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Geride b›rakt›¤›m›z 2006 y›l›n›n, insanlar›n haf›zas›na kaz›nan en
çarp›c› görüntüsü Saddam Hüseyin’in idam edilmesi oldu. Y›l›n bitifl
düdü¤ünün çal›nmas›na saatler kala at›ld›¤› düflünülen bu “gol” asl›n-
da, ABD destekli kukla Irak rejimi taraf›ndan gerçeklefltirilen bu tarih-
sel infazda sakl› flifreler çözüldü¤ünde, geride b›rakt›¤›m›z ve yeniden
bafllad›¤›m›z iki y›l›n, dünya halklar›n›n karfl› karfl›ya kald›¤› durumun
anlafl›lmas› ve tarihsel görev ve sorumluluklar›n›n neler oldu¤unun
bilince ç›kar›lmas› aç›s›ndan tafl›d›¤› derslerle, dünya halklar›n›n si-
lahlanmas›na hizmet eden, yeni bir “suç üstü” durumundan baflka bir
fley de¤ildi.

“Medeniyetler aras› diyolog” ç›¤›rtkanl›¤›n› yapan emperyalist
güçler, ABD flahs›nda Saddam› alelacele asarken, insanl›¤›n yeni y›l-
da, kendisini tehtit eden emperyalist sistemin vurucu gücü ABD flah-
s›nda ne büyük bir tehtit alt›nda oldu¤unu bir kez daha göstermifl ol-
dular. Bir medeniyetin bir buçuk milyarl›k de¤iflik uluslardan halkla-
r›na, bayram denilen o çok özel günde, dar a¤ac›ndaki bir infaz gö-

Sayfa 3’de

2007’ye girerken...

BAfi YAZI

Türkiye’nin AB hayali bir
kez daha ‘ask›ya’ tak›ld›!

AB'nin Difliflleri bakanlar›
toplant›s›n›n yap›ld›¤› 11 Aral›k
tarihi öncesinde, yo¤un bir dip-
lomasi trafi¤i yafland›. Bu zor-
lama elbetteki TC'nin hayali
AB beklentisinin, bu toplant›da
gerçe¤e dönüflemiyece¤ini bile
bile, sadece kitleleri avutman›n
manevras› yap›larak, giriflimler
yo¤unlaflt›r›ld›. Muhalefet dil
ucuyla AB'ci oldu¤unu söylü-
yor fakat iktidar partisinin ifline
gelecek hiçbir söylem vede
davran›flta bulunmaktan kati su-
rette kaçma yollar›n› denediler. 

Bir yan›yla AKP'yi yanl›z-
laflt›rma politikas›yd› bu. Mev-
cut hükümetle AB konusunda
resmi mutabakat ve resmi dev-
let politikas›na varma konusun-
da çeliflkili durumdayd›lar. Zira
yaklaflan genel seçimler ve
cumhurbaflkanl›¤› seçimleri ne-
deniyle, cumhurbaflkanl›¤›
(Çankaya), Genelkurmay, ana
muhalefet partisi ve hükümet
aras›nda yaflanan çeliflkiler, tam
bu noktada iyice su yüzüne ç›-
kard›. 
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Emperyalist-Kapitalist dünyanin
varl›k zemini, yaflam kayna¤›, eko-
nomidir. Siyasal, askeri ve kültürel,
k›sacas›, tüm sosyal yaflam› bunun
üzerinden inflaa eder. Böylikle strate-
jik yönelimine temel olarak ekono-
mik ç›karlar› kendisine rota edinir ve
bu yönde ad›m atar. ‹flte emperyalist-
lerin dünyay› „terörden kurtarma“
safsatas› ile düfltükleri yol, asl›nda
EKONOM‹ ç›karlar ve paralelinde
dünyaya hakim olma u¤rafl›ndan bafl-
ka bir fley de¤ildir. Dünyan›n baflka
co¤rafyalar›nda oldu¤u gibi, emper-

yalistlerin, Büyük Ortadogu Proje-
si’ndeki esas amaçlar›, bölgenin zen-
ginlik kaynaklar›n›n, gelecek dö-
nemlerde tüm rezervelerin sorunsuz-
ca ve sonsuzca himayasinde olmas›
planlanmas›d›r.               
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Kad›n-erkek 
emekçi halk›m›z, 
gençler ve göçmen iflçiler;

Yoldafl›m›z, arkadafl›m›z, dostu-
muz, sevdi¤imiz insan ve halk›m›-
z›n ba¤r›na bast›¤› de¤erli evlad›-
m›z EFEND‹ (Hüseyin) GÜN-
DÜZKANAT'›, 28 Aral›k 2006 gü-
nü, saat 12 sular›nda, ne yaz›kki,
yakaland›¤› naçar kanser hastal›¤›-
n›n pençesinde kaybettik.!!!
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Onurlu ve dürüst bir devrimciyi
daha günefle u¤urlad›k!

15 ocak 1919 da Alman burjuvazisi taraf›ndan katledilen Dev-
rimci önderler Rosa ve Karl her y›l oldu¤u gibi bu y›lda binlerin
kat›l›m›yla coflkulu bir flekilde an›ld›lar.

PDS ve KPD gibi Alman sol gruplar›n›n düzenledikleri anma
yürüyüflüne yaklafl›k 10 bin kifli kat›ld›. MLPD, KPD/ML, GIB,
Antifa ve Otonom gibi Alman gruplar›n yan› s›ra çeflitli uluslar-
dan devrimci ve komünist güçlerde yürüyüfle yo¤un kat›l›m sa¤-
lad›lar.

Türkiye K.Kürdistanl› Devrimci ve Demokratik kurumlarda
pankart ve flamalar›yla yürüyüflteki yerlerini ald›lar. “ROZA VE
KARL MÜCADELEM‹ZDE YAfiIYOR” Almanca ve Türkçe ya-
z›l› pankartla ADHK ve “ROSA’DAN BERNA’YA VARDIK VA-
RIZ VAROLACAGIZ” pankartlar›yla ADKH (Avrupa Demokra-
tik Kad›n Hareketi) anma yürüyüflündeki yerlerini ald›lar.

DHDH (Dünya Halklar› Direnifl Hareketi) de kendi flamala-
r›yla yürüyüfle kat›larak yo¤un bir flekilde bildiri da¤›tt›. PDS yü-
rüyüflün düzenleyicisi olmas›na ra¤men anmaya kat›lmayarak
gerçek yüzünü bir kez daha göstermifl oldu. Anma yürüyüflüne
önceki y›llara oranla bu y›lki kat›l›mda gözle görülür bir düflüfl
vard›. Anma yürüyüflünün d›fl›nda yaklafl›k 60 bin kifli Rosa ve
Karl’›n an›t mezarlar›n› ziyaret ederek karanfiller b›rakt›lar.

Rosa Lüxemburg ve Karl Liebknecht kavgam›zda yafl›yor

Almanya'n›n Frankfurt flehrinde,
6 Ocak tarihinde Avrupa Demokra-
tik Gençlik Hareketi taraf›ndan
“Emperyalizm ve Anti-emperyalist
Gençlik Mücadelesi” adl›, Uluslara-
ras› Gençlik Konferans› düzenlendi.
Konferansta; ILPS (Avrupa Seksiyo-
nu), YDG, Red Block (‹talya) Agif
Gençlik Komisyonu, AGEN (Fran-
sa), DHDH, Nepal Birleflik Cephesi
(Avrupa) ve ADGH fiilen kat›l›rken,
DGH (Türkiye-K.Kürdistan), 16 Te-
tori (Arnavutluk), RAS (Almanya)
yaflan›lan aksakl›klardan dolay› kat›-
lamad›klar› için birer mesaj gönde-
rerek konferansa iliflkin görüfllerini

belirttiler. 
Konferans anti-emperyalist anti-

faflist mücadele içerisinde yaflam›n›
yitiren devrimci ve demokratlar›n
an›s›na yap›lan bir dakikal›k sayg›
durfluyla bafllad›. Sayg› duruflunun
ard›ndan ADGH Komisyonu taraf›n-
dan konferans›n neyi hedefledi¤ine
iliflkin bir aç›klama yap›ld›. Konufl-
mac› “Konferans›m›z entellektüel
anti-emperyalizmin tart›fl›lmas› de-
¤il bilakis netleflen anti-emperyalist
bilincin uluslararas› kurumsallaflma
platformudur” vurgusunu yaparak,
konferans›n teknik gidiflat›na iliflkin
bilgilendirme yapt›.          Sayfa 9’da

Uluslararas› Anti-Emperyalist Gençlik Konferans›

Irak iflgali, Saddam’›n idamı ve 
anti emperyalist durufl

Türkiye’nin AB hayali bir kez
daha ‘ask›ya’ tak›ld›! Sayfa 3’de

Avrupa Birli¤inin ordulaflmas›
üzerine k›sa de¤erlendirme

Sayfa 4’de

ÖKKEfi, SADECE ÖKKEfi DE⁄‹LD‹R...
ÖTES‹D‹R; ÖZLENEN GELECEKTEK‹ 
‹NSAN(LIK)DIR... -III- Sayfa 5’de

Silahl› düflman ancak silahla
yenilir! Sayfa 10’da

Süleyman fiahin’in iadesini
durdural›m! Sayfa 6’da

Alman polisinin, Anadolu
Federasyonu’na ba¤l› dernek
ve çal›flanlar›na yönelik
sald›r›s›n› k›n›yoruz! Sayfa 6’da

Enver Gökçe Sayfa 11’de

Uluslararas› Gençlik
Konferans›na giderken Sayfa 11’de

“Egemenlerin korkusunu 
daha da ço¤altmak gerek”

Sayfa 11’de
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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

Irak'a ikinci sald›ri, her ne ka-
dar uyduruk „Irak’ta kitle imha
silahlari mevcut olmasindan“ vs
z›rvalamalar›yla, sebep aranmaya
çal›fl›lsada, mazlum dünya halklar›
aç›s›ndan tekke çoktan düflmüfl ve
kel görünmüfltür. Saddam Hüse-
yin’in sakland›¤› yeri tespit edip
getirenler her ne hikmet ise yakla-
fl›k 4 y›l geçmesine ra¤men bahsi
geçen silahlar›n henüz bulamad›-
lar! Sald›r›n›n bir di¤er bahanesi
ise kendisiyle „Sad›k adamlar›“
aras›nda ç›kan  çeliflkilerden dola-
y›, onlar› „Terörist“ kendisini
„kurtar›c›“ ilan edip ve sald›r›ya
geçiyordu. Dün birlikte omuz
omuza verip baflka ülkelere sald›r›-
lar düzenlemeleri, katliamlar ger-
çeklefltirmeleri, aralar›ndaki iflbir-
li¤inin her iki taraf aç›s›nda mese-
lerlere karfl› mutab›k olduklar› ve
anlaflmalara sad›k kald›klar› ger-
çekli¤iydi. Oysa tüm dünyaya afli-
kar olan bir gerçeklik var, o da,
emperyalistlerin Orta Do¤u co¤-
rafyas›nda Terör sahnesinde bu fi-
guranlar›n›n baflrol almas› gerçek-
li¤iydi. Bunu en iyi, o bölgede ger-
çeklefltirilen, gerek tek tek gerek-
sede toplu kitle katliamlar›nda gör-
mek için kahin olmaya gerek yok-
tur san›r›z. „Irak’a özgürlük geti-
recegiz“ diyenler, daha önce terör
sahnesinde baflrolü paylaflanlar›n,
o bölgede yaflayan kitleler üzerin-
de kurmufl olduklar› diktatoryalar›-
n›n, bölgenin, efendilerince iflgal
etmenin bahanesi olmaktan baflka
k›ymetleri kalmam›flt›. ‹flte bu
„k›ymetli flahsiyetlerin“ veya „sa-
d›k insanlar›“n›n mükaafat› ise

lar› halindedirler. Asl›nda bu onla-
ra yak›flm›yorda de¤il! Evet Sad-
dam Hüseyin ve diktatoryas› bir
zat emperyalistler taraf›ndan inflaa
edildi, beslendi bugünlere getirildi.
Gelinen süreçte emperyalizmin
taktik dengelerinde bu zat›n imha-
s›na karfl›, bizlerin tak›nmas› gere-
ken en do¤ru ve bütünlüklü tav›r;
gerek Orta Do¤u’da gereksede
dünyan›n baflka bir co¤rafyas›nda
geliflen olaylara bizler, kitlelerin
davas›na karfl› duydu¤umuz so-
rumluluk bilincinin gereklilikleri
üzerinde düflünür ve hareket ede-
riz. Bundan hareketle Irak'ta em-
peryalistlerin her türlü oyunlar›n›
deflifre etme, kitlelere anlatma gö-
reviyle karfl› karfl›yay›z. Saddam’›
yaratanlar, onu katletmekle, genel-
de tüm dünyada özelde ise Orta
Dogu’da geliflen anti-emperylist
dalgaya gözda¤› verme, mezhep ve

lan raporlarda dahi tüyler ürpertici
rakamlarla karfl› karfl›ya kal›rs›n›z.
Öyleki raporda ayl›k ölü bilançosu
2 binlere vard›¤› söylenmektedir.
Raporda ayn› zamanda iflgal güçle-
rinde ise 3 bin Asker öldü¤ü yans›-
t›l›yor. Evet  bu raporlada gerçek
rakamlar› aramak safdillilik olur.
Irak’taki yerel kaynaklar veri al›-
narak de¤erlendirildi¤inde dahi
gerçek rakamlar›n bunun kat kat
üstünde oldu¤u, savafl›n pisikolojik
yönü, olumsuz bir de¤erlendirme-
ye gidilmemesi için BM raporla-
rinda özenli bir giz oldu¤unu söy-
leyebiliriz. As›l konumuz raporla-
rin gerçekli¤i yans›t›p yans›tma-
mas› de¤il, amac›m›z iflgal alt›nda-
ki Irak topraklar›nda yaflayan kitle-
lerin nas›l bir zulmün alt›nda ol-
duklar›na vurgu yapmakt›.     

ABD eski d›fliflleri bakan› Ja-
mes Baker ve Cumhuriyetçi Lee
Hamilton’un bafl›nda bulundu¤u
„Irak çal›flma gurubu“ 6 Aral›k
2006’da Amerikan Senatosu’na
sunmufl olduklar› raporda,
ABD’nin Irak YEN‹LG‹S‹N‹
aç›kça ifade ediyorlard›. Daha ön-
ce BM Sekreteri Kofi Annan tara-
findan dillendirilen bu yenilgi, Irak
Çal›flma Grubu taraf›ndan dahada
geniflletilerek ayn› zamanda öneri-
lerile Amerikan Senatosu’na sun-
dular. Evet yenilgi Amerika’n›n
„sayg›n“ sözü geçerli kurumlar›n-
ca itiraf edilmesi ezilen kitleler ve
anti emperyalist çevrelerce, zorun-
lu itiraf olarak de¤erlendirildi, ki
do¤ruydu. Gerçektende ABD al-
m›fl oldu¤u yenilginin moral bo-
zuklu¤unu d›fla vuruyordu. Evet
iktidardaki Bush yönetimi önlerin-
de duran rapora adeta matadorun
k›rm›z› pefltemaline bakan bo¤alar
gibi bak›yorlard›. Bu h›nçla aradan
bir ay geçmeden Saddam’›n infaz›-
ni gerçeklefltirdiler. ‹nfaz öyle bir
tarihe denk getirildi ki adeta tüm
Müslüman alemine al›n size Kur-
ban Bayram› mesaj›m›z deniyordu.  

Bir al›nt› ile sorunu dahada aç-
mak gerekirse; “Ünlü Engizisyon
yarg›s›/savc›s› Bernard Gu-
i (1307-1323), Ortaça¤lar uzman›
Umbert Eco'nun belgesel roman›
Gülün Ad›'nda flöyle uyar›yor zan-
l›y›: ‹tiraf edersen lanetlenecek ve
cezaland›r›lacaks›n; itiraf etmez-
sen de lanetlenecek ve cezaland›-
r›lacaksin; yalan yere yemin eden
birisi olarak da cezaland›r›lacak-
s›n. Bu, ABD’nin Saddam’a söyle-
diklerinden farkl› de¤ildir. Kitle
imha silahlar›na sahip oldu¤unu
itiraf etseydi, lanetlenip cezaland›-
r›lacakti, Saddam bunu yapmay›
reddedince de, bu kez BM Güven-
lik Konseyi'ne (Kitle imha silahla-
r›m›z yok diyerek) yalan söyle-
mekten dolay› cezaland›r›lmakla
tehdit edildi ve sonunda cezaland›-
r›ld› da“ (ABD-Orta Do¤u-Türkiye, Haluk

Gerger) 

Evet yazar›nda belirtti¤i gibi
Saddam hangi cevab› vermifl ol-

bafl›na ilmek takmakla bilindi!.
Evet özellikle Güney-Kürdistan
baflta olmak üzere Irak’ta yaflayan
mazlumlara karfl› gerçeklefltirdi¤i
katliamlar, bask›lar, zulümler ve
keza bölgede di¤er komflu ülkeleri-
ne karfl› gerçeklefltirdi¤i savafllarda
görülece¤i gibi, Saddam Hüseyin
ve diktatoryas›n›n esin kayna¤›, si-
yasal dayana¤›, askeri dayana¤›n›n
bir zat emperyalist haydutlar oldu-
¤u gerçekli¤idir. Bundan hareketle
birilerinin ona „devrim flehididir“
demesi bizim aç›m›zdan pekte hor
görülmemelidir, zira bahsi geçen
devrim bizlerin umut etti¤i bir dev-
rim degil. 

Bizler Saddam Hüseyin’in her
ne gerekçeyle olursa olsun emper-
yalistler taraf›ndan as›lmas›na yü-
re¤imize su serpilmifl gibi davrana-
may›z, ne sokaklara ç›kar bayram
havas› estiririz nede birileri gibi
Saddam’› „devrim flehidi“ olarak
ilan ederiz. Saddam ve diktatorya-
sinin tek bafl›na ba¤›ms›z bir çizgi-
si yoktu, olamazd›da. Yukar›daki
her iki bak›fl aç›s› bir ve ayn›d›r.
Dün  Irak Kominist Partisi üye ve
savaflç›lar›na, Kürtler’e, fiiiler’e,
muhaliflere karfl› gerçeklefltiridi¤i
katliamlar› unutup, avazlar› ç›kt›-
¤›nca emperyalizme karfl› oldukla-
r›n› söyleyenler, özünde emperya-
list siyasetin pisikolojik savafl araç-

inanç ayr›l›klar›n› vesile ederek
kitleleri bir birbirine k›rd›rma ve
sonras›nda yeni müdahalelerde bu-
lunma planlar› içerisindeler. Bizler
emperylist sald›rganl›k ve teröre
karfl›, ezilen kitlelerin topyekün di-
renifle geçme ça¤r›s› ve prati¤i ol-
mal›y›z. Her nerede olursak ola-
lim, geliflmeleri do¤ru bir biçimde
kitlelere anlatmak ve onlar› em-
perylizme karfl› tutum içerisinde
olmalar›n› sa¤lamak acil görevdir.   

4 y›l›na do¤ru Irak iflgali! 
Savafl›n start›n›n verildi¤i Mart

2003 tarihinden bu yana iflgal alt›n-
daki Irak topraklar›, denilebilinirki
savafl›n en kanl› günlerini yafl›yor.
Ölü say›s› Birleflmifl Milletler
(BM) raporlar›nda gösterildi¤i gibi
olmad›¤› gerçekli¤i bir yana, sunu-

MARTI

Birgün öncesinin akflam›…Yani 18 aral›k akflam ha-
berlerinde katliamc› surat›yla Ecevit denilen bir cellat›n,
c›kt›¤› bir toplant› için yapt›¤› tek cümlelik bir aç›klamas›
„yar›n baflka bir gün olacak“. Emperyalistlerin, özellikle de
ABD emperyalistlerinin, güvendiklerini dillendirdikleri ve
Ecevit ad›ndaki bu yeminli ufla¤›nda emperyalistlerin gü-
venini bugüne kadar bofla ç›karmad›¤›n› dillendirmekten
kaç›nmad›¤› bu söylemi insan›n tüylerini diken diken
eden, tek cümlelik aç›klamas› kan dondurucu cinsindendi.
Yak›n tarih bilgisi güçlü olanlar›n her savafl ve katliam ön-
cesi Ecevit cellad›n›n iktidarda oldu¤unu elbetteki bilirler.

D›flarda Ulucanlar katliam›ndan bu yana süre giden,
aileler ve baz› sivil toplum örgütleriyle tabutluklara karfl›
yürütülen bir eylemlilik söz konusuydu. Cezaevlerinde 20
Ekim 2000 tarihi itibariyle üç örgüt ölüm orucu eylemiyle
F tipi hücrelere karfl› en üst eylem flekliyle karfl› durufla
geçtiler. Ölüm orucu bafllad›¤› günden beri, d›flardaki ey-
lemler ailelerin kayg›l› yürekleriyle sürdürüldü. Kayg›l›yd›-
lar… Çünkü ailelerimiz 1982 -84 ve 1996'lar› yaflam›fllar-
d›.Tecrübeleri, bilmenin prati¤inden de¤il, bizzat prati¤in
ö¤retici bilincinden geliyorlard›. Tecrübeleri, sahiplenme-
nin gücünü ve kazan›c›l›¤›n› ö¤retmiflti onlara. Eylem anla-
r›nda gözlerinin ›fl›ldamas›, birbirlerinin kolluk güçlerine
en aktif karfl› koyanla, pasiflik sergileyenleri espiriyle ka-
r›fl›k hafif alaya almalar› bundan. Kayg›lar› ise, bir yaflam›
yak›n›n› veya tan›d›¤›n› veya tan›d›¤›n›n tan›d›¤›n› veya sa-
dece devrimci ayd›nl›k bir yaflam›n fiziken yok olmas›n›n
a¤›rl›¤›n› ço¤u zaman çok yak›ndan bilmelerindendir. Ya-
flad›klar› topraklarda faflist iktidar kendi gibi düflünme-
yenlere yaflam hakk›n› tan›mad›¤›n› çok iyi bilmelerinden-
dir D›flarda operasyon söylentileri iyiden iyiye ayyuka ç›-
k›nca kayg›lar girdap fleklinde dönmeye bafllam›flt›. So-
nuçta aile idiler. Hiç bir karfl›l›k beklemeden sevdikleri ev-
latlar›n› ve yak›nlar›n› kaybetmek istemiyorlard›. Sadece
aileler de¤il, hiç kimse bir can›n yaflamdan kay›p gitmesi-
ni istemez. Yoldafllar›, devrimci mücadeleye gönül vermifl
olan kimse istemez. Mücadelenin kaç›n›lmaz bir tak›m so-
nuçlar› olaca¤›n› bilmek, ac›n›n meflrulu¤unu bilince ç›ka-
r›r hepsi bu. O ac›lar›n yok olmas› için mücadele seçilmifl-
tir.

Faflizm her yerde faflizmdir. Ülkeden ülkeye flekil de-
¤ifltirmez. Bazen taktiklerinde nüans farkl›l›klar› olsa da,
her zaman katliamc›d›r, kafatasc›d›r. Kimi zaman derele-
rin rengini kan ak›tacak kadar kurflundan k›l›çtan geçirir
insanlar›. Kimi zaman gaz odalar›nda katledilir; kimi za-
man ise yak›l›r f›r›nlarda. 19 Aral›k 2000 tarihi, yer Türki-
ye'de ise cezaevleri f›r›n olarak kullan›l›r, diri diri yak›l›r
insanlar veya insan eriten asitler dökülür tutsaklar›n üs-
tüne. Burunlar›, elleri, gözkapaklar›, saçlar› olmayan in-
sanlar haline getirir insanlar›. 

Faflizm ne ister? Kendi iktidar› alt›ndaki insanlara kor-
ku denizleri yaratarak sindirmek, köleler yaratmak. Katli-
amlara u¤ramak, tan›k olmak konusunda oldukça verimli
bir co¤rafyada yafl›yoruz. Bu ilk de¤ildi. Son da olmayacak.
Faflizm, emperyalizm ve gericilik ad›na ne varsa devam et-
ti¤i müddetçe yaflanmas› muhtemel fleyler. Kanla besle-
nenler sürekli kan ak›t›rlar. Ama bu kader de¤il elbette.
Bask›n›n oldu¤u yerde sürekli bir direnifl kendinide kaç›-
n›lmaz olarak gösterecektir. Türkiye co¤rafyas› katliamlar
konusunda verimli oldu¤u kadar, devrimci gelene¤i ve di-
renifl destanlar›yla da oldukça verimlidir. Bunun say›s›z
örnekleri vard›r ve olacakt›r da. 19 Aral›k kahramanl›k
haftas› da bunlardan biridir.

• • •
19 Aral›k saat sabah›n 04:30'u. Feryat figan halde ça-

lan telefon yüreklerimizi a¤z›m›za getirdi. Kötü bir fleyler
vard›. Bu saatte telefon çalmaz. Hayat› birfley olmasayd›
e¤er. Arayan bir gazeteci arkadafl: „tüm cezaevlerine ope-
rasyon bafllad›. Her taraftan bomba sesleri yank›lan›yor“
diyor. Tüm ev halk› ayakta. Herkes telefonlara sar›lm›fl bir
yandan k›yafetler giyiliyor. Ulafl›labilecek herkese telefon
ediliyor. Avukatlar aran›yor. Befl dakika içinde arabaya bi-
niliyor. Gecenin zifirili¤ini y›rtan bir patinajla araba hare-
ket ediyor. Saat 05. Bayrampafla Cezaevi yak›n›nday›z vara-
bilen tüm ailelerle birlikte. Cezaevinin dört kilometre uza-
¤›nda tutuluyoruz. Cezaevi tam daire fleklinde abluka ha-
linde. Her taraftan deniyoruz, yaklaflam›yoruz. Bomba ses-
leri ç›ld›rt›c›, kahredici, yak›c›. Dört kilometre uza¤›nda bi-
le bizler nefes alamazken. Hepimiz karga tulumba  sürülü-
yoruz bölgeden. Tüm kitle örgütleri IHD'de topland›. Saat
12'de Sultanahmet Meydan›'nda eylem konacakt›. Öylede
oldu. Ama bir araya henüz gelmifltikti, korkunç pervas›z
bir sald›r›yla yerlerde sürüklendik. Tutuklamalar›n say›s›
belli de¤il.

At›lan bombalar›n siyahl›¤› sanki tüm gökyüzünü kap-
lam›flt›. Ortal›k barut kokuyor, bomba kokuyor, kimyasal
kokuyor. D›flar›da ve içeride tam bir vahflet yaflan›yor.Vah-
fletin en koyusu içerde yaflan›yor. D›flar›da vahfletin ç›¤l›k-
lar› yükseliyor. Hiç bu kadar ç›lg›na dönmüflcesine insan
seli görmedim. Hiç bu kadar koyu çaresizlik yaflamad›m.
Ve  genç yafllarda olan hiç kimse bunlar› yaflamam›flt›. Ke-
limelere dökülemeyecek kadar dehflet bir tablonun orta

yerindeydik. Gözler yuvalar›ndan  oynam›flcas›na kofluflan,
bir bilgi k›r›nt›s› almak için  sa¤a sola y›ld›r›m h›z›yla gidip
gelen insanlar ve her yerde devlet terörü. Nefes alabiliyor-
muyuz bilmiyoruz. Bunu yaflayan biz miyiz? Fark›nda de¤i-
liz. Kurum sorumlular› sanki programlanm›fl gibi sadece
yap›labilecekleri yap›yor ve daha neler yap›labilir. H›zl› dü-
flünüp h›zl› h›zl› hareket ediyoruz... Ama. Ama yap›lan her-
fley yetersiz kal›yor. Hiçbir fley yetmiyor.  Düflman bir yan-
dan bombalar ya¤d›r›yor, di¤er taraftanda d›flar›n›n kor-
kusunu art›rmak ve ailelerin bir araya gelerek eylem yap-
malar›n› engellemek için avukatlar› aray›p, özellikle tem-
silcilerin isimlerini vererek öldürdüklerini, ailelerin bir an
önce cenazeleri almak için haz›rl›k yapmalar›n› söylüyor-
lar. Yani sald›r› içinde dahi düflman, psikolojik sald›r›s›n›
da ihmal etmeden sonraya b›rakmadan yap›yordu.

Herkes çocu¤unun derdinde. Yak›n›n derdinde. Ölüm
havada kol geziyor. D›flardakiler susmayan silah ve bom-
ba seslerinden ve dumanlar aras›nda görülmeyen cezaev-
lerinden kimsenin sa¤ ç›kabilece¤ini düflünemiyor. Ailele-
ri sakinlefltirmek her dakika zorlafl›yor. Herfleye, herkese
sald›r› isyan halindeler. Bir yandan devletin içeriye ope-
rasyonun yan›nda d›flar›y› da sonraya b›rakmadan sald›r›-
s›, psikolojik bombard›man›... Her dakika ailelerin ve her-
kesin sorular›na maruz kalan çok az say›daki kurum so-
rumlular› sorulara ve sald›ralara yan›t olmakta zorlan›-
yorlar. Bir tak›m örgütlemeleri yapmakta zorlan›yorlar.
Yetersiz kal›yorlar. Ayn› anda herfleye yan›t olmaya çal›fl-
mak ve yan›t bulmak. Ve tepki örgütlemek. Tepki göstere-
bilecekler do¤al refslekleriyle çocuklar›n›n, yak›nlar›n›n
yan›ndalar. Di¤erleri mi ? Yani ölüm orucuna bafllayan üç
örgüt ve di¤er örgütler mi? En çok sorulan ve canlar› ya-
nan, içleri kavrulan ailelerinin en çok sorduklar› sorular-
dan biri de buydu. Ac›lar›n› biraz olsun dindirecek bir ha-
reket bekliyorlard›. Ama yoktu. Devlet bu kadar kapsaml›
bir sald›r›da herfleyi düflünmüfl, ne içeriyi ne d›flar›y› bu
sald›r›dan mahrum b›rakmayacak herfleyi düflünmüfl ve
yapm›flt›. Hatta psikolojik sald›r›s›n›da gözard› etmemiflti.
Ama devrimciler cephesinden sadece aileleri, tutsak ya-
k›nlar› , ayd›n-demokrat insanlar ve sivil toplum örgütleri
d›fl›nda  bir fley  yoktu. Bunun bir sürü nedenleri olabilir,
vard›rda. Ama o durumda kimsenin bunlar› duymaya ta-
hammülü yoktu. Kavrayacak durumlar› da yoktu. Alg›lama
durumu minimum düzeydeydi. Bu da yaflanan ac› karfl›s›n-
da abart›lamazd›. Çünkü onlar aile idi. Militan bir bilinç
beklenemezdi.

Militan bir biliç beklenemezdi. Ama onlar ilk floku atlat-
t›ktan hemen sonra yine sokaklardaki eylemlerin içindey-
diler. Y›llar içinde yüreklerin ac›s›n› hep ayn› ilaçla iyilefl-
tirebilmifllerdi. ‹zleri hiç geçmesede. ‹lac›n ad›: Direnci ko-
rumakt›. Onlarda cenazelerimizi kald›r›p, cezaevlerindeki-
lerin götürüldükleri adresler belli olduktan sonra mes-
kenleri yine sokaklar oldu, yollar oldu. Öyleki  gençler, on-
lar›n yüzlerindeki ac› çizgilerin içindeki genç direniflle cofl-
tular. Coflturdular. Yollar analar›n sesindeki marfl ve tür-
külerle ilerledi. Devlet umutsuzlu¤un ve korkunun bomba-
s›n› att›¤›n› sanm›flt›. K›smi anlamda baflar›s›n› da sa¤la-
m›flt›. Bir operasyonda her fleyi en iyi flekliyle ördü¤ünü
düflünmüfltü. Unuttu¤u bir fley vard›. fiiddetin sürekli oldu-
¤u bir yerde umudu söndüremeyece¤i gerçekli¤iydi, unut-
tu¤u. Bazen umut ve hareketlilik göreceli olarak tökezle-
mifl olabilir; ama bitmez. Ac›lardan dam›t›larak ortaya ç›k-
m›fl umut ise kendisini süreklilefltirir. 

Yukar›da ac› yaz›lar›n sadece küçük bir bölümü yaz›l›.
Bu konu sadece bir yaz›n›n konusu olamayacak kadar da
derin. Tablonun karamsar oldu¤unun da fark›nday›m.
Ama fark›nda oldu¤um ve olmam›z gereken baflka bir du-
rum daha varki, oda fludur: Kendi gerçekli¤imizi abarta-
rak bir çözüme ulaflamayaca¤›m›z. Bugüne kadar belkide
yapt›¤›m›z hatalardan biri de, var olan gerçekli¤imize bi-
raz abartarak yaklafl›p, s›n›f bilincini gerekti¤i kadar yük-
seltemeyiflimizdir. Günü birlik politikalar eksenli bir faali-
yet yerine, gelece¤i hedefleyen politikalar üretmek zorun-
lulu¤u kendini dayatm›flt›r.

Dünyan›n en güzel sabahlar›n› yaratmak k›l›ç darbele-
ri aras›nda günefle yürümekle mümkün. Dünyaya güzellik
getirmek, kötülüklerin efendilerini al afla¤› etmek, kurflun-
lara, bombalara karfl› gül atmakla olmuyor. Olmad›¤›n› ta-
rih sahnesi bize ço¤u zaman ö¤retti. Ö¤retmeye devam
ediyor. Dünyan›n en güzel sabahlar›n› yaratma mücadele-
sinde ilerlerken yaflananlar asla unutulmamal› ve unut-
turmamal›. Çünkü o ac›lar›n, korkunun üzerine nas›l yü-
ründü¤ünün de göstergesi. S›k›flt›r›lm›fl mekanlarda cesa-
retin yüceleflti¤ini, faflist cellatlar›n  cüceleflti¤ini ve kor-
kusunu göreceksiniz. Dar mekanlara s›k›flt›r›lan kahra-
manlar›n ölüm mangalar› karfl›s›nda isyan› büyütüp,
umutsuzluk yasak s›loganlar›n› duyacaks›n›z. Duyuyorsa-
n›z e¤er, siz umudu ço¤altans›n›z. O zaman hemen yan›n›z-
dakinize elinizi uzat›n umudunuz zincirleme yan›n›zdakine
geçsin.Umudun oldu¤u yer karantinaya al›namaz, hiç bir
duvar ve en güçlü madde neyse, umudu hapsedemez. Bu-
güne kadar hiç bir cezaevi ve katliam bunu baflaramad›.
Çünkü umut sizsiniz. Umut bask› ve sömürünün karfl›s›n-
da alt›n ça¤a giden yolun inflaas›ndaki tüm silah ve politi-
kalar›n üretimidir.

UMUTSUZLUK YASAK OLSUN!Irak iflgali, Saddam'›n idamı
ve anti emperyalist durufl
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rüntüsüyle, yeni bir y›l›n on gününde yeniden efelelendiler. Ve 11 Ey-

lul’den bugüne idda ettikleri gibi, bir “terör tehdidi” alt›nda de¤il, ken-

dilerinin sistemli emperyalist bir terörle, halklara bayramda da kan ve

göz yafl› yaflatt›klar›n› ispatlayarak, yeni bir y›l›n dünya halklar› aç›s›n-

dan, bu sistemli emperyalist teröre karfl› bilinçlenerek, mücadele et-

mesinin objektif olarak yolunuda çizmifl oldular.

Bu durum 2006 y›l›n›n, dünyan›n bir çok cephesinde bir y›l boyunca

yaflanan gerçekli¤in, en aç›k ve yal›n özeti olarak yafland›. ‹nsan hakla-

r›ndan dem vuran emperyalistler, hiç bir devlet hukuku ve ahlak›na

s›¤mayan, daraa¤ac›nda gerçeklefltirilen ilkel bir infaz›n kurban› olan,

kendi eserleri olan bir eski diktatör flahs›nda, kendi do¤al çirkinlikle-

rini teflhir etmifl oldular. Bayramda ve yeni bir y›l›n öngününde, dara-

¤ac›ndaki küçük bir diktatöre yönelik öfke de¤il, onu bir donem besle-

yip, Irak ve Ortado¤u halklar›n›n bafl›na bela eden ABD emperyalizmine

ve onun devletcilik oynayan iflbirlikçi kukla Irak yönetimine tepki ve öf-

ke duydular. Bu öfkenin suç üstü yapt›¤›, gerçeklefltirilen  idam flahs›n-

da köfleye s›k›flan emperyalistler, Bush’un a¤z›ndan, “idam daha onur-

lu gerçeklefltirilebilinirdi” demek zorunda kald›lar.

‹flgallerin, dara¤açlar›n›n, hak gasplar›n›n, her türlü ekonomik sos-

yal y›k›m politikalar›n›n dizginsiz bir flekilde halklara dayat›ld›¤› 2006

y›l›nda, madalyonun birde öteki yüzü de vard› ki,  2007’ye umutla ve

coflkuyla girmenin tarihsel morel de¤erlerini sunuyordu insanl›¤a. Or-

tado¤u’da direnifl yal›n bir gerçeklikti. Ortado¤u halklar› Irak’ta, Filis-

tin’de, Lübnan’da, iflbirlikçi devletlerin sunak tafl›nda boyunlar›n› em-

peryalistlerin b›çaklar›n›n alt›na uzatan zavall› birer kurban olmay› red

ettiler. ABD emperyalizmi, tüm efelenme, “yeni Irak Stratejisi” gelifltir-

me manevralar›na, kuyru¤unu dik tutan afra tafralar›na ra¤men, ikin-

ci bir Vietnam ç›kmaz›nda her geçen gün biraz daha y›pran›p, yenilgi-

ye, yada o anlama gelecek kaç›fla haz›rlan›yor. ABD destekli siyonist ‹s-

rail devleti, kuruldu¤u günden bu yana, tarihinde ilk defa, BM’ye kendi-

si ateflkes karar› al›nmas› tavsiyesinde bulundu ve derhal bu karara

uyarak, Hizbullah’›n füzelerinden serseme dönmüfl bir vaziyette cephe-

yi terk etmek zorunda kald›.

2006 y›l› Orta Dogu’da böylesine anti-emperyalist bir direnifli maya-

larken, Atlantik’in ötesindeki k›tada, Latin Amerika’da anti-ABD’ci re-

formcu hükümet ve devlet baflkanlar›n›n seçilmesiyle, Latin halklar›n›n

emperyalizme karfl› derinden derine besledikleri öfkelerini sand›kta

d›fla vurmalar›yla, bir baflka olumlu geliflmenin sinyallerini vermifl ol-

du.

Bir baflka cephe de, Nepal’de maocu gerilla savafl›, Nepal gericili¤i-

ni, belirlenen demokratik haklar›n anayasal yoldan güvence alt›na al›-

narak, yeni bir cumhuriyete uzanan yolda at›lan sessiz ama dev bir ad›-

m›n at›lmas›na sahne oldu. Halk Nepal halk›n›n sesinde “yeni bir dün-

ya mümkün” tarihsel belirlemesini, iyi niyetli bir iddia olmaktan ç›kar-

tarak gerçe¤e dönüfltürmenin aktörü olarak kendi rolerini oynayacak-

lar›n› gösterdiler. Halklara umut ve gerçek onurlu bir gelecek vaad

eden, insanl›¤›n geçmifl devrimsel birikimleri üzerinden yükselen, kur-

tulufla giden ve son yirmi otuz y›ld›r unutturulmak ve yok say›lmak is-

tenen yollar, yeniden aç›larak do¤rultu bir kez daha gösterilmifl oldu.

“K›r›nt› de¤il, dünyay› istiyoruz” diyenlerin sesi 2006 y›l›nda bast›r›l-

mak söyle dursun, Turkiye, Kuzey Kürdistan siyasal co¤rafyas›nda ya-

flanan geliflmelerin ›fl›¤›nda görülece¤i gibi, tüm yasaklama, göz alt›,

tecrit ve katliamlara ra¤men, direnmenin savaflman›n ve kazanmaya

iddali yürüyüfllerin sesiyle ço¤alarak büyümeye devam etti. Türk ege-

menlerinin pay›na ise, AB’ye girme hayellerini suya düflüren “ask›ya al-

malarla”, efendileri taraf›ndan, sahte umutlar› suya düflürülmüfl ve

kand›r›lm›fl iyi bir ufla¤›n, “bizede bu yapilirmi” fleklindeki kulaklar› t›r-

malayan s›zlanmalar› düfltü.

Yaflad›¤›m›z co¤rafya Avrupa ülkelerinde ise, sosyalist sistemin

“tehdidi” alt›nda, kendi halklar›na “sus pay›” olarak sunulan ve belirli

bir mücadelenin deste¤iyle bugünlere tafl›nan belli haklar, yeni bir sal-

d›r› tehtidi alt›nda. En aç›k biçimiyle, Fransa’da may›s ay›nda yap›lacak

cumhurbaskanl›¤› seçimlerinde burjuva bas›n›n birinci sayfadan

düflürmedi¤i Sarkozi’nin politikas›nda ifadesini bulan bu politik kon-

sept, baflta göçmenler olmak üzere, Avrupa ülkelerinde yaflayan tüm

emekçi kesimleri hedef alm›fl bulunuyor. Ancak unuttuklar› ve hesaba

katmad›klar› bir gerçek var ki, tarihinde Komunarlar›n gö¤e sald›ran

baflkald›r›s›yla egemenlere meydan okuyan tarihsel bir nesli içinden

ç›karm›fl Avrupa halklar› son noktada, duraca¤› ve direnerek ilerleye-

ce¤i yeri bilir. Dünyan›n tüm siyasal co¤rafyalar›nda oldu¤u gibi, Avru-

pa’da da iki cephe aras›ndaki mücadelede de kazan›lm›fl haklar için

ezilenler cephesi, soka¤›n yak›c› diliyle cevap verecek, ve dünya ezilen

cephesindeki tarihten gelen onurlu yerlerini alacalard›r. 

Dünya bu koflullar alt›nda tek bir seçenekle, umut seçene¤iyle ye-

ni bir y›la girdi. 2007 umudun büyüyerek dünya halklar›n› daha güzel

bir gelece¤e yaklaflt›ran yeni bir ad›m, halklar›n eyleminde yeni s›çra-

malar›n yafland›¤› bir basamak ve yenilgilerden, düflmanlar›na karfl›

verdikleri eski kavgan›n derslerinden ö¤renerek, daha biliçli ve keskin

mücadelenin kurmayl›¤›n›n her ülke cephesinde çözüme kavufltu¤u ko-

flullarda Nepal’in gösterdi¤i yeni yönelim içinde ve genifl ittifaklar› güç-

lü ordu bölüklerinin olufltu¤u halklar› cephesiyle girecektir. Bundan

hiç bir kuflkumuz yoktur.

2007’ye girerken bize düflen görev, geçmifl y›l›n deneyimlerini, yeni

y›l›n güçlü silahlar›na çevirecek bir biliç ve eylem donan›m›yla hiç bir

umutsuzluk ve tereddüte düflmeden, sars›lmaz bir do¤rultuda, iyiden

güzelden ve umuttan yana ne varsa kuflanarak yola devam etmektir.

Baflka da bir yol yoktur.

BAfi YAZI
2007’ye girerken...

Hükümet ad›na Baflbakan R. T.
Erdo¤an ve D›fliflleri Bakan› Abdul-
lah Gül; AB dönem baflkanl›¤› gö-
revini üstlenen Finlandiya baflkan›
Vanhanen’e K›br›s sorunuyla ilgili
olarak sunduklar› ‘çözüm’ önerisi-
nin “sözlü” haline hem AB bileflen-
leri itibar göstermediler, hemde
içerde kaosun büyümesine neden
oldu.

14-15 Aral›k tarihine gelmeden,
öncesi tarih cetvelini hat›rlatmakta
yarar var. AB ile Türkiye aras›nda
süregelen ‘AB’ye dahil olma’ se-
rüveni; Yak›n zaman önce AB ko-
misyonunun 8 Kas›m’da aç›klad›¤›
75 sayfal›k “ilerleme Raporu”
nda, K›br›s sorunu kritik nokta ola-
rak belirtilerek ileri sürülmüfl ve 6
aral›k tarihine kadar Liman vede
Havaalanlar›n›n K›br›s Rum kesi-
mine aç›lmas› için somut ad›mlar›n
at›lmas› istenmiflti. Ancak ne varki,
AB dönem baflkan›, belirtilen  tari-
hi beklemeden (ki AB Türkiye’den
bu noktada ad›m ç›km›yaca¤›n› çok
iyi biliyordu) 6 Kas›m’da yap›lma-
s› kararlaflt›r›lan toplant›, 29 kas›m
tarine al›narak erken gerçeklefltiril-
di. Bu toplant›da, Türkiye ile müza-
kere sürecinin 8 bafll›kta ask›ya
al›nmas› önerisi gündeme getirildi. 

AB komisyonu’nun 8 bafll›kta
ask›ya almak istedi¤i noktalar ise
flunlar; “Mallar›n serbest dolafl›-
m›”, “‹fl kurma hakk› ve hizmet
sunma”, “Tar›m ve k›rsal kalk›n-
ma”, “Bal›kç›l›k”, “Tafl›mac›l›k
politikas›”, “Gümrük Birli¤i”,
“çevre ve ifld›fl iliflkiler.” 

Öncelikle bir gerçe¤in alt›n› bir
kez daha çizmekte fayda var.
ADHK, Geçen dönem yürüttü¤ü
kampanyayla birlikte bu konudaki
ön görüflünü aç›k olarak Demokra-
tik Gündem say› 7’de söyle ifade
etmiflti. “Türkiye’yi yak›n dönem-
de alma olas›l›¤› tamamen im-
kans›zd›r. Uzun vadede, yine Em-
peryalistlerin kendi aralar›ndaki

ç›kar iliflkilerinin do¤uraca¤› ola-
s› durumlardan dolay› ‘evet’ de-
me zorunlulu¤u d›fl›nda, Türki-
ye’nin AB’ye girmesi tamamen
hayalden ibarettir.”,... ”Ne varki;
Tür devleti bu durmun fark›nda
olarak, uzun vadeye yayd›¤› bir
stratejik plan üzerinden kitleleri
daha çok takti¤ini güdüyor.”

Durum tamamen aç›k ve nettir.
Ölü do¤mufl bir AB gerçekli¤i ile
birlikte, 25’inde, her yan› y›k›k dö-
kük olan AB’nin, rahats›zl›klar›n›
onaracak çarelere ihtiyac› varken,
Türkiye’nin bu süreçte vede bu ha-
liyle kendilerine fazla faydal› ola-
m›yaca¤›n› da bilme durumundalar.
Kimi üyelerin kendi iç çeliflkileri
ve Türkiyedeki ç›karlar›n› gözete-
rek, Türkiye’ye arka ç›k›yor gibi
görünmeye çal›flmalar›, hiçbir fle-
kilde bu gerçekli¤i de¤ifltirmez.
Geçen dönem, Türkiye ile iyi iliflki-
lerde oldu¤u gösterilen vede söyle-
nen Almanya’yd›, Aral›k ay›nda
yap›lan AB difliflleri bakanlar› top-
lant›s› sürecinde, Türkiye ile müza-
ker sürecinin 8 bafll›kta ask›ya al›n-
mas›” karar›n›n ç›kmas›nda etkili
ülkelerden biri olmufltur. 

AB Emperyalistlerinin Türki-
ye’den talepte bulunduklar› madde-
lere bak›ld›¤›nda, tamam›yla eko-
nomik kaynakl› maddelerdir. Çok-
ça “Demokrasi”, “‹nsan haklar›”
savunucusu kesilen AB’nin 8 bafl-
l›kta ask›ya ald›¤› maddelerden bi-
rinin mutlaka insan haklar› ve de-
mokrasi sorunuyla alakal› olmas›
gerekirdi. Oysaki o çokça ad› edi-
len “demokrasi”, “‹nsan haklar›”
savunuculu¤u, gerçekte Abli em-
peryalistler için de bir de¤eri yok-
tur. Bütün mesele, ekonomik kay-
naklar üzerinde hakimiyetin sorun-
suz olarak nas›l kurulaca¤› yada ele
geçirilece¤i anlay›fl›ndan ibaret ol-
du¤u anlafl›l›rd›r. Bunun da ötesin-
de, blok içinde yer alan güçlerin,
bloktan ba¤›ms›z olarak kendi öz

ç›karlar›n› blok’un önüne geçirerek
en karl› pay› kendine nas›l kazand›-
raca¤› giriflim ve çabalar› sözkonu-
su olmaktad›r. 

ADHK’nin ; “Eme¤in özgür-
leflmesi ve Halklar›n Ba¤›ms›zl›¤›
için, Emperyalizme ve Emperya-
list Blok AB’ye Hay›r” bafll›kl›
kampanyan›n ö¤retti¤i ve kitlelere
sundu¤u anlay›fl bu noktada ayd›n-
lat›c› ve ö¤reticiydi.

• • •
“giderek daha çok geniflleme

plan›n› da önüne proje olarak ko-
yan AB denilen emperyalist
blok’un, emperyalist güçler ara-
s›nda öteden beri süre gelen Pa-
zar rekabetinin, sermaye ihrac›
yoluyla alan hakimiyetini kurma
girifliminin zorunlu sonucu ola-
rak, birinin di¤erinin etki alan›n›
daraltmma ve bütün pazarlar
üzerinde tek yanl› olarak etki gü-
cünü sa¤laman›n zorunlu sonu
olarak........” ABD emperyalistleri-
nin varl›¤› karfl›s›nda, kendilerinin
de bir güç olduklar›n› kabul ettir-
meyi hedefleyen bir emperyalist-
kapitalist birlik olarak ezilenlerin
karfl›s›na ç›kmaktad›r.”  Ne varki ;
egemen güçler bu gerçekli¤i gizle-
me çabas›ndad›rlar. Ne “medeni-
yetler çat›flmas›d›r”, nede “mede-
niyetler ittifak›”d›r.  Emperyalist ve
gerici güçler aras›ndaki ç›kar çat›fl-
malar› ve gerici ittifaklard›r. 

Emperyalist ç›karlar›n vede itti-
fak iliflkilerinin belirleyici özelli¤i,
ulusal ekonomiyi besler nitelikte
olmas› her koflulda hissedilen vede
bilinen bir durumdur. Sadece AB
aç›s›ndan olmay›p, genel tüm ser-
maye gruplar›n›n en büyük endifle
ve kayg›s› ekonomik kaynak soru-
nudur. Bugün ekonomok s›k›nt›la-
r›n›n “sorumlular›” olarak yabanc›-
lar› yada göçmenleri sebep olarak
gösteren bir AB’nin, böylece k›taya
yerleflmifl bulunan vede suçlu görü-
len yabanc›lar içinde ilk s›ralara
yerleflen Türkiye’lilerin, geldikleri
ülkeyi hangi mant›k silsilesi içinde
kabul etme samimiyetini gösterebi-
lir. 

Türk devletinin, ayr›ca hüküme-
tinin, AB’li emperyalistlerle karfl›-
l›kl› gösterdikleri bu iki yüzlü poli-

tikan›n, bahsini etti¤imiz gerici itti-
fak vede ç›kar iliflkileri üzerinde
yürüttükleri siyasal manevralar, bir
biçimde gerçekli¤i ört bafl etme ça-
bas›d›r. Hem bir yandan yaflad›¤›n
ekonomik sorunlar›n, iflsizli¤in,
toplumsal sorunlar›n faili olarak
“yabanc›”lar› gösterceksin, ama ay-
n› zamanda, “yabanc›”lar›n ülkesi-
ni üye olarak alacam diye vaadler-
de bulunacaks›n. Türk devleti bu
durumu bilmiyormufl gibi yaparak,
bir yandan elini çabuk tutarak, te-
kellerin ihtayaç alan› olan ekono-
mik taleplerini yasal reformlarla
yasal hale getirdi. Bununla kurtula-
ca¤›n› zannetti. Oysaki flimdiye ka-
dar sadece elini vermiflti, istenen
ise bedenin tümüydü. 

Bir kez daha alt›n› önemle vur-
gulamak gerekirse; Avrupa’n›n
‘sosyal devlet’i yo¤un s›k›nt› ve bu-
nal›ml› süreçlerden geçerken, insan
haklar› alan›nda son derece ciddi
ihlallerin yafland›¤› dönemleri ya-
flamaktad›r. Zaten ask›ya al›nan 8
madde içinde demokrasi sorunu ve
insan haklar› alan›nda bir tek cüm-
lenin yer almamas› bunun net kan›-
t›d›r. Kendisinde olm›yan›, ne bafl-
kas›na verebilir, nede ondan talep
edebilir. Iflte bütün meselenin dü-
¤ümlendi¤i nokta buras›d›r. Türki-
ye’den istedikleri ; daha çok ekono-
mik avantajlar›n sunulabilece¤i so-
mut kaynaklar›n sunulmas›d›r. 

Türkiye’yi emperyalistlere par-
selliyen Türkiye egemenleri, ülke-
nin bir bafltan bir bafla, içine girmifl
oldu¤u kötü durumu halka ›srarla
yans›tmama gayretinde olsalarda,
Son dönemlerde e¤itim, sa¤l›k ve
toplumsal yaflam alanlar›nda gün-
deme gelen skandallar›n, “hortum-
lar› kestik” derken, yeflil sermaye-
nin mevcut hükümetin güvencesi
alt›nda, halk›n dini ibadet alanlar›-
na kadar inerek, h›rs›zl›k, sahtekar-
l›k vede doland›r›c›l›kta s›n›rs›z bir
mesafe kadetmesi, Avrupa’n›n her
köflesine yay›lm›fl yeflil sermaye
vurgunu, “Ankara iyi niyetli giri-
flimine karfl›l›k alamad›”  sitemle-
riyle; ‘trenin’ daha fazla yol alam›-
yaca¤›n›, dil ucuyla da olsa kabul-
lenir duruma geldiler.

sayd› yinede bugünkü sonuçtan
farkl› bir fley ç›kmayacakt›. Zira
Saddam çoktan gözden ç›kar›lm›fl-
t›.

Özellikle dikkat edilmesi gere-
ken önemli hususlardan biride
Saddam’›n ölümünden sonra ka-
muoyuna yans›t›lan görüntülerde
kitlelere verilmeye çal›fl›lan gözda-

¤›d›r. Bizimle birlikte çal›flmayan,
bizlere karfl›t tav›r içerisinde olan-
lar›n sonu budur demeye gitiriyor-
du. Öte yandan Saddam’›n as›lma-
s› esnas›nda görüntülere yans›yan
bir di¤er önemli husus ise cellatlar-
dan birilerinin daha önce Saddam
tarf›ndan öldürülen fiii lideri lehine
sloganlar›n at›lmas›d›r. Buradanda

fiiilerle Sünniler aras›ndaki çeliflki-
leri derinlefltirmek ve ortam› ken-
disi olmasada savafl alan›na çevir-
mek ve buradan hesaplar› do¤rul-
tusundan ad›m ad›m ileriye git-
mektir. Olaylar tamda emperylist-
lerin çekmek istedikleri ratoda yü-
rüyordu. Saddam’›n as›lmas›ndan
bir gün sonra fiiiler ve Sünniler
aras›nda ç›kan çat›flmalarda, bir
çok sehir merkezinde karfl›l›kl› si-
lahl› çat›flmalar sonucu günde yak-
lafl›k 200 insan hunharca katledili-
yordu. Irak direnifl cephesi taraf›n-
dan „acilen iflgalci güçlere karfl›
genifl bir cephe oluflturulmas›“
önerisi çat›flmalar›n seyrini fazlaca
etkilememifl görünüyor.

Kürtler cephesinde ise, çeflitli
dönemler sad›k adam ve diktatör-
yas›ndan çektikleri bask›, zulüm,
katliamlar›n ac›s›yla as›lmas›na
adeta oh çekmektedirler. Onlar aç›-
s›ndan zalime zulüm kim ve nere-
den geldi¤i önemli de¤il, önemli
olan ayn› zulmü onunda görmesi-

dir. Böylesi dar, kin ve öfke dolu
düflünüfl tarz›, zalimin zulmünün
nerden kimler taraf›ndan „sad›k
adama“ yapt›r›ld›¤›n›n adresini,
mazlum Kürdistan halk›na yaln›fl
göstermek ve gizlemekten baflkada
bir ise yaramayacakt›r.

Sonuç olarak; Avrupa Demok-
ratik Haklar Konfederasyonu ve
onun tüm bileflenleri, emperya-
lizmin hegomanyas›na karfl›,
dünyan›n her bir yerinde, co¤-
rafyas›nda Anti Emperyalist
Cephe’nin geniflletilmesi ve bir-
lefltirilmesi görevini esas alma-
l›, kendisinin de ba¤l› oldu¤u
Dünya Halklar› Direnifl Harek-
ti’nin önemini en genifl kitlelere
ulaflt›rman›n bilinciyle hareket
etmelidir. 

� Emperyalizm Irak’tan Defol!
� Yaflas›n Enternasyonalizm!
� Kahrosun Dünya Gericili¤i-

nin bafl› Emperyalizm!

Türkiye’nin AB hayali bir kez daha
‘ask›ya’ tak›ld›!
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Haydar Karatas |  Zürich

“Vali, bir de çingene cellat buldu. Gece
12:00'de hapishaneye gittik. Farlarla çevreyi
ayd›nlatt›k. Mahkemenin 72 san›¤› var. San›k-
lar› ald›k. Mahkemeye götürdük. Çingene de
geldi. Adam bafl›na on lira istedi. “Peki” de-
dik. San›klar Türkçe bilmiyor. Mahkeme kara-
r› aç›klad›. Yedi kifli ölüm cezas›na çarpt›r›l-
m›fl. Karar okununca hükmü iyi anlamad›lar.
“‹dam Tüne” diye bir vaveleyle koptu. Seyit
R›za'y› ald›k. Otomobilde benimle polis Mü-
dürü ‹brahim'in aras›na oturdu. Jeep jandarma
karakolunun yan›ndaki meydanda durdu. Seyit
R›za sehpalar› görünce durumu anlad›:

-Asacaks›n›z, dedi ve bana döndü:, “sen
Ankara'dan beni asmak için mi geldin? Bak›fl-
t›k. ‹lk kez idam edilecek bir insanla yüz yüze
geliyorum. Bana güldü. Savc› namaz k›l›p k›l-
mayaca¤›n› sordu. ‹stemedi. Son sözünü sor-
duk. K›rk liram ve saatim var. O¤luma verirsi-
niz, dedi. 

Bu s›rada F›nd›k Haf›z as›l›yordu. Asarken
iki kez ip koptu. F›nd›k Haf›z'›n idam› bitti.
Seyit R›za'y› meydana ç›kard›k. Hava so¤uktu
ve etrafta kimseler yoktu. Ama Seyit R›za,
meydan insan doluymufl gibi sessizli¤e ve bofl-
lu¤a hitap etti:

“Evlad› Kerbelay›h. Bi hatay›h. Ay›pt›r.
Zulümdür. Cinayettir, dedi. Benim tüylerim
diken diken oldu. Bu yafll› adam rap rap yürü-
dü. Çingeneyi itti. ‹pi boynuna geçirdi. San-
dalyeye aya¤› ile tekme vurdu, infaz›n› ger-
çeklefltirdi. .. ihtiyar›n bu cesaretini takdir et-
mekten kendimi alamad›m. “

Mustafa Kemal'in genç ‹çiflleri Bakan›  ‹h-
san Sabri Ça¤layangil'in  hat›ralar›nda yer alan
bu bölümü kaç kez okudu¤umu ben dahi bil-
miyorum. Sat›r aralar›nda arad›¤›m anlamlar,
hüzünler her seferinde bende de¤iflik ça¤r›fl›m-
lar yapm›flt›r. Elaz›¤ Bu¤day meydan›n›, odun
pazar›n› her gördü¤ümde bu yoksul Dersim
köylüleri akl›ma gelir. Sanki o sabah bende

orada, o so¤uk sonbahar havas›n› solumufl ve
idam›n sesi genzime yap›flm›flta bir daha git-
memifl gibi bir hissiyat duygusuyla kaç kez
uyand›¤›m› ben dahi bilmiyorum. Asl›nda
ölüm kavram›n›n kendisi dahi yeterince etkile-
yici bir olgu, inanan da inanmayanda her ne-
dense bu do¤all›¤› kabul etmemekte direnir. O
halk türküsü güzel hicvetmifltir bu gerçe¤i,
“ölüm allah›n emri ayr›l›k olmasayd›.” Evet
hepimizin hayat›nda ayr›l›klar, ölümler vard›r.
Söz konusu ölümse, en zorudur. Cüzdan›m›z-
da tafl›r gibi, hep yan›m›zda tafl›r›z bu ac›y›. 

Ama ne yaz›k ki, ölüm sadece bir ayr›l›k
de¤ildir. Ölüm modern mant›¤›n dizgesinde,
ölüm olman›n ötesinde bir çok anlama sahip-
tir. Akli mant›k ölümün önünde diz çöktü¤ü
gibi, ölümle övünür de, ki belki de anlafl›lma-
s› en güç duygu da burada yatmaktad›r. Ço¤u
kez bir ölüm olmaktan çok, bir propagandaya
dönüflen bu bitim an›, toplumlar› hep derinden
sarsm›fl ve kendine ait yeni bir dil yaratm›flt›r.
Frans›z devriminin lideri Robes Pier Kral Lud-
wig'i  Paris Walissels meydan›nda giyotine
gönderirken üç y›l sonra kendisinin de ayn› gi-
yotine gidece¤inden habersizdi. 

Doksanl› y›llarda ‹zmir Buca hapishanesin-
de tutukluyken, cezaevinin emektar bir gardi-
yan› ile, 1980 darbesinin son idamlar› olan H›-
d›r Aslan ve ‹lyas Has'›n idam edilifllerini sor-
mufl ve bu gardiyan yine bize idam›n gerçek-
leflti¤i o sabah ayaz›n› flöyle anlatm›flt›…

“‹lyas'› birkaç hafta önceden Burdur ceza-
evine götürmüfllerdi. O zamanlar as›lacaklar
alt hücrelerde tutuluyorlard›. Sabah saat üç gi-
bi, savc› iki çingene yan›nda garnizon komuta-
n› cezaevine geldi. Ben o gün gece vardiyas›n-
dayd›m. Önce iki adli mahkumu hücrelerden
almaya gittik. Biri biz daha hücrenin kap›s›n›
açar açmaz bay›ld›. Di¤eri kalorifer borusuna
yap›flm›fl, sökemedik. Askerler geldi, yok
adam demirle bir olmufl. Savc› geldi. Yok, sa¤-
l›k kontrollerine götürece¤iz, idam art›k yok,
bilmem ne diller döktü. Neyse götürdük. Dara-

¤ac› müflaade hücreleri ile idare binas›n› ba¤-
layan ara yere kurulmufl. ‹pleri görünce dizle-
rinin ba¤lar› çözüldü zavall›lar›n. Ben öyle
gözler görmedim. Kocamanlard›. Sonra H›d›r'›
almak için savc› ve garnizon komutan› H›d›r'›n
hücresine kadar gittiler. Kap› aç›l›r aç›lmaz,
koluna girmek isteyen askeri itti. Ben kendim
gelirim,dedi. Hücredeki arkadafllar›na devrim-
ci fleyler söyledi. Ayn› anda  tüm arkadafllar›
kap›lar› vurmaya, marfllar söylemeye bafllad›-
lar. Babam o nas›l bir fleydi… adam yürüdü,
çingeneyle tokalaflt›, Türkler ve Kürtlerle ilgi-
li bir fleyler söyledi. ‹pi boynuna  geçirdi… '

Buda bir cezaevi gardiyan›n›n idam tan›kl›-
¤›. 1994 y›l›nda o günkü cezaevi günlü¤üme
böyle not etmiflim. Bir içiflleri bakan› ile, bir
gardiyan›n tan›kl›¤› bende hep benzer bir ça¤-
r›fl›m yapm›flt›r. Kifli her kim olursa olsun, is-
ter yoksul Dersim Köylüsü ister, ölüme de¤il
de bir dü¤ün salonuna gider gibi dara¤ac›na
giden Deniz Gezmifl ya da Devrimci Yol'un yi-
¤it s›ra neferileri H›d›r Arslan ve ‹lyas Has ol-
sun, ölüme gidenlerin ölüm karfl›s›ndaki tu-
tumlar›, idam kurbanlar›ndan çok cellatlar› öl-
dürmüfltür.  Ancak bugün, idam›n kendisi de
etki alanlar› da bir hayli geniflledi. Öyle ki,
Saddam'›n idam görüntüleri bir anda dünyan›n
öte ucunda izlenir oldu. Saddam'›n ölüm karfl›-
s›ndaki flaflk›nl›¤›, ama zorbalara boyun e¤mez
tutumu, bu yerel zorban›n h›flm›na u¤rayanlar›
dahi etkilemedi¤ini kim söyleye bilir? Onun
yerel az›nl›klara, Kürtlere, _iilere, muhaliflere
yapt›klar›n› herkes bir tarafa b›rakt›, haf›zalar-
da Saddam'›n boynuna geçirilen bu amerikan
ipi kald›. Evet belki, bu cehennemi Saddam'›n
kendisi yaratt›. Bu dara¤açlar›n› halka karfl›
kullananlar da gene bu diktatörlerin kendisiy-
di. Seyit R›zalar› asan Mustafa Kemaller, H›-
d›r Arslanlar› asan Evrenler, Leyla Kas›mlar›
asan Saddamlar…

Ancak size önerim, siz siz olun diktatörle-
rinizle duygusal ba¤lar kurmay›n. ‹yisi mi dik-
tatörleri asmay›n efendiler… B›rak›n kals›n
kara kara heykelleri meydanlarda. Kals›n ki
çocuklar görsün onlar› ve onlar› yaratan zihni-
yetin sahiplerini… Belki utan›rlar _ililer dans
ederken diktatör Pinoshet'in ard›ndan.

Fetih KOÇ

Berrak gök mavisinden kar ta-
ne tane düflüyordu yere. Duygular
pelte pelte kaplan›yordu beyaza...

Bugünkü düzenden uzaklaflt›k-
ça, duygular›n aflk›n berrakl›¤›yla
özgür akan o mavi munzur k›y›-
s›nda toplan›yor bilge gülüfllü ka-
d›nlar...

Güneflli, s›cak günler yerini
rüz¤arl› ya¤murlara ve oradan tipi
kara b›rakm›flt›. Kufllar uçufluyor,
turnalar göç ediyor, da¤ keçileri
da¤lar›n zirvelerini mesken eyle-
miflti. iklimlerin de¤iflmesiyle do-
¤adaki bütün canl›lar kendi yaflam
eylemine geçmifllerdi. Bu eylemin
seyrine dalan gamze gülüfllü Yur-
danur flöyle diyordu “insan›, do-
¤ay› ve aflk› irdaledi¤imizde ufku-
muz yar›nlara giderek zincirlerin-
den koparak özgür kad›n› da do-
¤uraca¤›n› nas›lda gösteriyor.” Ve
ard›ndan Melahat tamaml›yordu
sözü “her fley sevgi ve paylafl›m›n
ürünü oldu¤unu, ve bizde bunlar›
halk›m›za vermek için birer gö-
nüllü y›ld›z savaflç›s›y›z” diyor-
du... Ben bunlar› duyumsuyor,
dinliyor ve bir insan olarak kendi-
mi irdeliyordum.  

Kaç gün, kaç ay, kaç y›l oldu
düzenden yada kökünden kopma-
mak? Bilemiyorum. Bir süre hep
böyle düflündüm durdum haberi
duyunca vede okuyunca... Bilemi-
yorum yüre¤imizdeki s›z›lar› din-
dirmek içinmidir bu yazmalar›m.
Yada vicdanen duydu¤um utanc›-
m›n bana yükledi¤i demokratl›k
borcumu ödemekmiydi. Ödedimi
acaba bu yaz›y› yazmakla..?

Sonra foto¤raflarda gördüm
Yurdanur ve Melahat'›. ‹kisininde
omuzlar›n› kaplam›flt› zülüf telli
saçlar›. Duraksad›m aniden; acaba
parmaklar› her tetik düfltü¤ünde
neler düflünüyorlard›. Peki ya ben,
ya biz ne düflünüyorduk..? sonra
s›rt›m› duvara yaslad›m durdum,
düflündüm, düflledim ve kendi
kendime m›r›lland›m ve sordum
kendime soruyu “bu flehrin yanan
gece sokak lambalar›nda, yada sa-
bah›n tan vaktinde fliir yazsam,
veya bir filmin sanaryosunu tasar-
lasam hayalimden bu demokratl›k
görevimi yerine getirmifl oluyor-
muyum? Ard›ndan 8 Mart'a bir
panele kat›l›p fliir okusam bu in-
sanl›k s›nav›ndan geçermiyim? ”

Peki bunlar› hersene yapm›yor-
muyum? Yap›yorum. Öyleyse ne-
den hep ayn› fleyi düflünüyorum.
Bu benimkisi biraz bencillik de-
¤ilmi? Evet, kesinlikle kökündeki
damardan, dal›ndaki yapra¤a ka-
dar bencillik...

�     �     �

30 nolu bildiriyi yeniden aç›p
okuyorum. Hemen ard›ndan Yur-
danur ve Melahat'›n yaflam serü-
venine göz gezdiriyorum. Mela-
hat bir erkek yoldafl›na flöyle de-
mifl “yoldafl sen fluan güç olan›
seçtin. Ama yaflam›n en güzel ve
en anlaml› olan› seçtin. Çünkü in-
sanl›¤›n ›fl›k kayna¤› sevgi, payla-
fl›m ve bilinçtir. Bu bilinci top-
lumda paylafl›m aflk›yla harmala-
n›p yo¤ruldu¤unda o zaman in-
sanl›k gerçek özgürlük ›fl›klar›yla
tan›flacak. ‹flte, biz bunun yaflam
bulmas› için ezilen halk›m›z›n gö-
nüllü iflçileriyiz”  demifl. Evet,
zorlu bir süreçtir hayat. Kolay
olan tek fley ona ilgisiz kalmakt›r.
‹lgisiz kalanda hayattaki güzellik-
leri kay›b etmifl demektir. Ya bu
zorlu sürece omuz verip hayat›n
güzellikleriyle tan›flaca¤›z. Yada
ilgisiz kal›p anlams›z bir hayat›n
içinde debelenip duraca¤›z. Önü-
müzde duran bu iki seçenekten
mutlaka birini seçece¤iz, bu tama-
men yüregimizdeki duygularla ve
beynimizdeki bilince ba¤l›d›r.

Ülkemizin gerçekli¤inden
kaynaklanan, baflta egemen s›n›f›
ve buna pareler olarak erkek ege-
menli¤i kad›n üzerinde her zaman
bir bask› mekenizmas› mevcuttur.
Burda kad›na biçilen roli hiç yaz-
maya gerek varm›? Evimizin için-
de Annemizin durumunu ele al›r-
sak, ülkemizde kad›n›n vahim du-
rumunu rahatl›kla görebiliriz. 

Önümüzdeki 8 Mart, Newroz,
24 Nisan, 1 May›s, 6 May›s ve 18
ay›s'a Melahat ve Yurdanur'lar›n
bilinç ruhuyla kuflanarak sar›lal›m
bu anlaml› günlere. Ve ard›ndan
halaylar›m›z›n rotas›n› onlar›n yü-
rüdü¤ü patika yollar›na çevirelim.
Art›k her fliirimiz, her türkümüz
ve her okudu¤umuz kitap da¤
kokmal›. Ki Yurdanur ve Melahat
yoldafllar›n sesine ses olabile-
lim....     

Not: Yurdanur ve Melahat 15
Ocak 2005 de Mazgirtde faflizmle
girdikleri çat›flmada MKP-HKO
saflar›nda flehit düfltüler...

Yurdanur ve Melahat 

Devrimci parti ve örgütler  Avrupa
Birli¤i üzerinde tart›flmalar yürüterek,
Avrupa Birli¤i’nin geçmifl ve gelece¤i
hak›nda görüfllerini kitlelere sunmakta-
lar. Avrupa Birli¤i’nin geliflmesi soru-
nunda temel iki farkl› düflüncenin oldu-
¤u bilinmektedir. 

Avrupa Birli¤i’ne Türkiye’nin üyeli¤i
tart›flmalar›nda  özelikle her kesim Av-
rupa Birli¤i’nin ekonomik geliflmesi ve
sermayesinin yay›lmac› gücü üzerinde
tart›flmalar yapt› ve de yapmaktad›r.
Biz bu yaz›m›zla Avrupa Birli¤i’nin yay›l-
madaki esas yönünü teflkil eden Avrupa
Birli¤i’nin ordulaflmas› üzerine k›sa bir
de¤erlendirme yapaca¤›z. Çünkü bu so-
run kongremizdede tart›flma konusu ol-
mufl farkl› fikirler ortaya ç›km›flt›.

Bilinmektedirki sermayenin dünya
çap›nda ezilen ve sömürge ülkeleri ili¤i-
ne kadar sömürmesi ve rahatça yay›l-
mas›, sermayeyi  koruyan ve onun
önündeki engelleri temizleyen ve de em-
peryalist sermayenin kul kölesi olan as-
keri örgütlemeler gerekmektedir. Bu
askeri örgütlemeler olmazsa ezilen
halklar›n direnci k›r›lamaz veya gerile-
tilmez. Sermaye ezilen halklar›n kanlar›
üzerinde dolafl›m sa¤lar bu da sömürü,
talan, soygunla birleflen, zor, fl›ddet,
katl›am, soyk›r›mlar v.s iç içe yürür. Ta-
rih bu ac› gerçekleri ezilenlere göster-
mifl, bugün ise Irak’da Afganistan’da ve
Balkanlar’daki emperyal›st iflgallerde
bu gerçe¤i birkez daha görmüfltür.

2000’le bafllayan süreç, Avrupa Birli-
¤i’nin s›n›r gümrüklerinin kald›r›lmas›,
ekonomik yasal önlemlerin ayn› seviye-
de tutulmas›, tek para birimine gidilme-
si yani içte tüm Avrupa Birli¤i ülke dev-
letlerinin kabul eti¤i ad›m ad›m yürülü-
¤e koyduklar› iç yasla birlikte, uluslara-
ras› yay›lma stratejik birli¤ide sa¤lam›fl
oldu, birlikte hareket etmeleri üzerinde
anlaflma sa¤land›. Bu birliktelik bir bü-
tünlük de¤ildir, emperyalist güçler ar-
s›nda çeliflkide sürekli mevcut olacak-
t›r. Avrupa Parlementosu’nda ç›kan ka-
rarlara bak›l›rsa en önemli bölümü Av-
rupa Birli¤i’nin d›flda geliflmesini olufl-
turmaktad›r. Yani Avrupa Birli¤i’nin ye-
ni ülkeleri kendi içine almas›, ikincisi

Avrupa Birli¤i’nin d›flda yay›lmas›n›
oluflturmaktad›r. ‹ki yönlü geliflen Avru-
pa Birli¤i, birincisi kurdu¤u Avrupa Bir-
li¤i pakt› içine ülkeleri alarak onlar›
kendisine ba¤l› k›larken, ikincisi dünya
pazar kavgas›na akt›f kat›larak pazar
aramaktad›r. Üstte belirti¤imiz her iki
yönlü yay›lman›n jandarmal›¤›n› yapan
askeri güç gerekmektedir, bu olmazsa
uzun süre ezilen halklar›n mücadeles›
karfl›s›nda duramaz. Her emperyal›st
gücün bu tür askeri güçleri vard›r, an-
cak Avrupa Birli¤i’nin denetimi alt›ndaki
askeri güç uluslararas› pakt biçiminde
geliflmiflt›r.

Avrupa Birli¤i’nin yay›lma emelleri
eskiden beri mevcuttu. Varflova ve NATO
aras›ndaki dengeler gere¤i, Avrupa ül-
keleri NATO’nun yan›nda yer alm›fl bu-
nun flemsiyesi alt›nda kalm›flt›r. Varflo-
va blokunun da¤›lmas› ve Almanya’n›n
birleflimiyle Fransa ve Almanya aras›n-
da tarihsel iliflkiler ve antlaflmalar her
iki devlet Avrupa Birli¤i’nin içinde haki-
miyetli¤ini koruyarak, 11 Eylül akebinde
ABD ile birlikde kendi ç›karlar›n› koru-
yarak dünya paylafl›m mücadelesine
girmifllerdir. 11 Eylül sonras› Avrupa

Birli¤i yanl›zca ekonomik yay›lmac›l›kla
yetinmediler, askeri olarakda yeni me-
safeleri katletdiler. Yeni üstler kurarak,
ABD üstlerini birlikde kulanma hak›n›
elde ederek, Avrupa Birli¤i’nin askeri
yay›lma gücünü sa¤lam›fllard›r. 

Avrupa Birli¤i’nin askeri gücünün
kurulmas› 2. Dünya Savafl›’ndan sonra
gündeme geliyor, bu askeri güç NA-
TO’nun güçlenmesi çerçevesinde ele al›-
n›yor.

2. Dünya Savafl› akebinde sömürge
ve yar› sömürgelerde sosyalist dalga
geliflmifl, sosyalist blok Avrupa emper-
yalistlerin kap›s›na dayanm›flt›r. Bunu
gören emperyalist güçler NATO’yu güç-
lendirerek sosyalist blok önünde engel
oluflturmak istemifllerdir.

1950’de ‹ngiltere Baflbakan› Winston
Churchil sosyalist blokun yay›lmas› ve
önünde engelin oluflturmas› ve özelikle
sosyalist demokrasiye sahip olan ülke-
lerin Avrupa’da Bat› Almaya’ya sald›r-
mas›n› engelemek için Avrupa Birli-
¤i’nin savunma hatt› oluflturmas›n›
önermektedir. O dönem Alman ordu-
sundaki yenilgi ve Almanya’n›n ABD ve
‹ngiltere’nin k›skac› içinde olmas› Al-
manya’n›n kendisine özgü ve has askeri
birimlerini oluflturam›yordu.

1950 Churcil’in yapt›¤› öneri üzerine
Almanya Baflbakan› CDUlu Konrad- Ade-
nauer ABD ile bu teklif üzerinde görüfl-
meler yap›yor, ABD’nin de önerisiyle
1951’de Almanya’da Bundesgrenzesc-
hutz yani bugünün polis ordusu kurulu-
yor. 

1952’de ‹talya, Fransa ve Alman-

ya’n›n üzerinde anlaflt›¤› Avrupa’n›n bir-
likde savunmas› pakt› kuruluyor, bunun
esas amac› sosyalist ülkelerden gelen
sald›r›lara karfl› birlikde hareket et-
mekti. 1952’de kurulan bu pakt 1953’de
Avrupa’n›n politische gemeinschaft,
1970 Europesche politische suzammen
arbeit 1991’de Mastrich Anlaflmas›’yla
GASP yani Avrupa’n›n birli¤in d›flta sa-
vunmas› ve güvenli¤ine  dönüflmüs
1993’den beri yürürlüktedir.

Do¤u blokunun da¤›lmas›yla aç›lan
yeni pazarlara Avrupa Birli¤i askeri ola-
rak müdahalede yetersiz kalmas› (ki bu
yönlü halen bugüne özgü tart›flmalar ol-
makta 2006’da Alman genarellerinden
baz›lar› Almanya’n›n Balkanlarda ve Af-
gan›stan’da aktif olmad›¤›n› aç›klamas›
yapm›flt›r.) sonucu yanl›zca GASP ile ye-
terli derecede d›fl ülkelere müdahale
edemeyeceklerini  görmeleri sonucu,
1992’den beri çokca tart›fl›lan ESVP Av-
rupa güvenli¤i ve savunma sistemi 2000
y›l›nda yürülü¤e soktular. ESVP,
GASP’n›n bir parças›d›r. 2000 y›l›nda ku-
rulmas›yla Avrupa Birli¤i’ni oluflturan
ülkeler aras›nda bafl gösteren çeliflkiler
daha fazla su yüzüne ç›kt›. ‹ngiltere’nin
tavr› oluflan askeri oluflum ESVP  NA-
TO’yla birlikte hareket etme iste¤i idi.
Hatta Avrupa ordusunun denetimine su-
nulan asker ve savafl araçlar›nda bile
‹ngiltere o dönem sorun yaratm›flt›. ‹n-
gilter Avrupa ordusnunun denetimine
12.500 Asker,18 Gemi, 72 Savafl uca¤›
vermifltir.

Avrupa Birli¤i içinde ve uluslarara-
s›nda derin stratejik hatt› olan GASP ve
ESVP  askeri örgütlenme NATO’dan ba-
¤›ms›z hareket etmekte uluslararas›n-
da operasyonlara  kat›lm›flt›r. Avrupa
Partentosu’nun bilgilerinde bu örgütle-
meler Avrupa d›fl›nda 12 operasyona
kat›ld›klar› dile getirmifllerdir, bunlar›n
bir bölümü eski Yugoslavya’daki silahl›
direniflleri bast›rmad›r, di¤erleri ise
gizli tutulmufltur. Ancak baz› söylentiler
Avrupa ordusunun Afganistanda’da yer
ald›¤› söyleniyor.

Avrupa ordusunun denetimi alt›nda
60.000 civar›nda asker ve çok güçlü tek-
nik araçlarla donanan ordu mevcutdur.

NATO’nun d›fl›ndada hareket etme, di-

¤er ülkelerde operasyon düzenleme

hakk›n› elde etmifltir. Ancak bugünkü

dönemde halen NATO karfl›s›nda de¤il

onla birliktedir. Bu da ekonomik ve as-

keri güç sorunudur.

Avrupa Birli¤i’nin bügünkü askeri

ordusu  bafltada belirti¤imiz gibi 2. Dün-

ya Savafl› sonras›, d›flta ve içte geliflen

komünist tehlikeye karfl› kurulmufl ve

esas› Nato’nun bir parças› oluflturmufl-

tur. Ancak halen böyle oldu¤unu yani

NATO’nun bir parças› oldu¤unu söyle-

mek do¤ru mudur. Bizce hay›r, emper-

yalistler ars›ndaki iliflki ve çeliflkiler

sermaye ve ç›kar iliflkisiyle ilintilidir. Av-

rupa’n›n askeri stratejik ordusunun

amaçlar› birincisi Avrupa sermayesinin

bekçili¤ini yapma ve ulusal ve s›n›fsal

hareketlere karfl› savaflmay› olufltur-

maktad›r. 

Dünya çap›nda  askeri pakt olan

GASP ve onun parcas› ESVP h›zl› askeri

güç olarak geliflen oluflumdur. Bu aske-

ri oluflum içinde ‹ngiltere oldu¤u sürece

ki olacakt›r, sürekli ABD ve NATO yanl›s›

ibre olacakt›r. Ancak geliflme Avrupa

Birli¤i’nin ABD yanl›s› seyir içinde olma-

d›¤› NATO’nun gölgesi d›fl›nda hareket

ettiklerini gösteriyor. Bugün ABD’ye

muhtaçlar ancak geliflmelere bak›l›rsa

Avrupa odusu ABD’nin kulland›¤› tekn›k

donan›m›n› kend›s› kuruyor. Her savafl-

da kullan›lan uydu sistemlerin tümü

ABD’nin denetimindeyd›. Bilgi al›m›

ABD’nin denetimiyle oluyordu halen böy-

ledir. Avrupa Birli¤i’nin  kendisine özgü

kurduklar› uydu sistemleri 2010 y›l›nda

bitimiyle askeri olarak da  Avrupa Birli-

¤i’nin ekonomik ç›karlar› gere¤i ESVP

(Avrupa Ordusu) NATO’nun d›fl›nda ha-

reket edecektir.

Diktatörleri de Asarlar!

Avrupa Birli¤inin ordulaflmas›
üzerine k›sa de¤erlendirme.
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Bülent Ecevit’in, “Derin devlet hâlâ var. fiimdi daha tehlikeli,”  dedi¤i koordinat-
larda öncelikle fluradan bafllayal›m: 

Türkiye’de Gladio olmad›¤› söylenemez. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda Türkiye
NATO’ya girince, Sovyetler Birli¤i ve müttefiklerine karfl› Bat›’n›n savunma sistemine
dahil edilmifl oldu. Bu süreçte, bütün NATO ülkelerinde oldu¤u gibi Türkiye’de de Gla-
dio tipi gizli bir örgütlenmeye gidildi¤i anlafl›l›yor. 

Türkiye’nin bu örgütlenmede özellikle önemsendi¤i kuflkusuzdur. Çünkü Türkiye,
NATO’nun en do¤u karakolu olmas› yan›nda, NATO ile Sovyetler Birli¤i’nin öncülü¤ün-
deki Varflova Pakt› ülkeleri aras›ndaki toplam s›n›r›n üçte birine de korumal›k yap-
mak durumundayd›. Aç›k anlat›m›yla, bu co¤rafi konumu nedeniyle Türkiye, Sovyet
tehdidine en aç›k NATO üyesiydi. Türkiye’deki Gladio tipi gizli NATO örgütlenmesinin
bu nedenle oldukça faal oldu¤u aç›k. Geriye dönüp bak›l›nca, bunu görmek isteyen
her göz, rahatl›kla fark edebilir. 

Yurtiçinde kargafla yaratmak amac›yla çeflitli operasyonlara baflvuruldu¤u art›k
s›r de¤il. Bu operasyonlar›n tarihi de oldukça eskiye gidiyor. 6 Eylül 1955’te Mustafa
Kemal’in Selanik’teki evine bomba at›lmas› ve hemen ertesinde baflta ‹stanbul olmak
üzere Türkiye’nin dört bir yan›nda Rumlar› ve genel olarak gayrimüslim yurttafllar›-
m›z› hedef alan olaylarda Türk Gladio’sunun yönlendirici etkisi, deyim yerindeyse
gün ›fl›¤›na ç›km›fl bulunuyor. 

Sonras›nda, 12 Mart 1971 müdahalesi ve 12 Eylül 1980 darbesi süreçlerinde sa¤
terör eylemlerinin önemli bir bölümünde Gladio damgas› inkâr edilemez. Daniele
Ganser’in ‘NATO’nun Gizli Ordular›’ adl› kitab›nda, Türkiye, ‘gerilla birimleri ve Gizli
Ordu Rezervleri’nin kurulmas›na fazlas›yla uygun bir ülke’ olarak tan›mlan›yor. Ayr›-
ca, Türkiye’deki Pantürkizm hareketinin bu amaçla stratejik olarak ABD taraf›ndan
nas›l kullan›laca¤›na da dikkat çekiliyor”du... 

Geçerken ekleyelim: “Kemal Yamak’›n Do¤an Kitap taraf›ndan yay›mlanan an›la-
r›, 12 Mart 1971 muht›ras›ndan sonra 1974’te iktidara gelen Ecevit’in baflbakanl›k dö-
neminde varl›¤›ndan haberdar oldu¤u, ‘Özel Harp Dairesi’yle ilgili yeni tart›flmalar›
gündeme tafl›d›.

Kemal Yamak’›n an›lar›, Susurluk’ta  ortaya ç›kt›¤› gibi ‘derin devlet’in yasad›fl›
operasyonlarda kimi ‘vatansever’ unsurlardan yararland›¤› gerçe¤ini ortaya koyu-
yor.

Özel Harpçi, Gladio ya da Derin Devlet. Ad› ne olursa olsun, bu gizli örgütlenmele-
rin ‘milliyetçilik’ ad›na kullan›lmas›n›n günümüzdeki sonucu ‘çeteleflme’ oldu...” 

Söz konusu “çeteleflme”ler; devletindi; “kurtlar vadisi kahramanlar›”n›nd›...
Örneklersek...
“Haluk K›rc›: Yedi idaml›, iki kez yanl›fll›kla sal›nd›...
Oral Çelik: ‹pekçi ve Papa’da kilit, art›k ifladam›...
Mehmet fiener: A¤ca ile beraberdi, yarg›lanamad›... 
Yalç›n Özbey: A¤ca ile beraberdi, hiç yarg›lanmad›... 
‹sa Arma¤an: Befl cinayet, bir gasp, 7 y›l yatt›...
Bünyamin Adanal›: Yedi idam, 1999’a dek firari... 
‹brahim Çiftçi: 4 idam karar›ndan sonra beraat...
Mustafa ‹zol: 12 idam›, bir 20 y›l› var, serbest...
12 Eylül öncesi bir dizi suçun sorumlusu K›rc›, Arma¤an, fiener, Çelik, Adanal›, Os-

mana¤ao¤lu gibi isimler, ya yakalan›p kaçt›, ya hiç yakalanamad› ve ço¤u k›sa süre
hapis yatarak kurtuldu...

Mehmet Ali A¤ca ve 12 Eylül öncesinde ayn› olaylara kar›flan ülkücü arkadaflla-
r› Türkiye’de hep bir ‘ç›k›fl yolu’ buldu. Susurluk kazas›yla iliflkilerinin küçük bir bö-
lümü ortaya ç›kan ‘flansl›’lar›n k›sa öyküleri:” 

MEHMET AL‹ A⁄CA: 1 fiubat 1979’da gazeteci Abdi ‹pekçi’yi öldürdü. 25 Haziran
1979’da gözalt›na al›nd›, 11 Temmuz 1979’ da tutukland›, 25 Kas›m 1979’da Maltepe
Askeri Cezaevi’nden firar ettirildi. A¤ca’ya, ‹pekçi davas›ndan 28 Nisan 1980’de idam
cezas› verildi. Kay›plara kar›flan A¤ca, Papa ‹kinci Jean Paul’e 13 May›s 1981’de sui-
kast giriflimiyle ortaya ç›kt›. Yakalan›p, müebbet hapis cezas›na çarpt›r›ld›. ‹talya’da
19 y›l cezaevinde kalan A¤ca, 14 Haziran 2000’de iade edildi, Kartal H Tipi Cezaevi’ne
konuldu. Yarg›land›¤› bir dosyadan zamanafl›m›yla kurtulan A¤ca, iki gasp suçundan
ise 36 y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›. 

ABDULLAH ÇATLI: Ankara Bahçelievler’de 7 T‹P’linin öldürüldü¤ü katliam›n plan-
lay›c›s› oldu¤u gerekçesiyle 1982’de g›yabi tutuklama karar› ç›kar›lan Çatl›, birkaç
kez gözalt›na al›nmas›na karfl›n her defas›nda kurtuldu. A¤ca’n›n kaç›r›lmas›n› plan-
layan, Papa suikast›na ad› kar›flan Çatl›, sadece Fransa ve ‹sviçre’de uyuflturucu,
sahte pasaport suçlar›ndan tutuklu kald›. 1990’da ‹sviçre’de tutuklu bulundu¤u Bos-
tadel Cezaevi’nden firar etti. Türkiye’ye sahte pasaportla giren ve serbestçe dolaflan
Çatl›, Susurluk’ta 3 Kas›m 1996’da öldü¤ünde polis flefi Hüseyin Kocada¤ ve DYP fian-
l›urfa Milletvekili Sedat Bucak’la birlikteydi. Çatl›’n›n üzerinden dönemin ‹çiflleri Ba-
kan› Mehmet A¤ar’›n imzas›n›n bulundu¤u silah tafl›ma belgesi ve yeflil pasaport ç›k-
t›.

‹SA ARMA⁄AN: Balgat’ta 1978’ de dört kahvenin taranarak 5 kiflinin öldürüldü¤ü
katliamla ad›n› duyurdu. Sald›r›n›n ard›ndan ‹sa Arma¤an, Mustafa Pehlivano¤lu, Na-
im Yan›k ve Mehmet Varm› yakalanarak yarg›land›. Arma¤an, Pehlivano¤lu’yla birlik-
te idam cezas›na çarpt›r›ld›. Arma¤an gasp suçlar› nedeniyle de 18 y›l hapis cezas›
ald›. Karar›n 1980’de onanmas›ndan 10 gün sonra Arma¤an ve Pehlivano¤lu Mamak
Askeri Cezaevi’nden kaç›r›ld›. 12 Eylül darbesinden sonra yakalanan Pehlivano¤lu 7
Ekim 1980’de idam edildi. 1992’de Almanya’da yakalanan Arma¤an’sa 30 May›s 1995’
te iade edildi. Aftan yararlanan Arma¤an 2002’de sal›verildi.

HALUK KIRCI: 24 Mart 1978’te Ankara’da savc› Do¤an Öz ile 9 Ekim 1978 günü
Bahçelievler semtinde 7 T‹P’li ö¤rencinin öldürülme eylemlerine kar›flt›. 1988’de Bah-
çelievler katliam› davas›nda idama mahkûm oldu. Ç›kar›lan ‹nfaz Kanunu’ndan yarar-
land› ve 26 Nisan 1991’de Bursa Cezaevi’nden ‘yanl›fll›kla’ tahliye edildi. 1992’de ev-
lendi¤inde nikâh flahitli¤ini Mehmet A¤ar yapt›. 1996’da ‹stanbul’da yakaland› ve ay-
n› gün firar etti. 10 Ocak 1999’da yakaland›. K›rc›, Susurluk çetesine üye olmak su-
çundan 4 y›l hapse mahkûm oldu. 18 Mart 2004’te yine ‘yanl›fll›kla’ tahliye edilen K›r-
c›, Ukrayna’da yakaland› ve iade edildi. K›rc›, flu an cezaevinde.

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

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

‹BRAH‹M Ç‹FTÇ‹: Savc› Do¤an Öz’ü öldürdü. Bahçelievler katliam›nda 7 T‹P üyesi
genci öldürdü¤ü iddias›yla yarg›land›. Dört kez askeri mahkemece idama mahkûm
edildi. Askeri Yarg›tay da her seferinde ‘eksik soruflturma’dan kararlar› bozdu. Dör-
düncü kez verilen idam cezas›, askeri Yarg›tay taraf›ndan onand›. Ancak bu sefer
baflsavc›l›k itiraz etti. ‹tiraz üzerine Daireler Kurulu tahliye karar› verdi. Çiftçi bera-
at etti. Ç›kt›ktan sonra ifl hayat›na at›lan Çiftçi MHP Genel Baflkanl›¤›’na da adayl›¤›-
n› koydu.

ORAL ÇEL‹K: Ad› 1978 ve 1979 y›llar›nda Malatya’daki cinayet ve bombalama olay-
lar›yla an›ld›. ‹pekçi suikast›n›n yönlendiricisi ve Papa suikast›n›n kilit ismi oldu¤u id-
dia edildi. 1985’te ‹sviçre’de Çatl› ve Mehmet fiener’le yakaland›. 14 Kas›m 1986’da
Fransa’da uyuflturucu suçundan üzerinde Bedri Atefl sahte kimli¤iyle yakaland›. Ger-
çek kimli¤i ortaya ç›k›nca ‹talya’ya iade edilen Çelik, yarg›land›¤› davadan beraat
edince 1996’da Türkiye’ye iade edildi. Hakk›ndaki davalardan bir k›sm› zamanafl›m›n-
dan düfltü, bir davas›nda da dosyan›n tamamen yok edildi¤i ortaya ç›kt›. Bir ara Ma-
latyaspor’a baflkanl›k yapan Çelik, flimdi ifladam›.

MEHMET fiENER: ‹pekçi suikast›nda A¤ca’y› yönlendirdi¤i ileri sürülen fiener’in
ad› Papa suikast›na da kar›flt›. Çatl› ile birlikte 22 fiubat 1982’de ‹sviçre’de, Nevflehir
Emniyet Müdürlü¤ü’nden Durmufl Utanmaz ad›na düzenlenmifl sahte pasaportla gö-
zalt›na al›nd›. Tutuklanan fiener, Kürt oldu¤unu ileri sürerek iade edilmemesini iste-
di, iade edilmedi. ‹pekçi’nin öldürülmesini azmettirdi¤i gerekçesiyle 20 y›l süreyle
aranan fiener’in g›yabi tutuklulu¤u, A¤ustos 1999’da zamanafl›m› nedeniyle kald›r›l-
d›. fiener böylece yarg›lanmaktan kurtuldu.

ÜZEY‹R BAYRAKLI VE RIFAT YILDIRIM: A¤ca ile birlikte Dr. Bedrettin Cömert’in
öldürülmesinde isimleri geçti. Papa suikast›nda Bayrakl›’n›n A¤ca’ya silah sa¤lad›¤›
iddia edildi. Bayrakl› ve Y›ld›r›m 1984’te uyuflturucu kaçakç›l›¤› suçlamas›yla Alman-
ya’da yakaland›. Uyuflturucu iflinde Çatl› ve A¤ca’n›n suç orta¤› Oral Çelik de vard›.
Ancak Türkiye’de idam cezas› oldu¤u için iade edilmediler. Bayrakl›, 1992’de Alman-
ya’daki sa¤ gruplar aras›ndaki uyuflturucu kavgas›nda öldürüldü. Y›ld›r›m 2002’de
Türkiye’ye iade edildi ve de¤iflen infaz yasalar› nedeniyle beraat etti.

YALÇIN ÖZBEY: A¤ca’n›n ‹pekçi olay›nda zanl› olarak yakaland›¤› s›rada sorgula-
n›rken fiener ve Çelik’in yurtd›fl›na ç›k›fl›ndan sonra verdi¤i isim olarak kamuoyu ta-
n›d›. Türkiye taraf›ndan yurtd›fl›nda k›rm›z› bültenle aranan Özbey, ‹pekçi davas›ndan
20 y›la kadar a¤›r hapis cezas› istemiyle tutuksuz yarg›lan›rken Almanya’da iki M‹T
görevlisinin ald›¤› ifadesinin ses kay›tlar›n›n imha edildi¤i ortaya ç›kt›. Özbey Türki-
ye’de hiç yarg›lanmad›.

ÜNAL OSMANA⁄AO⁄LU: Bahçelievler katliam› ve Kemal Türkler davas› san›¤›. 22
A¤ustos 1980’ de öldürülen D‹SK Genel Baflkan› Kemal Türkler’in katil zanl›s› olarak
aran›rken, 12 Eylül’den sonra yurtd›fl›na kaçt›. ‹nterpol’ün k›rm›z› bültenle arad›¤›
Osmana¤ao¤lu, 1999’da yakaland›¤› zaman y›llard›r Kufladas›’nda yaflad›¤› ortaya
ç›kt›. Bahçelievler katliam›ndan 7 kez idam cezas›na çarpt›r›lan Osmana¤ao¤lu, Türk-
ler suikast›ndan beraat etti.

BÜNYAM‹N ADANALI: T‹P üyesi 7 ö¤rencinin öldürüldü¤ü Bahçelievler katliam›na
kat›lmak suçundan uzun y›llar aranan Bünyamin Adanal›, 10 Ocak 1999’da Pendik’te
düzenlenen bir operasyon sonucu Haluk K›rc› ile birlikte yakaland›. Adanal› yakalan-
d›¤›nda Yakac›k’taki Hakteks Tekstil Limited fiirketi’nin sahibiydi. Adanal›, Ünal Os-
mana¤ao¤lu ve Haluk K›rc› gibi 7 kez idam cezas›na çarpt›r›ld›. Ayn› katliam›n g›yabi
tutuklu san›klar› Kürflat Poyraz ve Mahmut Korkmaz ise hiç yakalanamad›.

MUSTAFA ‹ZOL: 12 Eylül öncesi Urfa’da ‘afliret kavgas›’nda 12 kifliyi öldürmekten
12 idam ve 20 y›l a¤›r hapis alan ‹zol’un sürpriz tahliyesi, Haluk K›rc›’n›n serbest b›-
rak›lmas› için f›rsat yaratm›flt›.

Ve son bir fley daha: “So¤uk Savafl y›llar› boyunca, kan›tlanmam›fl olmas›na
ra¤men s›k s›k ‘sosyalistlerin’ Moskova’dan beslendi¤inin iddia edildi¤i Türkiye’de,
resmi bir kurum olan Özel Harp Dairesi’nin ABD taraf›ndan finanse edildi¤i aç›klan-
d›. Özel Harp Dairesi Baflkanl›¤›, Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› ve Özal döneminde
Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i görevlerinde bulunan emekli Orgeneral Kemal
Yamak, an›lar›n› derledi¤i kitab›nda Özel Harp için ABD’den her y›l 1 milyon dolar
‘yard›m’ sa¤land›¤›n› yazd›...” 

* * * * *
Küresel, bölgesel ve yerel ölçekli bu kokuflmuflluk dünyas›nda sadece Ökkefl ol-

mayan Ökkefl hepimize baflkald›r› yolunu göstermektedir...
O’nu Mercan’da yitirdi¤imizi sananlar yan›l›yor; O, yani Karay›lan soyundan bizim

Antepli Ökkefl; flimdi Nepal’de dövüflenlerle  Katmandu’yu kuflatanlar›n saf›nda hepi-
mizin özgürlü¤ü için omuz omuza savafl›yor...

Bize, hepimize, herkese; umudun imkâns›z› istemek oldu¤unu hat›rlat›yor...
Hem de kimileri çok fleyden ya da her fleyden vazgeçmiflken!
Kimileri “Amerikanc› Sol olmuflken”;  
kimileri D‹SK’i TÜS‹AD’›n “pefline takmaya” cüret ederken;  
kimileri “Özgürlük ve refah için yeniden AB heyecan›n› talep ediyorsan›z... ‹ster

emekçi olun, ister kamu çal›flan›... Kendinizi TÜS‹AD’›n yan›nda bulacaks›n›z. Yani ‘s›-
n›fsal çeliflki’ gündem d›fl›d›r,”  derken; 

kimileri “Bir zamanlar, ‘sol’ bir umuttu. Gelece¤in daha iyi olabilece¤ine dair (ro-
mantik de olsa) bir umut... Sol gitti ve yeri bofl kald›. Liberalizm art›k karfl› konula-
maz bir ideolojiye dönüfltü. Ve vahfli yar›flmac› düzeniyle, ‘altta kalan›n can› ç›ks›n’
anlay›fl›yla insanlar›n ço¤u için bir umut kap›s› açm›yor,”  çaresizli¤ine teslim olmufl-
ken;

Ökkefl bizlere amac›n insan(l›k)› “alt›n ça¤”a götürmek oldu¤unu hat›rlatt›...
Hani insanlar›n “senin” ve “benim” sözcüklerini bilmedi¤i; kimsenin kimseyi k›s-

kanmad›¤›; duvarlar›n, kalelerin, kulelerin olmad›¤› o “alt›n ça¤”›...
Unutulmas›n... Dünyan›n vicdan›, o “alt›n ça¤” özlemiydi...
Kimileri için o özlem bitti; “elveda” dediler... 
Yenik düfltüler; sonra da bak›n ne hâle geldiler. 
Hükmen ma¤lubiyeti kabullendiler, ma¤lubiyeti içsellefltirdiler; “sivil toplum” fe-

tiflizmine sar›ld›lar; kapitalizm ve emperyalizmden söz etmeyi, neredeyse ay›p sayd›-
lar; demokrasi mücadelesini AB sevdas›na endekslediler; Afganistan ve Irak iflgaline
yüksek sesle itiraz edemediler... 

Kürt meselesinin devrimci çözümünden, kemalizmle hesaplaflmaktan hep uzak
durdular...

Latin Amerika’daki isyandan, Nepal’deki halk savafl›ndan, Paris varofllar›ndaki
göçmen baflkald›r›s›ndan  hiç mi hiç hoflnut olmayan onlar; egemenlerin “terör” ve
“terörist” kavram›na esir düfltüler...

Meflru müdafaa hakk›, devrimci fliddet ve iflgale karfl› savafl gerçe¤ini kavraya-
mad›lar...

Nerede ve nas›l olursa olsun; bir yerde, eflitlik-adalet-özgürlük için, bir flekilde
bafllayan bir isyan, bir virüs gibi çevresine -umut saçarak- s›çrayacak, ço¤alacakt›r... 

K›r›k dökük söylenen iflsizlik, eflitsizlik, adaletsizlik sözcüklerinden gayr› net bir
cümlesi olmasa bile isyan er ya da geç kendine bir yol bulacak ve yeryüzüne yay›la-
cakt›r...

Evet, evet isyan, insanl›¤›n kendisi üzerinde uygulanan neo-liberal fliddete karfl›
verdi¤i fliddetli yan›tt›r ve yeryüzüne yay›lacakt›r. Bu ne bir dilektir ne de bir “bak›fl
aç›s›”; bu, gerçektir. 

Bu, piyasan›n tanr›laflt›r›ld›¤›, baflka bir dünyan›n mümkün oldu¤unun söylenme-

sinin tanr›tan›mazl›k say›ld›¤› dünyan›n sonuna yaklaflt›¤›m›z›n göstergesidir. 
Baflka bir dünyadan söz edenler, piyasan›n ve iktidar›n tanr›laflt›r›lmad›¤› bir

yeryüzünü kurmak isteyenlerdir...
Ve Ökkefl bunun en anlaml› kan›tlar›ndad›r...
fiunu da ekleyeyim: Hiçbir zaman “demode” olmayan sosyalizm  art›k her zaman-

kinden daha fazla güncel...
Örne¤in, “2005 y›l›nda zengin ülkelerde özellikle Avrupa’da da sesleri yükselme-

ye bafllad›; y›l›n ikinci yar›s›nda, Fransa, ‹talya, Belçika’da genel grev düzeyine ulaflan
iflçi hareketleri yafland›. Fransa’da Avrupa Anayasas›’n›n reddedilmesi ve yoksul/
göçmen gençlerin ayaklanmas›,  hareketlili¤in h›zla toplumun di¤er kesimlerini de
içine almaya bafllad›¤›n› gösteriyordu. Anayasa konusunda Avrupa halk› Fransa hal-
k›yla ayn› ruhu paylafl›rken göçmenler konusunda hemen tüm AB ülkeleri, Prof. Wal-
lerstein’in The Guardian’da vurgulad›¤› gibi, ayn› sorunlarla karfl› karfl›yayd›lar...” 

‹spanya’dan Fransa’ya böyle bu...
‹spanya’n›n kuzeyindeki Bask bölgesinin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele eden ETA ör-

gütü yay›mlad›¤› bildiride, silah b›rakmak için flartlar öne sürüldü. ETA, “Bask ülke-
sine kendi kaderini tayin etme hakk› verilmeli ve Bask’a karfl› olan devletin güvenlik
güçleri etkisiz hâle getirilmeli” flartlar›n› dile getirdi. Bildiride ayr›ca, ETA’n›n, örgüt
içinde silah b›rakma ça¤r›s›nda bulunan cezaevindeki 8 eski liderinin kovuldu¤u
aç›kland›... 

Korsika’da Fransa’dan ayr›lmay› savunan örgütlerden FLNC-UC, adadaki kamu bi-
nalar› ve üst düzey memur lojmanlar›na düzenlenen son 22 sald›r›n›n sorumlulu¤u-
nu üstlendi ve yeni sald›r›lar için “savafl birliklerini konuflland›rd›¤›” uyar›s›nda bu-
lundu. Frans›z bas›n›na gönderilen bildiride, “Korsika halk›n›n, Frans›z devleti tara-
f›ndan sömürgelefltirilmesine karfl› ç›k›laca¤›” belirtilerek “Bu konudaki siyasi ve as-
keri mücadelenin devam edece¤i” kaydedildi... 

Ayr›ca Fransa’da, hükümetin borç bata¤›ndaki devlete ait feribot flirketi SNCM’yi
(Korsika Milli Akdeniz fiirketi) özellefltirme plan›, küçük çapl› bir isyan yaratt›.  Fran-
sa’n›n SNMC’nin özellefltirilmesine yönelik planlar, Korsika’da, Fransa’ya karfl› isya-
n› yeniden ateflledi... 

* * * * *
fiimdi etraf›m›za iyice bakal›m; gerçekle yüzleflmekten korkmayal›m... 
Türkiye’de öne ç›kan görüngü fludur: “Bütün toplum çaresiz ve güvensiz.
As›l yoksulluk, as›l cehalet bu de¤il mi? 
Bir türlü hesap soramayan toplum. 
Hiçbir zaman ödeflemeyen toplum. 
Karanl›kta ellerini ovuflturup yeni hesaplar yapanlar. 
Onlar› sessizce seyreden çaresizler, güvensizler. 
As›l yoksullar, as›l cehalet içindekiler. 
Silkinip kendine gelemeyenler. 
Gücünü bilip gösteremeyenler. (...)
Ama her zaman, çaresizlik kendi çaresini yarat›r. 
Biz haz›rlanarak bekleyelim...” 
Haz›rlanmak için yeniden siyaseti toplumsallaflt›rarak sokaklara, da¤lara ç›ka-

ran ütopyalara ve cüretine muhtac›z...
An›msay›n: “Edip Cansever, ‘Yok düfl kuracak vakit bile/ Her fleyi bir yana b›ra-

k›yoruz söylene söylene’ dizeleriyle ac› bir gerçe¤e dikkat çeker. Sahi, düfl kurmaya-
l› ve düfllerimizi gerçeklefltirme gayretinde olmayal› ne kadar oldu?” 

“Hayat›n pek kar›fl›k oldu¤unu herkes bilir de, insan›n sinsi, kinci, intikamc› de-
dikodunun kurban› olmaktan kurtar›lmas›n›n bir yolunu bilen var m›? ‹nsanl›¤a ütop-
ya gerek. ‹nsan› yaln›zca ütopya kurtar›r. Ama ütopyas›n› tank sesinin gürültüsüyle
uyanarak yitirenlerin ifli zordur.

Teslimiyeti anlatan kitaplar, yaz›lar, tasar›lar hep verili koflullarla düflünmeye
al›flm›fl beyinlerin ifliydi. Malzeme; kum, kireç, tu¤la, kiremit ve harç, hep beynimizin
içindeki muhafazakâr geçmiflten gelirdi. ‹nsan›n bu geçmiflten gelmeyen, geçmiflten
gelmedi¤ini flaflarak gördü¤ü, yaflad›¤› günden ve gelecekten gelen ilk ciddi ütopya-
s› sosyalizmdir. Yaparken ö¤reniyor, yaflarken kuruyor, yan›l›yor ve yeniden kuruyor-
duk. Sonra rüzgâra verdik onu. 

Peki bitti mi ütopya? 
Bitmez, ama yine de gerçe¤i teslim edelim, iflimiz zordur: Sald›rgan›n ahlâki de-

¤erleri y›pranm›flt›r. Yaflar Kemal’in anlatt›¤› dürüst insanlar, çoktan ‘o güzel atlara
binip gittiler’...” 

Gittiler; gittiler ama giderken de hepimize bizim Ökkefl gibi yükseklerde tutulan
k›z›l bir kavga sanca¤›n› emanet ettiler...

O sanca¤› yükseltip, onun gölgesinde “Mutlu isek nas›l›n›, mutsuz isek nedenini
anlayarak yaflamal›y›z... Hep birlikte nas›l yaflayaca¤›m›z› düflünmeliyiz...”  

Eklemeden geçmeyelim: “‹stemek ile yapmak aras›nda dört temel olas›l›k vard›r: 
‹stedi¤ini yapmak, 
‹stedi¤ini yapamamak, 
‹stemedi¤ini yapmak, 
‹stemedi¤ini yapmamak...”
Bunlardan birincisini seçerken de “Neleri istedim ve yapt›m? 
Neleri istedim de yapamad›m? 
Neleri hiç istemedi¤im hâlde yapt›m? 
Neleri istemedim ve yapmad›m?”  sorular›n› net biçimde yan›tlamal›y›z...
Diyeceklerimi toparl›yorum: “Hiçbir fley söylememek, konuflmak kadar siyasal

bir eylemdir. Masumiyet diye bir fley yok ve herhangi birimizin mükemmel olmas› ya
da bütünüyle sistemden ayr› durmas› hiçbir anlam ifade etmiyor. E¤er bir bankaya
para yat›r›rsam, bu para bomba ve barajlar›n yap›m›na harcanacak. Vergi ödedi¤im
zaman, gerçekleflmesine karfl› oldu¤um projelere yat›r›m yapm›fl oluyorum. Ben in-
sanl›¤›n iyili¤i için kampanya yürüten, bütünüyle suçsuz bir insan de¤ilim. Ancak bu
saf olmama hâline ra¤men, hiçbir fley söylememek mi, yoksa bir fleyler söylemek mi
daha iyidir? Bir insan, bu gidiflata kap›lmamak için ne yeterince güçlüdür ne de ye-
terince güçsüz. Ço¤umuz dünyan›n iflleyifl biçiminden dolay› bütünüyle tuza¤a düfl-
müfl durumday›z. Hepimizin elleri kirli..” 

Tekrar ediyorum:
“Uzak bak›fllar b›rakm›flt›n›z arkan›zdan
Akmam›flt› göz yafllar›n›z
Bo¤az›n›zda dü¤ümlense de hasret
Kimse
Kimsesiz kalmas›n diye
Gitmifltiniz iflte
Nice umutlara gebeydi bu topraklar... Nice düfllere,
sevinçlere... Kalk›p gidenler vard›; kendi ömrüne
sürülenlerden olmamak, aynalara utanmadan bakabilmek için.
Ard›nda analar, dostlar ve belki de sevdal›lar b›rakarak...
S›rt›nda, kendili¤inden yüklendi¤i bir dolu hayat›n mutlulu¤u
ad›na, kendi ömrünü yok sayarak...”  
dizeleriyle betimlenen bizim Ökkefl hepimize bu kirlerden kurtulman›n, ar›nma-

n›n yolunu iflaret ediyor...
T›pk› Um Nidal Ferhat’›n fedakârl›¤›yla... 

9 fiubat 2006 00:11:50, Ankara.
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Bas›na ve Kamuoyuna! 

Almanya'da  hak gasplar›n›n hergün art›¤› bu dönemde, devrimci ve
demokrasi güçlerine de efl zamanl› sald›r›lar gelifliyor. Alman Polisinin,
sald›r›, tutuklama, ev bask›nlar› vb. art›k olagan bir seyir izlemektedir. 15
Kas›m da tutuklanan Süleyman fiahin'ini, Anadolu federasyonuna ba¤l›,
dernek ve üyelerine yönelik sald›r› ile devam etmektedir.

Anadolu Federasyonuna ba¤l› dernekler ve çal›flanlar›n›n evleri 28 ka-
s›m günü, sabah saat 06.30 civar›nda hiçbir gerekçe gösterilmeden bas›-
larak üye ve yöneticileri gözalt›na al›nm›fl, dernek malzemeleri da¤›t›l-
m›fl ve el konulmufltur. 28.11.2006 Sal› günü, polis taraf›ndan bas›lan
derneklerde, üyelerin ve yöneticilerin evlerinde, say›s›n› daha ö¤reneme-
di¤imiz bir çok kifli gözalt›na al›nm›fl, hakarete u¤rad›ktan ve fifllendik-
ten sonra bir ço¤u serbest b›rak›lm›flt›r. Demokratik zeminde mücadele
yürüten Anadolu Federasyonuna dönük bask›nlar›nda gözalt›na al›nan
Avukat A. Düzgün Yüksel, Hasan Subafl› ve ismini ö¤renemedi¤imiz iki
kifli halen serbest b›rak›lmam›flt›r. 

Almanya'da efl zamanl› olarak 28 Kas›m sabah›; "Stuttgart Anadolu
Halk Kültür Evi", "Köln Halk Kültür Evi" ve "Berlin Irkç›l›¤a Karfl› Mü-
cadele Derne¤i" ve bir çok eve bask›n düzenlenmifl, bask›nlar esnas›nda

ADHK Genel Konseyi, 16 Kongresin'den sonra önüne bir dizi siyasal
kampanyalar›n yan›s›ra, örgütsel duruma iliflkin belirledi¤i, kurumlar›-
m›z›n oldu¤u yerlerde öneminin kavranmas›, olmayan yerlerde ise ku-
rumlaflmaya gidilmesi perspektifinden hareketle, bu dönemde ‹sviçre ve
Avusturya'da federasyonlaflma çal›flmalar›n›n 17. Kongreye kadar sonuç-
lanmas› hedeflenmifltir. Bugüne kadar ‹sviçre'de kurum olarak komite
düzleminde çal›flmalar›n yürütülmesi bir eksiklik olarak görülmüfl ve bu
eksikli¤in giderilmesinde önemli bir rol oynayaca¤›ndan dolay› ‹sviçre
Demokratik Haklar Federasyonu-Örgütleme Komitesi (IDHF-ÖK) ku-
rulmufltur.

‹sviçre Demokratik Haklar Federasyonu-Örgütleme Komitesi, ‹sviç-
re'nin kendi özgül durumuna, flartlar›na uygun bir flekilde hareket ederek,
sürece iliflkin flu çal›flmalar› önüne koymufltur:

• Basel Zürich ve Friebourg bölgelerinde bileflen-komite kitle top-
lant›lar› düzenlenecek

• Yine üç bölgede dernekleflme çal›flmalar›na h›z kazand›r›lacak

Federasyon Kongresi örgütlenecek, 
Tarih 13 Nisan 2007
Yukar›da temel bafll›klar alt›nda yürütülecek faaliyetlikler, bölgelerde

yap›lacak toplant›larda ortaya ç›kacak iradeyle dahada güçlendirilmifl
olunacakt›r. Bu anlam›yla ‹DHF-ÖK'si bileflen ve komiteler baflta olmak
üzere tüm kitlesine flu ça¤r›y› yapmaktad›r: Faaliyetliklerimizin derli ol-
mas›, bir çat› alt›nda yürütülmesi, bizleri, da¤›n›k çal›flma tarz›ndan ç›-
karacak, denetimli, esas olarak kitlelerin sorunlar›na e¤ilmede daha güç-
lü bir iradeyle müdahale edilmifl olunacakt›r. Bundan hareketle önümüz-
deki süreçte bölgelerde gerçeklefltirilecek toplant›lar›n canl› ve tart›flma-
l› geçmesini sa¤lamak, moral motivasyon aç›s›ndan önemlidir. Görevle-
rimizin bilincinde olmak, kitlelerin sorunlar›na e¤ilmede en belirleyici
özelliktir. Her bir bireyimiz bu durufl içerisinde hareket edece¤ine olan
inanc›m›z tamd›r.

‹DHF-ÖK (‹sviçre Demokratik Haklar Federasyonu 
Örgütleme Komitesi)

24 Kas›m 2006

KAMUOYUNA! 
Alman devleti, politik s›¤›nma-

c›lara, hak ve özgürlüklere kendi
yasalar›n› ve alt›na imza att›¤› ulus-
lararas› antlaflmalar› çi¤neyerek
sald›rmaya devam ediyor. Son dö-
nemlerde artarak devam eden bu
hukuksuzlu¤a 15.11.2006 tahrihin-
de Almanya'da yaklafl›k 10 y›ld›r
siyasi s›¤›nmac› statüsünde yasal
oturum hak›na sahip olan Süley-
man fiahin'i, Türk devleti'nin iade
talebi do¤rultusunda tutuklayarak
yaflanan hukuksuzlu¤a yeni bir hu-
kuksuzluk daha eklemifltir. Ç›kar›-
lan ''Anti-terör yasalar›'' ile yasalafl-
t›r›lmaya çal›fl›lan hak ve özgürlük-
lerin gasp› Alman emperyalizmi
flahs›nda emperyalizmin demokra-
si, insan haklar› maskesini y›rtmak-
ta, emperyalizmin i¤renç yüzünü
aç›¤a ç›karmaktad›r. Süleyman fia-
hin Türkiye'de siyasi düflüncelerin-
den ve aktif siyasal kimli¤inden
ötürü bir çok defa iflkenceli sorgu-
lardan geçirilmifl ve 12 Eylül aske-
ri faflist darbesinin ürünü olan
DGM 'lerde yarg›lanarak hukuksuz
bir flekilde tutsakl›k yaflam›flt›r.
Tutsakl›k yaflad›¤› hapishanede bir
gurup devrimciyle birlikte gerçek-
lefltirdi¤i özgürlük eylemiyle öz-
gürlü¤üne kavuflan Süleyman fia-
hin, Türkiye’de yaflama koflullar›
kalmamas›ndan dolay› Almanya'ya
gelerek siyasi s›¤›nma talebinde
bulunmufl ve siyasi s›¤›nmac› statü-
sünde oturum hak› alm›flt›r. Tama-
men yasal bir stattüde Almanyada
kalan Süleyman fiahin, flimdi Türk
devleti'nin iade talebi do¤rultusun-
da 15 Kas›m 2006 tarihinde

Hildesheim flehrinde Alman po-
lisi taraf›nda tutklanarak hapise ko-
nulmufltur. Alman devletinin bu ka-
rar› Ayn› zamanda Alman devketi-
nin iki yüzlülü¤ünün ifadesidir. Al-
man devleti 12 Eylül askeri faflist
cuntas›n›n ürünü olan DGM'lerin

kald›r›lmas› noktas›nda bir yanda
aç›klamalarda bulunurken ,di¤er
yanda bu faflist mahkemelerin ver-
di¤i kararlar› esas alarak siyasi s›-
¤›nmac› durumunda olan devrimci
ve demokrat insanlar› ''terorist''
damgas›yla iade etmeye çal›flmak-
tad›r. Suleyman fiahin'ni ve binler-
ce devrimci, demokrat, yurtsever
insan, iflkenceli sorgulardan sonra
bu mahkemelerce yarg›lan›p ceza-
evlerine konulmufltur. Bu kararlar›
esas almak bu faflist mahkemelerin
iflledi¤i insanl›k suçuna ortak ol-
makt›r. Suleyman fiahin'n iadesi
durumunda bu onun için iflkence ve
F tipi tecrit hücrelerinde tecr›t ve
izalas›yon içinde ölüme gönderil-
mesi demektir. Tüm devrimci de-
mokratik ve ilerici kamuoyunu Al-
man devletinin gerek kendi iç hu-
kukunu, gereksede alt›na imza att›-
¤› uluslar aras› cenevre sözleflmesi-
ni çi¤neyen bu politikalar›na karfl›
mücadele etmeye ve Süleyman fia-
hin'n iadesini engelmek için yap›la-
cak tüm eylemliklere aktif flekilde
kat›maya ça¤›r›yoruz...

• Süleyman fiahin Derhal 
Serbest B›rak›lmal›d›r..!

• Tüm Siyasi S›¤›nmac›lar ve 
ilticac›lar üzerindeki 
Bask›lara Son Verilmelidir...!

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

http://www.adhk.de • e-mail: info@adhk.de

Yeni Y›l Vesilesiyle...
28 Aral›k 2006

Bir y›l› daha geride b›rak›rken
büyüyen kürselleflmenin yaratt›¤›
açl›k, yoksuluk, iflsizlik, savafl ve
sald›r›lar›na karfl› bir mücadele y›-
l›n› daha tamamlam›fl olduk.

2006 y›l› dünya halklar› ve ezi-
len mazlum uluslar›n katili ABD
emperyalizmine karfl› mücadele
y›l› oldu. Ezilen halklar ve ezilen
Uluslar aras›ndaki çeliflki keskin-
leflmifl, globalleflen kapitalist sis-
temlerde yoksul ve zengin ayr›m›
gittikçe derinleflmifltir. Avrupa k›-
tas›nda hak gasplar› ve terör yasa-
lar›yla yaflam alanlar›m›z daralt›l-
mak isteniyor.

Buna karfl› güçlü karfl› koyufl-
lar örgütlenmemifl olsada tav›rs›z-
da kal›nmad›, kal›namazd›. Asya-
da gündeme oturan Nepaldeki
mücadele gelinen aflamada olufltu-
rulan ikili hükümetle dünya halk-
lar›na bir baflka dünyan›n müm-
kün oldu¤unu göstermifltir. Keza,
Filipin, Peru, Hindistan'da ki mü-
cadeleler olmak üzere Ortado¤u
ve Irak'daki ulusal hareket karfl›-
s›nda emperyalistler kendi yenil-
gisini gizleyemediler.

2006 y›l›nda emperyalistler,
ezilen halklara karfl› yürütükleri
anti terör sald›r›lar oluflturdu. Bu-
nun bir parças›da yaflad›¤›m›z Av-
rupa ülkelerinde sürmektedir.
Ekonomik boyutu ezilen halklarin
kendi mucadelesi sonucu elde
etikleri haklar, yeni yasalarla azal-
t›larak ellerinden al›nmak isteni-
yor. ‹flçi haklar› t›rpanlam›flt›r.
Ekonomik yoksuluk ve sa¤l›k ala-
n›nda ç›kar›lan kanunlar ve me-
zarda emeklilik Avrupa emperya-
lislerin sald›r› boyutunu göster-
mifltir. Siyasal haklar toplu sözlefl-
meler, dernek yasalar› v.b kanun-
lar deyifltirilmekte emekçilerin ör-
gütlenmesi zorlaflmaktad›r. Em-
peryalist bask› ve sald›r›lara karfl›
mücadele eden devrimci demok-
ratik kurumlara operasyonlar dü-
zenlenmifl, siyasi s›¤›nmac›lar tu-
tuklanm›fl, k›sacas› ilericileri sin-
dirme haraketine giriflmifllerdir.

Kendi iç cephesini yani arka

bahçesini sa¤lama almak isteyen
avrupa birligi ülke d›fl›nda operas-
yonlar düzenlemekte, ABD em-
peryalislerliyle birlikde kendisine
alternatif olanlar kaç›rarak, sorgu-
lam›flt›r.

Ancak nafile, onlar›n istedikle-
ri gibi bir dünya olmayacakt›r. Ta-
rih daima ileriye akar, geriye git-
mez. Baz› dönemler gerileyip du-
ra¤anlaflsada illeriye akmaya de-
vam eder. Avrupada köklü müca-
dele gelene¤i olan ADHK, ezilen
halklar›n ekonomik demokratik
taleplerini demokrasinin bir par-
cas› oldu¤unu biliyor ve bu bilinc-
le hareket ederek, Avrupada em-
peryalist sald›r›lara karfl› tav›r ala-
rak, 2006’da önemli çal›flmalar
yürütmüfltür. Emperyalist sald›r-
ganl›k ve Hak Gasplar›na karfl›
Direnen Halklar Kazanacakt›r,
kampanyas›yla emperyalistlerin
ne hedefledi¤ini ve ezilenlerin
tavr›n›n ne olmas› gerekti¤ini kit-
lelere anlatmaya çal›flt›. Çünkü,
Ezilen halklar›n mücadelesi terö-
rizm de¤ildir. As›l terörün emper-
yalist kapitalist sistemlerin ürünü
oldu¤unu ›srarla vurgulamak ge-
rekir.

2007 y›l›ndada kendi mücade-
lesinde taviz vermeyen ADHK ge-
rici yasalar›, sosyal k›s›tlamalara
karfl› mücadele ederek, anti em-
peryalist cepheyi geniflleterek
dünyada geliflen s›n›fsal ve ulusal
hareketlerin yan›nda yer alacakt›r.
2007 y›l› dünya emekçilerin, em-
peryalizme, faflizme ve her türlü
gericili¤e karfl› mücadele y›l› ola-
cakt›r.

ADHK olarak, dünya halklar›n
yan›nda oldu¤umuzu yeni y›l ve-
silesiyle bir kez daha belirtmek is-
tiyoruz. Dünyan›n de¤iflik ülkele-
rinde yaflayan emekçilerin, iflçile-
rin, köylülerin, ö¤rencilerin, ka-
d›nlar›n k›sacas› tüm ezilenlerin
yeni y›l›n› kutluyoruz.

Yeni y›l, umudu büyüterek ve
özgür, demokratik bir topluma bir
ad›m daha yaklaflaca¤›m›za olan
inanc›m›zla mücadele y›l› olmas›-
n› diliyoruz..

Yaflas›n Enternasyonal Dayan›flma!
Yaflas›n Dünya Halklar›n Ulusal ve Sosyal Kurtulufl Mücadeleleri!

Alman Polisinin, Anadolu Federasyonuna
Ba¤l› Dernek ve Çal›flanlar›na Yönelik
Sald›r›s›n› K›n›yoruz! 

derneklerin materyallerine gerekçesiz el konulmufltur. 
Gerek iktisadi gerekse siyasi bak›mdan güçlü Alman devleti kendile-

rine yönelik demokratik eylemleri kolayl›kla terörist eylemler diye nite-
lerken, azgeliflmifl ülkelerdeki eylemleri kendi ç›karlar›na zarar vermedi-
¤i sürece, böyle nitelemeyebilmektedir. Bu gün muhalif demokratik göç-
men kurumlar›na yönelik yap›lan bu sald›r›lar karfl›s›nda sessiz kal›n›rsa
alman halk› taraf›ndan, yar›n bu sald›r›lar kendi demokratik kurumlar›na
da yönelecektir. Bunun için baflta, ilerici ve demokratik kurumlar bir ara-
ya gelmelidirler ve ortak tepkiyi örgütlemelidirler.  

ADHK olarak; Anadolu Federasyonuna yap›lan bu sald›r›y›, bize ya-
p›lan bir sald›r› olarak görüyor ve k›n›yoruz. Alman devleti; kazan›lm›fl
özgürlükleri hiçe sayarak, arama ad› alt›nda keyfi terör estirerek insanla-
r› sindirmeye çal›flan tutumundan vazgeçmelidir. Bask›larla, devlet terö-
rüyle demokratik kurum ve kurulufllar› susturamayaca¤›n› anlamal›d›r,
eylemlerle hisetmelidir. 

Demokratik zeminde mücadele yürüten Anadolu Federasyonunun yö-
nelik Alman devletinin terörünü nefretle k›n›yor, hala gözalt›nda tutulan
dört kiflinin derhal serbest b›rak›lmas›n› talep ediyoruz.

ADHK olarak, Almanya'da yaflayan ve demokratik hak gasplar›na
karfl› olan tüm göçmenleri, Anadolu Federasyonunu sahiplenmeye, des-
tek vermeye, yap›lacak eylem ve etkinliklere kat›lmaya, Alman devleti-
nin terörünü k›namaya ça¤›r›yoruz. 

Tutuklananlar Derhal Serbest B›rak›ls›n ve El Konulan Eflyalar
‹ade Edilsin!

SÜLEYMAN fiAH‹N'in
iadesini durdural›m!

19 Aral›k 2000
Cezaevleri Katliam›n›n
y›ldönümünde Ulm'de
“3 Kap›, 3 Kilit Aç›ls›n,
Tecrite son verilsin !”

19 Aral›k 2000 Cezaevleri
Katliam›n›  y›ldönümünde Ulm'de
yap›lan etkinlikle protesto edildi.
Ulm Çarfl› merkezinde AG‹F, AT‹F
ve ADHF taraf›ndan Pazartesi
yürüyüflleri ile birlikte düzenlenen
etkinlik'te, Almanca yap›lan ortak
aç›klamada  katliam›n 6 . y›l›nda  so-
rumlu olanlar›n yarg›lanmas› is-
tenirken, F tipi cezaevlerinde hala te-
critin sürdü¤ü içeride ve d›flar›da
ölümlerin devam etti¤i, tecrite karfl›
ölüm orucunu sürdüren Avukat Behiç
Aflç›, Gülcan Göruro¤lu ve Sevgi
Saymaz ile dayan›flmay› büyütelim

denilen aç›klamada, bugün Türkiye'de tüm demokratik kamuoyu
taraf›ndan kabul gören “3 Kap›, 3 Kilit Aç›ls›n, Tecrite son verilsin”
talebine karfl› devletin duyars›zl›¤› protesto edildi. 

Da¤›t›lan bildirilerden sonra, 23 Aral›k 2006 Cumartesi günü, 19
Aral›k Katliam› ve bugünü konulu düzenlenecek panele ca¤r› yap›ld›.

‹DHF-ÖK
Kuruldu!



7Federasyon - Konfederasyon

ADHK'n›n Avrupa çap›nda yü-
rüttü¤ü kampanyan›n sonuncusu
Londra'da yap›ld›. Seminerin ilk
bölümünde kampanyan›n amac›
anlat›ld›. Kitlelere Avrupa Birli-
¤i'nin flirin gösterildi¤i ve AB'ye
girmemiz durumda ükemize de-
mokrasinin gelece¤i yalanlar›n›n
yay›ld›¤› bir dönemde bu kampan-
yan›n önemine iflaret edilerek, AB
bir sermaye projesidir, sermaye
dünyas›nda insan›n ve halka için
demokrasinin yeri yoktur. Serma-
ye insan› de¤il kar› esas al›r. Ser-
mayenin mant›¤›nda insan ikincil-
dir. ‹kinci ve ana konuflma bölüm-

de emperyalizmin, kendi iç kalele-
rinde halklara ve özellikle göç-
menlere karfl› ne türden yasalar ç›-
kard›¤› ve "terörle mücadele" kis-
vesi alt›nda halklar ve gelecekte
muhalefet güçlerini engellemek
için nas›l yasalar›n yürürlü¤e ko-
nuldu¤unu anlat›ld›. Emperyalist-
ler bizleri altetmenin tart›flmalar›n›
yürütmektedirler. Ayakta nas›l ka-
lacaklar›n› tart›fl›yorlar. Eskiden,
komünizm tehlikesini dillerine pe-
lesenk eden emperyalistler, flimdi-
lerde ise "terör" kelimesini öne ç›-
kararak bütün yasalar›n› bu kav-
ram ›fl›¤›nda ele alarak düzenle-

mektedirler. Halbuki en büyük te-
rörist kendileri olduklar› halde,
baflta kendi kalelerinde yaflaflan
ezilen insanlar›n beyinleri "terör"
korkusuyla teslim ald›ktan sonra
yasalar›n› düzenlemektedirler.
‹flin ilginç yan›, uydurduklar› bu
yalana bir süre sonra kendilerinin-
de inan›yor olmal›d›r.

Tart›flman›n sonuda ise, örgüt-
lenmenin ne kadar gerekli oldu¤u-
na vurgu yap›ld› ve bu kon›uda di-
¤er demokratik güçlerle ortak bir
zeminde,  emperyalizme ve gerici-
li¤e karfl›, birlikler yaratman›n aci-
liyetine vurgu yap›ld›.

25 Aral›k Pazartesi  günü  AVUSTURYA'n›n bafl-
kenti V‹YANA'da DEVR‹MC‹ DEMOKRAS‹ .ATI-
LIM, PART‹ZAN dergisi taraf›ndan 2 etkinlik ayn›
gün düzenlendi. 1. etkinlik 19 Aral›k flehitleri anma-
s›yken 2. etkinlik ise AVRUPA'da Almanya  merkezli
düzenlenen EMPERYAL‹ST SALDIRGANLIK VE
FAfi‹ST DEVLET TERÖRÜNE KARfiI B‹RLEfi‹K
MÜCADELE bafll›kl›  tart›flmaya aç›k paltformdu..

19 Aral›k etkinli¤i 14.30 yap›lan aç›l›fl konuflmas›-
n›n ard›ndan sayg› durufluyla bafllad› Ard›ndan üç ku-
rum ad›na okunulan  ortak mesajla devam etti. Sahne-
de ise 19 Aral›k flehitlerinin resimleri yanan mumlar
aras›ndayd›. 

Etkinlik  19 Aral›k  operasyonunu  anlatan k›sa bir
tayad yap›m› sinevizyon gösterildi. Etkinli¤e fliir ve
müzik bölümünde ise çal›flmalar›n› DEMOKRAT‹K

GENÇL‹K HAREKET‹NE  ba¤l› olarak sürdüren
müzik grubu sahne ald›. Söylenilen marfllarla birlikte
kitlenin daha da coflkuland›¤› gözlendi ve yaklafl›k 2
saat süren etkinli¤in ard›ndan 15 dakikal›k ihtiyaç
molas›ndan sonra 2 .etkinli¤e geçildi.

Yine ortak üç dergi ve gazete taraf›ndan örgütlenen
etkinli¤e kat›l›m artt›¤› gözlendi. Yaklafl›k 90'na yak-
lafl›k bir kitle kat›l›m› oldu¤u  gözlemlendi. ATILIM,
DEVR‹MC‹ DEMOKRAS‹, PART‹ZAN dergileri
ad›na yap›lan konuflmalarda, genel olarak geçmifl sü-
reçteki sald›r›lar ve bugün yap›lan sald›r›lara dikkat
çekildi ve gelinen süreçte ortak hareket etme noktas›-
na vurgu yap›ld›. Çeflitli farkl›  görüfllerde gündeme
geldi¤i  etkinlikte ortak platform  bileflenlerinin en
son tekrar söz haklar›n› kullanarak, gelen sorular› ce-
vaplayarak  etkinlik canl› bir flekilde  sona erdi...

19 Aral›k 2000 tarihinde gerçekleflen 'hayat sön-
dürme operasyonun' dan bugüne tam 6 y›l geride kal-
d›. Ülkenin pek çok hapishanesinde gerçeklefltirilen
katliam sald›r›lar›nda, 28 politik tutsak katledilirken,
yüzlercesi de yaralanm›flt›r. Ve bugüne kadar devam
eden Ölüm Oruçlar› sonucu 122 devrimci tutsak yafla-
m›n› yitirirken, yüzlerce tutsak da sakat kalm›flt›r. Bu
katliam, sadece hapishaneleri “hizaya” getirmek için
de¤il, gerçek anlamda tüm toplumu “hizaya” getir-
mek için yap›lm›flt›r. Katliam hükümeti bafl›nda bulu-
nan 'solcu-güvercin' Ecevit yapt›¤› aç›klamada; “bu
operasyon olmasayd›, yeni ekonomik politikalar› uy-
gulayamazd›k” diyerek, devlet katliam›n› aç›ktan sa-
vunmufl, katliam›n nedenini de itiraf etmifltir. Katlia-
ma, demokrasi savunucusu kesilen AB ve ABD em-
peryalistleri de aç›ktan destek vermifllerdir. 

19 Aral›k sonras› meclisten geçen ve uygulanan;
Ceza ‹nfaz Yasas›, SS-GSS (Sosyal Sigortalar-Genel
Sa¤l›k Sigortas›) yasas›, Terörle Mücadele Yasas›
(TMY) gibi yasalar, katliam›n yaratt›¤› koflullarda ifl-
çi s›n›f›na ve toplumun tüm kesimlerine yönelen sal-
d›r› yasalar›d›r. Gene Kürt ulusuna karfl› yap›lan kat-
liamlar da, toplumsal muhalefetin ezilmeye çal›fl›ld›-
¤› bir süreçte gerçekleflmekte. Son aylarda devrimci
örgütlere, onlarca demokratik kurum ve derne¤e yap›-
lan sald›r›lar, yüzlerce aktivistin tutuklanmas› 19 Ara-
l›k katliam›ndan ve devam›nda hayata geçirilen poli-
tikalardan ba¤›ms›z de¤ildir. Amaç, devrimci muhale-
feti ezerek, tüm ülkeyi aç›k bir hapishaneye çevir-
mektedir. AB tart›flmalar›n›n dorukta oldu¤u günü-
müzde, AB emperyalistleri, ikiyüzlü bir flekilde Tür-
kiye'ye demokrasi dersi verirken, sadece 301'i ve ki-
mi tan›nm›fl yazar› görürken, devam eden Ölüm
Oruçlar›n›, tecridin devam etti¤i hapishaneleri, tutuk-
lanan, iflkence gören devrimcileri, ulusal bask›ya ve
katliama maruz kalan Kürt ulusunu görmüyorlar-gör-
mek istemiyorlar.

19 Aral›k ve sonras›nda gerçekleflen tüm sald›r›lar
hepimize karfl›d›r. 19 Aral›k'ta verilen ortak direnifl ve

Kad›n-Erkek Emekçi Halk›m›z,
Gençler Ve Göçmen ‹flçiler;

Yoldafl›m›z, arkadafl›m›z, dostumuz, sevdi¤imiz
insan ve halk›m›z›n ba¤r›na bast›¤› de¤erli evlad›m›z
EFEND‹ (Hüseyin) GÜNDÜZKANAT'›, 28 Aral›k
2006 günü, saat 12 sular›nda, ne yaz›kki, yakaland›-
¤› naçar kanser hastal›¤›n›n pençesinde kaybettik.!!!

Kendisini tan›yanlar›n‚ "Hüseyin gerçekten p›r-
lanta gibi bir insand›(r)" dedikleri, bu de¤erli karde-
flimizi, fiziki olarak yitirmenin derin hüznü ve üzün-
tüsü içersindeyiz. O'nu tan›yan herkesin yo¤un ma-
temsel hislere kap›ld›¤› flu an-
larda; unutmamal›y›z ki, insa-
na özgü adil ve özgür bir ya-
flam için verilen onurlu kavga-
m›z; O'nu ve onun gibi nice
devrimci insanlar› her zaman
yeniden üretebilme kudretine
sahiptir. Çünkü; insan›n insan
taraf›ndan sömürülmesine,
onurunun çi¤nenmesine karfl›
verilen hakl› ve meflru dava-
m›z›n k›zg›n atefli; zulmün ka-
leleri tek tek y›k›lana ve bu
koflullar son bulana dek din-
meyecek/ asla dindirilemeye-
cektir... Özellikle bunu, Hüse-
yin"i de ba¤r›nda yetifltiren
DERS‹M Halk› çok iyi bilir ve
anlar...

1964 Ovac›k do¤umlu olan EFEND‹ GÜNGÜZ-
KANAT, devrimci düflüncelerle ve bugünlere kadar
güçlü bir gönül ba¤› besledi¤i TKP/ML ile Ortaokul
y›llar›nda tan›fl›r. Yak›n akrabas› Süleyman Cihan'›n
1981'de iflkencehanelerde hunharca katledilmesin-
den çok etkilenir. Kendisi, yurtd›fl›na 1980'de iflçi
göçmen statüsü kapsam›nda gelir. Burada, uzun y›l-
lar, devrimci saflarda örnek al›nan tarzda ve bölgesel
düzeyde yöneticilik sorumluluklar› üstlendi¤i bilin-
mektedir. O, kazand›¤› ilerici-devrimci düflünceleri
kendi kiflilik özüne sindirebiliyor ve bunun sonucu
olarak do¤al bir flekilde yans›tabiliyordu. Siyasal
meselelerde zeki bir kavray›fl kapasitesine ve güçlü
bir politik yorum ve bildiklerini aktar›m yetene¤ine
sahipti... Herkes bilmektedirki; yine O, halk›n gün-
lük sorunlar›n› yak›ndan takip etme ve çilelerini yar-
d›msever desteklerle paylaflma ayr›cal›¤›n› hiç bir

zaman köreltmedi... Gerçek devrimcilerde oldu¤u
gibi; O'da, kendi içinde her zaman, halka yönelik de-
rin bir güven ve sayg› besledi... Yurtd›fl›'n›n görece
zorlu koflullar›nda, makine teknisyeni olarak mesle-
ki e¤itimini bitirdi ve bir iflçi olarak, uzun y›llar çe-
flitli iflyerlerinde emek teri döktü. Al›nterinin onuru-
nu sahiplenmekten ve yaflam›nda sadeli¤i sürdür-
mekten flimdiye de¤in kopmad›. Rüsselsheim kentin-
deki spor klübü DERS‹M SPOR içinde, on sene gibi
uzun bir süre, yönetici ve oyuncu olarak ta yo¤un bir
emek sarfetti. _

‹flte bu zengin ve çok yönlü özelliklerinden dola-
y›d›r ki; Hüseyin'imiz, düflündü¤ü ve göründü¤ü gi-

bi yaflayan ve içimizden biri
olarak; gerçekten devrimci ka-
rektere sahip bir insan fleklin-
de an›lagelecektir. Bu karekte-
ristik özelli¤inden dolay›d›r
ki; halk›m›z onu dostane, yar-
d›msever, mütevazi, sevecen,
sayg›l›, nezaketli, fedakar ve
en önemlisi de insanlar› birlefl-
tirici erdemlerinden dolay› ha-
t›rlayacakt›r. Bu nedenle; O,
bu inasani-devrimci özellik-
lerde ve bunlar› yans›tabilen
herkes flahs›nda, her zaman
yaflayacak ve an›lacakt›r._

19 Aral›k 1978 Marafl Kat-
liam›, 19 Aral›k 2000 Zindan-
lar Katliam› ve Aral›k/Ocak
aylar›nda yitirdi¤imiz devrim-

ci insanlar›n an›lar›n› bir kez daha yaflatt›¤›m›z/yafla-
taca¤›m›z flu günlerde; Hüseyin'imizi de yine bir 28
Aral›k günü günefle, u¤urlad›k! Ne güzel bir tasadüf-
tür ve O'nun için ne büyük onurdur ki; kendinden ön-
ce tohumlaflan nice yi¤itlerimiz gibi, kendisi de ayn›
günlerde flehadete erdi ve dava arkadafllar›n›n yan›na
birlikte horon tepmeye kofltu. Biz, afla¤›da imzas›
bulunan kurumlar aç›kl›yoruz ve Efendi (Hüseyin)
yoldafl, sen de bilmelisin ki; SEN‹ ASLA UNUT-
MAYACAK VE UNUTTURMAYACA⁄IZ! ÇÜN-
KÜ; DEVR‹MC‹LER YEN‹DEN VE Y‹NEDEN
DO⁄AR ÖLÜMLERDE!

AVRUPA TÜRK‹YEL‹ ‹fiÇ‹LER KONFEDERASYONU (AT‹K)
AVRUPA DEMOKRAT‹K HAKLAR KONFEDERASYONU (ADHK)
DERS‹M SPOR 

29 Aral›k 2006, Rüsselsheim-Almanya

HALKIMIZA VE KAMUOYUNA

Onurlu ve dürüst bir devrimciyi
daha günefle u¤urlad›k!

8 Aral›k 2006

Yap›sal krizleri'nin ç›kmaz›nda
olan Emperyalist-kapitalizm, bu-
nal›mlar›n› aflman›n kendi do¤as›-
na uygun yol ve yöntemlerini ara-
maktad›r. Dünya halklar›'n›n bafl
düflman› ABD ve iflbirlikçisi hay-
dutlar›n önderliginde bir çok yerde
sürdürülen fiili iflgaller, bölgesel
savafllar ve neu-liberal politikalar
bunal›m›n boyutlar›n› ve çeliflkile-
rin derinli¤ini göstermesi bak›m›n-
dan yeterli verilerdir. Afganistan,
Irak, Bosna gibi yerlerde süren
aç›k iflgaller, BOP gibi projeler,
bölgelerin ve ülkelerin koflullar› ve
çeliflkilerin niteli¤ine göre de¤iflse-
de, özünde Emperyalist-kapitaliz-
min ne pahas›na olursa olsun dün-
yan›n bütün nimetlerine sahip ol-
ma, ideolojik-politik olarak haki-
miyet emellerinden baflka birfley
olmad›¤› aç›kt›r. 

Bu anlamda, kuruluflundan beri
emperyalizmin uydusu durumunda
olan Türkiye ve K.Kürdüstan'da,
emperyalizmin uflaklar› e¤emen s›-
n›flar›n eliyle ülkemiz özellikle
80'lerden sonra emperyalizmin Ne-
u-liberal politikalar›n›n hedef alan›
haline getirilmifl durumdad›r. Em-
peryalizmin dünyay› yeniden yap›-

land›rma politikas›n›n geregi ola-
rak, öncelikle devrimci komünist
güçler olmak üzere sosyal ve ulu-
sal kurtulufl hareketlerinin kuflat›l-
mas›, tasfiye ve imha edilmesi ve
oradanda önderliksiz b›rak›lan
halklar› kuflat›p teslim al›nmas› ge-
rekmektedir. Ülkemizde bu sald›r›
çok uzun zamand›r sürdürülmesine
karfl›n, özellikle 19 Aral›k Katliam›
olarak tarihe geçen sald›r›yla özdefl
bir ifade alan ve devrimci hareketin
„F Tipi Yaflam" olarak ifade ettigi,
genel bir sald›r› dalgas› olarak hala
devam etmektedir. 

Tutuklama, gözalt›, yasak terö-
rüyle ayd›nlar, ilerici muhalif bas›n
ve di¤er kurumlar›n yaflamlar› F-ti-
pi sald›r›n›n cenderesindedir. 

Bu sald›r› dalgas›n›n temel he-
deflerinden birinin, s›n›f mücade-
lesinin do¤al bir sonucu olarak bir
kadro birikiminin y›¤›ld›¤› zindan-
lar olmas› anlafl›l›r bir durumdur.
Zira F-tipi sald›r› sadece devrimci
tutsaklar› yeni tipten bir cezaevine
tafl›ma sald›r›s› de¤il, halklar›n bü-
tün yaflam›n› tafl›mak istedikleri
genel bir sistemdir, bir sald›r› kon-
septidir. Özgül olarak tutsaklar› he-
def alan tecrit politikas›, bu sald›r›-
n›n içinde lokal bir sald›r› biçimi-

dir.Yoksa tecrit tek bafl›na bir amaç
de¤ildir.Bu sald›r›y› büyük ölüm
orucu direnifliyle karfl›layan dev-
rimci ve komünist tutsaklar,122 fle-
hit ve yüzlerce gazi pahas›na, esas
boyutu ideolojik-politik-örgütsel
teslimiyet sa¤lamak olan bu politi-
kay› kendi cephelerinde esas ola-
rak bofla ç›karm›fl ve ç›karmaya da
devam etmektedir. Sorun,sadece
tek cephede de¤il ama bütün cep-
helerde bu genel sald›r›y› k›rmak
ve halklar›n örgütlü gücünün haki-
miyetini tessis etmektir.Yani bu ge-
nel sald›r› dalgas›n›, yer yer özgül
biçimler alsada,esasta birleflilebile-
cek bütün kesimlerle birlikte, genel
bir direnifl dalgas› yaratarak karfl›-
lamak gerekmektedir..._deolojik-
politik ve örgütsel alanlarda tesli-
miyeti hedefleyen, bunun sa¤lan-
mas› için askeri ve ekonomik
vb.sald›r›larla desteklenen bu genel
sald›r› dalgas›n› bofla ç›karmak
için, zindan direniflçilerinin ruhunu
kuflanmak zorunluluktur! _

fian olsun Kahramanl›k Haf-
tas›'n›n yarat›c›lar› yüce flehitle-
rimiz ve kahraman gazilerimize! 

fian olsun zindanlar› s›n›f mü-
cadelesinin direnifl mevzilerine
çevirenlere!

BERL‹N 

Uzun y›llard›r Berlin'de faliyet
yürüten Yüz Çiçek Açs›n Kültür
Merkezi 19 Kas›m'da yapt›¤› ola-
¤anüstü kongreyle geçmifl sürecin
muhasebesini yaparak ve önüne
yeni konseptler koyarak önemli bir
ad›m att›.   

Aç›l›fl ve sayg› durufluyla baflla-
yan kongrede, iki kiflilik bir divan
seçillerek kongreye devam edildi. 

Yaklafl›k 2,5 y›l 3 kiflilik bir yü-
rütme komitesi taraf›ndan faliyet-
likleri sürdürülen dernek kongrede
yeni yönetim organlar›n› seçerek

demokratik bir yap›ya kavuflmufl-
tur. Yürütme komitesinin geçmis
faliyet dönemini de¤erlendirdi¤i
kongrede esas olarak derne¤in ol-
mas› gereken yerin gerisinde bir
seyir izledi¤ini belirterek, özellikle
üyelerinde apolitik bir zeminin
güçlendi¤inin alt› çizilerek bunun
nedenleri üzerinde duruldu. Üyele-
rinde de¤erlendirmeleriyle ve elefl-
tirileriyle kat›larak canl› bir tart›fl-
ma atmosferi oluflturduklar› kon-
gre mali raporun okunup tart›fl›l-
mas›yla devam edildi. Yeni yöne-
tim organlar›n›n seçiminde  özel-

likle gönüllü adaylar›n kendilerini
önermesi ve yeni konseptlerle aday
olmalar› sevindirici bir geliflmeydi.

Yeni yönetim organlar› dernek
yönetim kurulu asil 5, yedek 2, de-
netim 3 olmak üzere toplam 10 ki-
fliden oluflmaktad›r. Organlar›n›n
seçiminden sonra öneri ve temen-
nilerle kongre baflar›l› bir flekilde
sonuçland›r›ld›.

Yeni seçilen yönetim organlar›
kongreden sonra ilk toplant›lar›n›
yaparak görev da¤›l›mlar›n› yap-
m›fl ve önlerine 2 ayl›k bir pro¤ram
ç›karm›flt›r.

"Emperyalist Terör ve Hak Gasplar›na
Karfl›  Direnen Haklar Kazanacak"
Kampanyas› Londra'da tamamland›!

Berlin Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merkezi
ola¤anüstü kongresini gerçeklefltirdi

UNUTMADIK! UNUTTURMAYACA⁄IZ!
19 Aral›k Kahramanl›k Haftas›n› selaml›yoruz!

Emperyalist sald›rganl›¤a ve faflizme
karfl› ortak direnifl ortak mücadele

siper yoldafll›¤›, bugünkü mücadelemizde k›lavuzu-
muz olmal›d›r. Bugün her zamankin den daha fazla
ortaklaflmaya, güçleri birlefltirmeye ihtiyac›m›z var.
Ülkemiz hapishanelerinde tecride karfl› devam eden
direniflin, halk›m›z›n demokrasi ve özgürlük mücade-
lesi AB'nin söylemiyle de¤il  halk›m›z›n verece¤i or-
tak mücadele ile ancak kazan›l›r. Bizler afla¤›da imza-
s› olan kurumlar, 19 Aral›k katliam›n› k›n›yor, sald›r›-
lar karfl›s›nda dayan›flma içerisinde oldu¤umuzu be-
lirtiyoruz.

� YAfiASIN 19 ARALIK D‹REN‹fi‹M‹Z !
� EMPERYAL‹ZME VE FAfi‹ZME KARfiI TEK

YUMRUK TEK BAR‹KAT !
� YAfiASIN ENTERNASYONAL DAYANIfiMA!

Devrimci Demokrasi Gazetesi, 
PART‹ZAN, At›l›m Gazetesi, 
Bilinç ve Eylem Dergisi Yunanistan Temsilcilikleri 

Viyana - Avusturya
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Bir Okuyucu

Saddam Hüseyin'in 35 y›ll›k ik-
tidar› 30 Aral›k 2006'da idam›yla
son buldu. Robert Fisk'in sözleriyle:

“Bat›, Saddam'› silahland›rd›,
düflmanlar›yla ilgili istihbarat
verdi, zulümleri için teçhizat ver-
di, sonra da suç ortaklar›n› ele
vermesini önledi. Tüm gerçek,
Ba¤dat'taki infaz odas›nda Sad-
dam'la birlikte öldü. Washington
ve Londra'da birçoklar› onun
sonsuza kadar susmas›yla rahat
bir nefes ald›”

Saddam Hüseyin 1937 y›l›nda
Tikrit'in bir köyünde evlilik d›fl› bir
iliflkiden do¤du. Do¤umudan k›sa
bir süre sonra babas› intihar etti.

9 y›l sonra evlenen annesi Sad-
dam› subay olan amcas›n›n yan›na
verdi. Amcas› kral II. Faysal'a karfl›
yap›lan askeri ayaklanmada yer al-
d›¤› için uzun y›llar hapis yatt›.
1955'te amcas›yla beraber Ba¤dat'a

yerleflti. 19 yafl›nda afliretin
iste¤i üzerine bir akrab›s›n›
öldürme görevini üstlendi.

1956'da Baas Partisi'ne üye olan
Saddam 1957 y›l›nda kral II.
Faysal'a yap›lan baflar›s›z sui-
kastte yer ald›.

1958 y›l›nda yine  general  Abdul
Kerim Kas›m'a yap›lan sui-
kastten sonra M›s›ra s›¤›nd›.
G›yab›nda ölüme mahkum
edildi. CIA'la ilk iliflkisinin
Kahire'deyken ABD Büyü-
kelçili¤i ziyaretleriyle baflla-
d›¤› tahmin ediliyor. Bey-
rut'ta CIA taraf›ndan e¤itildi-
¤ide iddia ediliyor.

1963 y›l›nda Baas Partisi'ni Abdul-
kerim  Kas›m ve yak›n adam-
lar›n› öldürdü¤ü baflar›l› sui-
kast eyleminden sonra Irak'a
geri döndü. Ayn› y›l içinde
amcas›n›n k›z›yla evlendi. Bu
evlilikte 3 k›z›, 2 o¤lu oldu.

1964 y›l›nda hapis cezas›na çarpt›l-
d› fakat yine kaçmay› baflar-
d›. Baas Partisi'nin 1968 y›-
l›nda iktidar› darbeyle alma-
s›ndan sonra Saddam'›n yük-
selifli bafllad›.

1969‘da baflkan yard›mc›s› oldu.
1972 ‘da Irak petrollerinin kamulafl-

t›r›lmas›na önayak oldu.
1975 y›l›nda ‹ran flah› R›za Pehle-

vi'yle Cezayir antlaflmas›n›
yapt›. Antlaflma esas olark
fiattül Arap su yolu ve o za-
manki Barzani Kürt hareketi-
nin bast›r›lmas›yla ilgiliydi.

1979 y›l›nda Baflkan El Bak›r› iz-
niyle baflkanl›k koltu¤una
oturdu.Tüm gücü eline topla-
d›ktan sonra partideki rakip-
lerini tek tek ortadan kald›r-
maya bafllad›. Partinin di¤er
kalan üyeleri Saddam'a sad›k
kalacaklar›na yemin ederek
canlar›n› kurtard›lar.

1980 y›l›nda 8 y›l süren ‹ran'a karfl›
savafl› bafllatt›. Bu savaflta en
büyük askeri deste¤i Sovyet-
ler Birli¤i'nden ald›. Sovyet-
ler'in yan› s›ra Çin, ABD,
Fransa ve Almanya (özellikle
nükleer ve kimyasal silah te-
mini) Irak'a bol miktarda si-
lah satt›lar. Di¤er taraftanda
Sünni Arap ülkeleri Saddam›
kredileriyle finanse ettiler.
Amerikan'›n ‹ran askeri üss-
lerini uzaydan görüntüleyip
Saddam'a verdi¤ide söyleni-
yor.

1988 y›l›nda Halepçe'de Kürtler'e
karfl› kimyasal silah kullanma
emrini verdi.

1990‘da Kuvyet’i iflgal etti. Ameri-
kan'›n müdahalesiyle 1991
y›l›nda Körfez Savafl› bafllad›.

2003 Mart ay›nda kitle imha silahla-
r› bahanesiyle ABD ve mütte-
fiklerinin Irak'a sald›r›s› bafl-
lad›.

13 Aral›k 2003 -ABD ordusu tar-
f›ndan Tikrit yak›nlar›nda bir s›¤›-
na¤›n içinde yakaland› 

Temmuz 2004 Irak mahkemele-
rinde yarg›lanmas›na karar verildi.
‹lk olarak 1982 y›l›nda kendisine
düzenlenen ve baflar›s›z olan sui-
kast girifliminin ard›ndan fiii kasa-
bas› Duceyl'de 148 kiflinin öldürül-
mesinden suçland›¤› davaya bafl-
land›. Bu davada üvey kardefli Bar-
zan el T›kriti'nin de aralar›nda bu-
lundu¤u 7 kifli'de yarg›land› 

A¤ustos 2006, 1987'de Kürtler'e
karfl› soyk›r›m yapt›¤› suçlamas›yla
yarg›land›¤› Enfal Davas› bafllad›. 

5 Kas›m 2006, Duceyl Davas›'nda
insanl›¤a karfl› ifllenen suçlardan
mahkum edildi ve as›larak idam›na
karar verildi. 

3 Aral›k 2006 Saddam Hüseyin,
Bender ve El T›kriti için temyize
baflvuruldu. 

26 Aral›k 2006 Irak Temyiz Mah-
kemesi idam karar›n› onad› ve ida-
m›n 30 gün içinde uygulanmas› ge-
rekti¤ini bildirdi. 

30 Aral›k  2006'da ‹dam karar› ‹n-
faz edildi.

Irak’ta mezhep çat›flmalar›
Irak'taki fliddetin bir boyutunu

iflgal güçlerine karfl› yap›lan sald›r›-
lar oluflturuken di¤er bir boyutunu-
da mezhep çeliflkilerinden ( fiii-
Sünni) kaynaklanan sivillere yap›-
lan sald›r›lar oluflturuyor.

Irak nüfusunun % 60'›n› fiii,
%20'sini Sünni Araplar, geri kalan
%20'lik bölümünü ezici ço¤unlu-
¤unu Sünni Kürtler olmak üzere
Türkmenler, Asuriler gibi di¤er
az›nl›klardan olufluyor. Irak'ta Sün-
ni ve fiii Araplar'dan sonra üçüncü
güç olan Kürtler bu mezhep çat›fl-
malar›n›n d›fl›nda duruyorlar.

Irak'ta Araplar ars›ndaki mez-
hep çeliflkilerinin boyutunu yans›t-

mak amac›yla Irak Sa¤l›k Baka-
n›'n›n Der Sp›egel Kas›m say›s›n-
daki röportaj›n› ve Sadam Hüse-
yin'in idam›ndan sonra ailesine bafl
sa¤l›¤› ziyaretinde bulunan Ameri-
ka askarleriyle birlikte giden gaze-
teci Marc Thörner''la Alman ARD
Televizyonunun yapt›¤›  röportaj-
dan k›sa al›nt›lar› sizlerle paylafl-
mak istedik. 

“ Tükenmifl Durumday›z”
“ABD ülkemizdeki çöküntünün

sorumlusudur. Rumsfeld bir çok ha-
ta yapt›. Onun gidifline seviniyoruz.
Amerikal›lar  Ira›k'› hiç tan›m›yor-
lar. Onlar bizi de¤il sadece kendile-
rini koruyorlar. Amerika'daki de-
mokratlar›n seçim zaferi iflimizi ko-
laylaflt›racak.”

Irak'ta neyin de¤iflmesi gereki-
yor sorusuna; “Irak hükümeti daha
ba¤›ms›z hareket edebilmeli, ordu
ve polisimizi kendi istedi¤imiz fle-
kilde düzenlemek istiyoruz. fiimdi-
ye kadar hep Amerikalara sormak
zorundayd›k. Amerikal›lar yar›n
hemen çekip gitseler ben flahsen
karfl› ç›kmam. Gelecekte Amerika
birliklerinin varl›¤›n› flartlara ba¤-
lamak zorunday›z.Amerikal›lar fle-
hirleri terk edip kendi üsslerine çe-
kilmeliler.Sadece ihtiyaç duyuldu-
¤unda ve ça¤r›ld›klar›nda gelmeli-
ler.”

Sünni az›nl›¤›n fiiiler teraf›na-
dan katledilme korkusundan dolay›
ABD'nin Irakta kalmas›n› istedikle-
ri iddias›na karfl›l›k verdi¤i cevapta;
“ Sokaktaki vatandafl Amerikal›la-
r›n gitmesini istiyor buna Sünniler-
de dahil. Fakat hükümette ve poli-

tik gruplar içinde baz›lar› pozis-
yonlar›n› kaybetmekten korkuyor-
lar. Bunlar Arap ülkeleri taraf›ndan
destekleniyorlar. Bu destek saye-
sinde ülkemize her gün artan say›da
intihar eylemcileri s›z›yor.

‹ranl›lar’›n fiiiler’i destekledi¤i
iddias›na cevaben: ”‹ran dostumuz
fakat biz ordan ne para nede silah
al›yoruz. Hatta acilen ihtiyaç duy-
du¤umuz ilaçlar› bile alm›yo-
ruz.Biz kimsenin kuklas› de¤iliz.
Hem ‹ran hemde di¤er Arap ülkele-
ri Irak'›n iç ifllerine kar›flmaktan
vazgeçmeliler.

Her gün ülkemizde yaklafl›k yüz
kifli fliddet eylemleri sonucu hayat›-
n› kaybediyor, üç kat› kadar›da ya-
ralan›yor. Doktorlar ald›klar› teh-
tidlerden dolay› memleketi terk edi-
yorlar. Yeterince hastanemiz ve ya-
ta¤›m›z yok. Finansiyel ve güç ola-
rak bitmifl durumday›z,daha fazla
dayanacak gücümüz kalmad›. 

Saddam kaderine raz› olmal›. O
bir suçlu. Onu asmam›z gerekiyor
hemde hiç geciktirmeden.”

“Onurlu Bir Ölüm”
Irakta'ki ABD üst düzey yetkili-

lerinin diplomasinin bir parças›
olarak Saddam Hüseyin ailesine
yapt›klar› baflsa¤l›¤› ziyaretinde
Amerikal› komutanlar ve Saddam
Hüseyin'in ye¤enleri aras›nda ge-
çen dialoglardan önemli gördü¤ü-
müz baz› bölümleri paylaflmak isti-
yoruz.

“Siz Amerikal›lar, Irak'ta as›l
söz sahibi sizsiniz. Saddam Hüse-
yin'in en az›ndan onurluca ölümü-
nü sa¤layabilirdiniz.”

“‹ran bizimde sizinde düflman›-
n›z. ‹rana karfl› neden ifl birli¤i
yapm›yoruz?”

“Bizim fiiilerin kendisiyle bir
problemimiz yok fakat biz fii-
i partilerinden Dava, SCIRI ve El
Sad›r Hareketine karfl›y›z. Bu grup-
lar ‹ran taraf›ndan yönlendirilip fi-
nanse ediliyorlar.”

Marc Thörner'in verdi¤i bilgile-
re göre Saddam›n ailesinden ve afli-
retinden insanlar, Amerika'n›n Sün-
ni üçgeninde ön gördü¤ü tar›m pro-
jesi için ay›rd›¤› paradan pay al-
makta sak›nca görmüyorlar. Ameri-
ka Birlikleri'nin onlara teklif etti¤i
resmi görevleri de kabul ediyorlar. 

Sünniler'in yo¤un oldu¤u Tikrit
ve çevresinde Sadam Hüsayin'in
idam›ndan sonra yas ilan edildi. O
bölgede bulunan az say›daki fiiiler
soka¤a ç›kmaya cesaret edemiyor-
lar, ifllerine gidemiyorlar. 

“Ulusal Bar›fl Projesi”        
Son olarak bu kaous içinde

Irak'taki Kürtler'in pozisyonunu be-
lirtmesi aç›s›ndan Irak Devlet Bafl-
bakan› ve KYB lideri Celal Talaba-
ni'nin Saddam Hüseyin'in idam›n-
dan sonra yapt›¤› bas›n toplat›s›n-
daki konuflmas›n›n k›sa özetinide
vermekte fayda görüyoruz: "Ben,
Talabani olarak idam cezas›na kar-
fl›y›m. fiu ana kadar, bu tür kararla-
r› imzalamad›m. Fakat, Irak yasa-
lar› da Devlet Baflkan›'n›na, idam
kararlar›n›n önünün kapat›lmas›
için yetki vermiyor. Ulusal bar›fl
projesi bütün önceliklerin önünde
yer almal›. Bu konuda, Irakl›lar, af
politakas›n›n oluflturulmas›nda,
Kürdistan Bölgesi'nin deneyimle-
rinden yararlanmal›.”

Talabani, Saddam Hüseyin'le
birlikte Duceyl davas›nda idam ce-
zas›na çarpt›r›lan Barzan El Tikriti
ile devrim mahkemelerinin eski
baflkan› Avad El Bender'in  infazla-
r›n›n bekletilmesinin yararl› olaca-
¤›n› da bildirdi.

Sonuç olarak;
Bu tabloya göre gelecekte ola-

bilecek ihtimaller bizce flunlard›r; 
birincisi, sald›r›lardan bunalan

ABD Araplar aras›nda k›z›flacak
mezhep çat›flmalar›nda bir taraftan
birazc›kta olsa nefes alma, di¤er
terftan hakem rolünü üslenerek var-
l›¤›n› meflrulaflt›rmaya çal›flabilir. 

‹kincisi, fiiiler Irak'taki pozis-
yonunu güçlendirdikçe Amerikal›-
lara daha yüksek sesle ç›k›p gitme-
lerini isteyebilirler. ‹ran'dan dolay›
fliilerle zaten çeliflkide olan ABD
Sünnilerle ittifaka gidebilir. Böyle
bir iflbirli¤i günden güne güçlenen
fiiilerden korkan Sünnilerinde ifline
gelebilir. Saddam Hüseyin'in ye-
¤enlerinin ABD yetkililerine yap-
t›klar› teklif bunun ilk iflareti olarak
görülebilir.

Üçüncüsü, kendilerini bu çat›fl-
malar›n d›fl›nda tutan Kürtler mev-
cut pozisyonunu  güçlendirmeye
devam ederlerse  kendilerine olan
güvenleri artar ve  Amerika'ya olan
ba¤›ml›l›klar›n› azaltabilirler.

Saddam’›n idam› ve
Irak’ta son geliflmeler

‹sviçre'li Klaus Schwab’›n ön-
derli¤inde 1971’de bafllayarak, da-
ha önce Avrupal› Sermayedarlar›y-
la s›n›rl› flirketler toplulu¤u, aradan
k›sa bir süre geçmesine ra¤men,
dünya pazar›n›n paylafl›mc›lar›n›n
ilgisini görmüfl ve uluslararas› ser-
maye sahiplerinin çat›s›na dünüfltü-
rülerek, y›l 1986 ad›n› Dünya Eko-
nomik Formu olarak de¤ifltirilmifl-
tir. Sözkonusu forum, her y›l, bü-
yük sermayadarlar› geleneksel ola-
rak ocak ay›nda toplar. ‹flte bu y›lda
emperyalist-kapitalisler, dünyan›n
en belirgin sermayedarlar›n›, Volk-
swagen araba firmas›n›n stratejik
ortakl›¤›nda, 24-28 Ocak tarihleri
aras›nda ‹sviçre'nin Davos flehrinde
bir araya getiriyor.

Emekçiler!
Bugün Ortado¤u, Afrika ve La-

tin Amerika baflta olmak üzere, da-
ha dünya'n›n bir çok yerinde, gelifl-
tirilmifl savafl teknolojisinin en üs-
tün „becerilerinin“ sergilendigi,
kitle katl›amlar›, do¤a tahr›bat›, aç-
l›k, yoksulluk, sefalet içinde yafla-
m› bizlere sunan, su bafllar›ndaki
devler, marifetlerine yenilerini ek-
lemenin, ömürlerini uzatman›n ara-
y›fl›yla Davos'ta zirveye oturacak-
lar. Yaflam›m›z›n her an›na müda-
haleyi, soludu¤umuz havay› dahi
derin bir k›skançl›k zavall›l›¤›yla,
kudurmufllu¤un sersemlili¤iyle,
bizlere yeni sald›r› planlar›  için zir-

vedeler. Dünyan›n neresinden, han-
gi co¤rafyas›ndan gelmifl olursak
olal›m, bu sald›r›lar hepimizedir.
Bu „yaflam“ bizlere tercih ettiril-
meye çal›fl›l›yor. Tüm yap›lm›fl
olanlara, yap›lacak olanlara kars›
sessiz kalma, yüre¤in dünyan›n ge-
lece¤i için atmal› ve  öfkeni kufla-
n›p sokaklar› zapt etmelisin.

Tüm ADHK ve DHDH 
bileflenleri!

‹nsanl›¤a düflman, do¤aya düfl-
man, dünya'n›n gelece¤ine düflman
bu zalimlere verilecek en güzel ce-
vap, kitlelerin öfkesini bileyerek,
birlefltirmeden geçer. Din, dil, ›rk,
inanç farkl›l›klar›m›za karfl›, sayg›n
duruflumuz esas al›narak,  anti em-
peryalist bloku güçlendirmek esas
görevimizdir. Dün Genova'da, Neu-
Delhi'de, Kopenhag'da, Davos'ta
yakalad›¤›m›z bir dizi tecrübeye sa-
hibiz. ‹flte bu tecrübeler ›fl›¤›nda,
Ortado¤u'yu, Afganistan'›, Soma-
li'yi, Kürdistan'›, Etiyopya'y›, Kam-
boçya'y›, Vietnam'› kana bulayan,
mazlum dünya halklar›n›n gelece-
¤ini elinde tutmaya çal›flan emper-

yalist haydutlar›n, zirveden ç›kara-
cak yeni sald›r› planlar›yla önü-
müzdeki sürece girmek istemeleri-
ni bofla ç›karmak için, mazlumlar›-
n›n öfkesini, ac›s› birlefltirme ve
karfl› koyuflu örgütlemek için, eko-
nomik ç›karlar› do¤rultusunda do-
¤a tahriba›t›n› meslek edinmifl em-
peryal-tahrip yaflam›n›n sonlanma-
s› için, soka¤a dökülelim. Hedefi-
miz, bir güne s›k›flt›r›lm›fl öfkenin
kabar›kl›¤›n›n dillendirilmesi de¤il,
süreklilefltirilmifl, davaml›l›k arz
eden karfl› koyufllar örgütlemek
için, olumlu, gelifltirici pratikler
içinde olmal›y›z. Zirveye karfl› ger-
çeklefltirce¤imiz yürüyüfle, Ortado-
¤u halklar›n›n ac›s›n›, Nepal'de
yükselen mazlum y›¤›nlar›n sevin-
cini kuflanarak soka¤a ç›kaca¤›z.

� Kahrolsun emperylizm ve önder-

ligindeki tüm dünya gericili¤i!

� Emperyalizm Ortado¤u’dan defol!

� Nepal’de devrim-Yeni bir dünya

mümkün!

� Yaflas›n enternasyonalizm!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu
Dünya Halklar› Direnifl Hareketi-‹sviçre

Dünya Ekonomik Formu Zirvesi
yaklafl›rken!

Son y›llarda özellikle Almanya’da yo¤unla-
flan entegrasyon tart›flmalar› okullarda ya-
banc› ö¤rencilere konulan anadil yasa¤›yla
tekrar gündeme oturdu. Almanya’da yaflayan
yabanc›lar›n önemli bir bölümünü Türkiye ve
Kürdistanl›lar oluflturmakta. Dolay›s›yla en-
tegrasyonu kolaylaflt›rmak için uygulamaya
konulmak istenen,  yasalar ve yasaklar önce-
likle bu kesimin gündemine  girmekte.

Türkiye menfleli burjuva bas›n olaylar›
her zaman oldu¤u gibi milliyetçilik sosuna ba-
t›r›p, özünden uzaklaflt›rarak sunarak bilinç-
leri buland›r›rken, öte yandan birebir  bizi, bi-
zim çoçuklar›m›z› ilgilendiren bu uygulama-
lar, yaflad›¤›  ülkelerde  Türkiye ve  Kürdistan-
l›lar›n örgütlü demokratik gücü olma iddi-
as›ndaki yap›lar›n ise ‘gözünden kaçmakta’,
bu konulara bazen gereken önem verilme-
mekte. Dolay›s›yla asl›nda bizi ve kitlemizi ilgi-
lendiren bu konularda meydan gerici-faflistle-
re b›rak›l›yor.

Almanya’n›n baz› bölgelerindeki okullar-
da uygulamaya geçirilmek istenen  okul  süre-
si içinde derslikler ve okula ait alanlar içinde
Almanca d›fl›nda baflka bir dille konuflman›n

yasaklanmas› ne anlama geliyor? Bununla
söylenildi¤i gibi  yabanc› ailelerin çocuklar›-
n›n daha çabuk ve daha iyi Almanca ö¤renme-
si, çocuklar aras›nda gruplaflmalar›n engel-
lenmesi mi  hedefleniyor? Hadi biraz “iyi ni-
yetli” olup, yap›lan aç›klamalar›n samimiyeti-
ne inanmay› deneyelim. Elbetteki bu ülkede
yafl›yoruz ve yaflad›¤›m›z ülkenin dilini konufl-
mal›, kültürünü tan›mal›y›z. Okulda çocuklar›-
m›z›n baflar›s› da, elbette ki Almanca’y› kavra-
ma ve konuflma  baflar›s›yla orant›l›. Yani bu-
raya kadar hepimiz ayn› cümleleri kuruyoruz.
Ve hala “iyi niyetli” olmay› sürdürerek devam
edelim. Yasaklarla baflar› sa¤lamak, enteg-
rasyon (uyum) sürecini h›zland›rmak ve ko-
laylaflt›rmak mümkün mü? “Yasaklama” ne
kadar sonuç al›c› bir e¤itim arac›. Sadece
bunlar› tart›flmaya açmak bile hayata geçiril-
meye çal›fl›lan bu uygulamalar›n söylenildi¤i
gibi iki toplum aras›nda birbirini tan›ma ve
uyumu sa¤lamak gibi bir amac› olmad›¤›n›
gösteriyor.

Son y›llarda ne zaman politikac›lar “en-
tegrasyon” dese bafl›m›za yeni çoraplar örül-
dü¤ü düflünülürse çok da “iyi niyetli” olmaya

çal›flman›n bir anlam› yok. Asl›nda alman ka-

pitalizminin entegrasyon diye bir derdi de

yok.Entegrasyon yani uyum  karfl›l›kl› olmal›-

d›r. Her iki kültürün birbirini tan›maya, anla-

maya yönelik çabas›n›n sonucudur. Önyarg›-

lardan ar›nabilmektir. Ancak bugün entegras-

yon ad› alt›nda hayata geçirilmeye çal›fl›lan

politikalar; az›nl›k olan›n ço¤unlu¤un  içinde

eritilmesini yani asimilasyonu hedeflemekte-

dir. En hafif haliyle sokaklarda ad›m bafl›

“Frankfurt ‹stanbul Olmayacak”, “Berlin Al-

man Kalmal›”, “Alman Güzeldir” flamalar›yla

karfl›lafl›lan flehirlerde  içe kapanmay›, tepki-

yi ve d›fllanm›fll›k hissini körüklemektedir.

Aile bileflimiyle Almanya’ya gelecek eflle-

re yönelik Almanca bilme flart›ndan, vatan-

dafll›k testlerine, yabanc›lar›n yaflad›g›, üreti-

me kat›ld›¤› ülkelerde politik alanda temsilini

s›n›rlayan  uygulamalardan, okullardaki ana-

dil konuflma yasa¤›na  kadar her alanda ha-

yata geçirilmek istenen asimilasyon  politika-

lar›na karfl›, bunlar› tart›flmak, kafalar› aç-

mak demokratik haklar›m›za sahip ç›kmak

sorumlulu¤uyla karfl› karfl›yay›z.

Entegrasyon mu Asimilasyon mu?
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Bu perflembe, 11 ocak, Nanterre Fa-
kültesi’nin disiplin kurulu sendikam›z›n
bir militan›n› sahte kan›tlar kullanarak,
yarg›lamak için topland›. Asl›nda bu da-
va, 22 Kas›m’da gerçekleflmesi gereki-
yordu ama yap›lan toplumsal dayan›flma
eylemleri bu yarg›laman›n ertelenmesi-
ne neden oldu. Fakülte yönetimi olay›
unutturmak için ertelemiflti asl›nda ve
bir f›rsat kolluyordu i¤renç  bir flekilde
intikam almak için. 

Neden bir militan›n uzerinde bu ka-
dar duruyorlard› diye sormufl olursak? 

Amaçlar› tam olarak ortadayd›, sade-
ce Naima de¤il AGEN ve di¤er ö¤renci ha-
reketleri hedef al›nm›flt›, onlar› rahats›z
eden, muhalefet yapan herkesi da¤›tmak
istiyorlar k›sacas›. Naima bu yüzden flu-
an fakülteden at›lmak üzere. Naima sen-
dikac› bir militan olarak ö¤renci çevre-
sinde faaliyet sürdürüyordu, ö¤renci
yurtlar›ndan at›lan arkadafllar›n› savu-

nuyor, haklar›n› savunuyor, arkadaflla-
r›yla beraber üniversitede durmadan
yayg›nlaflan ve s›radanlaflan ›rkç›l›¤a
karfl› mücadele ediyordu. 

Planlanm›fl bu disiplin kuruluyla be-
raber, Paris X’un Baflkan› Olivier AUDIO-
UD, sözde güvenli¤i sa¤lamak için sendi-
ka ve tüm demokratik kurumlar›n hakla-
r›n› k›s›tlamak için aç›klama yapt›. 

Suçlu ve hakim olan bu bozuk yarg›
ve adaletsizlik düzenini lanetliyoruz. Üni-
versite yonetimi kendi ald›¤› kararlar›
kendi disiplin kurulunda “sözde ba¤›ms›z
yarg› olarak yans›tmaya devam ediyor.
Naima’n›n hiç savunma gücü kalm›yor
üstelik Naima’n›n avukat›n›n üniversite
yönetiminden istedi¤i hiç bir döküman ve
dosya verilmiyor. Nanterre Üniversitesi
aynen feodal bir yarg› sistemi gibi iflle-
meye devam ediyor. 

Disiplin kurulunun yarg› sistemi çok
flafl›rt›c›, e¤er ekonomik imkanlar› olma-

yan bir ö¤renciyseniz veya militansan›z
zaten bafltan mahkum ediliyorsunuz.
Yüksek düzey kimli¤i olan, yönetimin ar-
kadafllar›ysan›z korunuyorsunuz ve ön-
celeliklerden faydal›n›yorsunuz. La Fon-
taine’in dedi¤i gibi “güçlü veya zay›f ol-
man›z sizin yarg› önünde ak m›, kara m›
oldu¤unuzu belirliyor zaten”. 

Bizler, CNT sendikasi, Kultur PX, Birle-
sik ve demokratik UNEF kolektifi, ö¤ret-
menler, üniversite personeli, CGT, FO,
SNASUB-FSU, Snesup koordinasyonu ola-
rak bu çirkin davay› protesto ediyoruz. 

Ne yaz›kki bu sald›r› üniversitede tek
yap›lan bir olay de¤il, temeli ülke çap›n-
da durmadan geliflen yozlaflmaya ba¤l›;
ö¤renci kovmalar, sendikac›lar›n iflten
at›lmas›, son sosyal olaylarda bask›lara
maruz kalan ö¤renciler. Bir kesim suçla-
nirken di¤er k›s›m›n hükümeti destekle-
mesinin as›l amac› kendilerince sosyal
bar›fl› elde tutmak olmas›d›r. 

Bunun için herkesi, ö¤retmen  ö¤ren-
ci, personel, demokratik tüm kurumlar›,
arkadafl›m›z Naima’y› desteklemek ve ya-
p›lan s›k› ve floven sald›r›lar› k›namaya
ça¤›r›yoruz. Haks›zl›klara karfl› pasif kal-
mayarak, karfl› ç›kal›m. 

HER ÇARfiAMBA GÜNÜ SAAT 12 H 30’TA 

FAKÜLTEDE (le halle du bâtiment C’de)

TOPLANTILARIMIZ GERÇEKLEfiECEKTIR.

ÖNÜMÜZDEK‹ DÖNEMDE ÇA⁄RILARIMIZI

SÜRDÜRECE⁄‹Z, BULUfiMAK ÜZERE!!! 

• DAYANIfiMA EL‹M‹ZDEK‹ B‹R S‹LAH 
G‹B‹D‹R! 

• B‹RL‹K VE BERABERL‹KLE 
KAZANACA⁄IZ! 

• KAVGAYI SADECE MÜCADELEYLE 
KAZANAB‹L‹R‹Z! 

Traduit par ADGH  ( Le Mouvement
Democratique de la Jeunesse en Europe)  

Çeviri ADGH 
(Avrupa Demoratik Gençlik Hareketi)

Almanya'n›n Frankfurt flehrin-
de, 6 Ocak tarihinde Avrupa De-
mokratik Gençlik Hareketi taraf›n-
dan “Emperyalizm ve Anti-emper-
yalist Gençlik Mücadelesi” adl›,
Uluslararas› Gençlik Konferans›
düzenlendi. Konferansta; ILPS
(Avrupa Seksiyonu), YDG, Red
Block (‹talya) Agif Gençlik Ko-
misyonu, AGEN (Fransa), DHDH,
Nepal Birleflik Cephesi (Avrupa)
ve ADGH fiilen kat›l›rken, DGH
(Türkiye-K.Kürdistan), 16 Tetori
(Arnavutluk), RAS (Almanya) ya-
flan›lan aksakl›klardan dolay› kat›-
lamad›klar› için birer mesaj gönde-
rerek konferansa iliflkin görüfllerini
belirttiler. 

Konferans anti-emperyalist an-
ti-faflist mücadele içerisinde yafla-
m›n› yitiren devrimci ve demokrat-
lar›n an›s›na yap›lan bir dakikal›k
sayg› durfluyla bafllad›. Sayg› duru-
flunun ard›ndan ADGH Komisyonu
taraf›ndan konferans›n neyi hedef-
ledi¤ine iliflkin bir aç›klama yap›l-
d›. Konuflmac› “Konferans›m›z en-
tellektüel anti-emperyalizmin tart›-
fl›lmas› de¤il bilakis netleflen anti-
emperyalist bilincin uluslararas›
kurumsallaflma platformudur” vur-

gusunu yaparak, konferans›n tek-
nik gidiflat›na iliflkin bilgilendirme
yapt›. 

‹lk konuflmac› olarak kürsüye
ILPS sorumlusu ça¤r›ld›. ILPS So-
rumlusu konuflmas›nda “Emperya-
lizmin öncü gücü durumundaki
ABD emperyalizminin, müttefikle-
ri ve iflbirlikçi-uflak rejimleri de
yanına alarak gerçeklefltirdi¤i
saldırıların günümüzdeki konsepti
haline gelen yeni argümanın adı
“terörle mücadele” oldu¤unun alt›-
n› çizerek, “anti-emperyalist olan,
sosyal ve ulusal kurtulufl mücade-
leleri güçlendirilmelidir” ibaresiy-
le birlikte konuflmas›n› sonuçlan-
d›rd›. ILPS'in ard›ndan sunumunu
yapan YDG temsilcisi “Anti-em-
peryalist mücadelenin önemine de-
¤inerek, anti-emperyalist birlik
için mücadelenin yükseltilmesi ge-
rekti¤ini vurgulad›. 

ADGH temsilcisi sunumunu
yapmadan önce konferans›n örgüt-
lenme sürecini ve örgütleniflteki iz-
lenen hedef üzerine bilgilendirme
yaparak, emperyalizmin ortaya
ç›kmas›yla birlikte anti-emperya-
list gençlik örgütlerinin karakteris-
ti¤ine de¤indi. Birinci Dünya Sa-

vafl›yla  geliflen radikal anti-emper-
yalist gençlik mücadelesi ve Karl
Libnecht'in önder rolünün günü-
müze ›fl›k tutacak birer abide oldu-
¤unu söyledi. ADGH'in ortaya ç›-
k›fl tarihi ve bu zamana kadar anti-
emperyalist gençlik mücadelesi
içerisindeki misyonunu anlatarak
“Biz bugün bu konferans› düzenle-
yerek birilerini korkutuyoruz. Bu-
nun bilincinde olal›m ve anti-em-
peryalist mücadeleyi gö¤üslemek
için enternasyonal anti emperyalist
gençlik koordinasyonunu olufltura-
l›m” sözleriyle konuflmas›n› ta-
mamlad›.  ‹talya gençlik örgütü
Red Block, kendi ülke koflullar›n›n
demokrasi ve devrim mücadelesine
iliflkin genifl bir aç›klama yaparak,
ADGH'in düzenlemifl oldu¤u kon-
ferans›n tarihi öneminin yads›nma-
mas› gerekti¤ine de¤indi. Kapita-
list-emperyalist ülkelerde anti-em-
peryalist güzargah›n yegane özü-
nün ancak prolater dünya devrim-
leri için mücadele ederek verilece-
¤ine vurgulayarak Paris'te gerçek-
leflen banliyö ayaklanmalar›n›n bu-
nun en büyük halkas› oldu¤unu di-
le getirdi. Agif Gençlik Komisyo-
nu temsilcisi  anti-emperyalist mü-
cadeledeki birli¤in kurulmas›n›n
günümüzün en ivedi sorunlar›ndan
birisi olarak nitelendirerek “Agif
Gençlik Komisyonu'da önümüzde-
ki hafta gençlik mücadelesine ilifl-
kin bir konferans düzenlemekte.
Bu iki konferans ortak hedefleri
gütmesine ra¤men ayr› ayr› düzen-
lemesi gerçektende üzücü. Buda
bizi anti-emperyalist mücadelede
birli¤in olmas›n›n kaç›n›lmaz ol-
du¤unu gösteriyor.” Diyerek sunu-
munu kapad›. 

Fransa'dan kat›lan gençlik ör-
gütü AGEN, kendi ülkesi koflullar›-
n› ve AGEN'in ortaya ç›k›fl misyo-

nunu anlatt›. “68 hareketi içerisin-
de do¤an AGEN militan devrimci
gençlik sendikas›d›r” diye ifade
eden AGEN temsilcisi, banliyö
ayaklanmalar›na kat›lan gençli¤in
ruhunu konferansa tafl›yarak, bu-
nun uluslararas› bir güce dönüfltü-
rülmesini kaç›n›lmazl›¤›na de¤in-
di. Konferansa yaflad›¤› hukuksal
problemlerinden dolay› kat›lama-
yan DGH bir mesajla kat›ld›. Me-
sajda kapitalizmden emperyalizme
sermayenin büyüyen sald›rganl›¤›-
n› anlat›rken “Sonuç olarak konfe-
rans özellikle iki noktaya önemle
e¤ilmesi ve do¤ru sonuçlar ç›kar-
mas›n› umuyoruz. Birinci nokta;
emperyalizmin dününü, bugününü
ve yar›n›n› do¤ru tahlil edebilme
teker teker her co¤rafyan›n çeliflki-
lerini do¤ru kavrayabilmekten ge-
çiyor. ‹kinci nokta ise; tahlil yap›-
lan çeliflkilerin çözümüne dair pra-
tik bir hatt›n çizilmesi oluflturuyor.
Konferans›n getirilerine paralel
olarak orta ve uzun vadede ulusla-
raras› anti-emperyalist bir gençlik
oluflumun temellerini, yo¤unlafl›-
lan hedefi daha belirgin hale geti-
recektir” diye aç›klama yapt›.

DHDH temsilcili¤i, anti-em-
peryalist konferans› selamlayarak,
DHDH'nin genç y›¤›nlar›n dinami-
¤inin benimsedi¤ini, buna dair at›-
lan pratik ad›mlar› destekleyece¤i-
ni bildirerek, DHDH'nin anti-em-
peryalsit mücadeledeki sorumlu-
luklar›na de¤indi. Son sunumunu
Nepal Birlesik Cephesi (Avru-
pa)'dan bir sorumlu yapt›. Nepal'de
96 y›l›ndan bu yana halk›n örgütle-
nen öfkesine dair aç›klama yapt›.
“Nepal tarihi çeflitli dönemlere bö-
lünmektedir. ‹lk dönem kraliyet
dönemiyken, ikinci dönem cumhu-
riyetçi maskeli monarfli dönemidir.
Fakat her iki sistemde feodalizmin

genifl halk y›¤›nlar› üzerinde mer-
kezileflmesidir” vurgusunu yapa-
rak, “Nepaldeki Halk Savafl›'n›n
halk›n en genifl katmanlar›n› kap-
samas›, onun anti-emperyalist gü-
cünü göstermektedir. Bu savafltaki
en büyük düflman emperyalizim-
dir” belirlemesini yapt›. Sunumu-
nun sonunda Nepal'deki anti-em-
peryalsit gençlik y›¤›nlar›n›n eflik-
teki devrimin motor gücü oldu¤u-
nu söyleyerek, “Gençlik tarihin ya-
rat›c›s›d›r” sözleriyle sonuçland›r-
d›.

Sunumlar›n ard›ndan ikinci bö-
lümde bileflen d›fl› kat›l›mc› kurum
yada kiflilere söz hakk› verildi. Ge-
len sorular›n ard›ndan kat›l›mc›
kurumlara cevap hakk› verildikten

sonra, sonuç bildirgesinin ç›kart›l-
mas› için ara verildi. Verilen arada
yo¤un tart›flmalar sonucunda, kon-
ferans bileflenlerinin ço¤unun ka-
t›ld›¤›; Nepal Birleflik Cephesi
(Avrupa), Agif Gençlik Komisyo-
nu (gözlemci), ADGH, DGH, Red
Block (‹talya), AGEN-Fransa
(gözlemci) olarak, “Uluslararas›
Anti-emperyalist Gençlik Koordi-
nasyonu” nu oluflturmak için ko-
miteleflmeye gidildi. Moladan son-
ra okunan sonuç bildirgesinin ar-
d›ndan at›lan coflkulu sloganlar›n
ard›ndan “Emeperyalizm ve Anti-
emperyalist Gençlik Konferans›”
sonuçland›r›ld›.
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Sonuç Bildirgesi 
Biz afla¤›da isimleri bulunan; Nepal Birlik Cephesi (Avrupa), Avrupa De-

mokratik Gençlik Hareketi, AG‹F Genclik Komisyonu (gözlemci), Demokra-
tik Gençlik Hareketi (Türkiye-K.Kürdistan), Red Block (Italya), AGEN Fransa
(Gözlemci), gençlik kurumlar› olarak Almanya`n›n Frankfurt kentinde dü-
zenledi¤imiz Emperyalizm ve Anti-Emperyalist Gençlik Mücadelesi bafll›kl›
konferans› baflar›yla sonuçland›rm›fl bulunmaktay›z. 

Bu konferansla emperyalizmin dünyam›zda ezilen halk ve uluslara yap-
t›¤› her yönlü sald›r›s›n›n karfl›s›nda anti-emperyalist, anti-faflist eylem
çizgisinde ortak mücadele etmenin zorunlu ve gerekli oldu¤unu görerek
bu ihtiyaca cevap verecek Uluslararas› Anti Emperyalist  Gençlik Koordi-
nasyonu Komitesi kurdu¤umuzu ilan etmekteyiz
� Koordinasyon Komitesi, örgütsel ilkelerimizde ba¤›ms›zl›k, ajitasyon ve

propaganda da serbestlik ve iç ifllerine sayg› temelinde faaliyetlerini
sürdürecektir.

� Koordinasyon Komitesi, emperyalist sald›r›lar›n ancak birlikte özgün
mücadelelerimiz yads›nmadan ortak mücadelelerle püskürtülebilece¤i
bilinciyle hareket edecektir.

� Koordinasyon Komitesi, bundan sonra yaflanacak uluslararas› gelifl-
melerde fikir al›flverifli ortak dayan›flma ve eylem birliktelikleriyle
gençli¤in ortak kazan›mlar›n› güçlendirecektir.

� Koordinasyon Komitesi, belirleyece¤i iletiflim iliflkileriyle dünyadaki ge-
liflmelere iliflkin ihtiyaç duyuldu¤unda yaz›l› görsel yada sözlü araçlar
arac›l›¤›yla ortak aç›klamalar yapacakt›r.

� Koordinasyon Komitesi, belirli aral›klarla ihtiyaç temelinde toplant›lar
ve konferanslar örgütleyerek demokratik tart›flma yöntemiyle gençli-
¤in sorunlar›na ortak çözümler bularak gençli¤i sorunlar›na karfl› du-
yarl› hale getirme ve e¤itmeyi amaçlamaktad›r.

� Koordinasyon Komitesi, dünyadaki bütün anti-faflist anti-emperyalist
gençlik hareketlerini zamanla aral›ks›z bir mücadeleyle birlefltirmeyi
hedeflemektedir. 

� Koordinasyon Komitesi, belirli sebeplerle konferansa kat›lamayan ya-
da haberi olmayan bütün gençlik kurumlar›n› da koordinasyona ayn›
haklar çerçevesinde kat›lmaya davet etmekteyiz.

� Koordinasyon Komitesi, ‹nsanl›¤›n en dinamik bölümü olarak bu müca-
delede gençli¤e önemli görevler düfltü¤ünün bilincinde olarak, sorun-
lar›n en önemli bölümünü yaflayan gençler olarak her türlü gerici kül-
türe haks›z savafllara, iflgallere, hak gasplar›na, ›rkç›l›¤a, cins bask›s›-
na, ulusal bask›ya vb. bütün sald›r›lara karfl› ç›karak halklar›n hakl›
mücadelelerini destekleyerek güçlendirecektir. 

Yaflas›n Anti-emperyalist Gençlik Koordinasyon Komitesi! 
Yaflas›n Emperyalist Sald›r›lara Karfl› Ortak Mücadelemiz!
Yaflas›n Enternasyonal Dayan›flma !
Birlik-Mücadele-Zafer!
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Uluslararas› Anti-Emperyalist
Gençlik Konferans›

Naima fakülteden at›lamaz! 

Türkiye cezaevlerinde tecrit; insan
kiflili¤ini, düflünce ve davran›fl›n› parça-
layan uygulamalarla a¤›rlaflt›r›lm›fl bi-
çimde sürüyor. Tecrit karfl›t› çeflitli bi-
çimlerdeki direnifl ve eylemlerde...

Bu eylemlerden ölüm orucu biçimin-
de sürdürülen direniflte, devrimci tut-
sak Sevgi Saymaz, d›flar›da Gülcan Gü-
ro¤lu ve Avukat Behiç Aflç› ölem s›n›r›na
gelmifl durumdalar. Bugüne kadar, 20
cezaevine birden yap›lan 19 Aral›k katli-
am›nda ve F tipi karfl›t› ölüm orucunda
122 kifli yaflam›n› yitirdi. 123. ölümün
kap›da oldu¤u bugünlerde tecrite karfl›
duruflu, yeni ölümlerin engellenmesini
eylemli ç›k›fllarla güçlendirelim.

Toplumsal bir varl›k olan insan›, dü-
flünmek üretmek, bir bireyle etkileflim
içerisinde kendini gelifltirmek gibi yü-
kümlülüklerinden al›koyan tecrit, ruh-
suz, hastal›kl› kiflilikler yaratmay› he-
defliyor. Tutsaklar›n birbirleriyle ileti-

flim içerisinde olmas›n›n tüm koflular›
ortadan kald›r›lm›fl durumda.

Ortak mekanlar›n kap›s› tredman
koflullar›n› kabul edenlere, kimlik ve ki-
flili¤ini reddedip onursuzlaflanlara aç›k.
Tredmanla mutlak itaat ve boyun e¤mek
dayat›l›yor. Bunu kabul etmeyen dev-
rimci tutsaklar kat› bir tecrit ile karfl›
karfl›ya kal›yor. Mektup, görüfl yasa¤›
gibi yapt›r›mlarda dahil, tutsaklar asga-
ri yaflam ihtiyaçlar›n› karfl›layamaz hale
getiriliyor.

‹çerde d›flar›da hücreleri parçala
Devrimci tutsaklar birleflik devrimci

duruflla, 19 Aral›k katliam› ve zorla gö-
türüldükleri F tipleri karfl›s›nda asla ta-
viz verip boyun e¤mediler. Bir birlerin-
den kopart›l›p tek ve üç kiflilik hücrele-
re kapat›ld›lar, fakat örgütlü kimlik ve
durufllar›ndan vazgeçmediler. Bildikleri
bir fley vard› çünkü. Bir topluma F tipi

giydirilmeye çal›fl›l›yordu. Toplumsal
çözülme ve örgütsüzlük dayat›larak ya-
flam hücrelefltiriliyordu. Bunun karfl›-
s›nda hücre tipi cezaevi ve hücre tipi ya-
flam›n s›n›rlar›n›n parçalanmas› gereki-
yordu. Devrimci tutsaklar toplumun ku-
la¤›, sesi oldular gerekti¤inde bedenle-
rini ölüme yat›rmaktan geri durmad›-
lar. Fakat iflçi ve emekçiler üzerinden
toplumsal karfl› ç›k›fl yeterli düzey ve et-
kinlikte gelifltirilemedi.

F tipleri ile içerde tutsaklar›n üze-
rindeki tecrit a¤›rlaflt›kça, d›flar›da
emekçilerin yaflamsal ihtiyaçlar› ve öz-
gürlükleri üzerindeki devlet terörü art-
t›. Yeni Terörle Mücadele Yasalar› ile
toplumsal kontrol sistemlerinde vites
büyütüldü. Emperyalist politikalarla iç
içe geçen sald›rganl›k t›rmand›. Geri da-
ha geriye gitmek istemiyorsak tecrite,
Toplumla Mücadele Yasalar›na karfl› ç›-
k›fl› yükseltelim.

Üç kap› üç kilit aç›ls›n
Faflist devlet, iflçi ve emekçiler, ay-

d›nlar, tutsak yak›nlar›, tecrit baflta ol-

mak üzere, toplumsal sorunlar karfl›t›

eylem yapan tüm kesimler üzerinde te-

rör estiriyor.

Tecritin kald›r›lmas›, üç kap› üç kili-

din aç›lmas›, ölümlerin durdurulmas›

için yayg›n, kitlesel eylemli tepkilerimizi

büyütelim. Toplumsal vicdan› daha fazla

s›zlatacak olan, kendiside devrimci bir

ayd›n Behiç Aflç› flahs›nda, yeni ölümle-

rin yaflanmas›na izin vermeyelim.

• Tecriti kald›r›n ölümleri durdurun!

• ‹çerde d›flar›da hücreleri parçala!

• Yaflas›n devrimci dayan›flma!

13.01.2007

T‹KB Yurtd›fl› Komitesi,

MLKP Avrupa Komitesi, 

TKP/ML Yurtd›fl› Bürosu, 

MKP Yurtd›fl› Yürütme Komitesi, 

TK‹P Yurtd›fl› Örgütü

Tecriti kald›r›n ölümleri durdurun



10

Nepal'de faflist darbeden söz edilmektedir. Böyle bir olas›l›k
varm›?

fiu anda böyle bir fley beklenmiyor. E¤er böyle bir fley meydana gel-

se bile bunun sadece çeliflkileri keskinlefltirece¤ini umut ediyoruz. Ama

bu hiç olmaz da denilemez. Kral kli¤i d›fl›nda kimse böyle bir darbeden

yana de¤il.

Nisan ay›nda kitle gösterileri sonras›nda ateflkes yafland›. Ateflkesten

sonraki geliflmelerden bahsedermisini? Nisan 2006'da ilk olarak ateflkes

yap›p bar›fl sürecine girdik. Partimiz NKP (Maoist)'in bafllatt›¤› 10 y›ll›k

Halk Savafl› neticesinde amaçlar›m›z› ve yak›n hedefimizi bar›fl içinde

yapabilece¤imiz sonucuna vard›k. Monarfliyi y›kmak, Cumhuriyet kur-

mak amaçlar›m›za do¤ru, tüm Perlamenter Politik Partiler, Kral Gyenan-

dra'dan uzaklaflmak zorunda b›rak›ld›. Bu güçler bize yak›nlaflt›lar. Di-

¤er anlam›yla onlarla ittifak kurabilece¤imizin koflullar›n›n olufltu¤unu

fark ettik. Bu ittifakla Monarfliyi y›kma mücadelesine girilebilece¤ine

inand›k. Bu konuda 12 noktada bir anlaflma metni, Partimiz ve 7 Politik

Parti taraf›ndan imzaland›. Bu çok büyük bir güven yaratt› ve anlaflma

kitleleri daha s›k› mücadeleye teflvik etti. Sonuç olarakta bu tarihi 19

günlük kitle hareketi cereyan etti. Bu hareket tüm dünya halklar›n› flafl›rt-

t› ve otokratik Monarfliyi yetkilerinden oldukça s›n›rlamaya mecbur b›-

rakt› ve 7 politik parti ittifak›na devretti. Hükümet, silahl› çat›flmay› ba-

r›flç›l yollarla çözmek için 7 perlamenter politik parti ve bizimle görüfl-

mek istedi. Halk›n tam da bunu bekledi¤ini düflündük. Bu nedenle biz

ateflkes ilan ettik ve bar›fl görüflmeleri sürecine ifltirak ettik. Monarfliyi

seçimler ve anayasal meclis yoluyla devirebilece¤izi düflünüyoruz. Buna

perlamenter politik partiler de hemfikir oldular. O günden bugüne bar›fl

görüflmeler devam ediyor. Kuflkusuz engeller var. Engeller ortaya ç›k›-

yor. Ancak inan›yoruz ki, bütün bunlar afl›lacakt›r ve bar›fl süreci mant›-

ki sonucuna varacakt›r. Çünkü halktan gelen amans›z bask› söz konusu-

dur. Bu bask›, çat›flmay› bar›flç›l yollarla çözüme kavuflturulmas›n› his-

settirmektedir. Provakasyonlar ve engellerin sebebi esas olarak statüko-

cular ve di¤er gerici güçler ve ulusal teslimiyetçiler nezninde görülmek-

tedir. 7 perlamenter politik parti ittifak›ndan geliyor. D›fl müdahaleler-

den; özellikle savafl yanl›s› ABD emperyalizmi ve dünya halklar›n›n bir

nolu düflman› teröristten geliyor.

Kitleler aras›ndaki bar›fl talebi bask›s›ndan söz ettiniz. 
Bu objektiftir. Devrimci yarat›c› bir parti olarak, Monarfliyi bar›fl yo-

luyla y›k›p Demokratik Cumhuriyet kurulabilecek mi? Düflman bar›fl

içinde iktidar›n› terkedecek mi? Biz düflman›n bar›fl yoluyla y›k›laca¤›na

inanmad›k. Silahl› düflman silahla y›k›l›r. Fakat Nepal'in mevcut koflul-

lar›nda 230 y›ll›k Monarflinin y›k›l›p, Cumhuriyetçi sistemin bar›flç›l

yollarla kurulabilece¤i mümkündür. Kral kli¤i tamamen yaln›zlaflt›r›lm›fl

durumdad›r. Ancak bu söz konusu sürecin Yeni Demokratik Devrim ol-

du¤u anlam›na gelmez ve gelmemeli. Ayr›ca devrimin bar›flç›l yollarla

gerçekleflebilece¤i anlam›na da gelmez, gelmemeli. Partimiz fluna inan-

maktad›r ki, Nepal'de cumhuriyetten sonra bile Yeni Demokratik Dev-

rim'in halen gerçekleflme ihtiyac› vard›r. Bu süreç kesinlikle YDD'ye gi-

den bir ad›md›r. fiunun alt› özellikle çizilmesi gerekir; 10 y›ll›k muazzam

Halk Savafl› sürecinde flu gerçe¤i gördük. Nepal devrimi kendi güzerga-

h›n› çizmek durumundad›r ve Yeni Demokratik Halk Devrimi'nden önce

bir aflamay› daha katetmek mecburiyetindedir. Bu Monarflinin la¤vedil-

mesi ve Cumhuriyetin kurulmas› aflamas›d›r. ‹ki fley göz önünde bulun-

durulmas› gerekir. Birincisi, Nepal, ne Rusya, ne Çin'dir. Ekim Devrimi

Rusya'da yafland›¤›nda orada Nepal'deki gibi Monarfli vard›. Fakat ülke

kapitalistti. 1949'da Çin'de DHD gerçekleflti¤inde ise toplum yar›-feo-

dal, yar›-sömürgeydi. T›pk› Nepal'de oldu¤u gibi. Ancak orada cumhuri-

yet vard›. Oysa Nepal'de Monarfli var. ‹kincisi, Nepal'de flöylesi prob-

lemlerde var. Yerli Dalit halk› (Dokunulmaz kast›na mensup) Madheshis

(Hindistan kökenli olupta ova-düzlük Terai bölgesinde yaflayan haklar

vs.) Böylesi bir fenomenle, ne Rus Devrimi, ne de Çin Devrimi'nde kar-

fl›lafl›lm›flt›. Partimiz ayr›ca flunu görmektedir; Monarflinin y›k›lmas› ve

Cumhuriyetin kurulmas› YDD gerçekleflmesini kolaylaflt›racak ve h›z-

land›r›lacakt›r. Bu ne bir sapmad›r ne oportunizmdir ve nede teslimiyet

anlam›na gelir. Lakin böylesi suçlamarda bulunan ve kuflkular tafl›yanlar

mevcuttur. Bizim derinden bilince ç›kar›d›¤›m›z ve kuvvetle savundu¤u-

muz fley Marksizm-Leninizm-Maoizm'nin devrimci ilkeleridir ve bunu

her zamanda yapmaya devam edece¤iz. Bizim için Monarflinin devrilme-

si ve Cumhuriyetin kurulmas› bir platformun ötesinden baflka bir fley de-

¤ildir. Bunun sayesinde bir süre dinlenme f›rsat› bulaca¤›z ve nihai he-

defimize do¤ru yürüyüflümüze devam edece¤iz ve ilerleyece¤iz. Bu ise

DHD, Sosyalizm ve Komünizmdir. Bizim yapt›¤›m›z ve yapmaya çal›fl-

t›¤›m›z MLM'yi Nepal'in somut koflullar›na yarat›c› bir flekilde uygula-

makt›r. 

Halk›n bu kaç›n›lmaz gördü¤ünüz objektif bar›fl beklentisi-
ni, silahl› mücadele ve devrimci fliddetle iliflkisini nas›l ele al›-
yorsunuz? Bu kitleleri bofl beklentilere sokmaz m›? 

Sanm›yorum, çünkü s›n›f mücadelesi içinde parti olarak silahl› müca-

delenin zorunlulu¤una dair onlar› e¤itmeye ve aral›ks›z ayd›nlatnaya de-

vam edece¤iz. Di¤er bir tan›mlamayla, MLM'nin temel ilkeleri temelin-

de kitlelerin aral›ks›z ve sürekli e¤itimi devam etmektedir. Kitlelere ba-

r›fl›n sadece tali ve geçici oldu¤unu söylüyoruz. Fakat mücadelenin mut-

lak ve kal›c›l›¤›n› durmadan b›kmadan söylüyoruz. Bu durum flu gerçek-

lik taraf›ndan teyid edilmektedir ki, partimiz 1991'de parlementer seçim-

lere kat›lm›flt›, fakat 3 y›l sonra topyekün boykot tavr›n› gelifltirmifl ve

akabinde bir f›rt›na misali 1996 y›l›nda Halk Savafl›'n› bafllatm›flt›r. Fa-

kat süreç içerisinde, 2001 senesinde bar›fl görüflmelerine kat›lm›flt›r. An-

cak taleplerimiz yerine getirilmedi¤inde biz yeniden görüflmelerden çe-

kildik ve silahl› mücadeleyi tekrardan sürdürdük. Her ald›¤›m›z kararda

halk bizi destekledi. Biz halk› do¤ru ve bilimsel temelde e¤itti¤imiz için

bu mümkün olabildi. Dolay›s›yla, biz sadece bar›flç›l yollarla gidilece¤i-

ni düflünmüyoruz. Biz halk›n yürüttü¤ümüz devrim mücadelesinde sahip

oldu¤u kayg› ve bundan merak duymas›n› büyük memnuniyetle karfl›l›-

yor ve de¤er veriyoruz. Biz sadece elefltirenleri ve yorumlayanlar› de¤il,

fakat ayn› zamanda yoldaflça tereddüt duyanlarada de¤er veriyoruz. ‹leri

ve devrimci kitleler iç ve d›fl komplolar› merak etmektedir. Kitlelerimize

devrimci bir iyimserlikle Nepal devrimi için, yenilgi olas›l›¤›ndan çok,

baflar›ya gitme büyük olas›l›¤› oldu¤unu söyleyebilirmisiniz? Biz devri-

me yönelik içte ve d›flta geliflebilecek herhangi bir karfl› sald›r› ve komp-

lonun hiç bir zaman olmayaca¤›n› söylemiyoruz. Ancak flundan da tama-

men eminiz ki, tüm bu sald›r›lar NKP(Maoist) önderli¤indeki Nepal hal-

k› taraf›ndan mutlaka yenilgiye u¤rat›lacakt›r. Çünkü biz, sadece siyasi

de¤il fakat ayn› zamanda askeri gücüde elde etmifl bulunuyoruz. Biz ay-

r›ca, tüm dünyadaki devrimcilerden güçlü bir destek ald›¤›m›z›nda bilin-

cindeyiz. Önümüzdeki dönemde mücadelenin alaca¤› yeni biçimler ne-

ler olabilir? Bildi¤iniz gibi Nepal devrimi proleter dünya devriminin bir

parças›d›r. Son derece parlak bir gelece¤e yak›nd›r ve elde etmesi gere-

ken baflar›y› mutlaka elde edecektir.

Nisan ayaklanmas›ndan ne türden bir baflar› elde ettiniz. 
Yine NKP(Maoist) önderli¤i alt›nda birleflmifl halk kitleleri yeni ve

güçlü bir dalga daha yaratabilirmi? fiayet bar›fl görüflmeleri baflar›s›zl›k-

la sonuçlan›r ve halk düflmanlar› yeni bir komplo haz›rlamaya kalkarsa,

amans›z bir halk ayaklanmas›n›n Nepal'de gerçekleflmesi yönünde kesin

bir kanaate varmam›za yol açacak sebebler fazlas›yla mevcuttur. Ayr›ca

partimiz Nepal'de, flayet bar›fl görüflmeleri baflar›s›zl›kla sonuçlan›rsa,

büyük bir kitle ayaklanmas›n› bafllatmas›n› karar alt›na alm›flt›r. 7 ayd›r

devam eden bar›fl görüflmelerinin seyri içinde flehirli kitlelerden bile ge-

nifl destek ald›¤›m›z› gördük. fiayet genifl bar›flç›l bir kitlesel gösteriler

yetersiz kal›rsa partimiz, tüm ülke çap›nda muazzam ve güçlü silahl› bir

ayaklanma bafllatacakt›r. Di¤er çal›flmalar›n yan›s›ra, bu yönlü haz›rl›k-

larda devam etmektedir. Dört türden haz›rl›k söz konusudur. Bunlar ba-

r›fl sürecinin baflar›yla sonuçlanmas› için ön görülmüfl haz›rl›klard›r: 1-
Görüflmeler 2- Diplomatik giriflim 3- Bar›flç›l güçlü kitlesel gösteri-
ler 4- Silahl› halk ayaklanmas›.

Nepal'li komünistler, gericilerin ve emperyalistlerlerin iç çeliflkilerini

nas›l ele almaktad›r? Bu noktada kayg›lar olsa da, Nepal'i komünistler

dünya ilerici ve devrimci hareketini flafl›rtt›! Halk Savafl›'n›n seyri içeri-

sinde biz ulusal düflmanlar›m›z›n iç çeliflkilerini do¤ru biçimde ele alma-

da oldukça ileri bir yetenek sergiledik. Ancak flunu da gördük ki, devri-

mi baflarabilmek için ayn› derecede flöyle bir yetene¤e de sahip olmal›-

y›z. Bu, uluslararas› çeliflkileride do¤ru tarzda ele al›nmas›n› gerektirir

ki, bugün bunu çok daha somut ve yak›c› olarak hissetmekteyiz. Önü-

müzdeki süreçte yapaca¤›m›z, büyük önderlerimizinde bize ö¤rettikleri

gibi, bafl düflman› izole et, ikincil olan›ndan yararlan. Di¤er tali olanlar

içinde bafl düflman üzerinde odaklan, ve esas› saf d›fl› etttikten sonra lok-

ma lokma yut veya onlar› kendi çeliflkileriyle bo¤uflmak zorunda b›rak.

Nepal'de, Türkiye/Kuzey Kürdistan'da ve hatta Birleflik Kral›klar'da ka-

d›nlar çok a¤›r bask›lara maruz kal›yor. Biliyoruz ki, devrim sürecinde

Nepal'de kad›nlar büyük haklar elde ettiler. Nedir bu kazan›lan haklar ve

geliflmeler, önümüzdeki süreçte bu soruna iliflkin nas›l bir hat izleyecek-

siniz? Birinci olarak, partimiz kad›n meselesi üzerine çok bilimsel ve

do¤ru politik uygulamay› benimsemifltir ki, onlar gökyüzünün yar›s› ve

yeryüzünde yaflayan büyük bir kesimdir. Partimiz onlar› devrimci ilkeler

›fl›¤›nda e¤itmifl bulunuyor. Bugün, kad›nlar›n ideolojik ve politik sevi-

yeleri göreceli olarak oldukça yüksektir. Kad›nlar aras›nda s›n›f bilinci

hayli ileridir. Devrimin kad›nlar› bask›dan kurtararak özgürlefltirece¤ini

herkesten daha çok kad›nlar bilince ç›karm›fllard›r. Kad›nlar halihaz›rda

Halk Kurtulufl Ordusu'nun yüzde 40'›n› oluflturuyor. Ve ayn› zamanda fle-

hir komiteleri seviyesinde yüzde 40'› kadar önderlikte kad›nlar yer al-

maktad›r. Kad›nlar sadece çat›flmalarda yer al›p zalim Nepal Kraliyet or-

dusunun kana susam›fl katillerine nice yenilgilere u¤ratmakla yetinme-

mifl, ayn› zamanda bütün dünyaya sahip olduklar› örnek ve takdire flayan

kahramanl›klar göstermifllerdir. Ve yine yeni devlet iktidar›n›n da fiilen

uygulay›c›lar› olarak yerlerini alm›fllard›r. Kurtar›lm›fl alanlarda kad›nlar

üzerinde sömürü kalkm›flt›r. Eski topluma ait eski al›flkanl›klar, eski de-

¤er yarg›lar› halen k›smen varl›¤›n› korumaktad›r. Feodalizmin ve di¤er

gerici kültürün bir çok karakteristik özelliklerinin tümü kökten sökülüp

at›lacakt›r. ‹flaret etti¤imiz toplum yeni toplumdur, kad›nlar yeni kad›n-

lard›r.

Zaman ay›rd›¤›n›z için teflekkürlerimizi iletirken, son ola-
rak gazetemiz Devrimci Demokrasi arac›l›¤›yla halk›m›za ve
okurlar›m›za söylemek, iletmek istedi¤iniz bir mesaj›n›z var-
m›?

Partimiz devrimci destekleri için tüm Türkiye'li halka teflekkürlerini

iletir. Bu deste¤e, son nihai zafer kazan›l›ncaya kadar, devam edece¤ine

umudumuz tamd›r. Kardefl partimiz Maoist Komünist Partisi'nin ve de-

¤erli yoldafllar›m›z olan 17 büyük komünist önder ve savaflç›n›n gerici

Türk rejimi taraf›ndan hunharca katledilmeleri karfl›s›nda son derece bü-

yük bir üzüntü ve flok yaflad›k. Ancak kahraman Türkiye halk›, bu darbe-

nin sonuçlar›n› ve yaflanan ac›lar› güce dönüfltürece¤ine olan inanc›m›z

tamd›r ve ülke çap›nda Türkiye devrimini zaferle taçland›racaklard›r.

Partimiz, 17 komünist önder de dahil, Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimi-

nin bütün flehitleri önünde sayg›yla e¤ilmektedir. Gazeteniz arac›l›¤›yla

yoldafllara selamlar›m›z› gönderiyorum. Devrimci Demokrasi Gazete-

si'nin NKP(M) temsilcisi ile yapt›¤› ve 16-30 Kas›m 2006 tarihli 100. sa-

y›s›nda yay›mlanan röportaj

S‹LAHLI DÜfiMAN ANCAK S‹LAHLA YEN‹L‹R!
NKP(M) ad›na görevlendirilen ve diplomatik görüflmeler

yapmak üzere Londra'da bulunan ve Nepal Komünist Par-
tisi (Maoist) ad›na, 7 Perlamenter Politik Parti ile Görüflme
ve Diplomasi Komitesi Temsilcisi olarak görev yapan Su-
resh Ale Magar ile Nepal'deki güncel geliflmeler üzerine
bir söylefli gerçeklefltirdik. Suresh Ale Magar, Gaurav'›n
Hindistan devletinin kolluk güçlerince esir edilmesinden k›-

sa bir süre sonra di¤er bir baflka yoldafl›yla beraber yaka-
lanarak Nepal gerici rejimine teslim edilmiflti.

Uzun zaman kendisinden haber al›namamas› neticesin-
de katledilmifl oldu¤u san›l›yordu. Ancak Nisan 2006 Halk
Hareketi sonras›nda geri ad›m atan gerici Kraliyet rejimi,
kendisini ve di¤er yoldafl›da dahil, bir çok politik tutsakla
beraber serbest b›rak›lmak zorunda kalm›flt›. 
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1920 y›l›nda do¤muflum. Ankara’ya gelifli-

miz çok so¤uk, hemen hemen k›fl›n yeni baflla-
d›¤› zamana rastlar. O zaman dokuz yafl›nday-
d›m. Ya¤murlu bir günde köyden ayr›ld›k. Arap-
kir’e ordan da Hekimhan, Kangal yoluyla Si-
vas’a kadar kara yoluyla ve k›fl vaktinde yolcu-
lu¤umuzu sürdürdük. 

Ulafl›m yollar› iyi de¤ildi. Hatta o koflullarla
zor ilerliyorduk. Ve hayvanlarla geliyorduk.
Hanlarda yata yata. O zaman uzun bir yolculuk-
tan sonra, on bir günde Ankara’ya gelebildik. 

Ankara yeni kurulabilen on befl bin nüfuslu
küçük bir kasaba görünümündeydi. fiehir bu-
günkü Ulus veUlus’taki heykel çevresinde ve Sa-
manpazar› denen yer etraf›nda, Ankara Kale-
si’nin çevresinde toplan›yordu. Bundan böyle
burada yaflayacakt›k. 

Derken 929 y›l›nda o zamanlar, Ankara’da
Hüseyin Avni isminde bir zat›n yönetti¤i hususi
bir ilkokul vard›. Oraya paral› girip okunuyor-
du. Okullar yeni bafllam›flt›. Ben gecikmifltim za-
ten. Bu okula kay›t oldum. ‹lk okulu burada oku-
dum ve bitirdim. 935 ve 936 y›llar›nda Cebeci
Ortaokulu’na devam ettim. Lise tahsilime gene
Ankara’n›n Gazi Lisesi denen ünlü okulda de-
vam etmifltim. 939 y›l›nda ö¤renimimi tamam-
lad›m. 

Bu y›llarda yeni yeni okuyor, tadal›yor, geli-
fliyor ve kendimi yetifltiriyordum. Ta ilkokulday-
ken bu sevgi içimize at›lm›flt›. Celalettin Tevfik
Bey adl› bir ö¤retmenimiz vard›. Bu ö¤retmen
bana kendi derslerinde eski flairlerden ( N.Ke-
mal ve baflka flairlerden) ünlü fliirler okur ve
okuturdu. Bana fliirin güzelliklerini anlat›rd›. Bu
ö¤retmene karfl›, bana okuma sevgisi afl›lad›¤›
için, sayg›m büyük olmufltur. Yine Gazi Lise-
si’nde edebiyat derslerine Fevziye Abdullah ve
‹sak Refet gelirlerdi. ‹sak Refet edebiyat hoca-
m›z oldu. Bu hocalar beni yönlendirdiler edebi-
yata. Ben de mümkün mertebe faydaland›m. Bu
haz›rl›klarla üniversite yaflam›na bafllam›fl ol-
dum. Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi’nde Türkoloji
adl› bir bölüm vard›. Buray› seçtim. 

‹flte üniversiteye devam etmem s›ras›nda,
daha do¤rusu devrimci fikirlere olan yak›nl›-
¤›m dolay›s›yla, fakültenin ilk y›llar›ndan itiba-
ren, baz› derneklere ve yat›nlara yöneldim.
Bunlarla ba¤lant› kurdum. 

Ülkü dergisi adl› ünlü Halkevi Dergisi’nde
çal›flmaya bafllad›m. Görevim düzeltmenlik ve
dergi ç›karma tekni¤i üzerineydi. O zaman der-
giye Ahmet Kutsi  Tecer ve Bedrettin Tuncel yön
veriyorlard›. ‹dare k›sm›nda Ahmet Serdaro¤lu
adl› sevdi¤im bir insan çal›fl›rd›. 

Dergiye, Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanp›-
nar, Ahmet Kutsi  Tecer zaman zaman u¤rarlar
ve konuflurlard›. 

Ben bu arada, gene Ankara’da ç›kan bir
dergide, bir fliir yay›nlam›flt›m. Bu fliir Ahmet
Kutsi  Tecer taraf›ndan görülerek be¤enilme-
mifl, (bu fliir, “Köylülerime” adl› ve “Dost Dost ‹l-
le Kavga” adl› kitab›mda yay›nlanan fliirdir.) ba-
na Ahmet Kutsi  Tecer taraf›ndan fliirin çok kö-
tü oldu¤u söylendi. Benim fliiri b›rakarak düz-
yaz› yazmam istendi. Ben de o zaman, Ahmet
Kutsi  Tecer’e “ben daha kötüsünü de yazar›m”
diye güya esprili olarak cevap vermifltim. 

Ülkü’de birkaç yeni arkadafl tan›d›m. Bun-
lardan bir tanesi Sefer Aytekin’di. O zamanlar
çok devrimci bir rol oynayan Sefer Aytekin ha-
yat›mda unutamad›¤›m insanlar aras›ndayd›. 

O zamanlar Ankara’da bulunan Arif Damar
(Arif Barikat) ve bugün de edebiyat›m›z›n bili-
nen kiflilerinden Mehmet Kemal de benim ilk
edebiyat arkadafllar›md›r. Mehmet Kemal’le ay-
n› mahallede otururduk. Benim ilk arkadaflla-
r›mdan birisidir. Yine Ceyhan Atuf Kansu’da da-
ha ilkokul ça¤›nda, belki de ilk tan›d›¤›m en es-
ki arkadafllar›mdan birisidir. Kendisiyle Hususi
bizim mektepte beraber okumufltuk. Bu arka-
dafllardan sonra flair Niyazi Ak›nc›o¤lu’nu tan›-
d›m. Bunlar “On Beflinci Y›l” isimli kahvenin de-
vaml› sakinlerindendi. 

Belirli hocalar d›fl›ndaki hocalarla iliflkimiz
her fleyden önce bir talebe hoca münasebeti-
nin d›fl›na ç›kmazd›. Yani siyasi bak›mdan ya-
hut di¤er yönlerden herhangi bir fikir al›fl veri-
flinde bulunmak olmazd›. Yaln›z devrimci hoca-
lar›m›zdan, Pertev Naili Boratav, Behice Boran,
Niyazi Berkes ve kar›s› Mediha Berkes’le ara-
m›z gayet iyiydi. 

O s›ralarda gene dergi ve gazete ç›kar›rken
bir çok matbaac›, mürettip iflçi arkadafl tan›-
d›m. Bunlardan bir tanesini hiç unutamam. Bu
Hasan isimli iflçidir. Ve sonra ad›na “Mürettip
Hasan” isimli fliiri yazd›m. Çok iyi, Anadolu Hal-
k›ndan bir gençti Hasan. Hasan’la daha sonra
951 büyük tevkifatta da karfl›laflt›k. Onu da tu-
tup getirmifllerdi. Zavall› Hasan befl seneye
mahkum olmufltu ve veremdi de. Sonunda çok
yaflamad› zaten. 

O zamanlar gençtik, s›hhatliydik tabii. Her
ifli benimseyerek yap›yorduk. Bu yüzden bizim
derginin ç›k›fl›nda mesela Ant Dergisi’nin ç›k›-
fl›nda, ortaya getiriliflinde büyük yararlar›n ol-
du¤u do¤rudur. Ve bu iflleri hiç bir fley bekle-
meden, kendili¤inden ve tabii olarak yap›yor-
duk. 

Sanatç›l›k iliflkilerimiz geliflmeye bafllad›. 
Ben gençli¤imde de kesin olarak içki taraf-

tar› de¤ildim. Bu yüzden o zamanki ünlü Anka-
ra meyhanelerinden hiç birine gitmedim, git-
mezdim. Ve arkadafllar›m› da bu yerlere git-
mekten men ettim. 

Yine bu devrede ünlü halk ozanlar›, Afl›k Ali
‹zzet, Afl›k Veysel, Habib Karaaslan gibi temiz

flairlerin hepsiyle teker teker tan›flt›m, ilgilen-
dim. Onlar›n gerçekten temiz bir halk yüzleri
vard›. Ve bu taraflar›yla az çok ilgilendim ve te-
maslar kurdum. 

O gün iki fley vard› ortada benim için. Bir
yanda Garip hasta sanat anlay›fl› di¤er yanda
dinamik halk edebiyat›n›n yüzü. Bunlar karfl›
karfl›ya getirilince ben elbetteki kendi s›n›f›m-
dan gelme halk ozanlar›ndan taraft›m. Bu yüz-
dendir ki o devrede bu flairlerin yan›nda ol-
mam. Nitekim halk ozanlar› bu iflte gerçek yer-
lerini göstermifller ve her zaman do¤runun ve
güzelin yan›nda olmufllard›r. 

Biz tavr›m›z› belirlemifltik. 
945 y›l›nda yani Garipçilerin edebiyat›m›za

egemen olduklar› bir ça¤da dergi yay›nlamaya
ihtiyaç duymufltuk. Bu devre henüz toplumcu
ak›m› güçlendirmeye çal›flt›¤›m›z bir devreye
rastlar. Orhan Veli ve arkadafllar› o zaman dev-
rimci fliirleri yoksayan ve yozlaflt›ran bir çal›fl-
ma içindeydi. Ve bu sebeple biz Ant çevresine,
küçük bir topluluk da olsak, devrimci sanat so-
rumlulu¤unu üstlenmifltik. Daha evvelden Yeni
Edebiyat dergisi taraf›ndan yürütülen ak›m›n
mümessili olarak kar›nca kaderince
çal›flmalar›m›z› sürdürüyorduk. Bu an-
ti-faflist ve devrimci bir gençlik ve onun
devrimci sanat› etraf›nda yeni bir ak›-
m›n mümessili toplumcu sanat› ortaya
ç›karmay› amaçlayan gençlerdik dene-
bilir. 

Bizim varl›¤›m›z asl›nda önemsizdi,
küçüktü, ama do¤ruydu. Biz bu do¤ru-
dan dolay› bir aradayd›k. 

Bu s›rada Nurullah Ataç ve arka-
dafllar› bizim bu tutumumuzdan haber-
siz gibi görünüyorlard›. Bizim ad›m›z›
yoksaymak için ellerinden geleni yap›-
yorlard›. Rahmetli Nurullah Ataç yaln›z
kendi dar çevresinde ve Orhan Veli et-
raf›nda yaygara kopar›yordu. 

Bu devredeki edebiyat çal›flmalar›-
m›z›n yararl› oldu¤u kan›s›nday›m. Bu-
na ra¤men onlar›n bu tavr› yüzünden
bir çok yetenekli genç körelip gitti. Hat-
ta denebilir ki Nurullah Ataç ve arka-
dafllar› bu devrede bizim bu s›n›fsal
karfl› koymam›za, güçlenmemize, bile-
meden yard›m etmifllerdir. 

O günkü tavr›m›z›n sadeli¤i ortada-
d›r. 

948 y›l›nda, o zaman anti-faflist bir
dernek kurmufltuk. Türkiye Gençler
Derne¤i davas› denildi bu davaya. Bu
derne¤in yüz elli kadar üyesi olmufltur.
Ve harp sonras› devresinin bir parça-
s›d›r. 

Dernek her türlü anti-faflist ve demokratik
fikirli genci bir araya getiriyordu. 

Derne¤in Ankara Denizciler caddesinde bir
ahflap evde merkezi vard›. Faaliyetleri aras›nda
halka her türlü yard›m vard›. Örne¤in, halk›n
hasat›na bilfiil ifltirak etmek, kat›lmak gibi fa-
aliyetler bunlar›n aras›ndayd›. 

Hat›rlad›¤›ma göre, o zaman dernek, içle-
rinde ben de olmak üzere, sekiz on üyesi bir ‹s-
tanbul Ankara aras›nda yürüyüfl tertip etmiflti.
Bu Ankara ‹stanbul yolculu¤u befl alt› gün sür-
dü ve tamamland›. 

Derne¤in bir çok yap›c› ifle yönelmesi, Anka-
ra çevresinde bulunan ›rkç› Turanc›lar› rahat-
s›z etmeye bafllad›. Dernek fakülte ve Ankara
çevresinde yayg›nlaflmaya bafllam›flt›. Bu ne-
denle ›rkç› Turanc›lar derne¤in gidifline karfl›
bir tak›m eylemlere girifltiler. Gösteri yapmaya
bafllad›lar. Derne¤in y›k›lmas› etraf›nda tehdit-
ler ço¤ald›. 

Biz o zaman safça, yirmi otuz kifli, bir odac›k
yerde topland›k ve elimizde sopalarla gelenleri
bekledik. 

Turanc›l›¤›n etkinli¤i çoktu o zamanlar. 
Turanc›lar sald›rd›. Dernek y›k›ld› bir kaç

saat içinde. Kitaplar y›rt›ld›. Sokaklara at›ld›.
Dernek üyelerinden yakalad›klar› birkaç kifliyi
dövdüler. Fakat dernek faaliyetine devam etti.
Dernek etraf›nda bir tak›m provakasyonlar ald›
yürüdü. 

Sonucunda dernek üyelerinden iki k›z arka-
dafl biri Melahat Kürflal, di¤eri Nural ve ben,
Mehmet Kemal fievki Akflit tevkif edildik. Gerek-
çe olarak dernek üyelerinin komünizm propa-
gandas› yapt›klar› ileri sürülüyordu. Bu yüzden
tutukland›k. Ankara cezaevine götürülüp t›k›l-
d›k. 

Üç ay devam eden sorgudan sonra hiç kim-
seyi mahkum edemediler. Hepimiz beraat ettik.
Böylece üç ay boflu bofluna geçti. 

Bu devre hapishanede bir kaç tane fliir yaz-
d›m. “Görüflmeci” isimli fliir bu devrenin mah-
sulüdür. Görüflmeye arkadafllar›m kendi ailem-
den k›zkardeflim gelirlerdi. Bu fliiri daha sonra
“Görüs Günü” ad›yla yay›nlad›m.Gene bu devre-
nin an›s› olarak “Fakültenin Önü” adl› fliir, bu
gösterilerden sonra yaz›lm›flt›r.Bu fliirde olay-
lar› günü gününe yans›tan en iyi bir fliirimdir. 

Bu s›rada memlekette büyük bir umut bafl-
lam›flt›r. Demokrat parti memleket için büyük
bir ümittir. Ve Türk halk› da Demokrat Parti
madrabazlar›n›n peflinden gitmektedir. 

Benim kiflisel durumumsa, fakülteyi bitirmi-
flim, ifl ar›yorum. O zaman Milli E¤itim Bakan›
olan Tahsin Banguo¤lu benim üniversiteden ho-
camd›r. ‹fl için müracaat ediyorum. Bana veri-
len cevap bir sürü bahaneden sonra yine de
beklememdir. Nihayet iflten ümidimi keserek
baflka bir ekmek paras› kazanmak için yeniden

çeflitli ifllere girifliyorum. 
Bu arada ‹stanbul’da Yurtlar Müdürlü¤ünde

bir ifle talibim. Neticede Yurtlar Müdürlü¤ünde
yönetim memurlu¤u iflini al›yorum. 

Yurtlar müdürlü¤ünde görevime 1950 y›l›-
n›n içinde, ekim ay›na do¤ru bafllad›m. ‹lk göre-
vim Çarfl› Kap› ö¤renci yurtlar›ndayd›. Daha
sonra çal›flmalar›m be¤enilmifl olacak ki, bir
çok yurtlar›n kuruluflunda görev ald›m. Çarfl›
Kap›dan sonra Y›ld›z Teknik okulu yurdunda ye-
ni görevime bafllad›m. Bu arada k›sa bir müd-
det için Denizcilik yurduna ve tekrar Kad›rga
Ö¤renci yurduna atand›m. Bu devre benim ha-
yat›mda çok önemli bir devredir. 

Bu devre 951 tevkifat›n›n bafllad›¤› devre-
dir. 951 Tevkifat› ‹stanbul’da Ekim ay›nda baflla-
t›ld›. 

Gazetelerde okudu¤umuza göre Sevim Tar›
isminde bir kad›n Paris’e giderken yakalanm›fl.
Bunun üstünden bir süre geçti. Bundan sonra,
buna dayal› olarak Tevkifat bafllam›flt›. Ben de
bir kaç ö¤renciden sonra Eylül’e do¤ru tutuk-
land›m. O zaman kad›rga ö¤renci yurdunda bu-
lunuyordum. Daha önce yurt binas›nda kald›-

¤›m odan›n arand›¤›n›, didik didik her taraf›n
araflt›r›ld›¤›n› görmüfltüm. Bu olay›n üzerinden
bir hafta geçti ki, tutuklanma günüm geldi. 

O zamanlar ‹stanbul 1. flubesi geçici hapis-
hane olarak kullan›l›yordu. Teker teker o gü-
nün devrimcileri ve demokrat fikirli gençleri
alel acele tutuklan›yordu. 

Afla¤› yukar› tevkifat için bütün haz›rl›klar
bitmifl olacak ki, büyük darbe indi. TKP Tevkifa-
t› denilen meflhur 951 Tevkifat› olay› bafllam›fl
oldu. Bu tevkifatta al›fl›lmam›fl bir çok y›ld›rma
yöntemleri uyguland›. 

Gene tabutluklar, falakalar ve her türlü in-
sanl›k d›fl› ifllemler yap›ld›. Ve sonuçta yüz alt-
m›fl sekiz insan askeri mahkemede yarg›land›.
Gere¤i flekilde hepsi de cezaland›. Ben flahsen
bu davada hiç bir fayda görmedi¤im için avukat
bile tutmad›m. Ayr›ca bir çok gene hapishane-
den tan›d›¤›m insanlar da savunmalar›n› kendi-
leri verdiler. Epeyce direndik. Fakat sonuç ola-
rak flunu söyleyeyim, yüz altm›fl sekiz kifli bu
davada hepsi hüküm giydiler. Bunlar›n isimleri
ve ald›klar› cezalar yay›nlanm›flt›r. 

Ben savunmam› kendim yapt›m. Hat›rlad›¤›-
ma göre o zaman çok iyi bir savunma haz›rla-
m›flt›m. Yap›lan isnatlar› reddettim. Baz› arka-
dafllar›mla olan temaslar›m›n kanuni oldu¤unu
gizli bir örgüt taraf›ndan yönetilmedi¤imi iddia
ettim. Fakat kaale al›nmad›. 

Ben savunmam›n özünde Marksizmi istedi-
¤imi beyan etmifltim. Mahkeme bildi¤ini okudu.
Sonuçta yedi seneye mahkum edildim. Ayr›ca
bu cezan›n üçte bir bölümlük k›sm› kadar da
sürgün cezam vard›. Böylece mahkeme sonuç-
land› ve herkesi ceza evlerine da¤›tt›lar. 

‹lk topland›¤›n›z yer ‹stanbul 1. fiubeden
sonra Harbiye cezaevine, tekrar ‹stanbul 1.fiu-
besine ve Y›ld›z’daki Güvercinlik ad› verilen es-
ki bir binada tutuklu kald›k. Böylece iki y›l 1.fiu-
be bir y›l da ............

‹leri cezaevleri statüsüne göre bütün Türki-
ye Hapishanelerine da¤›t›lm›fl olduk. Son parti
Adana cezaevine gönderildik. 1.fiubede kald›-
¤›m zaman içinde iflkence yap›ld›. Havas›z ve
hatta ekmek ve su bile verilmedi¤i günlerde iki
y›l birinci flubenin ünlü odalar›nda gün geçir-
dik. 

Bu arada içerde, bir çok kanunsuz ifllemle-
rin yap›ld›¤› do¤rudur. O s›rada ruhi deprasyon
geçirenlerin ve intihara yeltenenlerin say›s› da
oldukça kabar›kt›r. 

Adana’ya kadar parmaklar›m›zdan ve elleri-
mizden kelepçeli olarak getirildik. Siyasi ko¤u-
fla yerlefltirildik. Adana’da Zeki Baflt›mar, Mihri
Belli, fievki Akflit de bulunuyordu. 

Yedi y›l Adana’da tamamland›. Adana ceza-
evinden sürgün yerime gönderilmek üzere sal›-
verildim. Sürgünü geçirece¤im Çorum’un Sun-
gurlu kasabas›na geldim. 

Her gün Sungurlunun bir karakolunda ‹s-

pat-› vucut ediyorduk, kendimiz gösteriyor ve
imza at›yorduk. Kalacak yerimiz yoktu, ifl yoktu.
Halimiz Allaha kalm›flt›. Böylece sürgünümüz
devam etti. 

Neden sonra ordan baflka bir yere, ifl bula-
bilece¤im bir yere naklimi yapt›rmay› istedim.
O zaman Sungurlu mahkemesine baflvurarak
Ankara’ya naklimi istedim. Böylece sürgünün
bir k›sm› Ankara’da geçti. 

Hapishanede herkes kendine göre bir iflle
meflgul olurdu. Günlük hapishane hayat›n›n d›-
fl›nda benim iflim gene sanat oldu. fiiirle u¤ra-
fl›yordum. Bu arada benim önemli yap›tlar›m-
dan birisi olan “Yusuf ile Balaban”› yazmaya
bafllad›m. O devrelerde böyle bir fliir çal›flmas›
yapaca¤›m belliydi. Bir tak›m s›k›nt›lar baflla-
m›flt› ve fliirin ilk m›sralar› dökülmeye bafllad›.
“Ve; zaman akar, zaman gecer, / Zaman zindan
icinde.” Dizeleriyle bafllayan fliir kafamda flekil-
lenmeye bafllad›. Ve sonuçta otuz fliirlik bir des-
tan k›sa bir müddet içinde zannederim bir ay
içinde bitirmifl oldum. Destan böylece tamam-
lanm›fl oldu. Ben de rahatlam›flt›m ama, as›l ifl
bu parçalar›n d›flar›ya ç›kar›lmas›yd›. Neticede

o ifli de baflard›m. Destan sa¤ salim d›-
flar›ya ç›kt›. Fakat daha sonra ayn› titiz-
lik destan›n saklanmas›nda gösterile-
medi. Ve eser tamamen bugün elimden
ç›kt›. Kayboldu. Bugün destan›n elimde
kalan parçalar› aras›nda sonradan,
Baslangic, uy kirpi kiz kirpi, bu Bala-
ban`in dünyadan Göctügüdür, ve Kirtim
Kirt adl› son bölüm kalm›flt›r. 

Destan› birçok arkadafl›m okumufl-
tur. D›flarda da okunmufltur. Elden ele
geçti¤ini de ö¤rendim hatta. Destan›
Ahmet Arif de okumufltur. 

Hapishanede günlük çal›flmalar›m
aras›nda Frans›zca da önemli bir yer
tutar. Orhan Suda ile o zaman ayn› ran-
zada kal›yorduk. Bana dil bak›m›nda
çok yararlar› dokunmufltur. Orhan Su-
da ile hergün ayn› ranzan›n etraf›nda
günümüzü geçirirdik. Ve çal›flmalar›-
m›z bitince akflamlar› volta atard›k.
Böylece günler ak›p geçti. 

O zamanlar edebiyatla u¤raflan Hil-
mi Ak›n, Arif Ünal (Ahmet Arif ) ve ayr›-
ca saz çal›flmalar›na devam eden Ruhi
Su ve devlet tiyatrosundan flimdi rah-
metli olmufl Ulvi Uraz ve Kemal Bekir
gibi ünlü sanat adamlar› bulunuyordu.
Sükran Kurdakulda o zamanlar tutulup
getirilmiflti. Sonuçta o da üç sene sekiz
aya hüküm giydi¤i için cezas›n› geçir-
meye çal›flt› ayn› hava içinde. De¤erli

bir gençti. 
Süleyman Ege ile ‹stanbul sokaklar›n›, Beya-

z›t’› kar›fl kar›fl her gün gezer dolafl›rd›k. Adnan
Menderes’e karfl› yürütülen miting be gösteri-
leri izlerdik. ‹flte tam bu s›rada yani 28-29 Ni-
sanda Beyaz›t’ta bir tak›m gösteriler yap›ld›.Ay-
n› gün de Turan Emeksiz’in öldü¤ü yahut ta er-
tesi gün Beyaz›t meydan› h›nca h›nç doluydu.
“Turan Emeksiz” adl› fliirim bu devrede yaz›l-
m›flt›r. 

Bu gösteriler her gün devam ediyordu. 
Bizler de birkaç iflçi arkadaflla habire Beya-

z›t meydan›n›n etraf›nda dolan›p duruyorduk. 
Bir gün evimden al›narak götürüldüm. Olay-

lardan korkan eski yöneticiler, ve Ankara S›k›-
yönetim Komutanl›¤› bir liste yapm›fl. Bu listede
ad›m›z vard›. Tutukland›k. Bizim kendi istedi¤i-
miz bir yere ama s›k›yönetim d›fl›nda herhangi
bir bölgeye gitmemiz teklifi yap›ld›. Ben o za-
man, kendi memleketim diye, bildi¤im ülke diye
ve bunca uzun süren hapislik ve sürgünden
sonra biraz nefes al›r›m diye Erzincan’› seçmifl-
tim. Zaten Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir d›fl›nda bir
yer seçmemiz gerekiyordu. Böylece Erzincan’a
gitmeye karar verdim. Uzun bir yolculuktan
sonra Erzincan’a geldim. Birkaç günüm flurda
burda gözalt›nda tutularak geçti. Yollarda bir
de¤ifliklik olmad›¤› için, köyüme çok zahmetli
gelebildim. 

O zamanlar köyden birkaç kifli bu iflten se-
vinmez göründülerse de, ço¤unlukla kendi hal-
k›m taraf›ndan gayet iyi karfl›land›m. 27 May›s
devrimi bafllad›. Köyün radyosundan devrimin
yap›ld›¤› okundu. Menderes’in de yakaland›¤›
okundu. 

Bundan sonrad›r ki, fluraya buraya sürülen
arkadafllar da özgürlüklerimize kavuflmufltuk.
Böylece ikinci sürgün de bitince hayat kavgas›-
n›n içinde kald›k. 

Eskiden beri tan›d›¤›m Fetih Giray bir gün-
lük gazete ç›karmaya bafllay›nca ben de ifl için
müracaat ettim. O zamanlar için küçük bir pa-
rayla gazetenin düzeltmenlik görevine baflla-
d›m. 

Bu gazete küçük trajl› bir reklam gazetesiy-
di. Bir ara ‹smail Gençtürk isimli genç bir deli-
kanl› da bize yard›mc› olarak yan›ma verildi. ‹s-
mail Gençtürk herhaliyle bir memleket çocu¤u
oldu¤u belliydi. Biz onunla alt› ay kadar bera-
ber çal›flt›k. Nihayet gazete 963 y›l›na do¤ru ka-
pand›. 

Bu arada bozulan sa¤l›¤›m›n tedavisi için
kapl›calara gittim. Haymana, K›z›lcahamam il-
çelerindeki kapl›calardan flifa arad›m. 

Gazete kapan›nca yeniden iflfliz kald›k.  Pab-
lo Neruda çevirilerini sürdürüyordum. 

Neruda  bilindi¤i gibi dünyan›n en büyük
flairlerinden birisidir. fiiirle u¤raflmam dolay›-
s›yla  Neruda ‘ya e¤ilimim güngeçtikçe art›yor-
du.  Neruda  çarp›c› ve büyük bir ozand›r. Dün-

yay› ve insanlar› seven birisi. Bafl›ndan da bü-
yük olaylar geçmifltir. Gizli yaflad›¤›, sürgünde
kald›¤› y›llar olmufltur. Büyüklü¤ü biraz da bu-
radan gelmektedir. Benim ona ilgim de bu baz›
yak›nl›klar›m›zdand›r. 

‹stanbul’a gittim. Daha önceleri de gitmifl
olmama ra¤men, ‹stanbul’u pek tan›m›yordum.
Yerlefltim. Hatta Menekfle’den bir ev de tuttum.
Bir çok çal›flmam olacakt›. Çevirileri de h›zlan-
d›rm›flt›m. 

Ant dergisiyle de bir ara iliflkim oldu. 
Bir spor dergisinde de düzeltmen olarak

çal›fl›yordum. 
Bu dönemde en önemli ifl diyebilece¤im ça-

l›flmam, Meydan Larus’taki çal›flmamd›r. Bu ifli
bana Yaflar Kemal bulmufltu. Yaflar Kemal eski
bir dosttu. Çevresi de flimdi geniflti. Bu ifl beni
çok rahatlatt›. 

Bu ifl k›sa sürdü. 
Sak›ncal›l›¤›m›zdan dolay› dergiyle ilifli¤i-

miz kesildi. Bu karar› o zaman bana derginin
önemli bir yönetmeni olan Günay Akarsu isimli
arkadafl tebli¤ etti. 

‹stanbul’da çocuk yay›nlar› yapan bir yay›-
nevi vard›. Bu yay›nevinin Dünya Masal ve Efsa-
neleri adl› bir dizisi vard›. Çin, Hint, Eski M›s›r
gibi dünya uluslar›n›n masal efsane kolleksi-
yonlar›n› çevirdim. Yedi sekiz kitap tutuyordu.
Bas›lmak üzere haz›rl›klar yap›lm›flt›. Ekonomik
s›k›nt›lar baflgösterince, kendi köyüme yerlefl-
mem gerekiyordu. ‹stanbul’a veda ederek ken-
di köyüme yerlefltim. Kitaplar›n bas›l›p bas›l-
mad›¤› konusunda bilgi alam›yorum. Bir kaz›k
daha at›l›yor bize. 

Her y›l k›fl aylar›nda köyümde bulunuyor-
dum. Yazlar› gezebilece¤im zamanlarda d›flar›
ç›k›yordum. Ankara, ‹stanbul gibi flehirlere ge-
liyordum. 

Bu arada fliir üzerindeki çal›flmalar›m ve
çevirilerim devam etti. 

Ben s›n›f edebiyat› yap›yorum. 
Türk halk›n›n hayat›n her dönemde aktif

olan, güzel olan, büyük olan bu halk›n sanat›n›
yapmaya çal›fl›yorum. 

Bence sanat herfleyden önce bu s›n›f›n ya-
flam kavgas›ndaki gücünü kudretini ortaya koy-
mas›ndad›r. 

1940 y›l›na gelinen zamanlarda Türkiye’de
çeflitli sanat görüflleri varolmufltur. Bilhassa
endüalist sanat biçimine karfl› ve toplumcu ya-
n› olan cereyanlar bu devrede etkili olmufltur.
Gayet tabi olarak bu toplumcu yan› kuvvetli
olan ak›m›n içindeydim. Ve içinde olaca¤›m. Ha-
ni eski bir söz vard›r: ‹nsan nas›l yaflarsa öyle
düflünür. Bu çok do¤rudur. Yani düflüncesini,
yani bilincini onun sosyal hayat›, sosyal prati¤i
belirler. ‹nsana kendi çevresinde olan iliflkiler
gene diyalektik bir bak›flla aç›klanabilir. Sanat
ise daha karmafl›k bir olaylar zinciridir. ‹yi, ba-
flar›l› bir eseri meydana getirebilmek için önce
sosyal bir içerik, sonra da estetik bir k›l›f zo-
runludur. 

Sosyal içeri¤i ve estetik yönü kuvvetli eser-
ler ancak baflar›l› olur. Ben büyük sanatç›larda
bu içeri¤i ve estetik yan›n kuvvetli oldu¤unu
görmüflümdür. Örne¤in, Nazim’da ve Neruda’da
bu sosyal ve estetik yönler bir bütün halinde
ortaya konmufltur. Güzel ve kuvvetli olmak bu-
radan gelmektedir. 

Bir sanatç›n›n do¤ru, devrimci bir yönde
birfleyler verebilmesi için, pratik ve teori ara-
s›ndaki iflbirli¤i daima gözönünde tutmas› ge-
rekir. Dünyay› ve olaylar› ancak diyalektik me-
todun ›fl›¤›nda kavray›p yorumlayabiliriz. 

Sanatla bilinçle duyarl›k aras›nda tam bir
uyum olmal›d›r. Ne salt bilinç ne salt duyarl›k
tek bafl›na yeterli de¤ildir. Bir sanat eserinden,
devrimci sanattan söz etti¤imizde, devrimci bir
görüfl aç›s›nda hareket ediyoruz. Yani dünyam›-
z› insanca yaflanacak bir hale getirmek için flii-
ri ve sanat› sosyo-politik bir mücadelenin ta-
n›mlay›c› araçlar› olarak görüyoruz. 

Bafltan bak›ld›¤›nda as›l mesele, insan›n gö-
rüfllerinde kararl› olmas›n› meydana getirmifl-
tir. Sadece namuslu olmak da yetmez. Sonuna
kadar hem namuslu hem de sap›na kadar bi-
linçli olmak flartt›r. Gerçek sanatç›, pazarl›kla-
r›n, küçük hesaplar›n insan› de¤ildir ve olamaz-
da. 

fiimdi benim yapmak istedi¤im bir ifl var.
951 Tevkifat›n› yazmak. E¤er sa¤l›¤›m el verir-
se, ömrüm vefa ederse, 951 Tevkifat›n›n desta-
n›n› yazaca¤›m. Bunun için kafamda baz› tasa-
r›lar›m vard›r. E¤er bu ifli baflarabilirsem çok
mutlu olurum. 

‹yi bir sanatç› olmak için önce, kendini hal-
k›n› sevmesi daha do¤rusu bu halk›n içinden
bu halk›n en devrimci s›n›f›na ba¤l›l›k göster-
mesi içtenlikle bunu yapmak flartt›r. 

Hayat› tüm yönleriyle seveceksiniz. 
‹yilik kötülükleriyle, pisli¤iyle, fakat seve-

ceksiniz. 
Suyunu, da¤›n›, topra¤›n›, çevreyi de kendi-

si kadar her fleyini seveceksiniz. Bunu sevdi¤i-
niz bir sürede, bunlar› yap›tlar›n›za geçirebildi-
¤iniz ölçüde büyük ve yol gösterici olacaks›n›z. 

Ben, Türk halk›n›n içinden ç›km›fl, halk›m›-
z›n özelliklerini yap›tlar›mda yans›tmaya çal›-
flan genç sanatç› arkadafllar›m› flimdiden kut-
lar›m. 

Ankara 1977 - 1980 
Enver GÖKÇE

Enver GÖKÇE 19 Kas›m 1981 tarihinde
Ankara’da yaflama veda etti.

Enver Gökçe
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“Egemenlerin korkusunu 
daha da ço¤altmak gerek”

Söylefli: Mehmet Çetin

-Demokratik Gençlik Hareketi'nin gerçeklefltirdi¤i 9. Enternas-
yonal Y›lmaz Güney Kültür-Sanat Festivali'nde Jüri Özel Ödülü bu
y›l size verildi. Bu konuya dair hissedifllerinizi bizimle paylafl›r m›s›-
n›z?

-Düfl yoldafllar›m›n bu inceli¤ine teflekkür etmek öncelikli hissedi-
flim. 'Mum, dibine ›fl›k vermezmifl' misali bir al›flkanl›¤›n içinde durdu-
¤umuza göre, arkadafllar›m›z›n bizi hat›rlamalar› ve eme¤imizi ödüllen-
dirmeleri kuflkusuz ki sevindirici oldu. Dahas› da var:

80'li y›llarda, kuflat›ld›¤›m›z hapishane koflullar›ndan bir tür entelek-
tüel firar olarak yaflad›¤›m›z yaz›nsal faaliyet ve ödüller alma d›fl›nda,
1990'dan bu yana; yani d›flar›ya ç›kt›ktan sonra hiçbir yar›flmaya ne ya-
r›flmac› ne de jüri üyesi olarak kat›lmad›m. Bu sadece bana ait bir davra-
n›fl de¤ildi, de¤il. O y›llardan bafllayarak, sanat-edebiyat dünyam›zda bi-
çimlenen muhalif çevrelerle, egemen sistemin yeniden üretilmesine kat-
k› sunan yar›flma, ödül, ceza, imza günleri vb. pek çok al›flkanl›¤a tav›r
alageldik. Bu tavr›m›z esasa dair sürmektedir de. Yak›n y›llardaki ideolo-
jik sa¤c›laflman›n etkileri bu devrimci tutumu k›smen zay›flatm›fl görün-
se de, argümanlar da, tavr› sürdürenler de ortayerde. Bu, olanca kan kay-
b›na karfl›n hâlâ önemli bir kazan›m ve olanak, kan›mca.

Kapitalist yar›flt›rmac› ahlakla böyle bir hesaplaflmadan gelen birimi-
zin bu ödülü severek almas›n› nas›l karfl›lamal› o halde? Bunun da tart›fl-
maya de¤er olufluna karfl›n, kiflisel hissiyat›m; öncelikle, bu ödülün, sö-
zünü etti¤imiz yar›flt›rmac› ahlak›n d›fl›nda, yani para, ün vb. beklentiler
ötesinde, bir tür 'kad›rk›ymet' bilme inceli¤ine karfl›l›k düfltü¤üdür. Kül-
türel gelene¤imizi yeniden kurma anlam›nda önem atfetti¤im bu davra-
n›fl, en genifl anlam›yla düfl yoldafl› olarak gördü¤ümüz bir edebiyatç›ya
dostluk sunma, destek verme duyarl›l›¤›d›r olsa olsa. Bu tür duyarl›kla-
r›n gelifltirilmesinin çok da önemli oldu¤u kan›s›nday›m. 

Daha özelde ise, ödülün, muhalif sanat-kültür dünyam›z›n romantik
vicdanlar›ndan sevgili Y›lmaz Güney ad›yla verilmesidir ki, Adhk kat›-
l›mc›lar›n›n da önemli bir k›sm›, bunun bizim aç›m›zdan önemini bil-
mektedir zaten. Nitekim, 2004 Eylül-Ekim'inde, Adhk'n›n Avrupa çap›n-
da organize etti¤i 9 dolay›ndaki Y›lmaz Güney konulu söyleflilerde ilifl-
kin yaklafl›mlar›m›z› genifl genifl paylaflma f›rsat› da bulmufltuk. 

-Gençli¤in bu tür faaliyetlerinin yeni dönemde daha baflar›l› so-
nuçlar elde etmesi için ne tür görüfl, elefltiri ve önerileriniz olabilir?

-Demokratik Gençlik Hareketi'nin, özellikle yak›n y›llardaki at›l›mla-
r›n› ilgiyle izledi¤imi, çaba ve emeklerinden ötürü kendilerine teflekkür
etti¤imi belirtmek ilk cümlem olsun isterim. Avrupa'daki bu at›l›m› bes-
leyen Türkiye'deki Özgür Düflün Kolektifi'nin ufuk geniflletmeye iflaret
eden çabalar› ise ayr›ca ilgiye de¤er. Örne¤in geçen y›l sürdürülen ve bu-
günlerde de bir sempozyum olarak ‹stanbul'da gerçeklefltirilen 'Ayd›nl›k
Sorgular' projesi son derece anlaml› bir çal›flma bana kal›rsa. Fizik ne-
denlerle sempozyuma kat›lam›yor olsam da, ve sorulara verdi¤im yan›t-
lar genç arkadafllar taraf›ndan nas›l karfl›land› çok bilmiyorum ama, o
ba¤lamda kendilerine daha 'özel' bir fleyler de söylemeye çal›flm›flt›m.
Vesile oldu¤u için, bundan birkaç cümleyle de olsa söz etmem gerekiyor.

Kavramlar da, verili ifade araçlar› da masum de¤il, bu bilinir. Yani, ej-
derhayla mücadele ederken onun yöntem ve araçlar›n› kullan›rsan›z, ni-
yetinizden ba¤›ms›z olarak siz de ona benzeyebilir, yani siz de ejderha-
laflabilirsiniz. Demektir ki gelenek ya da sistemden ödünç ald›¤›m›z ki-
mi yaklafl›m, yöntem, kavram ve araçlara karfl› daha elefltirel bir mesafe-
de durmak gerekmektedir. Bu anlamda, ve mesela; 'ayd›n' kutsamas›n-
dan vazgeçmek gerekti¤ini düflünüyorum. A priori olarak 'muhalif' bir

ayd›n yoktur ça¤›m›zda. Burjuvazi nas›l ki tarihsel olarak 'ilerici' rolünü
çoktan tamamlad›ysa, yaklafl›k ayn› sürecin, yani ayd›nlanma sürecinin
ürünü olan 'ayd›n' da bir anlamda burjuvazinin izledi¤i seyiri izleyegel-
mifltir. Zihniyet dünyas› devrimcileflmemifl, sistemin sundu¤u 'ayd›n' ol-
ma rant›n› da keyifle yiyen ama söylemde 'ilerici' gözüken ne kadar çok
ayd›n›n oldu¤u, yak›n y›llardaki Kemalizm korosuna kat›lma biçimlerin-
de bile göz ç›kartacak kadar aç›¤a ç›km›flt›r. Sistemin, ideolojik-kültürel
inflas›nda bu 'ayd›n'lardan ne kadar yararland›¤› art›k kimselerin sakl›s›
olmasa gerekir.

Demeye çal›flt›¤›m; yeni yaklafl›mlar gelifltirmeye çal›flan gençli¤in
dikkat etmesi gereken as›l nokta, kutsamalar, fetifllefltirmeler, yar›flt›rma-
lar vb. egemen sistem emaneti yaklafl›m, yöntem ve araçlarla da, bu an-
lamda zihniyet dünyalar›yla da hesaplaflmak, devrimcileflmenin ideolojik
evrenine katk›da bulunmak gibi bir yaklafl›m› öncelemektir. ‹deoloji-kül-
tür alan›nda yaflanacak böyle bir devrimcileflmenin, hayat›n pek çok cep-
hesine nas›l bir motivasyon sunaca¤› ise, aç›k olsa gerekir. Yani kendi
kavramlar›m›z›, yöntemlerimizi ve ifade araçlar›n› yaratmakta daha ›sra-
l› olmal›y›z, diye düflünüyorum. 

-Yak›n dönemde yay›mlam›fl oldu¤unuz 'At›m› Ba¤lad›m ‹¤de
Dal›na' adl› lirik yaz›lar kitab›n›z ve uzun bir aradan sonra yeni bas-
k›s›n› yapt›¤›n›z 'Asmin' adl› öykü kitab›n›za dair düflüncelerinizi
sorsak?

-Asmin, pek çok arkadafl›m›z›n da haberdar oldu¤u üzere, 1985-90
y›llar› aras›nda, içinden geçip geldi¤imiz o ölüm-kal›m günlerinde yaz›l-
m›fl öykülerden oluflan bir kitap. Cezaevinden ç›k›nca ilk bask›s›n› yap-
m›flt›k. Ald›¤› ödülden mi, o anlamda bas›nda önemsenebilir bir ilgiyle
karfl›lanmas›ndan m›, ya da 'ne' anlatt›¤›m›zla s›n›rla kalmay›p 'nas›l' an-
latt›¤›m›zla ilgili eme¤imizin yaratt›¤› özel bir karfl›l›kla m›, bask›s› çok
k›sa bir sürede tükenmiflti. Ama alt› y›l bekledikten sonra ikinci bask›y›,
ve yine sekiz y›l bekledikten sonra flimdilerde üçüncü bask›y› yapm›fl ol-
duk. Bask›lar› k›sa sürede tükenen ve bu anlamda ilgiyle karfl›lanan bu
kitab› niye bu kadar uzun aral›klarla yay›mlad›¤›m› ise, hiç sormay›n.
Çünkü soruldu¤unda, benim bile tebessümle karfl›lad›¤›m yan›tlar›m olu-
yor.

Asmin'in bu bask›s›nda yeni bir fley var ama:
Kitaba da ad›n› veren 'Asmin' adl› öyküyü ilk kez bu bask›ya ald›m.

Nedenini, ayd›n meselesine dair az önce dediklerimle alakl› olarak, pay-
laflmak isterim. O günlerdi, yani sözünü etti¤im o ölüm-kal›m günlerinin
zindan›nda, 1988 y›l›nda, o 'ayd›n'lar›n önemli bir k›sm›n›n bizi 'hapisha-
ne edebiyat›' tan›mlamas› ve neredeyse k›namas›yla yok sayd›klar› gün-
ler. Ama edebiyatta belli bafll› bütün ödülleri de yoksanan bu insanlar al›-
yordu. Derken, Günefl gazetesinde o 'ayd›n'lardan birinin bir ropörtaj›n›
okuyorum. Hem iyi bir yazar hem de ilerici-devrimci bilinen bu flah›s,
içeride edebiyat yapmaya çal›flanlar için; 'onlar çoluk-çocuk, edebiyattan
ne anlarlar' mealinde cümleler kuruyordu. 

B›rakal›m ayd›n oluflu, s›radan bir insan›n dahi vicdan›n› s›zlatacak
koflullarda yaflad›¤›m›z halde (ki flimdi de f tipi cezaevlerinde yaflan›yor
benzeri durum ve o ayd›nlar›n tutumu yine dikkat çekici olmal›), evet,
egemenlerin kuflatma ve sald›r›s›na katk› sunan bu yaklafl›m çok üzmüfl-
tü bizi. Derken, o günlerde, sözünü etti¤im o 'ayd›n' yazar›n da jüri üye-
si oldu¤u bir öykü yar›flmas› haberini okuyunca, oturup iki öykü yazm›fl-
t›m hemen. ‹ki öykü de, devrimci hayatlar› konu edinen, o hayatlara gü-
zelleme niyetli öykülerdi. Ama, devrimci hayatlara karfl› önyarg›s›ndan

haberdar oldu¤um o yazar ve benzerlerini biraz da önyarg›lar›yla yüzlefl-
tirmek için mi, yar›flmaya kendi ad›mla de¤il, bir arkadafl›m›n ad›yla ve
içeriden de¤il, d›flar›dan kat›lm›flt›m. Sonuçta, yediyüz küsur öykü ara-
s›ndan 'Asmin' adl› öykü birincilik ödülüne de¤er bulundu. Ben de otu-
rup bir güzel mektup yazd›m o yazara; onca k›nad›¤›, hatta afla¤›lad›¤›
ve yoksayd›¤› bir hayat›n içinde duranlardan birine ödülü vermiflti çün-
kü, ama bilmeden! O dolay›mla da, kendisini vicdan›na, ya da bizim es-
kilerin deyimiyle 'ulu divana' havale ettim. 

'At›m› Ba¤lad›m ‹¤de Dal›na' adl› yeni kitaba gelince; asl›nda, oku-
yanlar›n da farkedece¤i üzere, hem söylem, hem izlek ve hem de meram
ba¤lam›nda Asmin ile kanba¤› olan bir kitap. Tür olarak, öyküleme ile
fliirsel söylem aras›nda duran, 'lirik yaz›lar' tan›mlamas›yla and›¤›m bir
edebi deneyim oldu. Yirmi y›la yay›lan bir zaman içinde yaz›lm›fl, kimi-
si de¤iflik gazete ve dergilerde yay›mlanm›fl, kimisi de ilk kez bu kitapta
yay›mlanan bu yaz›lar›n toplamda iflaret etti¤i yer, yine hayatlar›m›z.
Aflkta, dostlukta, vefada, ölümde, savaflta, yaln›zl›kta, düflte ve zindanda
s›nanm›fl hayatlar ve bu hayatlardan ö¤renileceklerle, dünyan›n katlan›l-
maz flimdisine ve sonras›na dair devrimci müdahalalere, bir deneyim bil-
gisi olarak katk› sunmak ayn› zamanda. Kitapta an› gibi gözüken kimi
yaflanm›fll›klar›n dile getirilme saikleri de burada sakl› zaten. Dert 'an›'
anlatmak de¤ildi yoksa, de¤il.

Bu anlam›yla kitap, bir akranlar, arkadafll›klar kitab› oldu ayn› za-
manda; yani onur duydu¤um hayat ve arkadafll›klara 'güzelleme' niyetli
bu kitap, tam da bu nedenle 'düfl yoldafllar›ma' adand› zaten. Dahas› ise,
kitap okundukça, iliflkin de¤erlendirmeler al›nd›kça sürecek sohbette di-
le gelsin, dile¤indeyim.

-Yak›n dönemde gerçekleflebilecek yeni çal›flmalar›n›z, etkinlik ve
projeleriniz hakk›nda neler söylemek istersiniz?

Do¤rusunu söylemek gerekirse, dünyan›n flimdisini anlamaya, anla-
yabildi¤imce anlamland›rmaya çal›flmak ana u¤rafl›m benim. Projelerin
de, etkinliklerin de, yazma serüveni ve yay›mlaman›n da hem kalbinde,
hem de akl›nda bu niyet, bu çaba sakl›. ‹flgallerle, savafllarla, zulümle,
iliflkin meflrulaflt›rmalarla karart›lmaya çal›fl›lan dünyam›zda, akl›m›z›n
yetti¤i, dilimizin döndü¤ünce s›n›rs›z ve s›n›fs›z bir dünya hasretine ka-
t›lmaya, katk›da bulunmaya çal›fl›yoruz. Dünyan›n flimdisinin hat›rlat›c›-
l›¤›yla olacak ki, hayat›n hangi alan›nda olursak olal›m, devrimci ›srar›
belki her zamankinden daha çok korumak ve gelifltirmek gerekti¤i kana-
atindeyim. ‹liflkili oldu¤um toplumsal hayatta bunu yapmaya çal›flmak
d›fl›nda, kiflisel kimi u¤rafllar›m da, hep böyle bir mecraya akma dile¤in-
deler.

Yak›n dönem için bunu biraz daha somutlayacak olursak; de¤iflik ga-
zete ve dergilere yazmak, atölye çal›flmalar›n› sürdürmek, bir çok ülkeye
yay›lan sohbetler dolay›m›yla meram paylaflmaya devam etmek d›fl›nda,
yine kitaplar var gündemde. Lal Lalefl taraf›ndan Kurmanci'ye kazand›-
r›lan seçme fliirlerim Mart 2007'de Diyarbak›r'daki Lis Yay›n taraf›ndan
yay›mlanacak. Ayn› dönemde, yirmi küsur y›ld›r ana dilimle yazd›kla-
r›mdan oluflan K›rmancki fliir kitab›m da yay›mlanm›fl olacak. O vesiley-
le baharda bölgede olacak, ve kitaplar dolay›m›yla sohbetlerde bulunca-
¤›m. Yüz yüze yap›lan bu sohbetleri çok önemsiyorum. Ayr›ca, elektro-
nik dergi olarak E-Ütopiya'n›n yay›na haz›rlanmas›, muhalif edebiyatç›-
larla yeni bir edebiyat dergisi projesi, Umut Akar ile May›s 2007'de bir
albüm, ve bu vesileyle Haziran için öngördü¤ümüz 'Dendare Raa Sure'
bafll›¤› alt›nda bir Avrupa turnesi, Ekim 2007 gibi yeni bir lirik yaz›lar
kitab›, vb.

K›sacas›, di¤er kimi u¤rafllar›m›z ve hayat izin verirse, yak›n dönem
için bu tür faaliyetleri öngörmüfl durumday›z. Ama bütün bu u¤rafllar›
önceleyen ana niyet; 'gülün gül ile tart›laca¤›' bir kardefllik bahar›na gi-
diflte, muhataplar›yla meram›n da, olanak ve davran›fllar›nda paylafl›lma-
s›d›r. Herkesin, üzerine düflen sorumlulu¤u daha bir dikkat ve duyarl›kla
üstlenmesi fazlas›yla elzem gibi gözüküyor. Bilindi¤i gibi, egemen siste-
min art›k tek tek muhalif konumlan›fllarla fazla bir sorunu yok gibi. On-
lar›n ana korkusu, bu muhalif duyarl›k ve çabalar›n birlikte hareket etme-
leridir ki, ortak ça¤r›m›z egemenlerin bu 'korku'sunu daha da ço¤altmak
olsun, derim.
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Uykusunun en derin yerinden, bir gece yar›s›, onu bir telefonun se-
si uyand›rd›. Yar› uykulu bir halde, eli ac› ac› ba¤›ran telefonu arad› bul-
du. Ahizeyi kula¤›na yaklaflt›r›p, "alo." dedi ürkek bir sesle.

Ahizenin öteki ucundaki ses onun bir an için kendine getirmeye yet-
ti. Ses tan›d›k birine aitti. "Ne!" diye karfl›l›k verdi. "gecenin bu vaktin-
de mi?! flaflalad›, elinde telsiz telefon oldu¤u halde, aya¤a f›rlay›p kalk-
t›. Konuflmuyor, yaln›zca kendisine söylenileni can kulayla dinliyordu.
Oda karanl›kt›. El yordam›yla, duvardaki elektrik düymesini arad› bul-
du. Düymesini afla¤› do¤ru indirince yand› lamba. Oda bir anda ›fl›¤a
bo¤uldu. Gözleri kamafl›verdi birden.Gözü duvar saatine iliflti, dördü
biraz geçiyordu. "Neredeyse gün ›fl›yacak, sabah olmas› yak›nd›r." diye
geçirdi içinden. Aynada kendini gördü. ‹yice yaklaflt› aynaya. Kendi su-
retine bofl bofl bak›nmaya bafllad›. fiaflk›nl›¤› hala üzerinde duruyordu...
Saçlar› yer yer beyazlam›flt›. Oysa daha genç say›l›rd›, yirmi alt›s›n› ye-
ni bitirmiflti. Kula¤›na yap›flt›rd›¤› telefonu fark etti¤inde, indirdi  yeri-
ne b›rakt›. "Ne yapaca¤›m, flimdi ben.!?" diye telafla kap›ld›, aynadaki
aksine bu soruyu yöneltirken. Elleri titriyordu. A¤lamakl›  olmufltu.
Oysa böylesi bir haberin kendisine ulaflt›r›ld›¤›nda sevinmesi gereki-
yordu, üzülmesi de¤il... Uzun bir süredir kendisini yurtd›fl›na ç›karacak
flebekeden mutlu haberin ç›kmas›n› bekler haldeydi. Haber gelmiflti,
ama sevinemiyordu bir türlü. Beyninin içinde yan›t bekleyen onlarca
soruyla bir, mutfa¤a yürüdü gitti. ‹çi yan›yordu. Vücudunun her yan›n›
hararet basm›flt›. Buzdolab›n› açt›, içerden bir flifle so¤uk su ç›kard›.
Kapa¤›n› aç›p, dikti bafl›na. So¤uk su a¤z›ndan afla¤›lara kadar taflt›, ne-
redeyse tüm vücudu ›sland›. So¤uk su titretti onu, ac› ac› gülümseme-
sine yol açt›... Rahatlad›¤›n› hissetmifl, kendine gelir gibi olmufltu. fii-
fleden arta kalan suyu avucuna döktü, buz gibi suyla yüzünü bir güzel
y›kad›. Uykusu da¤›l›r gibi oldu. Mutfaktan ç›kt› do¤ruca, anne ve k›z
kardeflinin birlikte uyuduklar› odaya gitti. Odan›n kap›s›n› aralad› ön-
ce, içeriyi dinledikten sonra girdi içeriye . Bafl uçlar›na sessizce k›vr›-
l›p oturdu. M›fl›l m›fl›l uyuyordu ikisi de. Belki böylesi daha iyiydi.
Yüzlerini karanl›ktan ötürü seçemiyordu. K›vr›ld›¤› yerden usulca
kalkt›, pencerenin yan›na gitti. Perdeyi aralad›¤›nda, sabah›n ilk ›fl›kla-
r›, odaya dolufltu. Oda biraz ayd›nlanm›fl, yüzleri seçilir hale gelmiflti.
Tekrar yanlar›na iliflti. Önce kardeflinin saçlarflnfl sevip koklamaya bafl-
lad›. ‹pek gibiydi saçlar›. Oradan ald›¤› bir tutam saç›, burnuna yanafl-
t›r›p koklad›, derin derin içine çekerek... E¤ildi annesinin yana¤›na ha-
fif bir öpücük kondurdu, doyamad› bir kez daha...

A¤l›yordu, ac›s›n› içine gömmüfl, gözyafllar› sessizce içine ak›yor-
du. Fazla dayanamay›nca, iliflti¤i yerden kalkt›. Odadan ç›kmadan ön-
ce son bir kez ard›na bakmak istediyse de yapamad› vazgeçti bu iste-
¤inden nedense. Bir kez daha ac›d› yüre¤i, tarifsiz bir s›z›yla burkuldu.

Ac›lar›yla bir odas›na geri döndü¤ünde, karyolan›n alt›na gizlemifl
oldu¤u valizini ç›kard›.Üzerini aceleyle giyindi. Zaman geçirmeden evi
terk etmesi fikrine kap›ld› birden. Öyle de yapt›. Kendini soka¤a, ka-
ranl›¤a b›rakt›, valiziyle bir... Sokak karanl›k, bombofltu, hiç bir yasam
belirtisi yok gibiydi. Ar›zal› sokak lambas› bir yan›yor bir sönüyordu.

Elindeki valizi yere indirdi, onu çekelemeye bafllad›. Valizin tekerleri, yer yer
tafllar›n aralar›ndaki bofllu¤a tak›l›yor, ilerlememesi için adeta direniyor, "Git-
me,kal.!" diyordu adeta. Çabas› boflunayd›...

Anne yata¤›nda gözlerini s›k›ca kapatm›fl, derin bir uykudaym›fl gibi gös-
teriyordu kendini. O¤lunun bafl ucuna iliflti¤inden haberi vard›. Her fleyi görü-
yor ve duyuyordu. Anne de o¤lunun sevgi gösterilerine karfl›l›k vermek istiyor,
ona s›k›ca sar›lmak, ba¤r›na basmak istiyor, onu bir çocuk tad›nda doyas›ya
öpmek istiyordu. Ama yapamad›. Yapmak istemiyordu çünkü... O¤lunun uzun
süren bir cezaevi yaflam›ndan sonraki psikolojisini iyi biliyordu. Yaflamda bir
bafl›na kalm›flt› o¤lu, etraf›nda kimsecikler kalmam›flt›. Tutunaca¤› bir örgütü,
güvenebilece¤i bir yoldafl› yok gibiydi. O¤lu birilerine küsmüfl, k›r›lm›flt›. Bi-
rileri de ona... Güvendi¤i  da¤lara çoktan karlar düflmüfltü. Hofl O da karlar dü-
flerken, k›l›n› k›p›rdatmak istememifl, yaln›zca oturdu¤u kösesinde izlemekle
kalm›flt›. Bu duruma düsen bir tek o de¤ildi ki... Daha önceden yurt d›fl›na ç›k-
m›fl bir iki yoldafl› d›fl›nda, kimsecikler aray›p sormaz olmufllard›. Küskünlü-
¤ü, yaflama k›zg›nl›¤› birazda bundand›. Mahallede bir olay›n ç›kmas›, bundan
o¤lunun sorumlu tutulmas›, evinin davetsiz misafirler taraf›ndan bas›l›r olma-
s›, o¤lunun yaka paça al›narak flubeye götürülmesi için cabas›yd›. Usanm›flt›
kad›n. Yoksa izin verir miydi? o¤lunun uzaklafl›p gitmesine. O¤lunun yaflama-
s›n›, hayata tutunmas›n› istiyordu kad›n. Yak›nlar›na, "Gitsin, kurtars›n can›n›"
diyordu s›kça." raz›y›m ben buna." Uyansa, o¤lunun sevgisine karfl›l›k verse,
gitmesine engel olaca¤›n›n bilinci içindeydi. O¤lu odadan ç›kt›¤›nda, o da he-
men ard›ndan sessizce kalkm›flt›. K›z uyanmas›n diye de içinden dualar etmifl-
ti. K›z› abisine bay›l›r, abisi de Ona... o¤luna görünmeden, onu u¤urlamak, gi-
diflini izlemek, son bir kez görmek istiyordu. "Belki bir daha göremem." diye
düflünüyordu. Akl›ndaki olumsuz düflünceleri bir bir kovduktan sonra, soka¤a
bakan pencereye kofltu. Kendini perdenin ard›na gizledikten sonra, perdeyi
aralad› d›flar›y› izlemeye koyuldu. Ar›zal› sokak lambas›na k›zd›, onu tamir et-
meye yanaflmayan belediye görevlilerine k›zd›, küfretti hatta. Sokak lambala-
r›n› sapanlar›yla k›r›p bozan çocuklara lanetler ya¤d›rmaya bafllad›. Geceye,
karanl›¤a k›zd›. Tan yerinin geç a¤ar›fl›na k›zd›. Yoksullu¤una k›zd›, küfretti.
Zalimlere karfl› insanlar›n bir tek yumruk olmay›fllar›na k›zd›. Kocas›n›n, er-
ken bir yaflda, inflaatta iskeleden düflerek ölmesine, kendisini yapayaln›z, bir
bafl›na b›rakmas›na k›zd›. K›zmad›¤›, küfretmedi¤i hiç bir fley kalmam›fl gibiy-
di.

O¤lunun siluetini zar zor seçebiliyordu.Sonra göremez oldu. Valizinin te-
kerlerinin sesi, gecenin yüre¤ine yaln›zl›¤›na kar›fl›p yitip gittikten sonra, sak-
land›¤› yerden ç›kabilmeyi akil edebildi sonunda. Yatak odas›na geri döndü-
¤ünde, bir fley yaflanmam›fl gibi, yata¤a girdi. K›z›n› kendine do¤ru çekerek,
ona s›k›ca sar›ld›. Defalarca öptü. Koklad› onu... yorgan› bafl›na kadar çekti,
a¤lamas›na devam etti sessizce.

Soka¤›n sonuna vard›¤›nda, durdu, geriye bakt›. Evlerine, ard›nda b›rakt›k-
lar›na son bir kez bakmak istedi. Sokak karanl›kt› hala. Sokak lambas›n›n flim-
flek gibi yan›p çakmas›ndan,evleri bir görünüyor, ard›ndan hemen kayboluyor-
du. Bo¤az›na bir fleylerin dü¤ümlendi¤ini hissediyordu. ‹çinden a¤lamak, is-
yan etmek istiyordu. O yaln›zca a¤lamay› seçti. S›rt›n› duvara verdi, evini, so-
ka¤› izlemekten vazgeçti nedense. Cebinden sigara paketini ç›kard›, içinden
bir tekini ald› a¤z›na götürüp yakt›, duman› derin derin içine çekmeye bafllad›.
Öksürmeye bafllad›, kesik kesik öksürmeye... Sigaras› bitmeden bir tekini da-
ha yakt›. Bu kez sigaras›na ac›lar›n›, öfkelerini, sevinçlerini ve özlemlerini bir
güzel sar›p, birlikte içmeye bafllad›...

Sonra her fleye bos vererek, valizini yerlere sürerek, ak›p gitti yoluna...

a) AfiK VE fi‹‹R
Sevgi yo¤unlaflm›fl biçimi olan aflk, kalbimizin volkan›d›r. Zaman

içinde geliflip serpilen sonsuz sevgi birikimidir. Sevecenlikle flaraplaflan
sürekli bir özveridir. Cesarettir.

Aflk bitimsiz bir aray›flt›r. Pir akan bir nehirdir. ‹nsan› güzellefltiren,
tatl› üzünçler sunan ateflli bir duygudur. Onu sevgi ve özlem besler. Onu
ancak, sevgisizlik kurfluna dizer. Ve en uzun aflk, ve en sürekli aflk
karfl›l›kl› olmayan aflkt›r. 

Herkesin ayr› bir aflk betimlemesi ve tarifi vard›r: 
Bana göre veya benim için aflk özlemin ça¤r›s›d›r, özgürlü¤e koflan bir

rüz¤ard›r. Ç›lg›nca kökünden kopan bir f›rt›nad›r. ‹nsan› sar›p sarmalayan
gizemli, bir yaflama sevincidir. Yani dokunmakt›r tutkuyla tutuflan tene.
Aflk›n büyüsü tinsel s›cakl›kta serpilir. Tensel güzeliklede flaraplafl›r.
Tenler birbirine yaklaflt›kça demli bir çay k›vam›na gelir. ‹flte bunun için
aflka afl›k olmak gerkir. 

Aflk gibi sevgide mutlaka edinilmesi, çözümlenimesi, ö¤renilmesi
gereken yaflamsal bir enerjidir. ‹nsanl›¤›n mutlu gelece¤i sevginin ola¤an
üstü gücünü, de¤ifltirici, dönüfltürücü  ifllevini ö¤renmeye ba¤l›d›r.

Aflk ve sevgi t›pk› fliir ve müzik gibi, insan›n duygusal yaflam›n›n
vazgeçilmez, ayr›lmaz ö¤eleridirler. Sevgisiz geçen günümüz, aflks›z
geçen zaman›m›z bofltur. Yani yafl›yan bir ölüden fark›m›z yoktur.

Sevgisiz bir ortam, oksijeni tükenmifl bir fanus gibidir. Orada ne
özgürlük vard›r, ne duygu nede düflünce. Yani sevginin olmad›¤› yerde
aflk›da kimse aramas›n. Aflk ve sevgiye kolayca var›lmaz. Aflka ulaflabilen
insan büyük özverilerle emek sarf eden insand›r. 

Aflk ve fliir birbirine tutsak iki sevgili, veya mahküm edilmifl bir
özgürlük savaflç›n›n mavi gökyüzüne hasret kalmas› gibidir. Her ikisi de
y›lanm›fl flarap gibi, sevgiyle beslenip olgunlaflarak, insano¤lunun duygu
dünyas›n› ayd›nlat›r. 

b) SEVG‹ YA⁄MURU
Sevgi, insan› yetkinlefltiren en yüce duygudur.‹nsan e¤tilmifl sevgiyle
geliflir ve serpilir bir tohum gibi. Sevgiyle e¤itilen insan tohumla fili-
zlenir boy verir. Sevgisiz insan, kuru bir a¤aca benzer. Do¤ruluktan, iyi-
likten, paylaflmaktan uzaklafl›r. Belirsiz bir gelece¤e yönelir. 

‹nsan sevince, sevilince yaflam›n tad›n› bulur. Sevgiyi eken insan, ilk-
bahar günefli gibi de sevilir. Sevmeyen insan sevilmez. Sevgi yaflam›n
zenginli¤idir. Paylafl›ld›kça ço¤al›r. Sevgi insana yaflama sevincini verir.

Yaflama tutkusunu getirir. Üretme, yaratma coskusu sunar. Seven insan ya¤mur
gibidir. Ya¤d›kça dünyay› ve do¤ay› güzellefltirir. Sevgi mutlulukta çiçek açar.
Özveriyle, emekle güçlenir.

Sevgi insan›n en üstün gücüdür.
Sevginin çeflitli biçimi vard›r: Do¤a sevgisi, insan sevgisi, çocuk sevgisi, yurt

sevgisi, hayvan sevgisi vs gibi. Sevginin yo¤unlaflm›fl biçimi olan aflk, yöneldi¤i
varl›¤› sonsuz güzellefltirir. 

Halk ozanlar›m›zdan afl›k Veysel, bu duyguyu flöyle dile getirmifltir.
Güzelli¤in on para etmez
Bu bendeki aflk olmazsa
Çünkü sevdi¤imiz varl›k bizim gözümüzde eflsiz güzeldir. ‹flte onun için der-

ler "aflk›n gözü kördür."
fiiirlere dökülen sevgi ya¤muru aflk›m›z›n çeflitli biçimlerini yans›t›r.  

c) SEVMEKTE SANATIN EYLEM‹
Sevmek, bir sanatt›r. Tüm güzel sanatlar gibi, sevek eyleminde bilgi ve emek

gerektirir.
‹nsano¤lunun derin izler b›rakan fliirler, flark›lar,türküler, oyunlar, öyküler-ro-

manlar, filimler, resimler hep bilinçli sevgilerin ürünleridir. Yarat›m gücümüzü
kamç›layan, bizlere yaflam sevinci veren tüm sanat yap›tlar›, estetik bir eylemle
yo¤rulmufltur. 

Sevmek bir sanat oldu¤una göre, bu sanat› ö¤renmek, sab›rl› bir çaba gerek-
tirmektedir.

Sevgi konusunda derin düflünceler, felsefi görüfller üreten Erich FROM
"SEVEME SANATI" adl› eserinde flöyle der: "Sevgi, sevdi¤imiz fleyin
yaflamas›, geliflmesi için duydu¤umuz etkin ilgidir. Sevginin etkinlik özelli¤i flu
temel ögelerde ortaya ç›kar: ‹lgi, sorumluluk, sevgi ve bilgi... Sevgi yanl›z beli
bir insana ba¤l›l›k de¤il, bir tutumdur. Sevme sanat›nda usta olmak isteyen kifli,
yaflam›n her döneminde disiplin, yo¤unlaflma ve sab›r edinmeye çel›flarak ifle
bafllamal›d›r. Sevgi alçak gönülük, nesnelik ve ak›l ister."

Ak›ll› olmak, duygular› bilinç çiçekleriyle güzellefltirmektir.
Eflatun derki: "Sevgi çiçek açmayan yere u¤ramaz."
Sevgiyi, yüre¤imizde, etraf›m›zda sürekli tutabilmek için, güneflli ve çiçekli

ortamlar oluflturmal›y›z. Kal›c› sevgiler üretmezsek, sevgileri bilinçle besleye-
mezsek, flu Atasözündeki gerçek ortaya ç›kar: 

"Sevgi geçer yalan olur, sonra sokar y›lan olur."
Yani öyle kuru-kuruna sevmek olmaz. Zaten öylesi sevgi, gerçek sevgi

de¤ildir. Bu tür sevemler ve sevgiler gerici sistemin "arabesk kültürü"n

ürünüdür. Biz buna karfl›y›z. Ve bu tür sevgiyide red ederiz. 
Çünkü sevgi, fedakarl›k, mütevaz›l›k, özlem, istek, ac›, sev-

inç, hofllanma, haz,mutluluk... gibi duygular, sab›rl› bir e¤timle
estetik güzeli¤e egemen olursa, insanl›¤›n önü aç›l›r. Sanat›n
büyülü gücü, yürekler aras›nda kal›c› köprüler oluflturur. 

Bir Japon Atasözü "aflk, duygular›n egemenli¤idir" der.
Dugular›n egemenli¤i, kimi zaman sevinçlerde, kimi zaman
ac›larda yo¤unlafl›r. Seviçlerde yo¤unlaflan duygular mutlulu¤a,
ac›larda yo¤unlaflan duygular mutsuzlu¤a kap› açar. 

"Elmas nas›l yontulmadan güzelleflmezse, insanda ac›
çekmeden olgunlaflmaz" der filozof.

Duygular›m›z›n egemenli¤i, nas›l ortaya ç›karsa ç›ks›n,bize
düflen görev sevgilerimizi kin, intikam, ölme, öldürme ve inti-
har...gibi merazi ve arabesk yaklafl›m ve tutumlardan uzak tut-
makt›r.

Bu duygu ve düflüncelerle bir fliirimden, bir dörtlük aktararak
tamamlamak istiyorum.

Öyle delal delal durma
k›fl geçer bahar olur
sen mavileflir gökyüzü olursun
ben ay dede
sonra buluta dönüflür
ya¤mur olur ya¤ar›z
toprak olur yefleririz
sen çiçek olur açars›n
ben seni koklar, okflar, öperim...

BULUTLAR KÜPE TAKAR MI?

A. Eylem

O Amedli Enesti,
O 6 yafl›ndayd›,
O laiklik hayaleti'nin dolaflt›¤› ülkedey'di,
O sömürülmeye, y›ld›r›lmaya,
O direnci bast›r›lmaya çal›fl›lan kelebeklerin arkadafl›,
O anne'nin günefl'te yüzünü y›kad›¤› evlad›yd›,
O 365 günün,
Sadece 3 gününü iyi yafl›yanlar›ndand›,
O Amedin y›k›k,
Engebeli,
‹niflli, ç›k›fll› sokaklar›n'da büyüyen,
O daha okul s›ralar›yla tan›flamayan,
O fleyta'n›n bile evlatl›ktan ret etti¤i;
Pençeli y›lanlar'la,
90 cm'lik boyuyla,
‹ki avuç içine s›¤an yüzüyle,
Ceylan gözleriyle,
Küçük elleriyle,
Heycanla giyip,
Kofltu¤u 27 numaral› spor ayakkab›lar›yla,
O panzer'e tafl atan koluyla savaflt›.

Yinede düflürttüler Enes'i belediye çukuruna,
Siper yüre¤ine ald›¤› keklik,
‹ndirdi tepe'den afla¤› küçük Enes'in vücudunu.

O XXI yüzy›l'da yafl›yordu,
Hani varya,
Kardelenin aças› geldi¤i bir y›l'da,
Ar›lar›n bal yapas›,
Koyun'la kuzu'nun melemesi,
‹nsan›n ekmek yiyesi!
Koflup, gülmek, okumak,
Güvercin uçurtas›,
Yaralar›n kabuk tutas›,
Kürtçe m›r›ldanmak istedi¤i bir y›lda!

Bebelerin lorileri,
Analar›n, babalar›n feryad›,
Kardefllerin ç›¤l›¤›,
Dedelerin, ninelerin s›zlay›fl›,
Hamile kad›nlar›n ba¤r›s›,
Düfltü kardelenin kuca¤›na o gün,
O gün,
Uzak do¤u'nun Huaying da¤› bile a¤l›yordu.

Hani senin eflitli¤in?
Hi söyle!
Hani senin özgürlü¤ün?
Hani senin devletin?
Hani senin kanunun, adaletin?
Hani senin sahibin diye sormazlarm› Enes'e?
Sorarlarm›yd›?
Sormazlar Enes!
Mumyalar geri döndü,
Mumyalar konuflmaz'ki?
Kalk, uyan Enes,
Bak,
6 yafl›nda'ki bir bulut'a küpe tak›yorlar...

Gurul gurul ak›yor,
Pervane çark gibi dönüyor,
Susmuyor iflte yine susmuyor,
Soruyor iflte yine soruyor,
‹stemiyor alacak,
Bir gün,
Bir gün sahipsizin o¤lu bir gün!!!

B‹L‹NMEZE DO⁄RU
gençyürek

B‹ZDE AfiK VE SEVG‹ 
BET‹MLEMES‹ ÜZER‹NE

Fetih Koç



14 Kad›n

Radyo Lora, ‹sviçre’de ve Almanya’n›n güney bölgesinde
dinlenen  radyodur.  Haftan›n belli günlerinde Türkçe yay›n
yap›yor.

Radyo Lora: Demokratik mücadelenin özü nedir?
‹DKH: Demokrasi yeni tart›fl›lan, ya da ça¤›m›za özgü bir

kavaram de¤ildir. ‹nsanl›k tarihi boyunca alt-üst, ezen-ezilen
oldu¤u sürece tart›fl›la gelen bir kavramd›r.Yani sömürü ol-
dukça Demokraside tart›fl›lan bir sorundur.Tarih boyunca
hep birileri iktidar olmufltur.Ve bu iktidar›n› korumak için çe-
flitli hukiki, e¤itim, ahlaki vs. sosyal yaflam› etkileyen kurallar
koymufllard›r. Bu kurallar herzaman hakim olan›n lehine ve
hakim olmayan›nda alehinedir.Bu tür toplumsal dengesizlik-
ler karfl›s›nda alt olarak ifade edebilece¤imiz sömürülenlerin-
de bir tak›m itirazlar› sözkonusudur. Bu itirazlar toplumun ni-
teliksel dönüflümlerine göre farkl›l›klar ifade etsede özünde
ayn›d›r. Örne¤in feodal toplum döneminde s›n›f farkl›l›klar›n-
dan kaynakl› köylülü¤ün toprak a¤alar›na karfl› yürüttü¤ü
mücadele biçimi ve talepleri ile kapitalist toplumda iflçi s›n›f›-
n›n burjuvaziye karfl› yürüttü¤ü mücadele ve talepleri gibi.Bi-
çim farkl› ama öz ayn›d›r. Kad›n sorunuda bu flekliyle ele al›n-
mal›d›r. Birebir ayn› olmasada tarihsel süreç içerisinde biçim
olarak ayn›d›r.

Kad›n sorunu s›n›f mücadelelerinden neden öz olarak
farkl›d›r? Kad›n, kad›n olmaktan kaynakl› her toplumsal afla-
mada sistem taraf›ndan sömürülürken ayn› zamanda erke-
¤inde sömürü ve bask›s› alt›ndad›r. Kad›n›n cins olarak sömü-
rülmesi köleci toplum olsun, feodal toplum olsun, kapitalist
toplum olsun sürekli kendisini koruyan ve de¤iflmeyen bir çe-
liflkidir. Kad›n ve erkek sistem taraf›ndan sömürülürken ayn›
zamanda erkekte sistemden ö¤rendi¤i yöntemlerle kad›n› bir
kez daha sömürüye ve bask›ya maruz tutar. Yani erkek bir ke-
re sömürülürken, kad›nda cins fakl›l›¤›ndan kaynakl› ikinci
kere sömürülmüfl oluyor. Toplumlar tarihi boyunca kafa ve
kol aras›ndaki çeliflki, k›r-kent aras›ndaki çeliflki gibi cinsler
aras›ndaki çeliflkide de¤iflmiyor. Ve bu çeliflkilerin özünü
oluflturan Aile-özel mülkiyet ve devlettir. Kad›n ister fark›nda
olsun isterse olmas›n erkek egemenlik anlay›fl›na karfl› müca-
dele yürüttü¤ü zaman ayn› zamanda aile-özel mülkiyet ve dev-
let gibi gerici kurumlara karfl›da mücadele yürütmüfl oluyor.
Bu zeminde ele ald›¤›m›zda kad›n›n en ufak hayk›r›fl› ve aya¤a
kalk›fl› dikkate de¤er bir öneme sahiptir. Ne varki bu aya¤a
kalk›fl cins farkl›l›¤› noktas›nda bilince dökülmedükçe köklü
olarakta sorun çözülmemifl olacakt›r. Yani ifade etmek istedi-
¤imiz aile, özel mülkiyet, devlet gibi kurumlar y›k›lmad›kça ka-
d›n›n özgürleflmesi gerçekleflmifl olmayacakt›r. Ve kad›n so-
runu kendisini sürekli tekraralay›p gündeme getirecektir.

Kad›n›n bu sorunlar› görüp mücadele etmesi demokrasi
sorunudur. Özünde sorunun kayna¤›n› tespit edip ona karfl›
mücadele etme ihtiyac› duyar. Kad›n sorunun tespit edilip çö-
züm yollar›n›n aran›fl› bu günkü toplumlar aç›s›ndan demok-
rasinin özüdür.

Radyo Lora: Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi, Berna
Ünsal Sayg›l› taraf›dan kurulmufltu. Berna Ünsal 17 Haziran
2005te Mercanda 17lerle birlikte flehit düfltü. Sayg›yla an›yo-
ruz. Berna Ünsal geçen y›l Atefl Böce¤i program›na kat›ld›¤›n-

da, kad›n›n özgürlük ve kurtulufl mücadelesinin tek tek birey-
lerle de¤il, örgütlü mücadeleyle olaca¤›n› dikkat çekmiflti. Ge-
çen bir y›l içinde Demokratik Kad›n Hareketinde ne gibi de¤ifl-
meler, geliflmeler oldu?

‹DKH: Öncelikle Berna Sayg›l› Ünsal yoldafl›m›z› ve di¤er
devrimci önderleri bizde buradan birkez daha sayg›yla an›yo-
ruz. Berna yoldafl›m›z›n ADKH kurulmas› noktas›nda çok bü-
yük emekleri vard›r. Asl›nda Berna kad›n hareketimizin teme-
lini att› ve bizde bu gün bu temel üzerinde flekillenmeye çal›-
fl›yoruz. Temmuz 2002’de ADKH kurulmas› perspektifi önümü-
ze konuldu. Bu perspektif bir broflür fleklinde Avrupan›n her-
taraf›na da¤›t›ld›. Bernan›n aram›zda oldu¤u dönemlerde ör-
gütsel iskelet diyebilece¤imiz bir çal›flma aflamas›ndayd›k.
Berna vurulduktan sonra Avrupan›n çeflitli ülkelerinden 65-70
kad›n›n kat›l›m›yla 15 Ekim 2005 'te Frankfurt'ta merkezi bir
toplant› yaparak ADKH-Giriflimini oluflturduk. Amac›m›z kuru-
lufl kurultay›m›z› yaparak ADKH y› giriflim aflamas›ndan ç›ka-
r›p kad›n Hareketi aflamas›na getirmekti. Kurultay›m›za kadar
Avrupan›n çeflitli ülkelerinde tan›t›m toplant›lar› ve komitelefl-
me çal›flmalar› yürüttük. Çeflitli tarihsel süreçlere iliflkin bir
tak›m eylemlilikler gerçeklefltirdik. Ayn› zamanda bu çal›flma-
lar neticesinde 10 Haziran 2006 ta kurulufl kurultay›m›z› ger-
çeklefltirerek kad›n örgütlülü¤ümüzü giriflim aflaflmas›ndan
hareket aflamas›na tafl›d›k. Ve flu anda Avrupada kad›n hare-
keti olarak faaliyetlerimizi sistemli bir flekilde yürütüyoruz. 

Bu arada 18-25 Kas›m aras› Avrupa düzeyinde merkezi bir
kampanya bafllatt›k. Kampanyam›z› mirabel kardefller flahs›n-
da kad›na yönelik fliddete hay›r fliar›yla elel al›yoruz. Bununla
ilgili biz ‹sviçre'de di¤er kad›n kurumlar›yla beraber Zürichte
stand açaca¤›z. Standda fliddete u¤rayan kad›nlar›n resimle-
rini sergileyip bildirimizi da¤›taca¤›z.

Radyo Lora: Kad›nlar›n günümüzde asl›nda tam olarak ne
istedikleri anlafl›lm›yor. Günümüz kad›nlar›n talepleri nedir.
Mesala burjuva feministleri toplum içerisinde eflitlenebilme
talepleri olarak flekillendi. ‹lk talepleride

� Evlili¤in kurulmas›, biçimlendirilmesi ve sona erdirilme-

sinde eflit hak.

� Kad›n ve erke¤in çocuklar üzerinde eflit söz hakk›.

� Her iki cins için bir tek cinsel ahlak.

� Kad›n›n kendi mülkiyeti, geliri, kazanc› üzerinde özgürce

kullanma hakk›.

� Kad›n›n meslek ö¤renimi ve mesleki çal›flma özgürlü¤ü-

nün garantilenmesi.

� Toplumsal yaflam›n tüm alanlar›nda kad›na erkekle eflit

hareket ve çal›flma özgürlü¤ü hakk›.
Peki emekçi kad›nlar›n talepleri nedir?
‹DKH: fiunu belirterek bafllayal›m, Feminist kad›n kurum-

lar›n›n talepleri  bizimde taleplerimizdir. Feminist kad›nlarla
kendimizi karfl› karfl›ya getiremeyiz. Demokratik Kad›n Hare-
keti kad›nlar›n Anti-Emperyalist, Anti-Faflist ve Anti-fiövenist
mücadele örgütüdür. Yani karfl› devrime hizmet etmedi¤i sü-
rece her dinden, kültürden, renkten, düflünceden kad›nlar›n
ortak örgütüyüz. Bizim içimizde de feminist kad›nlar yer ala-
bilir ve birlikte mücadele edebiliriz. Demokratik olarak sayd›-
¤›n›z talepler bizimde taleplerimizdir sahipleniyoruz.

‹sviçre Demokratik Kad›n Hareketi’nin 
11 Ekim Çarflamba günü, 
Radyo LORA'da yapt›¤› program›n 
içeri¤ini sizinle paylafl›yoruz.

Hollanda
18 Kas›mda aç›lan standa Hollanda'da fliddete u¤-

rayan kad›nlar›n resimleri sergilendi.Türkçe ve Hol-
landaca ya çevrilmifl bildirilerin da¤›t›ld›. Hollandaca
“Cinsel, Ulusal, S›n›fsal, fiiddete Son” “Mücadelenin
Sembolü Mirabel Kardefller” sloganlar› at›ld›.Stand›-
m›z› 3 kad›n kurumunun ziyaretiyle sona erdi.

Fransan›n Paris flehrinde 25 Kas›mda tüm kad›n
kurumlar›yla bir yürüfl organize edildi.Gelenekselle-
flen yürüyüflte Türkiyeli kad›n kurumlar›n›n yan›s›ra
Frans›z kurumlarda kat›ld›.Ayr›ca 3 Aral›k tarihinde
Türkiyeli Göçmen ‹flçiler Kültür Derne¤i, ADKH Pa-
ris, Kültürel Atölye Derne¤i fiiddete karfl› ortak bir
konferans örgütledi.Divan Seçimi ve Dia gösterimiy-
le bafllayan konfersta fliddetin k›sa tarihi, Cinsel fiid-
det , Aile içi ve Toplu›msal  fliddet konular›n›n yan›s›-
ra kad›nlar›n günlük yaflamda u¤rad›klar› flliddet de
tart›fl›ld›.Konferans Kad›n gruplar›n›n sunduklar› teb-
lihlerelebak›fl aç›lar›n› genifl bir flekilde sundular.

Hamburg
3 Aral›k tarihinde ADKH'nin organize etti¤i  AG‹F

ve Kad›n s›¤›nma evinde (Frauen Helfen Frauen) ça-
l›flan Oya Cüre Tunca'n›n da kat›ld›¤› bir panel orga-
nize edildi. ADKH Hamburg komitesinin haz›rlad›¤›
sinevizyon ilgiyle izlendi.Pnelde kad›na yönelik flid-
det ve kad›n s›¤›nma evleriyle ilgili bilgiler veril-
di.Canl› atmosferde süren panelde de¤iflik bak›fl aç›l›-
ar›yla tart›flmalar sürdürüldü.Toparlama bölümünde
ADKH temsilcisi Kad›n hareketini tan›tarak örgütlen-
me ça¤r›s›nda bulundu.  

‹sviçre
ADKH ve AT‹K Yeni Kad›nla birlikte aç›lan fo-

to¤raf stand›nda Almanca ve Türkçe bildiriler da¤›t›l-
d›.Ayr›ca Almanca ortak imzal› aç›lan pankart›n yan›
s›ra ortak sloganlarda at›ld›.

Frankfurt
18 Kas›mda Avrupa Demokratik Kürt Kad›n Hare-

ketinin Organize etti¤i yürüyüfle  ADKH'de yer al-
d›.Bir çok Yerli ve Türkiyeli Kad›n gruplar› davet
edilmesine ra¤men ADKH ve ADKKH d›fl›nda kat›-
l›m sa¤lanmad›.200 yak›n kad›n›n tafl›d›¤› dövüz ve
pankartlar sokakta geçen insanlar taraf›ndan ilgiyle
karfl›land›.Yaklafl›k iki saat süren yürüyüflte ortak
Kürtçe ve Türkçe sloganlar at›ld›.17 Kas›m 2006'da
wisbaden flehrinde yaflanan  Töre Cinayetide protesto
edildi.

Ayr›ca  Frankfurt Gençlik derne¤inde her ay›n son
Cumartesi gününde Frankfurt Demokratik Kad›n Ha-
reketi çal›flanlar›n›n  kitleye aç›k sürdürdü¤ü çal›flma-
s›n›n ikinciside organize edildi. 25 Kas›m vesilesiyle
Son yabanc›lar yasa›ndaki de¤ifliklikler ve Kad›n›n
yasa karfl›s›ndaki durumunu anltan Av. Elif P›nar, Al-
man yasalar›n›n kad›nlar› korumad›¤›n› vurgularken
kad›n müvekillerinin yaflad›¤› s›k›nt›lar› anlatt›.
Frankfurt Demokratik Kad›n Hareketinin sundu¤u
perspektif ve önerilerle panel sona erdirildi.

Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi 
25 Kas›m Kad›na Yönelik fiiddetin 
y›l dönümü vesilesiyle bafllatt›¤› 
kampanyay› 3 Aral›k’ta sona erdirdi

Bir ayl›k çal›flma fleklinde ele ald›¤› kampnyay›
fliddet, fliddetin kökeni ve türleri fleklinde

komitelerinde bir ayl›k çal›flmayla ele ald›. 18-25
Kas›m tarihleri aras›nda kitlenin yo¤un oldu¤u

yerlerde kad›na uygulanan fliddetin foto¤raflar›n›
serileyerek bildiriler da¤›t›ld›.

Geçmiflin deneyim ve birikimleri-
ni gelece¤e tafl›ma, ö¤renme ve ö¤-
retme gelene¤inin bir parças›y›z. Ka-
d›n Hareketi olarak  Tarihin bir kesi-
tinde Kad›n Hareketlerinin mücade-
lesinde yer alan  yada bir biçimde
katk›da bulunan Kad›nlardan ö¤ren-
mek gerekti¤ine inan›yoruz. Mitolo-
jideki kad›ndan 1800 y›llarda Orta-
ça¤ döneminden, 1900'lü y›llarda ka-
d›n haklar›na katk›da bulunan kimi
sembol kad›nlar› anlatmaya çal›flaca-
¤›z. 15 Ocak Rosa Luxsemburg'un
Ölüm y›ldönümü vesilesiyle baflla-
m›fl olduk. 

Hayat›
1871 y›l›n›n (baz› kaynaklara gö-

re 1870) 5 Mart'›nda Yahudi bir aile-
nin çocu¤u olarak Polonya'da do¤-
du.Aile yaflam›nda Leh ve Alman
kültürü hakimdi. Roza küçükken ge-
çirdi¤i bir kalça rahats›zl›¤›na konu-
lan yanl›fl teflhis sonucu, yaflam boyu
aksak yüremek zorunda kal›yor. On-
yedi yafl›nda Varflova K›z  Lisesini
bitirdi. Daha genç yafllar›nda sosya-
lizmle tan›flt› ve dönemin solcu grup-
lar›nda yer ald›.. 1889'da Çarl›k poli-
sinin elinden kurtulmak için ‹sviçre-
ye kaçt›.Varflova'ya ancak on alt› y›l
sonra dönebildi.1889 y›l›nda  Zürih
Üniversitesi'ne girdi. Burada felsefe,
tarih, politika, ekonomi ve matema-
tik ö¤renimi gördü, hayat›nda büyük
etki b›rakacak isimlerle tan›flt›.

1890 y›l›nda  tan›flt›¤›( daha son-
ra yaflam›n› paylaflt›¤›) Leo Jogic-
hes'la birlikte Polonya Marksist ‹flçi

Partisi olan SDKP'yi kurdular.Kitle
karfl›s›nda yapt›¤› ilk konuflma, Sos-
yalist Enternasyonalin 3.Kongresin-
deki konuflmas›  bir olay olarak nite-
lendiriliyor ve Rosa bir y›l sonra
SDKP'nin yay›n organ› olan ‹flçi Da-
vas›'n›n(Sprawa Robotnicze) genel
yay›n yönetmenli¤ine getiriliyor. Bu
s›rada Zürih'te ö¤renim görmeye de-
vam eden Rosa 1898 y›l›nda doktora-
s›n› tamamlad›. Özgür bir Polonya
için çal›flmalar›na devam etse de,
onun kafas›ndaki tabloda Almanya,
Avusturya ve Rusya'da devrim ger-
çekleflti¤i taktir de Polonya özgür
olabilirdi..

Luxsemburg Almanyada mücade-
le etmeye karar vermiflti.Ancak Al-
manya'ya girifl yapabilmesi için sahte
evlilk yaparak Rosa Lübeck soyismi-
ni ald›.1898 y›l›nda Berlin'e tafl›nd›,
SPD'nin (Almanya Sosyal Demokrat
Partisi) aktif bir üyesi oldu. SPD'nin
yay›n organ›n›n bafl›na getirildi. Bu-
rada Bebel, Kautsky, Clara Zetkin'le
dost oldular.1900 y›l›na gelindi¤inde
Luxemburg'un fikirleri tüm Avru-
pa'da sosyalist çevrelerde büyük yan-
k› uyand›rmakta, yazd›¤› makaleler
ilgi görmekteydi. Özellikle Eduard
Bernstein'in düflüncelerine getirdi¤i
elefltiriler ile öne ç›k›yordu. Alman
militarizminin yükselen de¤er olmas›
Luxemburg'u fazlas›yla rahats›z edi-
yordu. 1904 ile 1906 y›llar› aras›nda
siyasi faaliyetleri ve görüflleri yüzün-
den üç kez hapse girdi. Bu hapis ce-
zalar›n›n hiçbiri onu y›ld›rmad› faali-
yetlere devam etti. SPD'nin e¤itim

merkezlerinde Ekonomi ve Mark-
sizm ö¤retmeye bafllad›.

Rosa Luxemburg
Savafl›n bafllamas›yla esen milli-

yetçi rüzgar SPD'nin de milliyetçi bir
davran›fla girmesine neden oldu, bu
Luxemburg'un fikirlerine karfl›yd› ve
partiyle olan tüm iliflkisini kesti.Mil-
liyetçilik karfl›t› olmas› Rosa'de en-
ternasyonalist anlay›fl› gelifltirmifl-
ti.Rosa'ya göre cinsiyet ayr›m›,s›n›f
›rk yada milliyet ayr›m› Uluslar aras›
Proleteryay› parçal›yordu.Ba¤›ms›z
Musevi hareketinide ayn› nedenle
desteklememiflti. 5 A¤ustos 1914'de
Karl Liebknecht ile beraber Internati-
onale grubunu kurdu. 1 Ocak
1916'da bu grubun ad› Spartaküs Bir-
li¤i (Spartakusbund) oldu. Grubun
devlete karfl›t tutumu yüzünden 28
Haziran 1916'da Luxemburg hapis
cezas›na çarpt›r›ld›.1918 Kas›m'›nda
Luxemburg hapisten ç›kt›. Faaliyet-
lerine devam eti ve Liebknecht ile
birlikte Alman Komünist Parti'sini
kurdu. 15 Ocak 1919'da Rosa Lu-
xemburg, Karl Liebknecht ve Wil-
helm Pieck, tutukland›lar, Pieck kaç-
may› baflar›rken Luxemburg ile Li-
ebknecht yedikleri darbelerle bilinç-
lerini kaybettiler. Ayn› gün, Luxem-
burg ölene kadar dövülmüfl ve ölü
vücudu nehre at›lm›fl, Liebknecht de
bafl›ndan yedi¤i kurflunlarla öldürül-
müfltü.

Luxsemburg hem kadn olarak
hemde Musevi olarak eziliyor-
du.Gençlik y›llar› Çarl›k döneminde
zorla Ruslaflt›rma politikas›na karfl›

örgütlenmeyi getiriyordu. “Polon-
ya'da kad›nlar›n durumu Avrupan›n
öteki katolik ülkelerinden farkl› de-
¤ildi.Yüzy›llar boyu alçakgönüllü ve
yumuflakbafll› olman›n erdemleri ö¤-
retilmiflti onlara;feodal babaerkil aile
ortamlar›nda günah ve cezaland›rma
korkusuyla yetifltirilmifllerdi.Top-
lumsal konumuna göre  kad›ndan ya
kendine  uygun bir erkekle toprakla-
r›n› birlefltirmek yada toprak iflleye-
cek çocuklar do¤urmak amac›yla ya-
rarlanm›flt›.Polonya folklorunda ve
belki de gerçekte, ilk “özgürleflen”
kad›n, kocas›n› zehirleyerek ekono-
mik ve dolay›s›yla kiflisel,ba¤›ms›zl›-
¤›n› kazanm›fl bir duldu.” Kilisenin
bask›s› alt›nda ezilen Polonyal› ka-
d›nlar bireysel özgürlük savafl› ver-
mekteydiler.Polonyan›n ba¤›ms›zl›¤›
için 1863 ayaklanmas›n›n tek destek-
çileri davas›na inanan museviler de-
¤ildi.Bu ayaklanma ayn› zamanda
“Kad›nlar Savafl›” olarakta an›l›-
yor.Kad›nlar sadece kad›nca özellik-
leri de¤il “çal›flma ve düflünme yete-

neklerinin” de kendilerine verilmesi-
ni istiyorlard›.Polonyal› kad›nlar› bu-
naltan gelenekçi bask›lar kiliseyi, ge-
lene¤i ve toplumu karfl›lar›na almas›-
n› sa¤lad›..Musevilere karfl› artan ›rk-
ç› ve ayr›mc› tutumlar, kad›nlar söz
konusu oldu¤unda da cinsel bask›y›-
la gösteriyordu kendisini.Getirilen
k›s›tlamalarla kad›nlar›n geliflmesi
durduruluyordu.E¤itim  hem kad›n-
lar için hemde Museviler için kurtu-
lufllar›n›n önemli ad›mlar›yd›.Bafl
kald›ran  ve simgeleflen Polonyal› ka-
d›nlar Luxsemburgun  gençlik döne-
minin bir parças›yd›.

Luxsemburg, kad›n haklar›n›n
örgütlü mücadelesini sürgün y›llar›n-
da ö¤rendi.Almanyada geçirdi¤i y›l-
larda August Bebel ve Clara Zetkin
sosyalist kad›n haklar›na iflçi hare-
ketleri kadar önem veriyorlard›.An-
cak Lukxsemburg 1915'e kadar “in-
sanlar›n cinsiyetlerine göre ayr›lma-
mas›, sömürenlere karfl› ortak bir
cephe oluflturulms› gerekti¤ine olan
inanc› onun kad›n hareketi konusun-
daki tutumunu belirler.Onun aç›s›n-

dan cinsiyet ayr›m›;s›n›f,›rk yada
milliyet ayr›m› gibi Uluslar aras› pro-
letaryay› bölen zararl› bir parçalan-
madan baflka bir fley de¤ildi” diye
anlat›yor Elzbieta Ettinger. 1915'e
gelindi¤inde Rosa, Hollandadaki
Uluslararas› Kad›nlar Konferas›na
kat›maya karar verir.Alman Sosyal
Demokrat Partisi'nde iktidar esas ola-
rak erkeklerindi ve gittikçe tutucu bir
nitelik al›yordu.Rosa'n›n buna karfl›
durufluda de¤ifliyordu.

Sevgiliye Mektuplar kitab› Rosa
Luxsemburg'un tüm iç dünyas›n› ta-
n›mam›z› sa¤l›yor.Efli Jogiches'le
olan yaz›flmalar›nda belirgin olarak
görülen kendine güveni, saatlerce ça-
l›flma ve üretme enerjisi,zekili¤i ve
iktidar h›rs›.Bu özellikleriyle birlikte
h›zla geliflen baflar›s› efliyle iliflkile-
rinde iktidar çat›flmas›nada dönü-
yor..Günümüzde de devrimci kad›n-
lar›n ve erkeklerin iliflkilerinde bu ça-
t›flmalar yaflnmakata.Mülkiyet iliflki-
lerinin afl›lmas›, insanlaflma süreci-
nin yaflanmas›da ancak insan›n in-
sanla olan iliflkisideki devrimle
mümkün olacakt›r. 
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Almanya'n›n Frankfurt kentinde düzenlenen festivalimize Fransa, ‹s-
viçre,  Avusturya ve Hollanda'n›n yan› s›ra Almanya'n›n bir çok kentin-
den gelen yaklafl›k binüçyüz kifli (1300) kat›ld›. Emperyalist sald›rganl›-
ga ve kültürel yozlaflmaya karfl› Devrimci sanat ve sanatc›s›n› sahiplen
fliari ile düzenlenen festivalimize, Tiyatro, Halk oyunlar›, Solo, Grup
(müzik), fiiir, Öykü dallar›nda toplam doksan bafl vurunun oldugu festi-
valimize dayan›smac› olarakta Grup Hassat ezgileri ile renk katt›. Baz›
Teknik sorunlardan dolay› belirlenen saatte bafllanamayan festivalimiz
bir saat gecikmeli olarak ADGH Kültür-Sanat Komitesinin haz›rlam›s
oldu¤u dünden bugüne dünya genclik hareketinin mücadelesini konu
alan belgesel sinevizyon gösterimi ile bafllad›. Gençligin tarihsel olayla-
ra kat›l›m› ve bu devrimci mücadelede oynad›g› rolünü konu alan belge-
sel kat›l›mc›lar taraf›ndan ilgi ile izlenerek ayakta alk›fllanarak, slogan-

larla selamland›.Gösterilen belgesel filmden sonra festivalin yar›flma bö-
lümüne geçildi. Birbirinden degerli Juri üyelerinin önünde emeklerini
sahneleyen, kat›l›mc›lardan dereceye girerek ödül alanlar flöyle s›raland›:

Tiyatro Dal›
Tiyatro Atelye (Ludwigsburg)
Demir Tiyatro (Fransa)
Yanki Tiyatro (Düsseldorf)
En iyi Seneryo: Domane Dersim
En iyi Bayan oyuncu: Burcu Geyik
En iyi Erkek oyuncu: Tuncay Arslan

Halk Oyunlar›
Kardelen Halk Oyunlar› Ekibi (Ludwigsburg)
Acot Halk Oyunlar› Ekibi (Fransa)
Iran Halk Oyunlar› Ekibi (Fransa)

Muzik Grubu
Lale ve Grubu
Melek-Songül-Seda
Alican-Canan-Burcu-Erdem

Solo
Deniz Dogan
Bar›fl Batur
Cihan Özkaya ve Cem Ölmez (Paylasti)

Öykü
Birol Karatag ve Gülsüm Karatag (Paylasti)
A. Dersim Güler
Nahit Aydogmufl

fiiir
Engin Çelik
Güngör Senkal- Birol Karatag (Paylastilar)
A.Dersim Güler

Juri üyelerinin puanlama yaparken zorland›¤›, birçok dalda ödüller
birden çok kat›l›mc›lar aras›nda paylaflt›r›ld›. Ayr›ca festivalde Tiyatro
Atelye Çocuk Grubu'na, Domane Dersim Çocuk Tiyatro Grubu'na, Civ-
civler Tiyatro Ekibi'ne ve Küçük Kardelenler Halk Oyunlar› Ekibi'ne özel
baflar› ödülleri lay›k görüldü. Juri Özel ödülü de Juri tarafindan fiair Meh-
met Çetine lay›k görüldü. Hery›l gerçeklefltirilen Yilmaz Güney Genclik
Kültür-Sanat Festivalinin bu y›lk› festival özel ödülünü, gectigimiz aylar-
da bir komplo sonucu tutuklanan BEKSAV yöneticisi ve Emekci Kadin-

lar dernegi üyesi Çicek Otlu ya verildi. 25 Kas›m Dünyada kad›na yöne-
lik fliddeti protesto gününde yap›lan festivalimiz, Çicek Otlu flahs›nda,
verili düzen tarafindan kad›na karfl› uygulanan bask›, fliddet, cinsel taci-
ze dikkat cekmek için verilen ödülü almak için sahneye gelen AG‹F ka-
d›n kollar›ndan bayan bir arkadafl›n yapt›g› konuflma çoflkuyla alk›fllan-
d›. Ayr›ca buy›l ilk defa festivalimizde güzel sanatlar dal›nda aç›lan ser-
giye bircok ressam resimleriyle kat›l›rken amatör fotograf sergisi sera-
mik, vitray ve cam seramik dal›nda bir çok sanatc› ürünlerini sergileme
f›rsat›n› buldugu festivalimizde, özellikle ADGH Kül-San-Komitesinin
sergiledigi savafl›n gölgesinde çocuk olmak ve ADKH'nin savafl ve kad›n
fotoraf sergisi büyük ilgi gördü. Bir çok kurum ve kuruluflun kat›l›mc›
olarak dayan›flmada bulundugu festivalimizde, ADHK, ADKH, DGH
(Türkiye-Kuzey Kürdistan), DHP, YDG Hessen bölge komitesi, AGIF,
Rhein-Main Tuncelililer kültür Dernegi, Muzaffer Orucoglu,Ömer Le-
ventoglu, Kizil Blok(Italya) birer mesaj yoll›yarak festivalimizi selamla-
d›lar. Ayrica Su TV Avrupa Genel Yay›n Yönetmeni Suna Canan ve Eki-
binin yan› s›ra, Özgür Politika, Demokratik Gündem gibi yay›n kurulufl-
lar›da festivalimize katilarak destek sundular. Gece gec saatlere kadar sü-
ren festival yap›lan ödül töreniyle büyük bir baflar›yla sonuçland›. 

Avrupa Demokratik Genclik Hareketi Merkezi Komisyonu

28 Kas›m 2006

Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi olarak bu aralar siyasal günde-
mimizi meflgul etmekte olan "Emperyalizm ve Anti-emperyalist Gençlik
Mücadelesi" adl› bir çal›flma içerisindeyiz. fiüphesiz her çal›flma gibi bu
çal›flmam›z›n arka plan›nda yatan bir perspektif bulunmakta. Bu da gü-
nümüzün canihane sistemi olan emperyalist burjuvazinin hükümdarl›¤›
alt›nda,  mazlum halklar ve ezilen s›n›flar›n biriken öfke selini örgütlü
bir mücadeleye kanalize etmektir. Böylesi bir çal›flma, yap›s› itibariyle
demokratik kitle örgütünün çal›flma tarz›n›n yan› s›ra politik kitle örgütü
yöneliminede içermektedir. Buda Gençlik Örgütü'müzün sürecin sorum-
luluklar›n› yap›s›yla bütünlefltiren siyasal yöneliminden gelmektedir.

Uluslararas› Konferans çal›flmalar›m›z›n kökeni eskilere dayanmas›-
na ra¤men ilk olarak vücut buldu¤u tarih 14. Kongre'mize denk düflmek-
tedir. Lübnan sald›r›s›yla k›zg›nlaflan emperyalist çeliflkiler Ortado¤u öz-
gülünde kendisini fiili iflgallerle gösterirken bu seneryonun bafl aktörü
ABD, hem yerel güçleri hizaya çekmeyi öngörüyor hemde git gide ku-
tuplaflan emperyalist kamplara karfl› hala dünyan›n "jandarmas›" oldu¤u-
nu kan›tlamaya çal›fl›yordu. Latin Amerika'daki milyonlar›n öfkesi, Av-
rupa banliyölerinde uzun y›llar sonras›nda tekrardan boy veren gençlik
ayaklanmalar›, Fransa'da hayat› durdurma aflamas›na getiren Anti-CPE

eylemlikleri ve Nisan ay›nda emperyal birli¤i korkuya bo¤an Nepal Hal-
k›n›n flanl› direnifli, ayr› ayr› co¤rafyalarda dünya gericili¤ine karfl› indi-
rilen darbeler olmufltur. Konferans›m›z tüm bu geliflmelerin yafland›¤›
süreçte, savafllar›, ölümleri, yoksulluklar› yaratan emperyalizme ve onun
dayand›¤› kapitalist sisteme karfl› evrensel karfl› koyuflun gençlik birli¤i-
ni yaratmak için tarihi bir önem arz etmektedir.

Dünya gericili¤ine karfl› hiçbir mücadele seyri düz bir rota sergileme-
mifltir. Büyük 68 Hareketi bile, yaratm›fl oldu¤u etkilere ra¤men örgütlü
bir güce dönüflememifl bir çok ülke özgülünde devrim perspektifinden
ekonomik talep derecesine kadar düflürülmüfltür. Bunun siyasete yön ve-
ren ideolojiyle alakal› oldu¤u kesindir fakat, mevcut hareketlerin sürek-
li güce dönüfltürülmemeside yaflanan baflka bir tahribat olmufltur. Lakin
insan›n güzelden yana olan tarihi bize ezilen halk y›¤›nlar›n›n zincirle-
rinden baflka kaybedecek birfleyleri olmad›¤›n› defalarca kan›tlad›. S›n›f-
lar tarihinin çirkin  araçlar› olan örgütlerin, s›n›fl› toplumu aflma müca-
delesi  gere¤i, örgüt ayg›t›, bugün bizi ortak sorunlar üzerinde daha güç-
lü enternasyonal kurumlaflmaya itiyor. Bir avuç gericinin hegomanyas›-
na karfl› yar›nlar› zaptetme yürüyüflünde milyonlar›n sesi olabilmek için
birli¤i ama mutlaka birli¤i ana hedefine alan tüm anti-emperyalist genç-

lik güçlerinin farkl›kl›klar›na ra¤men tek merkezden yönetildi¤i bir ko-
ordinasyon esas görevlerimiz aras›ndad›r. Evet, hedefimiz tarihe sadece
ayna tutarak dünyam›z›n mevcudiyetini sergilemek de¤il ayn› zamanda
onu örgütlemektir. Hedefimiz entellektüel birikimimizi sergilemek de¤il,
entellektüel birikimi enternasyonal prati¤in hamuruyla, tüm dost gençlik
güçleriyle birlikte yo¤urmakt›r. Köhnemifl düzenin tepesine inecek çeki-
ce, milyonlar›n gücünü aksettirebilmektir.

Uluslararasi konferans bir çok ülkeden gelen gençlik organizasyonla-
r›n kat›l›mc›lar›yla birlikte ortak sorunlar›m›za ortak çözümlemeler ya-
ratmak için çetin bir tart›flma platformu olacakt›r. Konferans›m›z yar›n-
lara sa¤lam ad›mlar atabilmenin zorunlu kavfla¤›nda anti-emperyalist bi-
linci, demokratik kitle örgütü saflar›nda neo-liberal politikalar›da mah-
kum ederek ilerleyecektir. Tüm kat›l›mc›lar kendi s›n›f düflüncelerini ge-
re¤i ayr› çizgileri temsil etmeleri konferans›m›z› mu¤lakl›k içerisinde b›-
rakamayacak bilakis devrimci anti-emperyalizm noktas›nda daha da
güçlü k›lacakt›r. Farkl›l›klar›m›z› gündemlefltirme e¤ilimi içerisinde de-
¤iliz.  Yakalayaca¤›m›z ana halka anti-emperyalist yönelimimiz olacak-
t›r.

Konferans›m›z›n örgütlüme esnas›nda yaflanan baz› tart›flmalar ve
yaklafl›m biçimleri anti-emperyalizmin kavran›lmamas›yla alakal› olarak
ortaya ç›km›flt›r. Gerek baflvuruda bulundu¤umuz dost kurumlar›m›z ge-
rekse saflar›m›zda bulunan baz› genç yoldafllar›m›z›n siyasal gerili¤i, en-
ternasyonal konferans›n uluslararas›  koordinasyona dönüflmesini yads›-
makta, pasif tav›r sergilemektedirler. Kimi yoldafllar ise bunun "güç so-
runu" oldu¤unu söylemekteler. Biz ise siyasete önderlik eden do¤ru çiz-
ginin nicel duruma ra¤men geliflmeleri iyi analize ederek toplumsal de-
neyimler süzgecinden geçirip genifl halk gençli¤inin prati¤iyle bütünlefl-
tirdi¤imiz taktirde baflar›l› olaca¤›m›za inan›yoruz. Güce tapanlara ise
söylecek tek sözümüz tarihe bakmalar›d›r. Ekim devrimi öncesi Lenin'in
önderli¤indeki Bolflevik Parti az›nl›kta olmas›na ra¤men ilk isçi iktidar›-
n› muzaffer k›labildi. Sosyalist Gençlik Enternasyonali içerisinde II en-
ternasyonalin ihanetine karfl›, devrimci tavr› örgütleyen yine nicel olarak
di¤er gençlik örgütlerinden "güçsüz" olan ‹sviçre, ‹talya, Macaristan v.b
gibi gençlik örgütleride az›nl›ktayd›. 130 bin kiflilik üyesiyle Alman Sos-
yalist Gençlik Birli¤i ise (sol devrimci kanat hariç) "anavatan savunma-
s›" ad› alt›nda  emperyalizme yedeklendi. Geçmiflin zengin tecrübelerini
kendine ›fl›k edinen ADGH, birlik noktas›nda yakalad›¤› niteliksel sevi-
yeyle, do¤ru siyasal çizgi önderli¤inde konferans› baflar›l› k›lacak atmos-
feri sa¤layaca¤› gibi, koordanisyonuda ayn› kararl›l›kla dost kurumlarla
olusturaca¤›ndan kimsenin kuflkusu olmas›n.

Konferansa koflullar› gere¤i kat›mlamayanlar yada bizim koflullar›-
m›zdan kaynakl› ulaflamad›¤›m›z birçok anti-emperyalist organizasyon-
lar mevcut. fiüphesiz tüm kurumlar›n kat›lmamas› büyük bir eksiklik ol-
du¤u gibi, gelece¤i örgütlemeninde engeli de¤ildir. Hedefimiz konferans
sonras› kurulacak olan koordinasyonla birlikte, berrakl›¤› sa¤layarak
yayg›nlaflmak olacakt›r.

Uluslararas› konferans amperyalist haydutlar›n "demokrasi" ç›¤›rt-
kanl›¤› alt›nda iflgal, katliam, sömürü ve kültürel engizisyon yaratt›¤›
yerkürede, umudu örgütlü mücadeleye dönüfltürmek için start alm›flt›r.
Hedefimiz büyük; biz dünyay› istiyoruz. Bir avuç gerici az›nl›¤›n milyar-
larca insan›n gelece¤ine kara çalmas›n› son bulmas› için; ulusal bask›,
kast, cins, sinir, s›n›f ayr›m›n›n ortadan kalmas› için savaflmay› seçiyo-
ruz. Bu meflakkatli yolu bizimle ad›mlayanlarla birlikte, insan› merkezi-
ne alanlara sesleniyoruz. 

Umudun gençli¤i olun! Gelece¤in gençli¤i olun! Gençlik gelecek ge-
lecek ellerimizde....

AVRUPA DEMOKRAT‹K GENÇL‹K HAREKET‹

ULUSLARARASI GENÇL‹K KONFERANSINA G‹DERKEN

ADGH’nin düzenlemifl oldu¤u 9. Enternasyonel,
Devrimci Sanatç› Y›lmaz Güney Gençlik Kültür-
Sanat Festivali baflar› ile sonuçland›.
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