›k, halk demokrasisi,
sosyalizm ve komünizm mücadele-
sinde ölümsüzleflenler an›s›na bir
dakikal›k sayg› durufluyla bafllayan
etkinli¤imiz, akebinde ADGH ‹s-
viçre komisyonundan bir temsilci
flölenin anlam ve önemine iliflkin
aç›l›fl konuflmas› yapt›. Konuflma-
s›nda emperyalizmin gençli¤e yö-
nelik özel çabalar›n› dile getiren
temsilcimiz emperyalistlerin kendi
iktidarlar›n› sa¤lama almak için
dünya halklar› üzerindeki azg›nca
sald›r›lar›ndan gençli¤inde nasibini
ald›¤› vurgusu yap›larak, toplumun
en dinamik kesimi olan gençli¤in
hedef al›nmas›nda stratejik bir yö-
nelim oldu¤u belirtildi. Gençleri
uyuflturucu, alkol, pop ve arebesk
kültürü ile kimliksiz, silik bir kifli-
lik yaratmak için kendi yoz sistem-
lerine yedekleyen emperyalist geri-
cilik araflt›rmayan, sorgulamayan
bir gençlik kitlesi yaratma gayretin-

dedir. Keza bugün bir çok kesimin
dile getirdi¤i sözde alternatif, esas-
ta sistemin çizdi¤i s›n›rlar›n d›fl›na
ç›kmayan anlay›fllar›n deflifre edil-
mesi gerekti¤ini dile getiren temsil-
cimiz, bügun Irak’taki iflgale karfl›
durmadan, Filistinde eli tafll› küçük
genarelleri sahiplenmeden emper-
yalist savafl› lanetlemeden, Kuzey
Kürdistan’da gerillaya yönelik im-
ha operasyonlar›n›n karfl›s›nda ol-
madan ve Nepal’de, Nepal Komü-
nist Partisi önderli¤indeki halk›n
iktidar›n› selamlamadan asla ama
asla alternatif olunamayaca¤› dile
getirerek, gençleri emperyalizme

karfl› mücadelede ADGH saflar›na
ça¤r›s›yla konuflmas›n› sonland›rd›.
Daha sonra Avrupa’daki halk genç-
li¤inin sesine sanat›yla ses katan
Grup Devinim marfllar›yla bir çofl-
ku seli yaratt›.

Hemen ard›ndan Yüz Çicek Aç-
s›n anlay›fl›n›n ürünü yel da¤›ndan
gelip tarih sayfas›nda yerini alan
kahramanl›¤›n yaratt›¤› Grup Yel
sahne ald›. ADGH’nin etkinli¤inin
önemine vurgu yapan grup Türki-
ye, Kuzey Kürdistandan halk genç-
li¤inin mücadeledeki kararl› durufl-
lar›n› sahnemize tafl›d›lar. Ezgileri,
marfllar›yla gençli¤in ilgisini çeken

Grup Yel’e gençler halaylarla efllik
etti.

Daha sonra ADGH merkezi ko-
misyonumuzdan bir temsilci Avru-
pa Demokratik Gençlik Hareketi-
mizin tarihçesini ve bugün halk
gençli¤i içerisindeki misyonunu
anlatan, dünyadaki geliflmelerin
gençlik üzerindeki pozitif ve nega-
tif etkisini dile getirdi.

Orta Do¤u’da emperyalist terö-
rü konu alan ve emperyalist sald›r-
ganl›¤a karfl› direnen halklar kaza-
nacak adl› Sinevizyon gösterimin-
de, gençleri emperyalist savafl›n
sponsorlar› olan Coca Cola, Mc
Donads, Marlboro, Fanta gibi ürün-
leri boykot etmeye ça¤›rd›.

Etkinli¤imizin ikinci bölümün-
de emperyalist gericili¤in etkiledi¤i
kitlelerin konu edildi¤i tiyatro Atel-
ye’nin oynad›¤› tiyatro, kitlelere
kakaha ve hüzünü ayn› anda yaflat-
t›.

fiölenimizin devam›nda, Avrupa
Demokratik Gençlik Hareketimizin
çat› örgütü olan Avrupa Demokra-
tik Haklar Konfedarasyonu’ndan
bir arkadafl›m›z konuflma yaparak,
etkinli¤in önemine vurgu yaparak,
bu tür etkinliklerin süreklilefltirme-
nin alt›n› çizerek, emperyalist hay-
dutlar›n y›llard›r estirdi¤i terörü la-
netleyerek, emperyalizme karfl›
mücadelede gençli¤in rölüne de¤i-
nerek, konuflmas›n› sonland›rd›.

Gurup Ç›¤’›n sahneye gelme-
siyle gençlerin çoflku dolu halayla-
r›yla etkinli¤imizi sonuçland›rd›k.

Avrupa Demokratik Gençlik 
Hareketi ‹sviçre Komitesi

Alternatif Gençlik fiöleni
baflar›yla sonuçland›!
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