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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 diplomasi trafi¤i yaﬂand›. Bu zorlama 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 söylüyor fakat iktidar partisinin iﬂine
gelecek hiçbir söylem vede
davran›ﬂta bulunmaktan kati surette kaçma yollar›n› denediler.

Bir yan›yla AKP'yi yanl›zlaﬂt›rma politikas›yd› bu. Mevcut hükümetle AB konusunda
resmi mutabakat ve resmi devlet politikas›na varma konusunda çeliﬂkili durumdayd›lar. Zira
yaklaﬂan genel seçimler ve
cumhurbaﬂkanl›¤› seçimleri nedeniyle,
cumhurbaﬂkanl›¤›
(Çankaya), Genelkurmay, ana
muhalefet partisi ve hükümet
aras›nda yaﬂanan çeliﬂkiler, tam
bu noktada iyice su yüzüne ç›kard›.
Sayfa 3’de

Irak iﬂgali, Saddam’›n idamı ve
anti emperyalist duruﬂ
Emperyalist-Kapitalist dünyanin
varl›k zemini, yaﬂam kayna¤›, ekonomidir. Siyasal, askeri ve kültürel,
k›sacas›, tüm sosyal yaﬂam› bunun
üzerinden inﬂaa eder. Böylikle stratejik yönelimine temel olarak ekonomik ç›karlar› kendisine rota edinir ve
bu yönde ad›m atar. ‹ﬂte emperyalistlerin dünyay› „terörden kurtarma“
safsatas› ile düﬂtükleri yol, asl›nda
EKONOM‹ ç›karlar ve paralelinde
dünyaya hakim olma u¤raﬂ›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Dünyan›n baﬂka
co¤rafyalar›nda oldu¤u gibi, emper-

yalistlerin, Büyük Ortadogu Projesi’ndeki esas amaçlar›, bölgenin zenginlik kaynaklar›n›n, gelecek dönemlerde tüm rezervelerin sorunsuzca ve sonsuzca himayasinde olmas›
planlanmas›d›r.

Fiyat›: 2 Euro

Onurlu ve dürüst bir devrimciyi
daha güneﬂe u¤urlad›k!
Kad›n-erkek
emekçi halk›m›z,
gençler ve göçmen iﬂçiler;
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.!!!
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Türkiye’nin AB hayali bir kez
daha ‘ask›ya’ tak›ld›!
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Avrupa Birli¤inin ordulaﬂmas›
üzerine k›sa de¤erlendirme
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ÖKKEﬁ, SADECE ÖKKEﬁ DE⁄‹LD‹R...
ÖTES‹D‹R; ÖZLENEN GELECEKTEK‹
Sayfa 5’de
‹NSAN(LIK)DIR... -III-

Alman polisinin, Anadolu
Federasyonu’na ba¤l› dernek
ve çal›ﬂanlar›na yönelik
sald›r›s›n› k›n›yoruz!
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Süleyman ﬁahin’in iadesini
durdural›m!
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Uluslararas› Anti-Emperyalist Gençlik Konferans› Silahl› düﬂman ancak silahla
Almanya'n›n Frankfurt ﬂehrinde,
6 Ocak tarihinde Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi taraf›ndan
“Emperyalizm ve Anti-emperyalist
Gençlik Mücadelesi” adl›, Uluslararas› Gençlik Konferans› düzenlendi.
Konferansta; ILPS (Avrupa Seksiyonu), YDG, Red Block (‹talya) Agif
Gençlik Komisyonu, AGEN (Fransa), DHDH, Nepal Birleﬂik Cephesi
(Avrupa) ve ADGH fiilen kat›l›rken,
DGH (Türkiye-K.Kürdistan), 16 Tetori (Arnavutluk), RAS (Almanya)
yaﬂan›lan aksakl›klardan dolay› kat›lamad›klar› için birer mesaj göndererek konferansa iliﬂkin görüﬂlerini

belirttiler.
Konferans anti-emperyalist antifaﬂist 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›ndan konferans›n neyi hedefledi¤ine
iliﬂkin bir aç›klama yap›ld›. Konuﬂmac› “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
Sayfa 9’da
bilgilendirme yapt›.

yenilir!
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Enver Gökçe
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“Egemenlerin korkusunu
daha da ço¤altmak gerek”
Sayfa 11’de

Uluslararas› Gençlik
Konferans›na giderken

Sayfa 11’de

Rosa Lüxemburg ve Karl Liebknecht kavgam›zda yaﬂ›yor

BAﬁ YAZI
2007’ye girerken...
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›nda, ABD destekli kukla Irak rejimi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bu tarihsel 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 silahlanmas›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›lda, kendisini tehtit eden emperyalist sistemin vurucu gücü ABD ﬂahs›nda ne büyük bir tehtit alt›nda oldu¤unu bir kez daha göstermiﬂ oldular. Bir medeniyetin bir buçuk milyarl›k de¤iﬂik uluslardan halklar›na, bayram denilen o çok özel günde, dar a¤ac›ndaki bir infaz göSayfa 3’de

15 ocak 1919 da Alman burjuvazisi taraf›ndan katledilen Devrimci 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 uluslardan 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 yaz›l› pankartla ADHK ve “ROSA’DAN BERNA’YA VARDIK VARIZ VAROLACAGIZ” pankartlar›yla ADKH (Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi) anma yürüyüﬂündeki yerlerini ald›lar.
DHDH (Dünya Halklar› Direniﬂ Hareketi) de kendi flamalar›yla yürüyüﬂe kat›larak yo¤un bir ﬂekilde bildiri da¤›tt›. PDS yürüyüﬂün 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.
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Irak iﬂgali, Saddam'›n idamı UMUTSUZLUK YASAK OLSUN!
ve anti emperyalist duruﬂ
MARTI

Irak'a ikinci sald›ri, her ne kadar 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 Hüseyin’in sakland›¤› yeri tespit edip
getirenler her ne hikmet ise yaklaﬂ›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 dolay›, onlar› „Terörist“ kendisini
„kurtar›c›“ ilan edip ve sald›r›ya
geçiyordu. Dün birlikte omuz
omuza verip baﬂka ülkelere sald›r›lar düzenlemeleri, katliamlar gerçekleﬂtirmeleri, aralar›ndaki iﬂbirli¤inin her iki taraf aç›s›nda meselerlere karﬂ› mutab›k olduklar› ve
anlaﬂmalara sad›k kald›klar› gerçekli¤iydi. Oysa tüm dünyaya aﬂikar olan bir gerçeklik var, o da,
emperyalistlerin Orta Do¤u co¤rafyas›nda Terör sahnesinde bu figuranlar›n›n baﬂrol almas› gerçekli¤iydi. Bunu en iyi, o bölgede gerçekleﬂtirilen, gerek tek tek gereksede toplu kitle katliamlar›nda görmek için kahin olmaya gerek yoktur san›r›z. „Irak’a özgürlük getirecegiz“ diyenler, daha önce terör
sahnesinde baﬂrolü paylaﬂanlar›n,
o bölgede yaﬂayan kitleler üzerinde kurmuﬂ olduklar› diktatoryalar›n›n, bölgenin, efendilerince iﬂgal
etmenin bahanesi olmaktan baﬂka
k›ymetleri kalmam›ﬂt›. ‹ﬂte bu
„k›ymetli ﬂahsiyetlerin“ veya „sad›k insanlar›“n›n mükaafat› ise

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 ülkelerine karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i savaﬂlarda
görülece¤i gibi, Saddam Hüseyin
ve diktatoryas›n›n esin kayna¤›, siyasal 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 devrim degil.
Bizler Saddam Hüseyin’in her
ne gerekçeyle olursa olsun emperyalistler taraf›ndan as›lmas›na yüre¤imize su serpilmiﬂ gibi davranamay›z, ne sokaklara ç›kar bayram
havas› estiririz nede birileri gibi
Saddam’› „devrim ﬂehidi“ olarak
ilan ederiz. Saddam ve diktatoryasinin tek baﬂ›na ba¤›ms›z bir çizgisi 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› olduklar›n› söyleyenler, özünde emperyalist siyasetin pisikolojik savaﬂ araç-

lar› halindedirler. Asl›nda bu onlara yak›ﬂm›yorda de¤il! Evet Saddam Hüseyin ve diktatoryas› bir
zat emperyalistler taraf›ndan inﬂaa
edildi, beslendi bugünlere getirildi.
Gelinen süreçte emperyalizmin
taktik dengelerinde bu zat›n imhas›na karﬂ›, bizlerin tak›nmas› gereken 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 sorumluluk bilincinin gereklilikleri
üzerinde düﬂünür ve hareket ederiz. Bundan hareketle Irak'ta emperyalistlerin her türlü oyunlar›n›
deﬂifre etme, kitlelere anlatma göreviyle karﬂ› karﬂ›yay›z. Saddam’›
yaratanlar, onu katletmekle, genelde tüm dünyada özelde ise Orta
Dogu’da geliﬂen anti-emperylist
dalgaya gözda¤› verme, mezhep ve

inanç ayr›l›klar›n› vesile ederek
kitleleri bir birbirine k›rd›rma ve
sonras›nda yeni müdahalelerde bulunma planlar› içerisindeler. Bizler
emperylist sald›rganl›k ve teröre
karﬂ›, ezilen kitlelerin topyekün direniﬂe geçme ça¤r›s› ve prati¤i olmal›y›z. Her nerede olursak olalim, geliﬂmeleri do¤ru bir biçimde
kitlelere anlatmak ve onlar› emperylizme karﬂ› tutum içerisinde
olmalar›n› sa¤lamak acil görevdir.

4 y›l›na do¤ru Irak iﬂgali!

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 güçlerinde 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¤erlendirmeye gidilmemesi için BM raporlarinda özenli bir giz oldu¤unu söyleyebiliriz. As›l konumuz raporlarin gerçekli¤i yans›t›p yans›tmamas› de¤il, amac›m›z iﬂgal alt›ndaki Irak topraklar›nda yaﬂayan kitlelerin nas›l bir zulmün alt›nda olduklar›na vurgu yapmakt›.
ABD eski d›ﬂiﬂleri bakan› James 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 önce BM Sekreteri Kofi Annan tarafindan dillendirilen bu yenilgi, Irak
Çal›ﬂma Grubu taraf›ndan dahada
geniﬂletilerek ayn› zamanda önerilerile Amerikan Senatosu’na sundular. Evet yenilgi Amerika’n›n
„sayg›n“ sözü geçerli kurumlar›nca itiraf edilmesi ezilen kitleler ve
anti emperyalist çevrelerce, zorunlu itiraf olarak de¤erlendirildi, ki
do¤ruydu. Gerçektende ABD alm›ﬂ oldu¤u yenilginin moral bozuklu¤unu d›ﬂa vuruyordu. Evet
iktidardaki Bush yönetimi önlerinde 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 Kurban Bayram› mesaj›m›z deniyordu.
Bir al›nt› ile sorunu dahada açmak gerekirse; “Ünlü Engizisyon
yarg›s›/savc›s›
Bernard
Gui (1307-1323), Ortaça¤lar uzman›
Umbert Eco'nun belgesel roman›
Gülün Ad›'nda ﬂöyle uyar›yor zanl›y›: ‹tiraf edersen lanetlenecek ve
cezaland›r›lacaks›n; itiraf etmezsen de lanetlenecek ve cezaland›r›lacaksin; yalan yere yemin eden
birisi olarak da cezaland›r›lacaks›n. Bu, ABD’nin Saddam’a söylediklerinden farkl› de¤ildir. Kitle
imha silahlar›na sahip oldu¤unu
itiraf etseydi, lanetlenip cezaland›r›lacakti, Saddam bunu yapmay›
reddedince de, bu kez BM Güvenlik Konseyi'ne (Kitle imha silahlar›m›z yok diyerek) yalan söylemekten dolay› cezaland›r›lmakla
tehdit edildi ve sonunda cezaland›r›ld› da“ (ABD-Orta Do¤u-Türkiye, Haluk

Savaﬂ›n start›n›n verildi¤i Mart
2003 tarihinden bu yana iﬂgal alt›ndaki Irak topraklar›, denilebilinirki
Gerger)
savaﬂ›n en kanl› günlerini yaﬂ›yor.
Evet yazar›nda belirtti¤i gibi
Ölü say›s› Birleﬂmiﬂ Milletler
Saddam hangi cevab› vermiﬂ ol(BM) raporlar›nda gösterildi¤i gibi
olmad›¤› gerçekli¤i bir yana, sunuDevam› Sayfa 3’de

Birgün öncesinin akﬂam›…Yani 18 aral›k akﬂam haberlerinde 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 güvenini 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 öncesi 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 eylemler ailelerin kayg›l› yürekleriyle sürdürüldü. Kayg›l›yd›lar… Çünkü ailelerimiz 1982 -84 ve 1996'lar› yaﬂam›ﬂlard›.Tecrübeleri, bilmenin prati¤inden de¤il, bizzat prati¤in
ö¤retici bilincinden geliyorlard›. Tecrübeleri, sahiplenmenin gücünü ve kazan›c›l›¤›n› ö¤retmiﬂti onlara. Eylem anlar›nda gözlerinin ›ﬂ›ldamas›, birbirlerinin kolluk güçlerine
en aktif karﬂ› koyanla, pasiflik sergileyenleri espiriyle kar›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 sadece devrimci ayd›nl›k bir yaﬂam›n fiziken yok olmas›n›n
a¤›rl›¤›n› ço¤u zaman çok yak›ndan bilmelerindendir. Yaﬂad›klar› topraklarda faﬂist iktidar kendi gibi düﬂünmeyenlere yaﬂam hakk›n› tan›mad›¤›n› çok iyi bilmelerindendir D›ﬂarda operasyon söylentileri iyiden iyiye ayyuka ç›k›nca kayg›lar girdap ﬂeklinde dönmeye baﬂlam›ﬂt›. Sonuçta aile idiler. Hiç bir karﬂ›l›k beklemeden sevdikleri evlatlar›n› ve yak›nlar›n› kaybetmek istemiyorlard›. Sadece
aileler de¤il, hiç kimse bir can›n yaﬂamdan kay›p gitmesini istemez. Yoldaﬂlar›, devrimci mücadeleye gönül vermiﬂ
olan kimse istemez. Mücadelenin kaç›n›lmaz bir tak›m sonuçlar› olaca¤›n› bilmek, ac›n›n meﬂrulu¤unu bilince ç›kar›r hepsi bu. O ac›lar›n yok olmas› için mücadele seçilmiﬂtir.
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 derelerin rengini kan ak›tacak kadar kurﬂundan k›l›çtan geçirir
insanlar›. Kimi zaman gaz odalar›nda katledilir; kimi zaman ise yak›l›r f›r›nlarda. 19 Aral›k 2000 tarihi, yer Türkiye'de ise cezaevleri f›r›n olarak kullan›l›r, diri diri yak›l›r
insanlar veya insan eriten asitler dökülür tutsaklar›n üstüne. Burunlar›, elleri, gözkapaklar›, saçlar› olmayan insanlar haline getirir insanlar›.
Faﬂizm ne ister? Kendi iktidar› alt›ndaki insanlara korku denizleri yaratarak sindirmek, köleler yaratmak. Katliamlara 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 etti¤i müddetçe yaﬂanmas› muhtemel ﬂeyler. Kanla beslenenler 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 direniﬂ 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 çalan 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 operasyon 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 biniliyor. Gecenin zifirili¤ini y›rtan bir patinajla araba hareket ediyor. Saat 05. Bayrampaﬂa Cezaevi yak›n›nday›z varabilen tüm ailelerle birlikte. Cezaevinin dört kilometre uza¤›nda tutuluyoruz. Cezaevi tam daire ﬂeklinde abluka halinde. Her taraftan deniyoruz, yaklaﬂam›yoruz. Bomba sesleri ç›ld›rt›c›, kahredici, yak›c›. Dört kilometre uza¤›nda bile bizler nefes alamazken. Hepimiz karga tulumba sürülüyoruz 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 kaplam›ﬂt›. Ortal›k barut kokuyor, bomba kokuyor, kimyasal
kokuyor. D›ﬂar›da ve içeride tam bir vahﬂet yaﬂan›yor.Vahﬂetin en koyusu içerde yaﬂan›yor. D›ﬂar›da vahﬂetin ç›¤l›klar› 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›. Kelimelere 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 alabiliyormuyuz bilmiyoruz. Bunu yaﬂayan biz miyiz? Fark›nda de¤iliz. Kurum sorumlular› sanki programlanm›ﬂ gibi sadece
yap›labilecekleri yap›yor ve daha neler yap›labilir. H›zl› düﬂünüp h›zl› h›zl› hareket ediyoruz... Ama. Ama yap›lan herﬂey yetersiz kal›yor. Hiçbir ﬂey yetmiyor. Düﬂman bir yandan bombalar ya¤d›r›yor, di¤er taraftanda d›ﬂar›n›n korkusunu art›rmak ve ailelerin bir araya gelerek eylem yapmalar›n› engellemek için avukatlar› aray›p, özellikle temsilcilerin isimlerini vererek öldürdüklerini, ailelerin bir an
önce cenazeleri almak için haz›rl›k yapmalar›n› söylüyorlar. 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 bomba seslerinden ve dumanlar aras›nda görülmeyen cezaevlerinden kimsenin sa¤ ç›kabilece¤ini düﬂünemiyor. Aileleri sakinleﬂtirmek her dakika zorlaﬂ›yor. Herﬂeye, herkese
sald›r› isyan halindeler. Bir yandan devletin içeriye operasyonun yan›nda d›ﬂar›y› da sonraya b›rakmadan sald›r›s›, psikolojik bombard›man›... Her dakika ailelerin ve herkesin sorular›na maruz kalan çok az say›daki kurum sorumlular› 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›ﬂmak ve yan›t bulmak. Ve tepki örgütlemek. Tepki gösterebilecekler 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› yanan, içleri kavrulan ailelerinin en çok sorduklar› sorulardan biri de buydu. Ac›lar›n› biraz olsun dindirecek bir hareket 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 yak›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 tahammülü yoktu. Kavrayacak durumlar› da yoktu. Alg›lama
durumu minimum düzeydeydi. Bu da yaﬂanan ac› karﬂ›s›nda abart›lamazd›. Çünkü onlar aile idi. Militan bir bilinç
beklenemezdi.
Militan bir biliç beklenemezdi. Ama onlar ilk ﬂoku atlatt›ktan hemen sonra yine sokaklardaki eylemlerin içindeydiler. Y›llar içinde yüreklerin ac›s›n› hep ayn› ilaçla iyileﬂtirebilmiﬂlerdi. ‹zleri hiç geçmesede. ‹lac›n ad›: Direnci korumakt›. Onlarda cenazelerimizi kald›r›p, cezaevlerindekilerin götürüldükleri adresler belli olduktan sonra meskenleri yine sokaklar oldu, yollar oldu. Öyleki gençler, onlar›n yüzlerindeki ac› çizgilerin içindeki genç direniﬂle coﬂtular. Coﬂturdular. Yollar analar›n sesindeki marﬂ ve türkülerle ilerledi. Devlet umutsuzlu¤un ve korkunun bombas›n› att›¤›n› sanm›ﬂt›. K›smi anlamda baﬂar›s›n› da sa¤lam›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, unuttu¤u. Bazen umut ve hareketlilik göreceli olarak tökezlemiﬂ olabilir; ama bitmez. Ac›lardan dam›t›larak ortaya ç›km›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 durum daha varki, oda ﬂudur: Kendi gerçekli¤imizi abartarak bir çözüme ulaﬂamayaca¤›m›z. Bugüne kadar belkide
yapt›¤›m›z hatalardan biri de, var olan gerçekli¤imize biraz abartarak yaklaﬂ›p, s›n›f bilincini gerekti¤i kadar yükseltemeyiﬂimizdir. Günü birlik politikalar eksenli bir faaliyet yerine, gelece¤i hedefleyen politikalar üretmek zorunlulu¤u kendini dayatm›ﬂt›r.
Dünyan›n en güzel sabahlar›n› yaratmak k›l›ç darbeleri aras›nda güneﬂe yürümekle mümkün. Dünyaya güzellik
getirmek, kötülüklerin efendilerini al aﬂa¤› etmek, kurﬂunlara, bombalara karﬂ› gül atmakla olmuyor. Olmad›¤›n› tarih sahnesi bize ço¤u zaman ö¤retti. Ö¤retmeye devam
ediyor. Dünyan›n en güzel sabahlar›n› yaratma mücadelesinde ilerlerken yaﬂananlar asla unutulmamal› ve unutturmamal›. Çünkü o ac›lar›n, korkunun üzerine nas›l yüründü¤ünün de göstergesi. S›k›ﬂt›r›lm›ﬂ mekanlarda cesaretin yüceleﬂti¤ini, faﬂist cellatlar›n cüceleﬂti¤ini ve korkusunu göreceksiniz. Dar mekanlara s›k›ﬂt›r›lan kahramanlar›n ölüm mangalar› karﬂ›s›nda isyan› büyütüp,
umutsuzluk yasak s›loganlar›n› duyacaks›n›z. Duyuyorsan›z e¤er, siz umudu ço¤altans›n›z. O zaman hemen yan›n›zdakinize 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. Bugüne kadar hiç bir cezaevi ve katliam bunu baﬂaramad›.
Çünkü umut sizsiniz. Umut bask› ve sömürünün karﬂ›s›nda alt›n ça¤a giden yolun inﬂaas›ndaki tüm silah ve politikalar›n üretimidir.

Sahibi: ADHK
Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu
Konföderation für demokratische Rechte in Europa
Confederation of democratic rights in Europe
Confédération des droits démocratiques en Europe

Adhk logosu ile beraber adhk
yay›n organ› oldu¤u belirtilir.
Kontak:
demokratikhaklar_avrupa@yahoo.com
demokratikgundem@hotmail.com
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Gündem

Türkiye’nin AB hayali bir kez daha BAﬁ YAZI
2007’ye girerken...
‘ask›ya’ tak›ld›!
Hükümet ad›na Baﬂbakan R. T.
Erdo¤an ve D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül; AB dönem baﬂkanl›¤› görevini üstlenen Finlandiya baﬂkan›
Vanhanen’e K›br›s sorunuyla ilgili
olarak sunduklar› ‘çözüm’ önerisinin “sözlü” haline hem AB bileﬂenleri 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’ serüveni; Yak›n zaman önce AB komisyonunun 8 Kas›m’da aç›klad›¤›
75 sayfal›k “ilerleme Raporu”
nda, K›br›s sorunu kritik nokta olarak belirtilerek ileri sürülmüﬂ ve 6
aral›k tarihine kadar Liman vede
Havaalanlar›n›n K›br›s Rum kesimine aç›lmas› için somut ad›mlar›n
at›lmas› istenmiﬂti. Ancak ne varki,
AB dönem baﬂkan›, belirtilen tarihi beklemeden (ki AB Türkiye’den
bu noktada ad›m ç›km›yaca¤›n› çok
iyi biliyordu) 6 Kas›m’da yap›lmas› kararlaﬂt›r›lan toplant›, 29 kas›m
tarine al›narak erken gerçekleﬂtirildi. Bu toplant›da, Türkiye ile müzakere 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›nma”, “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 Demokratik Gündem say› 7’de söyle ifade
etmiﬂti. “Türkiye’yi yak›n dönemde alma olas›l›¤› tamamen imkans›zd›r. Uzun vadede, yine Emperyalistlerin kendi aralar›ndaki

ç›kar iliﬂkilerinin do¤uraca¤› olas› durumlardan dolay› ‘evet’ deme zorunlulu¤u d›ﬂ›nda, Türkiye’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 dökük olan AB’nin, rahats›zl›klar›n›
onaracak çarelere ihtiyac› varken,
Türkiye’nin bu süreçte vede bu haliyle kendilerine fazla faydal› olam›yaca¤›n› da bilme durumundalar.
Kimi üyelerin kendi iç çeliﬂkileri
ve Türkiyedeki ç›karlar›n› gözeterek, Türkiye’ye arka ç›k›yor gibi
görünmeye çal›ﬂmalar›, hiçbir ﬂekilde bu gerçekli¤i de¤iﬂtirmez.
Geçen dönem, Türkiye ile iyi iliﬂkilerde oldu¤u gösterilen vede söylenen Almanya’yd›, Aral›k ay›nda
yap›lan AB diﬂiﬂleri bakanlar› toplant›s› sürecinde, Türkiye ile müzaker sürecinin 8 baﬂl›kta ask›ya al›nmas›” karar›n›n ç›kmas›nda etkili
ülkelerden biri olmuﬂtur.
AB Emperyalistlerinin Türkiye’den talepte bulunduklar› maddelere bak›ld›¤›nda, tamam›yla ekonomik kaynakl› maddelerdir. Çokça “Demokrasi”, “‹nsan haklar›”
savunucusu kesilen AB’nin 8 baﬂl›kta ask›ya ald›¤› maddelerden birinin mutlaka insan haklar› ve demokrasi sorunuyla alakal› olmas›
gerekirdi. Oysaki o çokça ad› edilen “demokrasi”, “‹nsan haklar›”
savunuculu¤u, gerçekte Abli emperyalistler için de bir de¤eri yoktur. Bütün mesele, ekonomik kaynaklar üzerinde hakimiyetin sorunsuz olarak nas›l kurulaca¤› yada ele
geçirilece¤i anlay›ﬂ›ndan ibaret oldu¤u anlaﬂ›l›rd›r. Bunun da ötesinde, blok içinde yer alan güçlerin,
bloktan ba¤›ms›z olarak kendi öz

sayd› yinede bugünkü sonuçtan
farkl› bir ﬂey ç›kmayacakt›. Zira
Saddam çoktan gözden ç›kar›lm›ﬂt›.
Özellikle dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biride
Saddam’›n ölümünden sonra kamuoyuna yans›t›lan görüntülerde
kitlelere verilmeye çal›ﬂ›lan gözda-

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

ç›karlar›n› blok’un önüne geçirerek
en karl› pay› kendine nas›l kazand›raca¤› giriﬂim ve çabalar› sözkonusu olmaktad›r.
ADHK’nin ; “Eme¤in özgürleﬂmesi ve Halklar›n Ba¤›ms›zl›¤›
için, Emperyalizme ve Emperyalist Blok AB’ye Hay›r” baﬂl›kl›
kampanyan›n ö¤retti¤i ve kitlelere
sundu¤u anlay›ﬂ bu noktada ayd›nlat›c› ve ö¤reticiydi.
•••
“giderek daha çok geniﬂleme
plan›n› da önüne proje olarak koyan AB denilen emperyalist
blok’un, emperyalist güçler aras›nda öteden beri süre gelen Pazar rekabetinin, sermaye ihrac›
yoluyla alan hakimiyetini kurma
giriﬂiminin zorunlu sonucu olarak, birinin di¤erinin etki alan›n›
daraltmma ve bütün pazarlar
üzerinde tek yanl› olarak etki gücünü sa¤laman›n zorunlu sonu
olarak........” ABD emperyalistlerinin varl›¤› karﬂ›s›nda, kendilerinin
de bir güç olduklar›n› kabul ettirmeyi hedefleyen bir emperyalistkapitalist birlik olarak ezilenlerin
karﬂ›s›na ç›kmaktad›r.” Ne varki ;
egemen güçler bu gerçekli¤i gizleme çabas›ndad›rlar. Ne “medeniyetler çat›ﬂmas›d›r”, nede “medeniyetler ittifak›”d›r. Emperyalist ve
gerici güçler aras›ndaki ç›kar çat›ﬂmalar› ve gerici ittifaklard›r.
Emperyalist ç›karlar›n vede ittifak 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 sermaye gruplar›n›n en büyük endiﬂe
ve kayg›s› ekonomik kaynak sorunudur. Bugün ekonomok s›k›nt›lar›n›n “sorumlular›” olarak yabanc›lar› yada göçmenleri sebep olarak
gösteren bir AB’nin, böylece k›taya
yerleﬂmiﬂ bulunan vede suçlu görülen yabanc›lar içinde ilk s›ralara
yerleﬂen Türkiye’lilerin, geldikleri
ülkeyi hangi mant›k silsilesi içinde
kabul etme samimiyetini gösterebilir.
Türk devletinin, ayr›ca hükümetinin, AB’li emperyalistlerle karﬂ›l›kl› gösterdikleri bu iki yüzlü poli-

tikan›n, bahsini etti¤imiz gerici ittifak vede ç›kar iliﬂkileri üzerinde
yürüttükleri siyasal manevralar, bir
biçimde gerçekli¤i ört baﬂ etme çabas›d›r. Hem bir yandan yaﬂad›¤›n
ekonomik sorunlar›n, iﬂsizli¤in,
toplumsal sorunlar›n faili olarak
“yabanc›”lar› gösterceksin, ama ayn› zamanda, “yabanc›”lar›n ülkesini üye olarak alacam diye vaadlerde bulunacaks›n. Türk devleti bu
durumu bilmiyormuﬂ gibi yaparak,
bir yandan elini çabuk tutarak, tekellerin ihtayaç alan› olan ekonomik taleplerini yasal reformlarla
yasal hale getirdi. Bununla kurtulaca¤›n› zannetti. Oysaki ﬂimdiye kadar sadece elini vermiﬂti, istenen
ise bedenin tümüydü.
Bir kez daha alt›n› önemle vurgulamak gerekirse; Avrupa’n›n
‘sosyal devlet’i yo¤un s›k›nt› ve bunal›ml› süreçlerden geçerken, insan
haklar› alan›nda son derece ciddi
ihlallerin yaﬂand›¤› dönemleri yaﬂamaktad›r. Zaten ask›ya al›nan 8
madde içinde demokrasi sorunu ve
insan haklar› alan›nda bir tek cümlenin yer almamas› bunun net kan›t›d›r. Kendisinde olm›yan›, ne baﬂkas›na verebilir, nede ondan talep
edebilir. Iﬂte bütün meselenin dü¤ümlendi¤i nokta buras›d›r. Türkiye’den istedikleri ; daha çok ekonomik avantajlar›n sunulabilece¤i somut kaynaklar›n sunulmas›d›r.
Türkiye’yi emperyalistlere parselliyen Türkiye egemenleri, ülkenin 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 gündeme gelen skandallar›n, “hortumlar› kestik” derken, yeﬂil sermayenin mevcut hükümetin güvencesi
alt›nda, halk›n dini ibadet alanlar›na kadar inerek, h›rs›zl›k, sahtekarl›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 giriﬂimine karﬂ›l›k alamad›” sitemleriyle; ‘trenin’ daha fazla yol alam›yaca¤›n›, dil ucuyla da olsa kabullenir duruma geldiler.

ﬁiilerle Sünniler aras›ndaki çeliﬂkileri derinleﬂtirmek ve ortam› kendisi olmasada savaﬂ alan›na çevirmek ve buradan hesaplar› do¤rultusundan ad›m ad›m ileriye gitmektir. Olaylar tamda emperylistlerin çekmek istedikleri ratoda yürüyordu. Saddam’›n as›lmas›ndan
bir gün sonra ﬁiiler ve Sünniler
aras›nda ç›kan çat›ﬂmalarda, bir
çok sehir merkezinde karﬂ›l›kl› silahl› çat›ﬂmalar sonucu günde yaklaﬂ›k 200 insan hunharca katlediliyordu. Irak direniﬂ cephesi taraf›ndan „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 diktatöryas›ndan çektikleri bask›, zulüm,
katliamlar›n ac›s›yla as›lmas›na
adeta oh çekmektedirler. Onlar aç›s›ndan zalime zulüm kim ve nereden 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, emperyalizmin hegomanyas›na karﬂ›,
dünyan›n her bir yerinde, co¤rafyas›nda Anti Emperyalist
Cephe’nin geniﬂletilmesi ve birleﬂtirilmesi görevini esas almal›, kendisinin de ba¤l› oldu¤u
Dünya Halklar› Direniﬂ Harekti’nin önemini en geniﬂ kitlelere
ulaﬂt›rman›n bilinciyle hareket
etmelidir.
 Emperyalizm Irak’tan Defol!
 Yaﬂas›n Enternasyonalizm!
 Kahrosun Dünya Gericili¤inin baﬂ› Emperyalizm!

rüntüsüyle, yeni bir y›l›n on gününde yeniden efelelendiler. Ve 11 Eylul’den bugüne idda ettikleri gibi, bir “terör tehdidi” alt›nda de¤il, kendilerinin sistemli emperyalist bir terörle, halklara bayramda da kan ve
göz yaﬂ› yaﬂatt›klar›n› ispatlayarak, yeni bir y›l›n dünya halklar› aç›s›ndan, bu sistemli emperyalist teröre karﬂ› bilinçlenerek, mücadele etmesinin 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 haklar›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 çirkinliklerini teﬂhir etmiﬂ oldular. Bayramda ve yeni bir y›l›n öngününde, dara¤ac›ndaki küçük bir diktatöre yönelik öfke de¤il, onu bir donem besleyip, Irak ve Ortado¤u halklar›n›n baﬂ›na bela eden ABD emperyalizmine
ve onun devletcilik oynayan iﬂbirlikçi kukla Irak yönetimine tepki ve öfke duydular. Bu öfkenin suç üstü yapt›¤›, gerçekleﬂtirilen idam ﬂahs›nda köﬂeye s›k›ﬂan emperyalistler, Bush’un a¤z›ndan, “idam daha onurlu gerçekleﬂtirilebilinirdi” demek zorunda kald›lar.
‹ﬂgallerin, dara¤açlar›n›n, hak gasplar›n›n, her türlü ekonomik sosyal 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. Ortado¤u’da direniﬂ yal›n bir gerçeklikti. Ortado¤u halklar› Irak’ta, Filistin’de, Lübnan’da, iﬂbirlikçi devletlerin sunak taﬂ›nda boyunlar›n› emperyalistlerin b›çaklar›n›n alt›na uzatan zavall› birer kurban olmay› red
ettiler. ABD emperyalizmi, tüm efelenme, “yeni Irak Stratejisi” geliﬂtirme manevralar›na, kuyru¤unu dik tutan afra tafralar›na ra¤men, ikinci bir Vietnam ç›kmaz›nda her geçen gün biraz daha y›pran›p, yenilgiye, yada o anlama gelecek kaç›ﬂa haz›rlan›yor. ABD destekli siyonist ‹srail devleti, kuruldu¤u günden bu yana, tarihinde ilk defa, BM’ye kendisi ateﬂkes karar› al›nmas› tavsiyesinde bulundu ve derhal bu karara
uyarak, Hizbullah’›n füzelerinden serseme dönmüﬂ bir vaziyette cepheyi terk etmek zorunda kald›.
2006 y›l› Orta Dogu’da böylesine anti-emperyalist bir direniﬂi mayalarken, Atlantik’in ötesindeki k›tada, Latin Amerika’da anti-ABD’ci reformcu 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 oldu.
Bir baﬂka cephe de, Nepal’de maocu gerilla savaﬂ›, Nepal gericili¤ini, 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 dünya mümkün” tarihsel belirlemesini, iyi niyetli bir iddia olmaktan ç›kartarak gerçe¤e dönüﬂtürmenin aktörü olarak kendi rolerini oynayacaklar›n› gösterdiler. Halklara umut ve gerçek onurlu bir gelecek vaad
eden, insanl›¤›n geçmiﬂ devrimsel birikimleri üzerinden yükselen, kurtuluﬂa giden ve son yirmi otuz y›ld›r unutturulmak ve yok say›lmak istenen 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›lmak söyle dursun, Turkiye, Kuzey Kürdistan siyasal co¤rafyas›nda yaﬂanan 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 egemenlerinin pay›na ise, AB’ye girme hayellerini suya düﬂüren “ask›ya almalarla”, efendileri taraf›ndan, sahte umutlar› suya düﬂürülmüﬂ ve
kand›r›lm›ﬂ iyi bir uﬂa¤›n, “bizede bu yapilirmi” ﬂeklindeki kulaklar› t›rmalayan 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 sald›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 konsept, 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 ilerleyece¤i yeri bilir. Dünyan›n tüm siyasal co¤rafyalar›nda oldu¤u gibi, Avrupa’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 yeni 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›çramalar›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 koﬂullarda Nepal’in gösterdi¤i yeni yönelim içinde ve geniﬂ ittifaklar› güçlü 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.
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Diktatörleri de Asarlar!
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›klar› ald›k. Mahkemeye götürdük. Çingene de
geldi. Adam baﬂ›na on lira istedi. “Peki” dedik. San›klar Türkçe bilmiyor. Mahkeme karar› aç›klad›. Yedi kiﬂi ölüm cezas›na çarpt›r›lm›ﬂ. Karar okununca hükmü iyi anlamad›lar.
“‹dam Tüne” diye bir vaveleyle koptu. Seyit
R›za'y› ald›k. Otomobilde benimle polis Müdürü ‹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›ﬂt›k. ‹lk kez idam edilecek bir insanla yüz yüze
geliyorum. Bana güldü. Savc› namaz k›l›p k›lmayaca¤›n› sordu. ‹stemedi. Son sözünü sorduk. K›rk liram ve saatim var. O¤luma verirsiniz, 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 boﬂlu¤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 yürüdü. Çingeneyi itti. ‹pi boynuna geçirdi. Sandalyeye aya¤› ile tekme vurdu, infaz›n› gerçekleﬂtirdi. .. ihtiyar›n bu cesaretini takdir etmekten kendimi alamad›m. “
Mustafa Kemal'in genç ‹çiﬂleri Bakan› ‹hsan Sabri Ça¤layangil'in hat›ralar›nda yer alan
bu bölümü kaç kez okudu¤umu ben dahi bilmiyorum. Sat›r aralar›nda arad›¤›m anlamlar,
hüzünler her seferinde bende de¤iﬂik ça¤r›ﬂ›mlar 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 gitmemiﬂ gibi bir hissiyat duygusuyla kaç kez
uyand›¤›m› ben dahi bilmiyorum. Asl›nda
ölüm kavram›n›n kendisi dahi yeterince etkileyici bir olgu, inanan da inanmayanda her nedense 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›zda 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 sahiptir. Akli mant›k ölümün önünde diz çöktü¤ü
gibi, ölümle övünür de, ki belki de anlaﬂ›lmas› 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 Ludwig'i Paris Walissels meydan›nda giyotine
gönderirken üç y›l sonra kendisinin de ayn› giyotine gidece¤inden habersizdi.
Doksanl› y›llarda ‹zmir Buca hapishanesinde tutukluyken, cezaevinin emektar bir gardiyan› ile, 1980 darbesinin son idamlar› olan H›d›r Aslan ve ‹lyas Has'›n idam ediliﬂlerini sormuﬂ ve bu gardiyan yine bize idam›n gerçekleﬂti¤i o sabah ayaz›n› ﬂöyle anlatm›ﬂt›…
“‹lyas'› birkaç hafta önceden Burdur cezaevine götürmüﬂlerdi. O zamanlar as›lacaklar
alt hücrelerde tutuluyorlard›. Sabah saat üç gibi, savc› iki çingene yan›nda garnizon komutan› cezaevine geldi. Ben o gün gece vardiyas›ndayd›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 dizlerinin 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 devrimci 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 ilgili 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, ister 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 olsun, ölüme gidenlerin ölüm karﬂ›s›ndaki tutumlar›, idam kurbanlar›ndan çok cellatlar› öldürmüﬂtür. 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›zalarda 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 kendisiydi. Seyit R›zalar› asan Mustafa Kemaller, H›d›r Arslanlar› asan Evrenler, Leyla Kas›mlar›
asan Saddamlar…
Ancak size önerim, siz siz olun diktatörlerinizle duygusal ba¤lar kurmay›n. ‹yisi mi diktatörleri asmay›n efendiler… B›rak›n kals›n
kara kara heykelleri meydanlarda. Kals›n ki
çocuklar görsün onlar› ve onlar› yaratan zihniyetin sahiplerini… Belki utan›rlar _ililer dans
ederken diktatör Pinoshet'in ard›ndan.

Avrupa Birli¤inin ordulaﬂmas›
üzerine k›sa de¤erlendirme.
Devrimci parti ve örgütler Avrupa
Birli¤i üzerinde tart›ﬂmalar yürüterek,
Avrupa Birli¤i’nin geçmiﬂ ve gelece¤i
hak›nda görüﬂlerini kitlelere sunmaktalar. Avrupa Birli¤i’nin geliﬂmesi sorununda temel iki farkl› düﬂüncenin oldu¤u bilinmektedir.
Avrupa Birli¤i’ne Türkiye’nin üyeli¤i
tart›ﬂmalar›nda özelikle her kesim Avrupa 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›lmadaki esas yönünü teﬂkil eden Avrupa
Birli¤i’nin ordulaﬂmas› üzerine k›sa bir
de¤erlendirme yapaca¤›z. Çünkü bu sorun kongremizdede tart›ﬂma konusu olmuﬂ farkl› fikirler ortaya ç›km›ﬂt›.
Bilinmektedirki sermayenin dünya
çap›nda ezilen ve sömürge ülkeleri ili¤ine kadar sömürmesi ve rahatça yay›lmas›, sermayeyi koruyan ve onun
önündeki engelleri temizleyen ve de emperyalist sermayenin kul kölesi olan askeri örgütlemeler gerekmektedir. Bu
askeri örgütlemeler olmazsa ezilen
halklar›n direnci k›r›lamaz veya geriletilmez. 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. Tarih bu ac› gerçekleri ezilenlere göstermiﬂ, 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› seviyede tutulmas›, tek para birimine gidilmesi yani içte tüm Avrupa Birli¤i ülke devletlerinin kabul eti¤i ad›m ad›m yürülü¤e koyduklar› iç yasla birlikte, uluslararas› yay›lma stratejik birli¤ide sa¤lam›ﬂ
oldu, birlikte hareket etmeleri üzerinde
anlaﬂma sa¤land›. Bu birliktelik bir bütünlük de¤ildir, emperyalist güçler ars›nda çeliﬂkide sürekli mevcut olacakt›r. Avrupa Parlementosu’nda ç›kan kararlara bak›l›rsa en önemli bölümü Avrupa Birli¤i’nin d›ﬂda geliﬂmesini oluﬂturmaktad›r. Yani Avrupa Birli¤i’nin yeni ülkeleri kendi içine almas›, ikincisi

Avrupa Birli¤i’nin d›ﬂda yay›lmas›n›
oluﬂturmaktad›r. ‹ki yönlü geliﬂen Avrupa Birli¤i, birincisi kurdu¤u Avrupa Birli¤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, ancak 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 ülkeleri NATO’nun yan›nda yer alm›ﬂ bunun ﬂemsiyesi alt›nda kalm›ﬂt›r. Varﬂova blokunun da¤›lmas› ve Almanya’n›n
birleﬂimiyle Fransa ve Almanya aras›nda tarihsel iliﬂkiler ve antlaﬂmalar her
iki devlet Avrupa Birli¤i’nin içinde hakimiyetli¤ini koruyarak, 11 Eylül akebinde
ABD ile birlikde kendi ç›karlar›n› koruyarak dünya paylaﬂ›m mücadelesine
girmiﬂlerdir. 11 Eylül sonras› Avrupa

Birli¤i yanl›zca ekonomik yay›lmac›l›kla
yetinmediler, askeri olarakda yeni mesafeleri 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 NATO’nun güçlenmesi çerçevesinde ele al›n›yor.
2. Dünya Savaﬂ› akebinde sömürge
ve yar› sömürgelerde sosyalist dalga
geliﬂmiﬂ, sosyalist blok Avrupa emperyalistlerin kap›s›na dayanm›ﬂt›r. Bunu
gören emperyalist güçler NATO’yu güçlendirerek 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 ülkelerin Avrupa’da Bat› Almaya’ya sald›rmas›n› engelemek için Avrupa Birli¤i’nin savunma hatt› oluﬂturmas›n›
önermektedir. O dönem Alman ordusundaki yenilgi ve Almanya’n›n ABD ve
‹ngiltere’nin k›skac› içinde olmas› Almanya’n›n kendisine özgü ve has askeri
birimlerini oluﬂturam›yordu.
1950 Churcil’in yapt›¤› öneri üzerine
Almanya Baﬂbakan› CDUlu Konrad- Adenauer ABD ile bu teklif üzerinde görüﬂmeler yap›yor, ABD’nin de önerisiyle
1951’de Almanya’da Bundesgrenzeschutz yani bugünün polis ordusu kuruluyor.
1952’de ‹talya, Fransa ve Alman-

ya’n›n üzerinde anlaﬂt›¤› Avrupa’n›n birlikde savunmas› pakt› kuruluyor, bunun
esas amac› sosyalist ülkelerden gelen
sald›r›lara karﬂ› birlikde hareket etmekti. 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 savunmas› ve güvenli¤ine dönüﬂmüs
1993’den beri yürürlüktedir.
Do¤u blokunun da¤›lmas›yla aç›lan
yeni pazarlara Avrupa Birli¤i askeri olarak müdahalede yetersiz kalmas› (ki bu
yönlü halen bugüne özgü tart›ﬂmalar olmakta 2006’da Alman genarellerinden
baz›lar› Almanya’n›n Balkanlarda ve Afgan›stan’da aktif olmad›¤›n› aç›klamas›
yapm›ﬂt›r.) sonucu yanl›zca GASP ile yeterli derecede d›ﬂ ülkelere müdahale
edemeyeceklerini görmeleri sonucu,
1992’den beri çokca tart›ﬂ›lan ESVP Avrupa güvenli¤i ve savunma sistemi 2000
y›l›nda yürülü¤e soktular. ESVP,
GASP’n›n bir parças›d›r. 2000 y›l›nda kurulmas›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 NATO’yla birlikte hareket etme iste¤i idi.
Hatta Avrupa ordusunun denetimine sunulan asker ve savaﬂ araçlar›nda bile
‹ngiltere o dönem sorun yaratm›ﬂt›. ‹ngilter Avrupa ordusnunun denetimine
12.500 Asker,18 Gemi, 72 Savaﬂ uca¤›
vermiﬂtir.
Avrupa Birli¤i içinde ve uluslararas›nda derin stratejik hatt› olan GASP ve
ESVP askeri örgütlenme NATO’dan ba¤›ms›z hareket etmekte uluslararas›nda operasyonlara kat›lm›ﬂt›r. Avrupa
Partentosu’nun bilgilerinde bu örgütlemeler 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 teknik araçlarla donanan ordu mevcutdur.

Yurdanur ve Melahat
Fetih KOÇ

Berrak gök mavisinden kar tane tane düﬂüyordu yere. Duygular
pelte pelte kaplan›yordu beyaza...
Bugünkü düzenden uzaklaﬂt›kça, duygular›n aﬂk›n berrakl›¤›yla
özgür akan o mavi munzur k›y›s›nda toplan›yor bilge gülüﬂlü kad›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 eylemiﬂti. iklimlerin de¤iﬂmesiyle do¤adaki bütün canl›lar kendi yaﬂam
eylemine geçmiﬂlerdi. Bu eylemin
seyrine dalan gamze gülüﬂlü Yurdanur ﬂöyle diyordu “insan›, do¤ay› ve aﬂk› irdaledi¤imizde ufkumuz yar›nlara giderek zincirlerinden 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 gönüllü y›ld›z savaﬂç›s›y›z” diyordu... Ben bunlar› duyumsuyor,
dinliyor ve bir insan olarak kendimi irdeliyordum.
Kaç gün, kaç ay, kaç y›l oldu
düzenden yada kökünden kopmamak? Bilemiyorum. Bir süre hep
böyle düﬂündüm durdum haberi
duyunca vede okuyunca... Bilemiyorum yüre¤imizdeki s›z›lar› dindirmek 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 sabah›n tan vaktinde ﬂiir yazsam,
veya bir filmin sanaryosunu tasarlasam hayalimden bu demokratl›k
görevimi yerine getirmiﬂ oluyormuyum? Ard›ndan 8 Mart'a bir
panele kat›l›p ﬂiir okusam bu insanl›k s›nav›ndan geçermiyim? ”

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 askeri güç sorunudur.
Avrupa Birli¤i’nin bügünkü askeri
ordusu baﬂtada belirti¤imiz gibi 2. Dünya Savaﬂ› sonras›, d›ﬂta ve içte geliﬂen
komünist tehlikeye karﬂ› kurulmuﬂ ve
esas› Nato’nun bir parças› oluﬂturmuﬂtur. Ancak halen böyle oldu¤unu yani
NATO’nun bir parças› oldu¤unu söylemek do¤ru mudur. Bizce hay›r, emperyalistler ars›ndaki iliﬂki ve çeliﬂkiler
sermaye ve ç›kar iliﬂkisiyle ilintilidir. Avrupa’n›n askeri stratejik ordusunun
amaçlar› birincisi Avrupa sermayesinin
bekçili¤ini yapma ve ulusal ve s›n›fsal
hareketlere karﬂ› savaﬂmay› oluﬂturmaktad›r.

Peki bunlar› hersene yapm›yormuyum? Yap›yorum. Öyleyse neden hep ayn› ﬂeyi düﬂünüyorum.
Bu benimkisi biraz bencillik de¤ilmi? Evet, kesinlikle kökündeki
damardan, dal›ndaki yapra¤a kadar bencillik...



30 nolu bildiriyi yeniden aç›p
okuyorum. Hemen ard›ndan Yurdanur ve Melahat'›n yaﬂam serüvenine göz gezdiriyorum. Melahat bir erkek yoldaﬂ›na ﬂöyle demiﬂ “yoldaﬂ sen ﬂuan güç olan›
seçtin. Ama yaﬂam›n en güzel ve
en anlaml› olan› seçtin. Çünkü insanl›¤›n ›ﬂ›k kayna¤› sevgi, paylaﬂ›m ve bilinçtir. Bu bilinci toplumda paylaﬂ›m aﬂk›yla harmalan›p yo¤ruldu¤unda o zaman insanl›k gerçek özgürlük ›ﬂ›klar›yla
tan›ﬂacak. ‹ﬂte, biz bunun yaﬂam
bulmas› için ezilen halk›m›z›n gönüllü iﬂçileriyiz” demiﬂ. Evet,
zorlu bir süreçtir hayat. Kolay
olan tek ﬂey ona ilgisiz kalmakt›r.
‹lgisiz kalanda hayattaki güzellikleri 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. Önümüzde duran bu iki seçenekten
mutlaka birini seçece¤iz, bu tamamen yüregimizdeki duygularla ve
beynimizdeki bilince ba¤l›d›r.
Ülkemizin
gerçekli¤inden
kaynaklanan, baﬂta egemen s›n›f›
ve buna pareler olarak erkek egemenli¤i kad›n üzerinde her zaman
bir bask› mekenizmas› mevcuttur.
Burda kad›na biçilen roli hiç yazmaya gerek varm›? Evimizin içinde Annemizin durumunu ele al›rsak, ülkemizde kad›n›n vahim durumunu 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 yürüdü¤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 olabilelim....
Not: Yurdanur ve Melahat 15
Ocak 2005 de Mazgirtde faﬂizmle
girdikleri çat›ﬂmada MKP-HKO
saflar›nda ﬂehit düﬂtüler...

Dünya çap›nda askeri pakt olan
GASP ve onun parcas› ESVP h›zl› askeri
güç olarak geliﬂen oluﬂumdur. Bu askeri 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 olmad›¤› 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 savaﬂda kullan›lan uydu sistemlerin tümü
ABD’nin denetimindeyd›. Bilgi al›m›
ABD’nin denetimiyle oluyordu halen böyledir. 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 hareket edecektir.
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Dizi Yaz›
TEMEL DEM‹RER

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.”

Bülent Ecevit’in, “Derin devlet hâlâ var. ﬁimdi daha tehlikeli,” dedi¤i koordinatlarda 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 Gladio 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¤ündeki Varﬂova Pakt› ülkeleri aras›ndaki toplam s›n›r›n üçte birine de korumal›k yapmak 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›lar›, 12 Mart 1971 muht›ras›ndan sonra 1974’te iktidara gelen Ecevit’in baﬂbakanl›k döneminde 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 koyuyor.
Özel Harpçi, Gladio ya da Derin Devlet. Ad› ne olursa olsun, bu gizli örgütlenmelerin ‘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›, Osmana¤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 arkadaﬂlar› Türkiye’de hep bir ‘ç›k›ﬂ yolu’ buldu. Susurluk kazas›yla iliﬂkilerinin küçük bir bölümü 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 suikast 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 planlay›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› planlayan, 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 Bostadel 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 ﬁanl›urfa Milletvekili Sedat Bucak’la birlikteydi. Çatl›’n›n üzerinden dönemin ‹çiﬂleri Bakan› Mehmet A¤ar’›n imzas›n›n bulundu¤u silah taﬂ›ma belgesi ve yeﬂil pasaport ç›kt›.
‹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, Naim Yan›k ve Mehmet Varm› yakalanarak yarg›land›. Arma¤an, Pehlivano¤lu’yla birlikte 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 Bahçelievler katliam› davas›nda idama mahkûm oldu. Ç›kar›lan ‹nfaz Kanunu’ndan yararland› ve 26 Nisan 1991’de Bursa Cezaevi’nden ‘yanl›ﬂl›kla’ tahliye edildi. 1992’de evlendi¤inde nikâh ﬂahitli¤ini Mehmet A¤ar yapt›. 1996’da ‹stanbul’da yakaland› ve ayn› gün firar etti. 10 Ocak 1999’da yakaland›. K›rc›, Susurluk çetesine üye olmak suçundan 4 y›l hapse mahkûm oldu. 18 Mart 2004’te yine ‘yanl›ﬂl›kla’ tahliye edilen K›rc›, Ukrayna’da yakaland› ve iade edildi. K›rc›, ﬂu an cezaevinde.

‹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. Dördüncü 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 beraat 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 olaylar›yla an›ld›. ‹pekçi suikast›n›n yönlendiricisi ve Papa suikast›n›n kilit ismi oldu¤u iddia 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›. Gerçek 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›ndan düﬂtü, bir davas›nda da dosyan›n tamamen yok edildi¤i ortaya ç›kt›. Bir ara Malatyaspor’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 gözalt›na al›nd›. Tutuklanan ﬁener, Kürt oldu¤unu ileri sürerek iade edilmemesini istedi, 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›ld›. 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 Almanya’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 Almanya’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 sorgulan›rken ﬁener ve Çelik’in yurtd›ﬂ›na ç›k›ﬂ›ndan sonra verdi¤i isim olarak kamuoyu tan›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 Türkiye’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, Türkler 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› yakaland›¤›nda Yakac›k’taki Hakteks Tekstil Limited ﬁirketi’nin sahibiydi. Adanal›, Ünal Osmana¤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›kland›. 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 olmayan 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 hepimizin 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 (romantik de olsa) bir umut... Sol gitti ve yeri boﬂ kald›. Liberalizm art›k karﬂ› konulamaz 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 olmuﬂken;

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›skanmad›¤›; 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” fetiﬂizmine 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 kavrayamad›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›lacakt›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 zamankinden daha fazla güncel...
Örne¤in, “2005 y›l›nda zengin ülkelerde özellikle Avrupa’da da sesleri yükselmeye 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 halk›yla ayn› ruhu paylaﬂ›rken göçmenler konusunda hemen tüm AB ülkeleri, Prof. Wallerstein’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 örgütü yay›mlad›¤› bildiride, silah b›rakmak için ﬂartlar öne sürüldü. ETA, “Bask ülkesine 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 binalar› ve üst düzey memur lojmanlar›na düzenlenen son 22 sald›r›n›n sorumlulu¤unu üstlendi ve yeni sald›r›lar için “savaﬂ birliklerini konuﬂland›rd›¤›” uyar›s›nda bulundu. Frans›z bas›n›na gönderilen bildiride, “Korsika halk›n›n, Frans›z devleti taraf›ndan sömürgeleﬂtirilmesine karﬂ› ç›k›laca¤›” belirtilerek “Bu konudaki siyasi ve askeri 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›. Fransa’n›n SNMC’nin özelleﬂtirilmesine yönelik planlar, Korsika’da, Fransa’ya karﬂ› isyan› 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›karan ütopyalara ve cüretine muhtac›z...
An›msay›n: “Edip Cansever, ‘Yok düﬂ kuracak vakit bile/ Her ﬂeyi bir yana b›rak›yoruz söylene söylene’ dizeleriyle ac› bir gerçe¤e dikkat çeker. Sahi, düﬂ kurmayal› ve düﬂlerimizi gerçekleﬂtirme gayretinde olmayal› ne kadar oldu?”
“Hayat›n pek kar›ﬂ›k oldu¤unu herkes bilir de, insan›n sinsi, kinci, intikamc› dedikodunun kurban› olmaktan kurtar›lmas›n›n bir yolunu bilen var m›? ‹nsanl›¤a ütopya 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 ütopyas› sosyalizmdir. Yaparken ö¤reniyor, yaﬂarken kuruyor, yan›l›yor ve yeniden kuruyorduk. 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 insanl›¤›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 yeterince güçsüz. Ço¤umuz dünyan›n iﬂleyiﬂ biçiminden dolay› bütünüyle tuza¤a düﬂmüﬂ 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›nman›n yolunu iﬂaret ediyor...
T›pk› Um Nidal Ferhat’›n fedakârl›¤›yla...
9 ﬁubat 2006 00:11:50, Ankara.
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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 ezilen mazlum uluslar›n katili ABD
emperyalizmine karﬂ› mücadele
y›l› oldu. Ezilen halklar ve ezilen
Uluslar aras›ndaki çeliﬂki keskinleﬂmiﬂ, globalleﬂen kapitalist sistemlerde yoksul ve zengin ayr›m›
gittikçe derinleﬂmiﬂtir. Avrupa k›tas›nda hak gasplar› ve terör yasalar›yla yaﬂam alanlar›m›z daralt›lmak isteniyor.
Buna karﬂ› güçlü karﬂ› koyuﬂlar örgütlenmemiﬂ olsada tav›rs›zda kal›nmad›, kal›namazd›. Asyada gündeme oturan Nepaldeki
mücadele gelinen aﬂamada oluﬂturulan ikili hükümetle dünya halklar›na bir baﬂka dünyan›n mümkün oldu¤unu göstermiﬂtir. Keza,
Filipin, Peru, Hindistan'da ki mücadeleler olmak üzere Ortado¤u
ve Irak'daki ulusal hareket karﬂ›s›nda emperyalistler kendi yenilgisini gizleyemediler.
2006 y›l›nda emperyalistler,
ezilen halklara karﬂ› yürütükleri
anti terör sald›r›lar oluﬂturdu. Bunun bir parças›da yaﬂad›¤›m›z Avrupa ülkelerinde sürmektedir.
Ekonomik boyutu ezilen halklarin
kendi mucadelesi sonucu elde
etikleri haklar, yeni yasalarla azalt›larak ellerinden al›nmak isteniyor. ‹ﬂçi haklar› t›rpanlam›ﬂt›r.
Ekonomik yoksuluk ve sa¤l›k alan›nda ç›kar›lan kanunlar ve mezarda emeklilik Avrupa emperyalislerin sald›r› boyutunu göstermiﬂtir. Siyasal haklar toplu sözleﬂmeler, dernek yasalar› v.b kanunlar deyiﬂtirilmekte emekçilerin örgütlenmesi zorlaﬂmaktad›r. Emperyalist bask› ve sald›r›lara karﬂ›
mücadele eden devrimci demokratik kurumlara operasyonlar düzenlenmiﬂ, siyasi s›¤›nmac›lar tutuklanm›ﬂ, k›sacas› ilericileri sindirme haraketine giriﬂmiﬂlerdir.
Kendi iç cephesini yani arka

bahçesini sa¤lama almak isteyen
avrupa birligi ülke d›ﬂ›nda operasyonlar düzenlemekte, ABD emperyalislerliyle birlikde kendisine
alternatif olanlar kaç›rarak, sorgulam›ﬂt›r.
Ancak nafile, onlar›n istedikleri gibi bir dünya olmayacakt›r. Tarih daima ileriye akar, geriye gitmez. Baz› dönemler gerileyip dura¤anlaﬂsada illeriye akmaya devam eder. Avrupada köklü mücadele gelene¤i olan ADHK, ezilen
halklar›n ekonomik demokratik
taleplerini demokrasinin bir parcas› oldu¤unu biliyor ve bu bilincle hareket ederek, Avrupada emperyalist sald›r›lara karﬂ› tav›r alarak, 2006’da önemli çal›ﬂmalar
yürütmüﬂtür. Emperyalist sald›rganl›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 kitlelere anlatmaya çal›ﬂt›. Çünkü,
Ezilen halklar›n mücadelesi terörizm de¤ildir. As›l terörün emperyalist kapitalist sistemlerin ürünü
oldu¤unu ›srarla vurgulamak gerekir.
2007 y›l›ndada kendi mücadelesinde taviz vermeyen ADHK gerici yasalar›, sosyal k›s›tlamalara
karﬂ› mücadele ederek, anti emperyalist cepheyi geniﬂleterek
dünyada geliﬂen s›n›fsal ve ulusal
hareketlerin yan›nda yer alacakt›r.
2007 y›l› dünya emekçilerin, emperyalizme, faﬂizme ve her türlü
gericili¤e karﬂ› mücadele y›l› olacakt›r.
ADHK olarak, dünya halklar›n
yan›nda oldu¤umuzu yeni y›l vesilesiyle bir kez daha belirtmek istiyoruz. Dünyan›n de¤iﬂik ülkelerinde yaﬂayan emekçilerin, iﬂçilerin, köylülerin, ö¤rencilerin, kad›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!

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 sorumlu olanlar›n yarg›lanmas› istenirken, F tipi cezaevlerinde hala tecritin 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›.

Alman Polisinin, Anadolu Federasyonuna
Ba¤l› Dernek ve Çal›ﬂanlar›na Yönelik
Sald›r›s›n› K›n›yoruz!
29 Kas›m 2006

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 kas›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›lm›ﬂ ve el konulmuﬂtur. 28.11.2006 Sal› günü, polis taraf›ndan bas›lan
derneklerde, üyelerin ve yöneticilerin evlerinde, say›s›n› daha ö¤renemedi¤imiz bir çok kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂ, hakarete u¤rad›ktan ve fiﬂlendikten 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› Mücadele Derne¤i" ve bir çok eve bask›n düzenlenmiﬂ, bask›nlar esnas›nda

‹DHF-ÖK
Kuruldu!
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 kurumlaﬂmaya gidilmesi perspektifinden hareketle, bu dönemde ‹sviçre ve
Avusturya'da federasyonlaﬂma çal›ﬂmalar›n›n 17. Kongreye kadar sonuçlanmas› 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) kurulmuﬂtur.
‹sviçre Demokratik Haklar Federasyonu-Örgütleme Komitesi, ‹sviçre'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 toplant›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 olmas›, bir çat› alt›nda yürütülmesi, bizleri, da¤›n›k çal›ﬂma tarz›ndan ç›karacak, denetimli, esas olarak kitlelerin sorunlar›na e¤ilmede daha güçlü bir iradeyle müdahale edilmiﬂ olunacakt›r. Bundan hareketle önümüzdeki süreçte bölgelerde gerçekleﬂtirilecek toplant›lar›n canl› ve tart›ﬂmal› geçmesini sa¤lamak, moral motivasyon aç›s›ndan önemlidir. Görevlerimizin 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)

derneklerin materyallerine gerekçesiz el konulmuﬂtur.
Gerek iktisadi gerekse siyasi bak›mdan güçlü Alman devleti kendilerine yönelik demokratik eylemleri kolayl›kla terörist eylemler diye nitelerken, azgeliﬂmiﬂ ülkelerdeki eylemleri kendi ç›karlar›na zarar vermedi¤i sürece, böyle nitelemeyebilmektedir. Bu gün muhalif demokratik göçmen 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 araya gelmelidirler ve ortak tepkiyi örgütlemelidirler.
ADHK olarak; Anadolu Federasyonuna yap›lan bu sald›r›y›, bize yap›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 insanlar› sindirmeye çal›ﬂan tutumundan vazgeçmelidir. Bask›larla, devlet terörüyle demokratik kurum ve kuruluﬂlar› susturamayaca¤›n› anlamal›d›r,
eylemlerle hisetmelidir.
Demokratik zeminde mücadele yürüten Anadolu Federasyonunun yönelik 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, destek vermeye, yap›lacak eylem ve etkinliklere kat›lmaya, Alman devletinin 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!
24 Kas›m 2006

KAMUOYUNA!
Alman devleti, politik s›¤›nmac›lara, hak ve özgürlüklere kendi
yasalar›n› ve alt›na imza att›¤› uluslararas› antlaﬂmalar› çi¤neyerek
sald›rmaya devam ediyor. Son dönemlerde artarak devam eden bu
hukuksuzlu¤a 15.11.2006 tahrihinde Almanya'da yaklaﬂ›k 10 y›ld›r
siyasi s›¤›nmac› statüsünde yasal
oturum hak›na sahip olan Süleyman ﬁahin'i, Türk devleti'nin iade
talebi do¤rultusunda tutuklayarak
yaﬂanan hukuksuzlu¤a yeni bir hukuksuzluk daha eklemiﬂtir. Ç›kar›lan ''Anti-terör yasalar›'' ile yasalaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lan hak ve özgürlüklerin gasp› Alman emperyalizmi
ﬂahs›nda emperyalizmin demokrasi, insan haklar› maskesini y›rtmakta, emperyalizmin i¤renç yüzünü
aç›¤a ç›karmaktad›r. Süleyman ﬁahin Türkiye'de siyasi düﬂüncelerinden ve aktif siyasal kimli¤inden
ötürü bir çok defa iﬂkenceli sorgulardan geçirilmiﬂ ve 12 Eylül askeri faﬂist darbesinin ürünü olan
DGM 'lerde yarg›lanarak hukuksuz
bir ﬂekilde tutsakl›k yaﬂam›ﬂt›r.
Tutsakl›k yaﬂad›¤› hapishanede bir
gurup devrimciyle birlikte gerçekleﬂtirdi¤i özgürlük eylemiyle özgürlü¤üne kavuﬂan Süleyman ﬁahin, Türkiye’de yaﬂama koﬂullar›
kalmamas›ndan dolay› Almanya'ya
gelerek siyasi s›¤›nma talebinde
bulunmuﬂ ve siyasi s›¤›nmac› statüsünde oturum hak› alm›ﬂt›r. Tamamen yasal bir stattüde Almanyada
kalan Süleyman ﬁahin, ﬂimdi Türk
devleti'nin iade talebi do¤rultusunda 15 Kas›m 2006 tarihinde
Hildesheim ﬂehrinde Alman polisi taraf›nda tutklanarak hapise konulmuﬂtur. Alman devletinin bu karar› Ayn› zamanda Alman devketinin iki yüzlülü¤ünün ifadesidir. Alman 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 verdi¤i kararlar› esas alarak siyasi s›¤›nmac› durumunda olan devrimci
ve demokrat insanlar› ''terorist''
damgas›yla iade etmeye çal›ﬂmaktad›r. Suleyman ﬁahin'ni ve binlerce devrimci, demokrat, yurtsever
insan, iﬂkenceli sorgulardan sonra
bu mahkemelerce yarg›lan›p cezaevlerine konulmuﬂtur. Bu kararlar›
esas almak bu faﬂist mahkemelerin
iﬂledi¤i insanl›k suçuna ortak olmakt›r. Suleyman ﬁahin'n iadesi
durumunda bu onun için iﬂkence ve
F tipi tecrit hücrelerinde tecr›t ve
izalas›yon içinde ölüme gönderilmesi demektir. Tüm devrimci demokratik ve ilerici kamuoyunu Alman devletinin gerek kendi iç hukukunu, gereksede alt›na imza att›¤› uluslar aras› cenevre sözleﬂmesini çi¤neyen bu politikalar›na karﬂ›
mücadele etmeye ve Süleyman ﬁahin'n iadesini engelmek için yap›lacak 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...!
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HALKIMIZA VE KAMUOYUNA

Onurlu ve dürüst bir devrimciyi
daha güneﬂe u¤urlad›k!
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›rlanta gibi bir insand›(r)" dedikleri, bu de¤erli kardeﬂimizi, fiziki olarak yitirmenin derin hüznü ve üzüntüsü içersindeyiz. O'nu tan›yan herkesin yo¤un matemsel hislere kap›ld›¤› ﬂu anlarda; unutmamal›y›z ki, insana özgü adil ve özgür bir yaﬂam için verilen onurlu kavgam›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 davam›z›n k›zg›n ateﬂi; zulmün kaleleri tek tek y›k›lana ve bu
koﬂullar son bulana dek dinmeyecek/ asla dindirilemeyecektir... Özellikle bunu, Hüseyin"i de ba¤r›nda yetiﬂtiren
DERS‹M Halk› çok iyi bilir ve
anlar...
1964 Ovac›k do¤umlu olan EFEND‹ GÜNGÜZKANAT, 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 katledilmesinden çok etkilenir. Kendisi, yurtd›ﬂ›na 1980'de iﬂçi
göçmen statüsü kapsam›nda gelir. Burada, uzun y›llar, devrimci saflarda örnek al›nan tarzda ve bölgesel
düzeyde yöneticilik sorumluluklar› üstlendi¤i bilinmektedir. 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 günlük sorunlar›n› yak›ndan takip etme ve çilelerini yard›msever desteklerle paylaﬂma ayr›cal›¤›n› hiç bir

zaman köreltmedi... Gerçek devrimcilerde oldu¤u
gibi; O'da, kendi içinde her zaman, halka yönelik derin bir güven ve sayg› besledi... Yurtd›ﬂ›'n›n görece
zorlu koﬂullar›nda, makine teknisyeni olarak mesleki e¤itimini bitirdi ve bir iﬂçi olarak, uzun y›llar çeﬂitli iﬂyerlerinde emek teri döktü. Al›nterinin onurunu sahiplenmekten ve yaﬂam›nda sadeli¤i sürdürmekten ﬂimdiye de¤in kopmad›. Rüsselsheim kentindeki 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 dolay›d›r ki; Hüseyin'imiz, düﬂündü¤ü ve göründü¤ü gibi yaﬂayan ve içimizden biri
olarak; gerçekten devrimci karektere sahip bir insan ﬂeklinde an›lagelecektir. Bu karekteristik özelli¤inden dolay›d›r
ki; halk›m›z onu dostane, yard›msever, mütevazi, sevecen,
sayg›l›, nezaketli, fedakar ve
en önemlisi de insanlar› birleﬂtirici erdemlerinden dolay› hat›rlayacakt›r. Bu nedenle; O,
bu inasani-devrimci özelliklerde ve bunlar› yans›tabilen
herkes ﬂahs›nda, her zaman
yaﬂayacak ve an›lacakt›r._
19 Aral›k 1978 Maraﬂ Katliam›, 19 Aral›k 2000 Zindanlar Katliam› ve Aral›k/Ocak
aylar›nda yitirdi¤imiz devrimci insanlar›n an›lar›n› bir kez daha yaﬂatt›¤›m›z/yaﬂataca¤›m›z ﬂu günlerde; Hüseyin'imizi de yine bir 28
Aral›k günü güneﬂe, u¤urlad›k! Ne güzel bir tasadüftür ve O'nun için ne büyük onurdur ki; kendinden önce 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 UNUTMAYACAK VE UNUTTURMAYACA⁄IZ! ÇÜNKÜ; 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

Emperyalist sald›rganl›¤a ve faﬂizme
karﬂ› ortak direniﬂ ortak mücadele
19 Aral›k 2000 tarihinde gerçekleﬂen 'hayat söndürme operasyonun' dan bugüne tam 6 y›l geride kald›. 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 yaﬂam›n› yitirirken, yüzlerce tutsak da sakat kalm›ﬂt›r. Bu
katliam, sadece hapishaneleri “hizaya” getirmek için
de¤il, gerçek anlamda tüm toplumu “hizaya” getirmek için yap›lm›ﬂt›r. Katliam hükümeti baﬂ›nda bulunan 'solcu-güvercin' Ecevit yapt›¤› aç›klamada; “bu
operasyon olmasayd›, yeni ekonomik politikalar› uygulayamazd›k” diyerek, devlet katliam›n› aç›ktan savunmuﬂ, katliam›n nedenini de itiraf etmiﬂtir. Katliama, demokrasi savunucusu kesilen AB ve ABD emperyalistleri 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 iﬂçi s›n›f›na ve toplumun tüm kesimlerine yönelen sald›r› yasalar›d›r. Gene Kürt ulusuna karﬂ› yap›lan katliamlar 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 Aral›k katliam›ndan ve devam›nda hayata geçirilen politikalardan ba¤›ms›z de¤ildir. Amaç, devrimci muhalefeti ezerek, tüm ülkeyi aç›k bir hapishaneye çevirmektedir. AB tart›ﬂmalar›n›n dorukta oldu¤u günümüzde, AB emperyalistleri, ikiyüzlü bir ﬂekilde Türkiye'ye demokrasi dersi verirken, sadece 301'i ve kimi tan›nm›ﬂ yazar› görürken, devam eden Ölüm
Oruçlar›n›, tecridin devam etti¤i hapishaneleri, tutuklanan, iﬂkence gören devrimcileri, ulusal bask›ya ve
katliama maruz kalan Kürt ulusunu görmüyorlar-görmek istemiyorlar.
19 Aral›k ve sonras›nda gerçekleﬂen tüm sald›r›lar
hepimize karﬂ›d›r. 19 Aral›k'ta verilen ortak direniﬂ ve

siper yoldaﬂl›¤›, bugünkü mücadelemizde k›lavuzumuz 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 mücadelesi AB'nin söylemiyle de¤il halk›m›z›n verece¤i ortak mücadele ile ancak kazan›l›r. Bizler aﬂa¤›da imzas› olan kurumlar, 19 Aral›k katliam›n› k›n›yor, sald›r›lar karﬂ›s›nda dayan›ﬂma içerisinde oldu¤umuzu belirtiyoruz.

 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

"Emperyalist Terör ve Hak Gasplar›na
Karﬂ› Direnen Haklar Kazanacak"
Kampanyas› Londra'da tamamland›!
ADHK'n›n Avrupa çap›nda yürüttü¤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 demokrasinin gelece¤i yalanlar›n›n
yay›ld›¤› bir dönemde bu kampanyan›n önemine iﬂaret edilerek, AB
bir sermaye projesidir, sermaye
dünyas›nda insan›n ve halka için
demokrasinin yeri yoktur. Sermaye insan› de¤il kar› esas al›r. Sermayenin mant›¤›nda insan ikincildir. ‹kinci ve ana konuﬂma bölüm-

de emperyalizmin, kendi iç kalelerinde halklara ve özellikle göçmenlere karﬂ› ne türden yasalar ç›kard›¤› ve "terörle mücadele" kisvesi alt›nda halklar ve gelecekte
muhalefet güçlerini engellemek
için nas›l yasalar›n yürürlü¤e konuldu¤unu anlat›ld›. Emperyalistler bizleri altetmenin tart›ﬂmalar›n›
yürütmektedirler. Ayakta nas›l kalacaklar›n› tart›ﬂ›yorlar. Eskiden,
komünizm tehlikesini dillerine pelesenk eden emperyalistler, ﬂimdilerde ise "terör" kelimesini öne ç›kararak bütün yasalar›n› bu kavram ›ﬂ›¤›nda ele alarak düzenle-

mektedirler. Halbuki en büyük terörist 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 kendilerininde inan›yor olmal›d›r.
Tart›ﬂman›n sonuda ise, örgütlenmenin ne kadar gerekli oldu¤una vurgu yap›ld› ve bu kon›uda di¤er demokratik güçlerle ortak bir
zeminde, emperyalizme ve gericili¤e karﬂ›, birlikler yaratman›n aciliyetine vurgu yap›ld›.

Berlin Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merkezi
ola¤anüstü kongresini gerçekleﬂtirdi
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 baﬂlayan kongrede, iki kiﬂilik bir divan
seçillerek kongreye devam edildi.
Yaklaﬂ›k 2,5 y›l 3 kiﬂilik bir yürütme komitesi taraf›ndan faliyetlikleri sürdürülen dernek kongrede
yeni yönetim organlar›n› seçerek

demokratik bir yap›ya kavuﬂmuﬂtur. Yürütme komitesinin geçmis
faliyet dönemini de¤erlendirdi¤i
kongrede esas olarak derne¤in olmas› gereken yerin gerisinde bir
seyir izledi¤ini belirterek, özellikle
üyelerinde apolitik bir zeminin
güçlendi¤inin alt› çizilerek bunun
nedenleri üzerinde duruldu. Üyelerinde de¤erlendirmeleriyle ve eleﬂtirileriyle kat›larak canl› bir tart›ﬂma atmosferi oluﬂturduklar› kongre mali raporun okunup tart›ﬂ›lmas›yla devam edildi. Yeni yönetim 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, denetim 3 olmak üzere toplam 10 kiﬂiden oluﬂmaktad›r. Organlar›n›n
seçiminden sonra öneri ve temennilerle kongre baﬂar›l› bir ﬂekilde
sonuçland›r›ld›.
Yeni seçilen yönetim organlar›
kongreden sonra ilk toplant›lar›n›
yaparak görev da¤›l›mlar›n› yapm›ﬂ ve önlerine 2 ayl›k bir pro¤ram
ç›karm›ﬂt›r.

UNUTMADIK! UNUTTURMAYACA⁄IZ!
19 Aral›k Kahramanl›k Haftas›n› selaml›yoruz!
8 Aral›k 2006

Yap›sal krizleri'nin ç›kmaz›nda
olan Emperyalist-kapitalizm, bunal›mlar›n› aﬂman›n kendi do¤as›na uygun yol ve yöntemlerini aramaktad›r. Dünya halklar›'n›n baﬂ
düﬂman› ABD ve iﬂbirlikçisi haydutlar›n önderliginde bir çok yerde
sürdürülen fiili iﬂgaller, bölgesel
savaﬂlar ve neu-liberal politikalar
bunal›m›n boyutlar›n› ve çeliﬂkilerin derinli¤ini göstermesi bak›m›ndan yeterli verilerdir. Afganistan,
Irak, Bosna gibi yerlerde süren
aç›k iﬂgaller, BOP gibi projeler,
bölgelerin ve ülkelerin koﬂullar› ve
çeliﬂkilerin niteli¤ine göre de¤iﬂsede, özünde Emperyalist-kapitalizmin ne pahas›na olursa olsun dünyan›n bütün nimetlerine sahip olma, ideolojik-politik olarak hakimiyet 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 Neu-liberal politikalar›n›n hedef alan›
haline getirilmiﬂ durumdad›r. Emperyalizmin dünyay› yeniden yap›-

land›rma politikas›n›n geregi olarak, öncelikle devrimci komünist
güçler olmak üzere sosyal ve ulusal kurtuluﬂ hareketlerinin kuﬂat›lmas›, tasfiye ve imha edilmesi ve
oradanda önderliksiz b›rak›lan
halklar› kuﬂat›p teslim al›nmas› gerekmektedir. 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 terörüyle ayd›nlar, ilerici muhalif bas›n
ve di¤er kurumlar›n yaﬂamlar› F-tipi sald›r›n›n cenderesindedir.
Bu sald›r› dalgas›n›n temel hedeflerinden birinin, s›n›f mücadelesinin do¤al bir sonucu olarak bir
kadro birikiminin y›¤›ld›¤› zindanlar 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 bütün yaﬂam›n› taﬂ›mak istedikleri
genel bir sistemdir, bir sald›r› konseptidir. Özgül olarak tutsaklar› hedef 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 devrimci ve komünist tutsaklar,122 ﬂehit ve yüzlerce gazi pahas›na, esas
boyutu ideolojik-politik-örgütsel
teslimiyet sa¤lamak olan bu politikay› kendi cephelerinde esas olarak boﬂa ç›karm›ﬂ ve ç›karmaya da
devam etmektedir. Sorun,sadece
tek cephede de¤il ama bütün cephelerde bu genel sald›r›y› k›rmak
ve halklar›n örgütlü gücünün hakimiyetini tessis etmektir.Yani bu genel sald›r› dalgas›n›, yer yer özgül
biçimler alsada,esasta birleﬂilebilecek bütün kesimlerle birlikte, genel
bir direniﬂ dalgas› yaratarak karﬂ›lamak gerekmektedir..._deolojikpolitik ve örgütsel alanlarda teslimiyeti hedefleyen, bunun sa¤lanmas› 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 Haftas›'n›n yarat›c›lar› yüce ﬂehitlerimiz ve kahraman gazilerimize!
ﬁan olsun zindanlar› s›n›f mücadelesinin direniﬂ mevzilerine
çevirenlere!

Viyana - Avusturya
25 Aral›k Pazartesi günü AVUSTURYA'n›n baﬂkenti V‹YANA'da DEVR‹MC‹ DEMOKRAS‹ .ATILIM, PART‹ZAN dergisi taraf›ndan 2 etkinlik ayn›
gün düzenlendi. 1. etkinlik 19 Aral›k ﬂehitleri anmas›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 kurum ad›na okunulan ortak mesajla devam etti. Sahnede 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 yaklaﬂ›k bir kitle kat›l›m› oldu¤u gözlemlendi. ATILIM,
DEVR‹MC‹ DEMOKRAS‹, PART‹ZAN dergileri
ad›na yap›lan konuﬂmalarda, genel olarak geçmiﬂ süreçteki 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› cevaplayarak etkinlik canl› bir ﬂekilde sona erdi...

8

Haber
“‹ran bizimde sizinde düﬂman›n›z. ‹rana karﬂ› neden iﬂ birli¤i
yapm›yoruz?”
“Bizim ﬁiilerin kendisiyle bir
problemimiz yok fakat biz ﬁii partilerinden Dava, SCIRI ve El
Sad›r Hareketine karﬂ›y›z. Bu gruplar ‹ran taraf›ndan yönlendirilip finanse ediliyorlar.”
Marc Thörner'in verdi¤i bilgilere göre Saddam›n ailesinden ve aﬂiretinden insanlar, Amerika'n›n Sünni üçgeninde ön gördü¤ü tar›m projesi için ay›rd›¤› paradan pay almakta sak›nca görmüyorlar. Amerika 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 edemiyorlar, iﬂlerine gidemiyorlar.

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

Saddam Hüseyin'in 35 y›ll›k iktidar› 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 verdi, sonra da suç ortaklar›n› ele
vermesini önledi. Tüm gerçek,
Ba¤dat'taki infaz odas›nda Saddam'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 Saddam› subay olan amcas›n›n yan›na
verdi. Amcas› kral II. Faysal'a karﬂ›
yap›lan askeri ayaklanmada yer ald›¤› 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 suikastte yer ald›.
1958 y›l›nda yine general Abdul
Kerim Kas›m'a yap›lan suikastten sonra M›s›ra s›¤›nd›.
G›yab›nda ölüme mahkum
edildi. CIA'la ilk iliﬂkisinin
Kahire'deyken ABD Büyükelçili¤i ziyaretleriyle baﬂlad›¤› tahmin ediliyor. Beyrut'ta CIA taraf›ndan e¤itildi¤ide iddia ediliyor.
1963 y›l›nda Baas Partisi'ni Abdulkerim Kas›m ve yak›n adamlar›n› öldürdü¤ü baﬂar›l› suikast 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› baﬂard›. Baas Partisi'nin 1968 y›l›nda iktidar› darbeyle almas›ndan sonra Saddam'›n yükseliﬂi baﬂlad›.
1969‘da baﬂkan yard›mc›s› oldu.
1972 ‘da Irak petrollerinin kamulaﬂt›r›lmas›na önayak oldu.
1975 y›l›nda ‹ran ﬂah› R›za Pehlevi'yle Cezayir antlaﬂmas›n›
yapt›. Antlaﬂma esas olark
ﬁattül Arap su yolu ve o zamanki Barzani Kürt hareketinin bast›r›lmas›yla ilgiliydi.
1979 y›l›nda Baﬂkan El Bak›r› izniyle baﬂkanl›k koltu¤una
oturdu.Tüm gücü eline toplad›ktan sonra partideki rakiplerini tek tek ortadan kald›rmaya 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 Sovyetler Birli¤i'nden ald›. Sovyetler'in yan› s›ra Çin, ABD,
Fransa ve Almanya (özellikle
nükleer ve kimyasal silah temini) Irak'a bol miktarda silah satt›lar. Di¤er taraftanda
Sünni Arap ülkeleri Saddam›
kredileriyle finanse ettiler.
Amerikan'›n ‹ran askeri üsslerini uzaydan görüntüleyip
Saddam'a verdi¤ide söyleniyor.
1988 y›l›nda Halepçe'de Kürtler'e
karﬂ› kimyasal silah kullanma
emrini verdi.
1990‘da Kuvyet’i iﬂgal etti. Amerikan'›n müdahalesiyle 1991
y›l›nda Körfez Savaﬂ› baﬂlad›.
2003 Mart ay›nda kitle imha silahlar› bahanesiyle ABD ve müttefiklerinin Irak'a sald›r›s› baﬂlad›.

13 Aral›k 2003 -ABD ordusu tarf›ndan Tikrit yak›nlar›nda bir s›¤›na¤›n içinde yakaland›
Temmuz 2004 Irak mahkemelerinde yarg›lanmas›na karar verildi.
‹lk olarak 1982 y›l›nda kendisine
düzenlenen ve baﬂar›s›z olan suikast giriﬂiminin ard›ndan ﬁii kasabas› Duceyl'de 148 kiﬂinin öldürülmesinden suçland›¤› davaya baﬂland›. Bu davada üvey kardeﬂi Barzan el T›kriti'nin de aralar›nda bulundu¤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 Mahkemesi idam karar›n› onad› ve idam›n 30 gün içinde uygulanmas› gerekti¤ini bildirdi.
30 Aral›k 2006'da ‹dam karar› ‹nfaz edildi.

Irak’ta mezhep çat›ﬂmalar›
Irak'taki ﬂiddetin bir boyutunu
iﬂgal güçlerine karﬂ› yap›lan sald›r›lar oluﬂturuken di¤er bir boyutunuda mezhep çeliﬂkilerinden ( ﬁiiSünni) 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 Sünni ve ﬁii Araplar'dan sonra üçüncü
güç olan Kürtler bu mezhep çat›ﬂmalar›n›n d›ﬂ›nda duruyorlar.
Irak'ta Araplar ars›ndaki mezhep çeliﬂkilerinin boyutunu yans›t-

Dünya Ekonomik Formu Zirvesi
yaklaﬂ›rken!
‹sviçre'li Klaus Schwab’›n önderli¤inde 1971’de baﬂlayarak, daha önce Avrupal› Sermayedarlar›yla 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› sermaye sahiplerinin çat›s›na dünüﬂtürülerek, y›l 1986 ad›n› Dünya Ekonomik Formu olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Sözkonusu forum, her y›l, büyük sermayadarlar› geleneksel olarak ocak ay›nda toplar. ‹ﬂte bu y›lda
emperyalist-kapitalisler, dünyan›n
en belirgin sermayedarlar›n›, Volkswagen 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 Latin Amerika baﬂta olmak üzere, daha dünya'n›n bir çok yerinde, geliﬂtirilmiﬂ savaﬂ teknolojisinin en üstün „becerilerinin“ sergilendigi,
kitle katl›amlar›, do¤a tahr›bat›, açl›k, yoksulluk, sefalet içinde yaﬂam› bizlere sunan, su baﬂlar›ndaki
devler, marifetlerine yenilerini eklemenin, ömürlerini uzatman›n aray›ﬂ›yla Davos'ta zirveye oturacaklar. Yaﬂam›m›z›n her an›na müdahaleyi, 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, hangi co¤rafyas›ndan gelmiﬂ olursak
olal›m, bu sald›r›lar hepimizedir.
Bu „yaﬂam“ bizlere tercih ettirilmeye çal›ﬂ›l›yor. Tüm yap›lm›ﬂ
olanlara, yap›lacak olanlara kars›
sessiz kalma, yüre¤in dünyan›n gelece¤i için atmal› ve öfkeni kuﬂan›p sokaklar› zapt etmelisin.

Tüm ADHK ve DHDH
bileﬂenleri!
‹nsanl›¤a düﬂman, do¤aya düﬂman, dünya'n›n gelece¤ine düﬂman
bu zalimlere verilecek en güzel cevap, kitlelerin öfkesini bileyerek,
birleﬂtirmeden geçer. Din, dil, ›rk,
inanç farkl›l›klar›m›za karﬂ›, sayg›n
duruﬂumuz esas al›narak, anti emperyalist bloku güçlendirmek esas
görevimizdir. Dün Genova'da, NeuDelhi'de, Kopenhag'da, Davos'ta
yakalad›¤›m›z bir dizi tecrübeye sahibiz. ‹ﬂte bu tecrübeler ›ﬂ›¤›nda,
Ortado¤u'yu, Afganistan'›, Somali'yi, Kürdistan'›, Etiyopya'y›, Kamboçya'y›, Vietnam'› kana bulayan,
mazlum dünya halklar›n›n gelece¤ini elinde tutmaya çal›ﬂan emper-

yalist haydutlar›n, zirveden ç›karacak yeni sald›r› planlar›yla önümüzdeki sürece girmek istemelerini boﬂa ç›karmak için, mazlumlar›n›n öfkesini, ac›s› birleﬂtirme ve
karﬂ› koyuﬂu örgütlemek için, ekonomik ç›karlar› do¤rultusunda do¤a tahriba›t›n› meslek edinmiﬂ emperyal-tahrip yaﬂam›n›n sonlanmas› için, soka¤a dökülelim. Hedefimiz, 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› gerçekleﬂtirce¤imiz yürüyüﬂe, Ortado¤u halklar›n›n ac›s›n›, Nepal'de
yükselen mazlum y›¤›nlar›n sevincini kuﬂanarak soka¤a ç›kaca¤›z.





Kahrolsun emperylizm ve önderligindeki 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

“Ulusal Bar›ﬂ Projesi”

mak amac›yla Irak Sa¤l›k Bakan›'n›n Der Sp›egel Kas›m say›s›ndaki röportaj›n› ve Sadam Hüseyin'in idam›ndan sonra ailesine baﬂ
sa¤l›¤› ziyaretinde bulunan Amerika askarleriyle birlikte giden gazeteci Marc Thörner''la Alman ARD
Televizyonunun yapt›¤› röportajdan k›sa al›nt›lar› sizlerle paylaﬂmak istedik.

“ Tükenmiﬂ Durumday›z”
“ABD ülkemizdeki çöküntünün
sorumlusudur. Rumsfeld bir çok hata yapt›. Onun gidiﬂine seviniyoruz.
Amerikal›lar Ira›k'› hiç tan›m›yorlar. Onlar bizi de¤il sadece kendilerini koruyorlar. Amerika'daki demokratlar›n seçim zaferi iﬂimizi kolaylaﬂt›racak.”
Irak'ta neyin de¤iﬂmesi gerekiyor sorusuna; “Irak hükümeti daha
ba¤›ms›z hareket edebilmeli, ordu
ve polisimizi kendi istedi¤imiz ﬂekilde düzenlemek istiyoruz. ﬁimdiye 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 ﬂehirleri terk edip kendi üsslerine çekilmeliler.Sadece ihtiyaç duyuldu¤unda ve ça¤r›ld›klar›nda gelmeliler.”
Sünni az›nl›¤›n ﬁiiler teraf›nadan katledilme korkusundan dolay›
ABD'nin Irakta kalmas›n› istedikleri iddias›na karﬂ›l›k verdi¤i cevapta;
“ Sokaktaki vatandaﬂ Amerikal›lar›n gitmesini istiyor buna Sünnilerde dahil. Fakat hükümette ve poli-

tik gruplar içinde baz›lar› pozisyonlar›n› kaybetmekten korkuyorlar. Bunlar Arap ülkeleri taraf›ndan
destekleniyorlar. Bu destek sayesinde 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 duydu¤umuz ilaçlar› bile alm›yoruz.Biz kimsenin kuklas› de¤iliz.
Hem ‹ran hemde di¤er Arap ülkeleri Irak'›n iç iﬂlerine kar›ﬂmaktan
vazgeçmeliler.
Her gün ülkemizde yaklaﬂ›k yüz
kiﬂi ﬂiddet eylemleri sonucu hayat›n› kaybediyor, üç kat› kadar›da yaralan›yor. Doktorlar ald›klar› tehtidlerden dolay› memleketi terk ediyorlar. Yeterince hastanemiz ve yata¤›m›z yok. Finansiyel ve güç olarak 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 yetkililerinin diplomasinin bir parças›
olarak Saddam Hüseyin ailesine
yapt›klar› baﬂsa¤l›¤› ziyaretinde
Amerikal› komutanlar ve Saddam
Hüseyin'in ye¤enleri aras›nda geçen dialoglardan önemli gördü¤ümüz baz› bölümleri paylaﬂmak istiyoruz.
“Siz Amerikal›lar, Irak'ta as›l
söz sahibi sizsiniz. Saddam Hüseyin'in en az›ndan onurluca ölümünü sa¤layabilirdiniz.”

Son olarak bu kaous içinde
Irak'taki Kürtler'in pozisyonunu belirtmesi aç›s›ndan Irak Devlet Baﬂbakan› ve KYB lideri Celal Talabani'nin Saddam Hüseyin'in idam›ndan sonra yapt›¤› bas›n toplat›s›ndaki konuﬂmas›n›n k›sa özetinide
vermekte fayda görüyoruz: "Ben,
Talabani olarak idam cezas›na karﬂ›y›m. ﬁu ana kadar, bu tür kararlar› imzalamad›m. Fakat, Irak yasalar› 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 deneyimlerinden yararlanmal›.”
Talabani, Saddam Hüseyin'le
birlikte Duceyl davas›nda idam cezas›na çarpt›r›lan Barzan El Tikriti
ile devrim mahkemelerinin eski
baﬂkan› Avad El Bender'in infazlar›n›n bekletilmesinin yararl› olaca¤›n› da bildirdi.

Sonuç olarak;
Bu tabloya göre gelecekte olabilecek 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 varl›¤›n› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂabilir.
‹kincisi, ﬁiiler Irak'taki pozisyonunu güçlendirdikçe Amerikal›lara daha yüksek sesle ç›k›p gitmelerini 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 yapt›klar› teklif bunun ilk iﬂareti olarak
görülebilir.
Üçüncüsü, kendilerini bu çat›ﬂmalar›n d›ﬂ›nda tutan Kürtler mevcut pozisyonunu güçlendirmeye
devam ederlerse kendilerine olan
güvenleri artar ve Amerika'ya olan
ba¤›ml›l›klar›n› azaltabilirler.

Entegrasyon mu Asimilasyon mu?
Son y›llarda özellikle Almanya’da yo¤unlaﬂan entegrasyon tart›ﬂmalar› okullarda yabanc› 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 entegrasyonu kolaylaﬂt›rmak için uygulamaya
konulmak istenen, yasalar ve yasaklar öncelikle bu kesimin gündemine girmekte.
Türkiye menﬂeli burjuva bas›n olaylar›
her zaman oldu¤u gibi milliyetçilik sosuna bat›r›p, özünden uzaklaﬂt›rarak sunarak bilinçleri buland›r›rken, öte yandan birebir bizi, bizim çoçuklar›m›z› ilgilendiren bu uygulamalar, yaﬂad›¤› ülkelerde Türkiye ve Kürdistanl›lar›n örgütlü demokratik gücü olma iddias›ndaki yap›lar›n ise ‘gözünden kaçmakta’,
bu konulara bazen gereken önem verilmemekte. Dolay›s›yla asl›nda bizi ve kitlemizi ilgilendiren bu konularda meydan gerici-faﬂistlere b›rak›l›yor.
Almanya’n›n baz› bölgelerindeki okullarda uygulamaya geçirilmek istenen okul süresi 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¤renmesi, çocuklar aras›nda gruplaﬂmalar›n engellenmesi mi hedefleniyor? Hadi biraz “iyi niyetli” olup, yap›lan aç›klamalar›n samimiyetine inanmay› deneyelim. Elbetteki bu ülkede
yaﬂ›yoruz ve yaﬂad›¤›m›z ülkenin dilini konuﬂmal›, kültürünü tan›mal›y›z. Okulda çocuklar›m›z›n baﬂar›s› da, elbette ki Almanca’y› kavrama ve konuﬂma baﬂar›s›yla orant›l›. Yani buraya kadar hepimiz ayn› cümleleri kuruyoruz.
Ve hala “iyi niyetli” olmay› sürdürerek devam
edelim. Yasaklarla baﬂar› sa¤lamak, entegrasyon (uyum) sürecini h›zland›rmak ve kolaylaﬂt›rmak mümkün mü? “Yasaklama” ne
kadar sonuç al›c› bir e¤itim arac›. Sadece
bunlar› tart›ﬂmaya açmak bile hayata geçirilmeye 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 “entegrasyon” dese baﬂ›m›za yeni çoraplar örüldü¤ü düﬂünülürse çok da “iyi niyetli” olmaya

çal›ﬂman›n bir anlam› yok. Asl›nda alman kapitalizminin entegrasyon diye bir derdi de
yok.Entegrasyon yani uyum karﬂ›l›kl› olmal›d›r. Her iki kültürün birbirini tan›maya, anlamaya yönelik çabas›n›n sonucudur. Önyarg›lardan ar›nabilmektir. Ancak bugün entegrasyon ad› alt›nda hayata geçirilmeye çal›ﬂ›lan
politikalar; az›nl›k olan›n ço¤unlu¤un içinde
eritilmesini yani asimilasyonu hedeflemektedir. En hafif haliyle sokaklarda ad›m baﬂ›
“Frankfurt ‹stanbul Olmayacak”, “Berlin Alman Kalmal›”, “Alman Güzeldir” flamalar›yla
karﬂ›laﬂ›lan ﬂehirlerde içe kapanmay›, tepkiyi ve d›ﬂlanm›ﬂl›k hissini körüklemektedir.
Aile bileﬂimiyle Almanya’ya gelecek eﬂlere yönelik Almanca bilme ﬂart›ndan, vatandaﬂl›k testlerine, yabanc›lar›n yaﬂad›g›, üretime kat›ld›¤› ülkelerde politik alanda temsilini
s›n›rlayan uygulamalardan, okullardaki anadil konuﬂma yasa¤›na kadar her alanda hayata geçirilmek istenen asimilasyon politikalar›na karﬂ›, bunlar› tart›ﬂmak, kafalar› açmak demokratik haklar›m›za sahip ç›kmak
sorumlulu¤uyla karﬂ› karﬂ›yay›z.
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Federasyon-Konfederasyon

Uluslararas› Anti-Emperyalist
Gençlik Konferans›
Almanya'n›n Frankfurt ﬂehrinde, 6 Ocak tarihinde Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi taraf›ndan “Emperyalizm ve Anti-emperyalist Gençlik Mücadelesi” adl›,
Uluslararas› Gençlik Konferans›
düzenlendi. Konferansta; ILPS
(Avrupa Seksiyonu), YDG, Red
Block (‹talya) Agif Gençlik Komisyonu, AGEN (Fransa), DHDH,
Nepal Birleﬂik Cephesi (Avrupa)
ve ADGH fiilen kat›l›rken, DGH
(Türkiye-K.Kürdistan), 16 Tetori
(Arnavutluk), RAS (Almanya) yaﬂan›lan aksakl›klardan dolay› kat›lamad›klar› için birer mesaj göndererek 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›ndan konferans›n neyi hedefledi¤ine iliﬂkin bir aç›klama yap›ld›. Konuﬂmac› “Konferans›m›z entellektüel anti-emperyalizmin tart›ﬂ›lmas› de¤il bilakis netleﬂen antiemperyalist bilincin uluslararas›
kurumsallaﬂma platformudur” vur-

gusunu yaparak, konferans›n teknik gidiﬂat›na iliﬂkin bilgilendirme
yapt›.
‹lk konuﬂmac› olarak kürsüye
ILPS sorumlusu ça¤r›ld›. ILPS Sorumlusu konuﬂmas›nda “Emperyalizmin öncü gücü durumundaki
ABD emperyalizminin, müttefikleri 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 mücadeleleri güçlendirilmelidir” ibaresiyle birlikte konuﬂmas›n› sonuçland›rd›. ILPS'in ard›ndan sunumunu
yapan YDG temsilcisi “Anti-emperyalist mücadelenin önemine de¤inerek, anti-emperyalist birlik
için mücadelenin yükseltilmesi gerekti¤ini vurgulad›.
ADGH temsilcisi sunumunu
yapmadan önce konferans›n örgütlenme sürecini ve örgütleniﬂteki izlenen hedef üzerine bilgilendirme
yaparak, emperyalizmin ortaya
ç›kmas›yla birlikte anti-emperyalist gençlik örgütlerinin karakteristi¤ine de¤indi. Birinci Dünya Sa-

vaﬂ›yla geliﬂen radikal anti-emperyalist gençlik mücadelesi ve Karl
Libnecht'in önder rolünün günümüze ›ﬂ›k tutacak birer abide oldu¤unu söyledi. ADGH'in ortaya ç›k›ﬂ tarihi ve bu zamana kadar antiemperyalist gençlik mücadelesi
içerisindeki misyonunu anlatarak
“Biz bugün bu konferans› düzenleyerek birilerini korkutuyoruz. Bunun bilincinde olal›m ve anti-emperyalist mücadeleyi gö¤üslemek
için enternasyonal anti emperyalist
gençlik koordinasyonunu oluﬂtural›m” sözleriyle konuﬂmas›n› tamamlad›. ‹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 konferans›n tarihi öneminin yads›nmamas› gerekti¤ine de¤indi. Kapitalist-emperyalist ülkelerde anti-emperyalist güzargah›n yegane özünün ancak prolater dünya devrimleri için mücadele ederek verilece¤ine vurgulayarak Paris'te gerçekleﬂen banliyö ayaklanmalar›n›n bunun en büyük halkas› oldu¤unu dile getirdi. Agif Gençlik Komisyonu temsilcisi anti-emperyalist mücadeledeki birli¤in kurulmas›n›n
günümüzün en ivedi sorunlar›ndan
birisi olarak nitelendirerek “Agif
Gençlik Komisyonu'da önümüzdeki hafta gençlik mücadelesine iliﬂkin bir konferans düzenlemekte.
Bu iki konferans ortak hedefleri
gütmesine ra¤men ayr› ayr› düzenlemesi gerçektende üzücü. Buda
bizi anti-emperyalist mücadelede
birli¤in olmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu gösteriyor.” Diyerek sunumunu kapad›.
Fransa'dan kat›lan gençlik örgütü AGEN, kendi ülkesi koﬂullar›n› ve AGEN'in ortaya ç›k›ﬂ misyo-

nunu anlatt›. “68 hareketi içerisinde 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, bunun uluslararas› bir güce dönüﬂtürülmesini kaç›n›lmazl›¤›na de¤indi. Konferansa yaﬂad›¤› hukuksal
problemlerinden dolay› kat›lamayan DGH bir mesajla kat›ld›. Mesajda kapitalizmden emperyalizme
sermayenin büyüyen sald›rganl›¤›n› anlat›rken “Sonuç olarak konferans özellikle iki noktaya önemle
e¤ilmesi ve do¤ru sonuçlar ç›karmas›n› umuyoruz. Birinci nokta;
emperyalizmin dününü, bugününü
ve yar›n›n› do¤ru tahlil edebilme
teker teker her co¤rafyan›n çeliﬂkilerini do¤ru kavrayabilmekten geçiyor. ‹kinci nokta ise; tahlil yap›lan çeliﬂkilerin çözümüne dair pratik bir hatt›n çizilmesi oluﬂturuyor.
Konferans›n getirilerine paralel
olarak orta ve uzun vadede uluslararas› anti-emperyalist bir gençlik
oluﬂumun temellerini, yo¤unlaﬂ›lan hedefi daha belirgin hale getirecektir” diye aç›klama yapt›.
DHDH temsilcili¤i, anti-emperyalist konferans› selamlayarak,
DHDH'nin genç y›¤›nlar›n dinami¤inin benimsedi¤ini, buna dair at›lan pratik ad›mlar› destekleyece¤ini bildirerek, DHDH'nin anti-emperyalsit mücadeledeki sorumluluklar›na de¤indi. Son sunumunu
Nepal Birlesik Cephesi (Avrupa)'dan bir sorumlu yapt›. Nepal'de
96 y›l›ndan bu yana halk›n örgütlenen öfkesine dair aç›klama yapt›.
“Nepal tarihi çeﬂitli dönemlere bölünmektedir. ‹lk dönem kraliyet
dönemiyken, ikinci dönem cumhuriyetçi maskeli monarﬂi dönemidir.
Fakat her iki sistemde feodalizmin

Bunun için herkesi, ö¤retmen ö¤renci, personel, demokratik tüm kurumlar›,
arkadaﬂ›m›z Naima’y› desteklemek ve yap›lan s›k› ve ﬂoven sald›r›lar› k›namaya
ça¤›r›yoruz. Haks›zl›klara karﬂ› pasif kalyan bir ö¤renciyseniz veya militansan›z
mayarak, karﬂ› ç›kal›m.
zaten baﬂtan mahkum ediliyorsunuz.
Yüksek düzey kimli¤i olan, yönetimin arkadaﬂlar›ysan›z korunuyorsunuz ve ön- HER ÇARﬁAMBA GÜNÜ SAAT 12 H 30’TA
celeliklerden faydal›n›yorsunuz. La Fon- FAKÜLTEDE (le halle du bâtiment C’de)
taine’in dedi¤i gibi “güçlü veya zay›f ol- TOPLANTILARIMIZ GERÇEKLEﬁECEKTIR.
man›z sizin yarg› önünde ak m›, kara m› ÖNÜMÜZDEK‹ DÖNEMDE ÇA⁄RILARIMIZI
oldu¤unuzu belirliyor zaten”.
SÜRDÜRECE⁄‹Z, BULUﬁMAK ÜZERE!!!
Bizler, CNT sendikasi, Kultur PX, Birlesik ve demokratik UNEF kolektifi, ö¤retmenler, üniversite personeli, CGT, FO,
• DAYANIﬁMA EL‹M‹ZDEK‹ B‹R S‹LAH
SNASUB-FSU, Snesup koordinasyonu olaG‹B‹D‹R!
rak bu çirkin davay› protesto ediyoruz.
•
B‹RL‹K VE BERABERL‹KLE
Ne yaz›kki bu sald›r› üniversitede tek
KAZANACA⁄IZ!
yap›lan bir olay de¤il, temeli ülke çap›nda durmadan geliﬂen yozlaﬂmaya ba¤l›; • KAVGAYI SADECE MÜCADELEYLE
ö¤renci kovmalar, sendikac›lar›n iﬂten
KAZANAB‹L‹R‹Z!
at›lmas›, son sosyal olaylarda bask›lara
maruz kalan ö¤renciler. Bir kesim suçlaTraduit par ADGH ( Le Mouvement
nirken di¤er k›s›m›n hükümeti destekle- Democratique de la Jeunesse en Europe)
mesinin as›l amac› kendilerince sosyal
Çeviri ADGH
bar›ﬂ› elde tutmak olmas›d›r.
(Avrupa Demoratik Gençlik Hareketi)

Naima fakülteden at›lamaz!
Bu perﬂembe, 11 ocak, Nanterre Fakültesi’nin disiplin kurulu sendikam›z›n
bir militan›n› sahte kan›tlar kullanarak,
yarg›lamak için topland›. Asl›nda bu dava, 22 Kas›m’da gerçekleﬂmesi gerekiyordu ama yap›lan toplumsal dayan›ﬂma
eylemleri bu yarg›laman›n ertelenmesine 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 kadar duruyorlard› diye sormuﬂ olursak?
Amaçlar› tam olarak ortadayd›, sadece Naima de¤il AGEN ve di¤er ö¤renci hareketleri hedef al›nm›ﬂt›, onlar› rahats›z
eden, muhalefet yapan herkesi da¤›tmak
istiyorlar k›sacas›. Naima bu yüzden ﬂuan fakülteden at›lmak üzere. Naima sendikac› bir militan olarak ö¤renci çevresinde faaliyet sürdürüyordu, ö¤renci
yurtlar›ndan at›lan arkadaﬂlar›n› savu-

nuyor, haklar›n› savunuyor, arkadaﬂlar›yla beraber üniversitede durmadan
yayg›nlaﬂan ve s›radanlaﬂan ›rkç›l›¤a
karﬂ› mücadele ediyordu.
Planlanm›ﬂ bu disiplin kuruluyla beraber, Paris X’un Baﬂkan› Olivier AUDIOUD, sözde güvenli¤i sa¤lamak için sendika ve tüm demokratik kurumlar›n haklar›n› k›s›tlamak için aç›klama yapt›.
Suçlu ve hakim olan bu bozuk yarg›
ve adaletsizlik düzenini lanetliyoruz. Üniversite 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 iﬂlemeye devam ediyor.
Disiplin kurulunun yarg› sistemi çok
ﬂaﬂ›rt›c›, e¤er ekonomik imkanlar› olma-

Tecriti kald›r›n ölümleri durdurun
Türkiye cezaevlerinde tecrit; insan
kiﬂili¤ini, düﬂünce ve davran›ﬂ›n› parçalayan uygulamalarla a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ biçimde sürüyor. Tecrit karﬂ›t› çeﬂitli biçimlerdeki direniﬂ ve eylemlerde...
Bu eylemlerden ölüm orucu biçiminde sürdürülen direniﬂte, devrimci tutsak Sevgi Saymaz, d›ﬂar›da Gülcan Güro¤lu ve Avukat Behiç Aﬂç› ölem s›n›r›na
gelmiﬂ durumdalar. Bugüne kadar, 20
cezaevine birden yap›lan 19 Aral›k katliam›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›, düﬂünmek üretmek, bir bireyle etkileﬂim
içerisinde kendini geliﬂtirmek gibi yükümlülüklerinden al›koyan tecrit, ruhsuz, hastal›kl› kiﬂilikler yaratmay› hedefliyor. 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 kiﬂili¤ini reddedip onursuzlaﬂanlara aç›k.
Tredmanla mutlak itaat ve boyun e¤mek
dayat›l›yor. Bunu kabul etmeyen devrimci tutsaklar kat› bir tecrit ile karﬂ›
karﬂ›ya kal›yor. Mektup, görüﬂ yasa¤›
gibi yapt›r›mlarda dahil, tutsaklar asgari yaﬂam ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamaz hale
getiriliyor.
‹çerde d›ﬂar›da hücreleri parçala
Devrimci tutsaklar birleﬂik devrimci
duruﬂla, 19 Aral›k katliam› ve zorla götürüldükleri F tipleri karﬂ›s›nda asla taviz verip boyun e¤mediler. Bir birlerinden kopart›l›p tek ve üç kiﬂilik hücrelere kapat›ld›lar, fakat örgütlü kimlik ve
duruﬂlar›ndan vazgeçmediler. Bildikleri
bir ﬂey vard› çünkü. Bir topluma F tipi

Üç kap› üç kilit aç›ls›n
Faﬂist devlet, iﬂçi ve emekçiler, ayd›nlar, tutsak yak›nlar›, tecrit baﬂta olmak üzere, toplumsal sorunlar karﬂ›t›
eylem yapan tüm kesimler üzerinde terör estiriyor.
Tecritin kald›r›lmas›, üç kap› üç kilidin 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 ölümlerin yaﬂanmas›na izin vermeyelim.

giydirilmeye çal›ﬂ›l›yordu. Toplumsal
çözülme ve örgütsüzlük dayat›larak yaﬂam hücreleﬂtiriliyordu. Bunun karﬂ›s›nda hücre tipi cezaevi ve hücre tipi yaﬂam›n s›n›rlar›n›n parçalanmas› gerekiyordu. Devrimci tutsaklar toplumun kula¤›, sesi oldular gerekti¤inde bedenlerini ölüme yat›rmaktan geri durmad›lar. Fakat iﬂçi ve emekçiler üzerinden
toplumsal karﬂ› ç›k›ﬂ yeterli düzey ve etkinlikte geliﬂtirilemedi.
F tipleri ile içerde tutsaklar›n üzerindeki tecrit a¤›rlaﬂt›kça, d›ﬂar›da • Tecriti kald›r›n ölümleri durdurun!
emekçilerin yaﬂamsal ihtiyaçlar› ve öz- • ‹çerde d›ﬂar›da hücreleri parçala!
gürlükleri üzerindeki devlet terörü art- • Yaﬂas›n devrimci dayan›ﬂma!
13.01.2007
t›. Yeni Terörle Mücadele Yasalar› ile
toplumsal kontrol sistemlerinde vites
T‹KB Yurtd›ﬂ› Komitesi,
büyütüldü. Emperyalist politikalarla iç
MLKP Avrupa Komitesi,
içe geçen sald›rganl›k t›rmand›. Geri daTKP/ML Yurtd›ﬂ› Bürosu,
ha geriye gitmek istemiyorsak tecrite,
MKP Yurtd›ﬂ› Yürütme Komitesi,
Toplumla Mücadele Yasalar›na karﬂ› ç›k›ﬂ› yükseltelim.
TK‹P Yurtd›ﬂ› Örgütü

geniﬂ halk y›¤›nlar› üzerinde merkezileﬂmesidir” vurgusunu yaparak, “Nepaldeki Halk Savaﬂ›'n›n
halk›n en geniﬂ katmanlar›n› kapsamas›, onun anti-emperyalist gücünü göstermektedir. Bu savaﬂtaki
en büyük düﬂman emperyalizimdir” belirlemesini yapt›. Sunumunun sonunda Nepal'deki anti-emperyalsit gençlik y›¤›nlar›n›n eﬂikteki devrimin motor gücü oldu¤unu söyleyerek, “Gençlik tarihin yarat›c›s›d›r” sözleriyle sonuçland›rd›.
Sunumlar›n ard›ndan ikinci bölümde bileﬂen d›ﬂ› kat›l›mc› kurum
yada kiﬂilere söz hakk› verildi. Gelen sorular›n ard›ndan kat›l›mc›
kurumlara cevap hakk› verildikten

sonra, sonuç bildirgesinin ç›kart›lmas› için ara verildi. Verilen arada
yo¤un tart›ﬂmalar sonucunda, konferans bileﬂenlerinin ço¤unun kat›ld›¤›; Nepal Birleﬂik Cephesi
(Avrupa), Agif Gençlik Komisyonu (gözlemci), ADGH, DGH, Red
Block (‹talya), AGEN-Fransa
(gözlemci) olarak, “Uluslararas›
Anti-emperyalist Gençlik Koordinasyonu” nu oluﬂturmak için komiteleﬂmeye gidildi. Moladan sonra okunan sonuç bildirgesinin ard›ndan at›lan coﬂkulu sloganlar›n
ard›ndan “Emeperyalizm ve Antiemperyalist Gençlik Konferans›”
sonuçland›r›ld›.
6 Ocak 2007

Sonuç Bildirgesi
Biz aﬂa¤›da isimleri bulunan; Nepal Birlik Cephesi (Avrupa), Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi, AG‹F Genclik Komisyonu (gözlemci), Demokratik Gençlik Hareketi (Türkiye-K.Kürdistan), Red Block (Italya), AGEN Fransa
(Gözlemci), gençlik kurumlar› olarak Almanya`n›n Frankfurt kentinde düzenledi¤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 yapt›¤› 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 Koordinasyonu 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› geliﬂmelerde fikir al›ﬂveriﬂi ortak dayan›ﬂma ve eylem birliktelikleriyle
gençli¤in ortak kazan›mlar›n› güçlendirecektir.
 Koordinasyon Komitesi, belirleyece¤i iletiﬂim iliﬂkileriyle dünyadaki geliﬂmelere 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› duyarl› 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 yada haberi olmayan bütün gençlik kurumlar›n› da koordinasyona ayn›
haklar çerçevesinde kat›lmaya davet etmekteyiz.
 Koordinasyon Komitesi, ‹nsanl›¤›n en dinamik bölümü olarak bu mücadelede gençli¤e önemli görevler düﬂtü¤ünün bilincinde olarak, sorunlar›n en önemli bölümünü yaﬂayan gençler olarak her türlü gerici kültüre 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!
6 Ocak 2007
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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 Partisi (Maoist) ad›na, 7 Perlamenter Politik Parti ile Görüﬂme
ve Diplomasi Komitesi Temsilcisi olarak görev yapan Suresh 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 yakalanarak Nepal gerici rejimine teslim edilmiﬂti.
Uzun zaman kendisinden haber al›namamas› neticesinde 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›.
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 güzergah›n› çizmek durumundad›r ve Yeni Demokratik Halk Devrimi'nden önce
bir aﬂamay› daha katetmek mecburiyetindedir. Bu Monarﬂinin la¤vedilmesi ve Cumhuriyetin kurulmas› aﬂamas›d›r. ‹ki ﬂey göz önünde bulundurulmas› 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›-feodal, yar›-sömürgeydi. T›pk› Nepal'de oldu¤u gibi. Ancak orada cumhuriyet vard›. Oysa Nepal'de Monarﬂi var. ‹kincisi, Nepal'de ﬂöylesi problemlerde 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 karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›. Partimiz ayr›ca ﬂunu görmektedir; Monarﬂinin y›k›lmas› ve
Cumhuriyetin kurulmas› YDD gerçekleﬂmesini kolaylaﬂt›racak ve h›zland›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¤umuz ﬂey Marksizm-Leninizm-Maoizm'nin devrimci ilkeleridir ve bunu
her zamanda yapmaya devam edece¤iz. Bizim için Monarﬂinin devrilmesi ve Cumhuriyetin kurulmas› bir platformun ötesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bunun sayesinde bir süre dinlenme f›rsat› bulaca¤›z ve nihai hedefimize do¤ru yürüyüﬂümüze devam edece¤iz ve ilerleyece¤iz. Bu ise
DHD, Sosyalizm ve Komünizmdir. Bizim yapt›¤›m›z ve yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z MLM'yi Nepal'in somut koﬂullar›na yarat›c› bir ﬂekilde uygulamakt›r.

Halk›n bu kaç›n›lmaz gördü¤ünüz objektif bar›ﬂ beklentisiNepal'de faﬂist darbeden söz edilmektedir. Böyle bir olas›l›k ni, silahl› mücadele ve devrimci ﬂiddetle iliﬂkisini nas›l ele al›yorsunuz? Bu kitleleri boﬂ beklentilere sokmaz m›?
varm›?
ﬁu anda böyle bir ﬂey beklenmiyor. E¤er böyle bir ﬂey meydana gelse 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 kurmak amaçlar›m›za do¤ru, tüm Perlamenter Politik Partiler, Kral Gyenandra'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›rtt› ve otokratik Monarﬂiyi yetkilerinden oldukça s›n›rlamaya mecbur b›rakt› ve 7 politik parti ittifak›na devretti. Hükümet, silahl› çat›ﬂmay› bar›ﬂç›l yollarla çözmek için 7 perlamenter politik parti ve bizimle görüﬂmek 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 konusudur. Bu bask›, çat›ﬂmay› bar›ﬂç›l yollarla çözüme kavuﬂturulmas›n› hissettirmektedir. Provakasyonlar ve engellerin sebebi esas olarak statükocular ve di¤er gerici güçler ve ulusal teslimiyetçiler nezninde görülmektedir. 7 perlamenter politik parti ittifak›ndan geliyor. D›ﬂ müdahalelerden; 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 yoluyla 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 koﬂullar›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 oldu¤u anlam›na gelmez ve gelmemeli. Ayr›ca devrimin bar›ﬂç›l yollarla
gerçekleﬂebilece¤i anlam›na da gelmez, gelmemeli. Partimiz ﬂuna inanmaktad›r ki, Nepal'de cumhuriyetten sonra bile Yeni Demokratik Devrim'in halen gerçekleﬂme ihtiyac› vard›r. Bu süreç kesinlikle YDD'ye gi-

Sanm›yorum, çünkü s›n›f mücadelesi içinde parti olarak silahl› mücadelenin zorunlulu¤una dair onlar› e¤itmeye ve aral›ks›z ayd›nlatnaya devam edece¤iz. Di¤er bir tan›mlamayla, MLM'nin temel ilkeleri temelinde kitlelerin aral›ks›z ve sürekli e¤itimi devam etmektedir. Kitlelere bar›ﬂ›n sadece tali ve geçici oldu¤unu söylüyoruz. Fakat mücadelenin mutlak ve kal›c›l›¤›n› durmadan b›kmadan söylüyoruz. Bu durum ﬂu gerçeklik taraf›ndan teyid edilmektedir ki, partimiz 1991'de parlementer seçimlere 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. Ancak taleplerimiz yerine getirilmedi¤inde biz yeniden görüﬂmelerden çekildik 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¤ini 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 devrime yönelik içte ve d›ﬂta geliﬂebilecek herhangi bir karﬂ› sald›r› ve komplonun hiç bir zaman olmayaca¤›n› söylemiyoruz. Ancak ﬂundan da tamamen eminiz ki, tüm bu sald›r›lar NKP(Maoist) önderli¤indeki Nepal halk› taraf›ndan mutlaka yenilgiye u¤rat›lacakt›r. Çünkü biz, sadece siyasi
de¤il fakat ayn› zamanda askeri gücüde elde etmiﬂ bulunuyoruz. Biz ayr›ca, tüm dünyadaki devrimcilerden güçlü bir destek ald›¤›m›z›nda bilincindeyiz. Önümüzdeki dönemde mücadelenin alaca¤› yeni biçimler neler 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 gereken 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›kla 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 geniﬂ 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›klarda devam etmektedir. Dört türden haz›rl›k söz konusudur. Bunlar bar›ﬂ sürecinin baﬂar›yla sonuçlanmas› için ön görülmüﬂ haz›rl›klard›r: 1Görüﬂmeler 2- Diplomatik giriﬂim 3- Bar›ﬂç›l güçlü kitlesel gösteriler 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 içerisinde biz ulusal düﬂmanlar›m›z›n iç çeliﬂkilerini do¤ru biçimde ele almada oldukça ileri bir yetenek sergiledik. Ancak ﬂunu da gördük ki, devrimi 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. Önümüzdeki 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 lokma lokma yut veya onlar› kendi çeliﬂkileriyle bo¤uﬂmak zorunda b›rak.
Nepal'de, Türkiye/Kuzey Kürdistan'da ve hatta Birleﬂik Kral›klar'da kad›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 izleyeceksiniz? 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 seviyeleri 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 ﬂehir komiteleri seviyesinde yüzde 40'› kadar önderlikte kad›nlar yer almaktad›r. Kad›nlar sadece çat›ﬂmalarda yer al›p zalim Nepal Kraliyet ordusunun kana susam›ﬂ katillerine nice yenilgilere u¤ratmakla yetinmemiﬂ, 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›nlard›r.

Zaman ay›rd›¤›n›z için teﬂekkürlerimizi iletirken, son olarak gazetemiz Devrimci Demokrasi arac›l›¤›yla halk›m›za ve
okurlar›m›za söylemek, iletmek istedi¤iniz bir mesaj›n›z varm›?
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 büyük bir üzüntü ve ﬂok yaﬂad›k. Ancak kahraman Türkiye halk›, bu darbenin 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 devriminin bütün ﬂehitleri önünde sayg›yla e¤ilmektedir. Gazeteniz arac›l›¤›yla
yoldaﬂlara selamlar›m›z› gönderiyorum. Devrimci Demokrasi Gazetesi'nin NKP(M) temsilcisi ile yapt›¤› ve 16-30 Kas›m 2006 tarihli 100. say›s›nda yay›mlanan röportaj

11
1920 y›l›nda do¤muﬂum. Ankara’ya geliﬂimiz çok so¤uk, hemen hemen k›ﬂ›n yeni baﬂlad›¤› zamana rastlar. O zaman dokuz yaﬂ›ndayd›m. Ya¤murlu bir günde köyden ayr›ld›k. Arapkir’e ordan da Hekimhan, Kangal yoluyla Sivas’a kadar kara yoluyla ve k›ﬂ vaktinde yolculu¤umuzu sürdürdük.
Ulaﬂ›m yollar› iyi de¤ildi. Hatta o koﬂullarla
zor ilerliyorduk. Ve hayvanlarla geliyorduk.
Hanlarda yata yata. O zaman uzun bir yolculuktan sonra, on bir günde Ankara’ya gelebildik.
Ankara yeni kurulabilen on beﬂ bin nüfuslu
küçük bir kasaba görünümündeydi. ﬁehir bugünkü Ulus veUlus’taki heykel çevresinde ve Samanpazar› denen yer etraf›nda, Ankara Kalesi’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 okunuyordu. Okullar yeni baﬂlam›ﬂt›. Ben gecikmiﬂtim zaten. Bu okula kay›t oldum. ‹lk okulu burada okudum ve bitirdim. 935 ve 936 y›llar›nda Cebeci
Ortaokulu’na devam ettim. Lise tahsilime gene
Ankara’n›n Gazi Lisesi denen ünlü okulda devam etmiﬂtim. 939 y›l›nda ö¤renimimi tamamlad›m.
Bu y›llarda yeni yeni okuyor, tadal›yor, geliﬂiyor ve kendimi yetiﬂtiriyordum. Ta ilkokuldayken bu sevgi içimize at›lm›ﬂt›. Celalettin Tevfik
Bey adl› bir ö¤retmenimiz vard›. Bu ö¤retmen
bana kendi derslerinde eski ﬂairlerden ( N.Kemal 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 Lisesi’nde edebiyat derslerine Fevziye Abdullah ve
‹sak Refet gelirlerdi. ‹sak Refet edebiyat hocam›z oldu. Bu hocalar beni yönlendirdiler edebiyata. Ben de mümkün mertebe faydaland›m. Bu
haz›rl›klarla üniversite yaﬂam›na baﬂlam›ﬂ oldum. 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 itibaren, 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 dergiye 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¤enilmemiﬂ, (bu ﬂiir, “Köylülerime” adl› ve “Dost Dost ‹lle Kavga” adl› kitab›mda yay›nlanan ﬂiirdir.) bana Ahmet Kutsi Tecer taraf›ndan ﬂiirin çok kötü oldu¤u söylendi. Benim ﬂiiri b›rakarak düzyaz› 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. Bunlardan bir tanesi Sefer Aytekin’di. O zamanlar
çok devrimci bir rol oynayan Sefer Aytekin hayat›mda unutamad›¤›m insanlar aras›ndayd›.
O zamanlar Ankara’da bulunan Arif Damar
(Arif Barikat) ve bugün de edebiyat›m›z›n bilinen kiﬂilerinden Mehmet Kemal de benim ilk
edebiyat arkadaﬂlar›md›r. Mehmet Kemal’le ayn› mahallede otururduk. Benim ilk arkadaﬂlar›mdan birisidir. Yine Ceyhan Atuf Kansu’da daha ilkokul ça¤›nda, belki de ilk tan›d›¤›m en eski arkadaﬂlar›mdan birisidir. Kendisiyle Hususi
bizim mektepte beraber okumuﬂtuk. Bu arkadaﬂlardan sonra ﬂair Niyazi Ak›nc›o¤lu’nu tan›d›m. Bunlar “On Beﬂinci Y›l” isimli kahvenin devaml› sakinlerindendi.
Belirli hocalar d›ﬂ›ndaki hocalarla iliﬂkimiz
her ﬂeyden önce bir talebe hoca münasebetinin d›ﬂ›na ç›kmazd›. Yani siyasi bak›mdan yahut di¤er yönlerden herhangi bir fikir al›ﬂ veriﬂinde bulunmak olmazd›. Yaln›z devrimci hocalar›m›zdan, Pertev Naili Boratav, Behice Boran,
Niyazi Berkes ve kar›s› Mediha Berkes’le aram›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 Halk›ndan bir gençti Hasan. Hasan’la daha sonra
951 büyük tevkifatta da karﬂ›laﬂt›k. Onu da tutup 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 oldu¤u do¤rudur. Ve bu iﬂleri hiç bir ﬂey beklemeden, kendili¤inden ve tabii olarak yap›yorduk.
Sanatç›l›k iliﬂkilerimiz geliﬂmeye baﬂlad›.
Ben gençli¤imde de kesin olarak içki taraftar› de¤ildim. Bu yüzden o zamanki ünlü Ankara meyhanelerinden hiç birine gitmedim, gitmezdim. Ve arkadaﬂlar›m› da bu yerlere gitmekten 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, ilgilendim. Onlar›n gerçekten temiz bir halk yüzleri
vard›. Ve bu taraflar›yla az çok ilgilendim ve temaslar 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›mdan gelme halk ozanlar›ndan taraft›m. Bu yüzdendir ki o devrede bu ﬂairlerin yan›nda olmam. Nitekim halk ozanlar› bu iﬂte gerçek yerlerini 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 devrimci ﬂiirleri yoksayan ve yozlaﬂt›ran bir çal›ﬂma içindeydi. Ve bu sebeple biz Ant çevresine,
küçük bir topluluk da olsak, devrimci sanat sorumlulu¤unu üstlenmiﬂtik. Daha evvelden Yeni
Edebiyat dergisi taraf›ndan yürütülen ak›m›n
mümessili olarak kar›nca kaderince
çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyorduk. Bu anti-faﬂist ve devrimci bir gençlik ve onun
devrimci sanat› etraf›nda yeni bir ak›m›n mümessili toplumcu sanat› ortaya
ç›karmay› amaçlayan gençlerdik denebilir.
Bizim varl›¤›m›z asl›nda önemsizdi,
küçüktü, ama do¤ruydu. Biz bu do¤rudan dolay› bir aradayd›k.
Bu s›rada Nurullah Ataç ve arkadaﬂlar› bizim bu tutumumuzdan habersiz gibi görünüyorlard›. Bizim ad›m›z›
yoksaymak için ellerinden geleni yap›yorlard›. Rahmetli Nurullah Ataç yaln›z
kendi dar çevresinde ve Orhan Veli etraf›nda yaygara kopar›yordu.
Bu devredeki edebiyat çal›ﬂmalar›m›z›n yararl› oldu¤u kan›s›nday›m. Buna ra¤men onlar›n bu tavr› yüzünden
bir çok yetenekli genç körelip gitti. Hatta denebilir ki Nurullah Ataç ve arkadaﬂlar› bu devrede bizim bu s›n›fsal
karﬂ› koymam›za, güçlenmemize, bilemeden yard›m etmiﬂlerdir.
O günkü tavr›m›z›n sadeli¤i ortadad›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 parças›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 faaliyetler bunlar›n aras›ndayd›.
Hat›rlad›¤›ma göre, o zaman dernek, içlerinde ben de olmak üzere, sekiz on üyesi bir ‹stanbul Ankara aras›nda yürüyüﬂ tertip etmiﬂti.
Bu Ankara ‹stanbul yolculu¤u beﬂ alt› gün sürdü ve tamamland›.
Derne¤in bir çok yap›c› iﬂe yönelmesi, Ankara çevresinde bulunan ›rkç› Turanc›lar› rahats›z etmeye baﬂlad›. Dernek fakülte ve Ankara
çevresinde yayg›nlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. Bu nedenle ›rkç› Turanc›lar derne¤in gidiﬂine karﬂ›
bir tak›m eylemlere giriﬂtiler. Gösteri yapmaya
baﬂlad›lar. Derne¤in y›k›lmas› etraf›nda tehditler 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 arkadaﬂ biri Melahat Kürﬂal, di¤eri Nural ve ben,
Mehmet Kemal ﬁevki Akﬂit tevkif edildik. Gerekçe olarak dernek üyelerinin komünizm propagandas› yapt›klar› ileri sürülüyordu. Bu yüzden
tutukland›k. Ankara cezaevine götürülüp t›k›ld›k.
Üç ay devam eden sorgudan sonra hiç kimseyi mahkum edemediler. Hepimiz beraat ettik.
Böylece üç ay boﬂu boﬂuna geçti.
Bu devre hapishanede bir kaç tane ﬂiir yazd›m. “Görüﬂmeci” isimli ﬂiir bu devrenin mahsulüdür. Görüﬂmeye arkadaﬂlar›m kendi ailemden k›zkardeﬂim gelirlerdi. Bu ﬂiiri daha sonra
“Görüs Günü” ad›yla yay›nlad›m.Gene bu devrenin an›s› olarak “Fakültenin Önü” adl› ﬂiir, bu
gösterilerden sonra yaz›lm›ﬂt›r.Bu ﬂiirde olaylar› günü gününe yans›tan en iyi bir ﬂiirimdir.
Bu s›rada memlekette büyük bir umut baﬂlam›ﬂt›r. Demokrat parti memleket için büyük
bir ümittir. Ve Türk halk› da Demokrat Parti
madrabazlar›n›n peﬂinden gitmektedir.
Benim kiﬂisel durumumsa, fakülteyi bitirmiﬂim, iﬂ ar›yorum. O zaman Milli E¤itim Bakan›
olan Tahsin Banguo¤lu benim üniversiteden hocamd›r. ‹ﬂ için müracaat ediyorum. Bana verilen 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 görevim 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 yeni görevime baﬂlad›m. Bu arada k›sa bir müddet için Denizcilik yurduna ve tekrar Kad›rga
Ö¤renci yurduna atand›m. Bu devre benim hayat›mda çok önemli bir devredir.
Bu devre 951 tevkifat›n›n baﬂlad›¤› devredir. 951 Tevkifat› ‹stanbul’da Ekim ay›nda baﬂlat›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 tutukland›m. O zaman kad›rga ö¤renci yurdunda bulunuyordum. Daha önce yurt binas›nda kald›-

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 bulabilece¤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¤raﬂ›yordum. Bu arada benim önemli yap›tlar›mdan 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 baﬂlam›ﬂt› ve ﬂiirin ilk m›sralar› dökülmeye baﬂlad›.
“Ve; zaman akar, zaman gecer, / Zaman zindan
icinde.” Dizeleriyle baﬂlayan ﬂiir kafamda ﬂekillenmeye baﬂlad›. Ve sonuçta otuz ﬂiirlik bir destan k›sa bir müddet içinde zannederim bir ay
içinde bitirmiﬂ oldum. Destan böylece tamamlanm›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› titizlik destan›n saklanmas›nda gösterilemedi. Ve eser tamamen bugün elimden
ç›kt›. Kayboldu. Bugün destan›n elimde
kalan parçalar› aras›nda sonradan,
Baslangic, uy kirpi kiz kirpi, bu Balaban`in dünyadan Göctügüdür, ve Kirtim
Kirt adl› son bölüm kalm›ﬂt›r.
Destan› birçok arkadaﬂ›m okumuﬂtur. 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› ranzada kal›yorduk. Bana dil bak›m›nda
çok yararlar› dokunmuﬂtur. Orhan Suda 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 Hilmi Ak›n, Arif Ünal (Ahmet Arif ) ve ayr›ca saz çal›ﬂmalar›na devam eden Ruhi
Su ve devlet tiyatrosundan ﬂimdi rahmetli 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› geçirmeye çal›ﬂt› ayn› hava içinde. De¤erli
bir gençti.
Süleyman Ege ile ‹stanbul sokaklar›n›, Beyaz›t’› kar›ﬂ kar›ﬂ her gün gezer dolaﬂ›rd›k. Adnan
Menderes’e karﬂ› yürütülen miting be gösterileri izlerdik. ‹ﬂte tam bu s›rada yani 28-29 Nisanda Beyaz›t’ta bir tak›m gösteriler yap›ld›.Ayn› gün de Turan Emeksiz’in öldü¤ü yahut ta ertesi gün Beyaz›t meydan› h›nca h›nç doluydu.
“Turan Emeksiz” adl› ﬂiirim bu devrede yaz›lm›ﬂt›r.
Bu gösteriler her gün devam ediyordu.
Bizler de birkaç iﬂçi arkadaﬂla habire Beyaz›t meydan›n›n etraf›nda dolan›p duruyorduk.
Bir gün evimden al›narak götürüldüm. Olaylardan korkan eski yöneticiler, ve Ankara S›k›yönetim Komutanl›¤› bir liste yapm›ﬂ. Bu listede
ad›m›z vard›. Tutukland›k. Bizim kendi istedi¤imiz bir yere ama s›k›yönetim d›ﬂ›nda herhangi
bir bölgeye gitmemiz teklifi yap›ld›. Ben o zaman, kendi memleketim diye, bildi¤im ülke diye
ve bunca uzun süren hapislik ve sürgünden
sonra biraz nefes al›r›m diye Erzincan’› seçmiﬂtim. 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 sevinmez göründülerse de, ço¤unlukla kendi halk›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 günlük gazete ç›karmaya baﬂlay›nca ben de iﬂ için
müracaat ettim. O zamanlar için küçük bir parayla gazetenin düzeltmenlik görevine baﬂlad›m.
Bu gazete küçük trajl› bir reklam gazetesiydi. Bir ara ‹smail Gençtürk isimli genç bir delikanl› da bize yard›mc› olarak yan›ma verildi. ‹smail Gençtürk herhaliyle bir memleket çocu¤u
oldu¤u belliydi. Biz onunla alt› ay kadar beraber çal›ﬂt›k. Nihayet gazete 963 y›l›na do¤ru kapand›.
Bu arada bozulan sa¤l›¤›m›n tedavisi için
kapl›calara gittim. Haymana, K›z›lcahamam ilçelerindeki kapl›calardan ﬂifa arad›m.
Gazete kapan›nca yeniden iﬂﬂiz kald›k. Pablo 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›yordu. Neruda çarp›c› ve büyük bir ozand›r. Dün-
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¤›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 hapishane olarak kullan›l›yordu. Teker teker o günün devrimcileri ve demokrat fikirli gençleri
alel acele tutuklan›yordu.
Aﬂa¤› yukar› tevkifat için bütün haz›rl›klar
bitmiﬂ olacak ki, büyük darbe indi. TKP Tevkifat› 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 insanl›k d›ﬂ› iﬂlemler yap›ld›. Ve sonuçta yüz altm›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 hapishaneden tan›d›¤›m insanlar da savunmalar›n› kendileri verdiler. Epeyce direndik. Fakat sonuç olarak 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›rlam›ﬂt›m. Yap›lan isnatlar› reddettim. Baz› arkadaﬂlar›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 sonuçland› ve herkesi ceza evlerine da¤›tt›lar.
‹lk topland›¤›n›z yer ‹stanbul 1. ﬁubeden
sonra Harbiye cezaevine, tekrar ‹stanbul 1.ﬁubesine ve Y›ld›z’daki Güvercinlik ad› verilen eski bir binada tutuklu kald›k. Böylece iki y›l 1.ﬁube bir y›l da ............
‹leri cezaevleri statüsüne göre bütün Türkiye 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 geçirdik.
Bu arada içerde, bir çok kanunsuz iﬂlemlerin 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 ellerimizden kelepçeli olarak getirildik. Siyasi ko¤uﬂa yerleﬂtirildik. Adana’da Zeki Baﬂt›mar, Mihri
Belli, ﬁevki Akﬂit de bulunuyordu.
Yedi y›l Adana’da tamamland›. Adana cezaevinden sürgün yerime gönderilmek üzere sal›verildim. Sürgünü geçirece¤im Çorum’un Sungurlu kasabas›na geldim.
Her gün Sungurlunun bir karakolunda ‹s-

yay› ve insanlar› seven birisi. Baﬂ›ndan da büyük olaylar geçmiﬂtir. Gizli yaﬂad›¤›, sürgünde
kald›¤› y›llar olmuﬂtur. Büyüklü¤ü biraz da buradan 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›zland›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 çal›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¤imiz 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 Efsaneleri adl› bir dizisi vard›. Çin, Hint, Eski M›s›r
gibi dünya uluslar›n›n masal efsane kolleksiyonlar›n› çevirdim. Yedi sekiz kitap tutuyordu.
Bas›lmak üzere haz›rl›klar yap›lm›ﬂt›. Ekonomik
s›k›nt›lar baﬂgösterince, kendi köyüme yerleﬂmem gerekiyordu. ‹stanbul’a veda ederek kendi köyüme yerleﬂtim. Kitaplar›n bas›l›p bas›lmad›¤› konusunda bilgi alam›yorum. Bir kaz›k
daha at›l›yor bize.
Her y›l k›ﬂ aylar›nda köyümde bulunuyordum. Yazlar› gezebilece¤im zamanlarda d›ﬂar›
ç›k›yordum. Ankara, ‹stanbul gibi ﬂehirlere geliyordum.
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 yaﬂam kavgas›ndaki gücünü kudretini ortaya koymas›ndad›r.
1940 y›l›na gelinen zamanlarda Türkiye’de
çeﬂitli sanat görüﬂleri varolmuﬂtur. Bilhassa
endüalist sanat biçimine karﬂ› ve toplumcu yan› olan cereyanlar bu devrede etkili olmuﬂtur.
Gayet tabi olarak bu toplumcu yan› kuvvetli
olan ak›m›n içindeydim. Ve içinde olaca¤›m. Hani 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, baﬂar›l› bir eseri meydana getirebilmek için önce
sosyal bir içerik, sonra da estetik bir k›l›f zorunludur.
Sosyal içeri¤i ve estetik yönü kuvvetli eserler 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 buradan gelmektedir.
Bir sanatç›n›n do¤ru, devrimci bir yönde
birﬂeyler verebilmesi için, pratik ve teori aras›ndaki iﬂbirli¤i daima gözönünde tutmas› gerekir. Dünyay› ve olaylar› ancak diyalektik metodun ›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 ﬂiiri ve sanat› sosyo-politik bir mücadelenin tan›mlay›c› araçlar› olarak görüyoruz.
Baﬂtan bak›ld›¤›nda as›l mesele, insan›n görüﬂlerinde kararl› olmas›n› meydana getirmiﬂtir. Sadece namuslu olmak da yetmez. Sonuna
kadar hem namuslu hem de sap›na kadar bilinçli olmak ﬂartt›r. Gerçek sanatç›, pazarl›klar›n, küçük hesaplar›n insan› de¤ildir ve olamazda.
ﬁimdi benim yapmak istedi¤im bir iﬂ var.
951 Tevkifat›n› yazmak. E¤er sa¤l›¤›m el verirse, ömrüm vefa ederse, 951 Tevkifat›n›n destan›n› yazaca¤›m. Bunun için kafamda baz› tasar›lar›m vard›r. E¤er bu iﬂi baﬂarabilirsem çok
mutlu olurum.
‹yi bir sanatç› olmak için önce, kendini halk›n› sevmesi daha do¤rusu bu halk›n içinden
bu halk›n en devrimci s›n›f›na ba¤l›l›k göstermesi içtenlikle bunu yapmak ﬂartt›r.
Hayat› tüm yönleriyle seveceksiniz.
‹yilik kötülükleriyle, pisli¤iyle, fakat seveceksiniz.
Suyunu, da¤›n›, topra¤›n›, çevreyi de kendisi kadar her ﬂeyini seveceksiniz. Bunu sevdi¤iniz 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 kutlar›m.
Ankara 1977 - 1980
Enver GÖKÇE

Enver GÖKÇE 19 Kas›m 1981 tarihinde
Ankara’da yaﬂama veda etti.
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“Egemenlerin korkusunu
daha da ço¤altmak gerek”
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 izleyegelmiﬂtir. Zihniyet dünyas› devrimcileﬂmemiﬂ, sistemin sundu¤u 'ayd›n' olma 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 biçimlerinde 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›rmalar vb. egemen sistem emaneti yaklaﬂ›m, yöntem ve araçlarla da, bu anlamda zihniyet dünyalar›yla da hesaplaﬂmak, devrimcileﬂmenin ideolojik
evrenine katk›da bulunmak gibi bir yaklaﬂ›m› öncelemektir. ‹deoloji-kültür alan›nda yaﬂanacak böyle bir devrimcileﬂmenin, hayat›n pek çok cephesine nas›l bir motivasyon sunaca¤› ise, aç›k olsa gerekir. Yani kendi
kavramlar›m›z›, yöntemlerimizi ve ifade araçlar›n› yaratmakta daha ›sral› 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 bask›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›lm›ﬂ öykülerden oluﬂan bir kitap. Cezaevinden ç›k›nca ilk bask›s›n› yapm›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' anlatt›¤›m›zla ilgili eme¤imizin yaratt›¤› özel bir karﬂ›l›kla m›, bask›s› çok
Söyleﬂi: Mehmet Çetin
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 olduk. Bask›lar› k›sa sürede tükenen ve bu anlamda ilgiyle karﬂ›lanan bu
-Demokratik Gençlik Hareketi'nin gerçekleﬂtirdi¤i 9. Enternas- kitab› niye bu kadar uzun aral›klarla yay›mlad›¤›m› ise, hiç sormay›n.
yonal Y›lmaz Güney Kültür-Sanat Festivali'nde Jüri Özel Ödülü bu Çünkü soruldu¤unda, benim bile tebessümle karﬂ›lad›¤›m yan›tlar›m oluy›l size verildi. Bu konuya dair hissediﬂlerinizi bizimle paylaﬂ›r m›s›- yor.
n›z?
-Düﬂ yoldaﬂlar›m›n bu inceli¤ine teﬂekkür etmek öncelikli hissediﬂim. 'Mum, dibine ›ﬂ›k vermezmiﬂ' misali bir al›ﬂkanl›¤›n içinde durdu¤umuza göre, arkadaﬂlar›m›z›n bizi hat›rlamalar› ve eme¤imizi ödüllendirmeleri kuﬂkusuz ki sevindirici oldu. Dahas› da var:
80'li y›llarda, kuﬂat›ld›¤›m›z hapishane koﬂullar›ndan bir tür entelektüel 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 yar›ﬂmac› ne de jüri üyesi olarak kat›lmad›m. Bu sadece bana ait bir davran›ﬂ de¤ildi, de¤il. O y›llardan baﬂlayarak, sanat-edebiyat dünyam›zda biçimlenen muhalif çevrelerle, egemen sistemin yeniden üretilmesine katk› 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 ideolojik sa¤c›laﬂman›n etkileri bu devrimci tutumu k›smen zay›flatm›ﬂ görünse de, argümanlar da, tavr› sürdürenler de ortayerde. Bu, olanca kan kayb›na karﬂ›n hâlâ önemli bir kazan›m ve olanak, kan›mca.
Kapitalist yar›ﬂt›rmac› ahlakla böyle bir hesaplaﬂmadan gelen birimizin bu ödülü severek almas›n› nas›l karﬂ›lamal› o halde? Bunun da tart›ﬂmaya de¤er oluﬂuna karﬂ›n, kiﬂisel hissiyat›m; öncelikle, bu ödülün, sözünü 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. Kültürel gelene¤imizi yeniden kurma anlam›nda önem atfetti¤im bu davran›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›klar›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 bilmektedir zaten. Nitekim, 2004 Eylül-Ekim'inde, Adhk'n›n Avrupa çap›nda organize etti¤i 9 dolay›ndaki Y›lmaz Güney konulu söyleﬂilerde iliﬂkin yaklaﬂ›mlar›m›z› geniﬂ geniﬂ paylaﬂma f›rsat› da bulmuﬂtuk.

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

-Gençli¤in bu tür faaliyetlerinin yeni dönemde daha baﬂar›l› sonuçlar elde etmesi için ne tür görüﬂ, eleﬂtiri ve önerileriniz olabilir?
-Demokratik Gençlik Hareketi'nin, özellikle yak›n y›llardaki at›l›mlar›n› ilgiyle izledi¤imi, çaba ve emeklerinden ötürü kendilerine teﬂekkür
etti¤imi belirtmek ilk cümlem olsun isterim. Avrupa'daki bu at›l›m› besleyen Türkiye'deki Özgür Düﬂün Kolektifi'nin ufuk geniﬂletmeye iﬂaret
eden çabalar› ise ayr›ca ilgiye de¤er. Örne¤in geçen y›l sürdürülen ve bugünlerde de bir sempozyum olarak ‹stanbul'da gerçekleﬂtirilen 'Ayd›nl›k
Sorgular' projesi son derece anlaml› bir çal›ﬂma bana kal›rsa. Fizik nedenlerle sempozyuma kat›lam›yor olsam da, ve sorulara verdi¤im yan›tlar 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, ejderhayla mücadele ederken onun yöntem ve araçlar›n› kullan›rsan›z, niyetinizden ba¤›ms›z olarak siz de ona benzeyebilir, yani siz de ejderhalaﬂabilirsiniz. Demektir ki gelenek ya da sistemden ödünç ald›¤›m›z kimi yaklaﬂ›m, yöntem, kavram ve araçlara karﬂ› daha eleﬂtirel bir mesafede durmak gerekmektedir. Bu anlamda, ve mesela; 'ayd›n' kutsamas›ndan vazgeçmek gerekti¤ini düﬂünüyorum. A priori olarak 'muhalif' bir

haberdar oldu¤um o yazar ve benzerlerini biraz da önyarg›lar›yla yüzleﬂtirmek 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 aras›ndan 'Asmin' adl› öykü birincilik ödülüne de¤er bulundu. Ben de oturup bir güzel mektup yazd›m o yazara; onca k›nad›¤›, hatta aﬂa¤›lad›¤›
ve yoksayd›¤› bir hayat›n içinde duranlardan birine ödülü vermiﬂti çünkü, ama bilmeden! O dolay›mla da, kendisini vicdan›na, ya da bizim eskilerin deyimiyle 'ulu divana' havale ettim.
'At›m› Ba¤lad›m ‹¤de Dal›na' adl› yeni kitaba gelince; asl›nda, okuyanlar›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, kimisi 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›lmaz ﬂimdisine ve sonras›na dair devrimci müdahalalere, bir deneyim bilgisi 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› zamanda; 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 dile gelsin, dile¤indeyim.

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, paylaﬂmak 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 'hapishane edebiyat›' tan›mlamas› ve neredeyse k›namas›yla yok sayd›klar› günler. 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 üzmüﬂtü bizi. Derken, o günlerde, sözünü etti¤im o 'ayd›n' yazar›n da jüri üyesi oldu¤u bir öykü yar›ﬂmas› haberini okuyunca, oturup iki öykü yazm›ﬂt›m hemen. ‹ki öykü de, devrimci hayatlar› konu edinen, o hayatlara güzelleme niyetli öykülerdi. Ama, devrimci hayatlara karﬂ› önyarg›s›ndan

Do¤rusunu söylemek gerekirse, dünyan›n ﬂimdisini anlamaya, anlayabildi¤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 kat›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 kanaatindeyim. ‹liﬂkili oldu¤um toplumsal hayatta bunu yapmaya çal›ﬂmak
d›ﬂ›nda, kiﬂisel kimi u¤raﬂlar›m da, hep böyle bir mecraya akma dile¤indeler.
Yak›n dönem için bunu biraz daha somutlayacak olursak; de¤iﬂik gazete 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›klar›mdan oluﬂan K›rmancki ﬂiir kitab›m da yay›mlanm›ﬂ olacak. O vesileyle baharda bölgede olacak, ve kitaplar dolay›m›yla sohbetlerde bulunca¤›m. Yüz yüze yap›lan bu sohbetleri çok önemsiyorum. Ayr›ca, elektronik 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 gidiﬂte, muhataplar›yla meram›n da, olanak ve davran›ﬂlar›nda paylaﬂ›lmas›d›r. Herkesin, üzerine düﬂen sorumlulu¤u daha bir dikkat ve duyarl›kla
üstlenmesi fazlas›yla elzem gibi gözüküyor. Bilindi¤i gibi, egemen sistemin art›k tek tek muhalif konumlan›ﬂlarla fazla bir sorunu yok gibi. Onlar›n ana korkusu, bu muhalif duyarl›k ve çabalar›n birlikte hareket etmeleridir ki, ortak ça¤r›m›z egemenlerin bu 'korku'sunu daha da ço¤altmak
olsun, derim.
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Kültür Sanat

B‹L‹NMEZE DO⁄RU
gençyürek
Uykusunun en derin yerinden, bir gece yar›s›, onu bir telefonun sesi uyand›rd›. Yar› uykulu bir halde, eli ac› ac› ba¤›ran telefonu arad› buldu. Ahizeyi kula¤›na yaklaﬂt›r›p, "alo." dedi ürkek bir sesle.
Ahizenin öteki ucundaki ses onun bir an için kendine getirmeye yetti. Ses tan›d›k birine aitti. "Ne!" diye karﬂ›l›k verdi. "gecenin bu vaktinde mi?! ﬂaﬂalad›, elinde telsiz telefon oldu¤u halde, aya¤a f›rlay›p kalkt›. Konuﬂmuyor, yaln›zca kendisine söylenileni can kulayla dinliyordu.
Oda karanl›kt›. El yordam›yla, duvardaki elektrik düymesini arad› buldu. 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 suretine 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› yeni bitirmiﬂti. Kula¤›na yap›ﬂt›rd›¤› telefonu fark etti¤inde, indirdi yerine 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 gerekiyordu, 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›, neredeyse tüm vücudu ›sland›. So¤uk su titretti onu, ac› ac› gülümsemesine yol açt›... Rahatlad›¤›n› hissetmiﬂ, kendine gelir gibi olmuﬂtu. ﬁiﬂeden 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› önce, 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›klar›, odaya doluﬂtu. Oda biraz ayd›nlanm›ﬂ, yüzleri seçilir hale gelmiﬂti.
Tekrar yanlar›na iliﬂti. Önce kardeﬂinin saçlarﬂnﬂ sevip koklamaya baﬂlad›. ‹pek gibiydi saçlar›. Oradan ald›¤› bir tutam saç›, burnuna yanaﬂt›r›p koklad›, derin derin içine çekerek... E¤ildi annesinin yana¤›na hafif bir öpücük kondurdu, doyamad› bir kez daha...
A¤l›yordu, ac›s›n› içine gömmüﬂ, gözyaﬂlar› sessizce içine ak›yordu. Fazla dayanamay›nca, iliﬂti¤i yerden kalkt›. Odadan ç›kmadan önce 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, karanl›¤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, "Gitme,kal.!" diyordu adeta. Çabas› boﬂunayd›...
Anne yata¤›nda gözlerini s›k›ca kapatm›ﬂ, derin bir uykudaym›ﬂ gibi gösteriyordu kendini. O¤lunun baﬂ ucuna iliﬂti¤inden haberi vard›. Her ﬂeyi görüyor 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›. Birileri de ona... Güvendi¤i da¤lara çoktan karlar düﬂmüﬂtü. Hoﬂ O da karlar düﬂerken, 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›km›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 olmas›, 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 yaﬂamas›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 hemen ard›ndan sessizce kalkm›ﬂt›. K›z uyanmas›n diye de içinden dualar etmiﬂti. K›z› abisine bay›l›r, abisi de Ona... o¤luna görünmeden, onu u¤urlamak, gidiﬂini 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 etmeye yanaﬂmayan belediye görevlilerine k›zd›, küfretti hatta. Sokak lambalar›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, erken 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 gibiydi.
O¤lunun siluetini zar zor seçebiliyordu.Sonra göremez oldu. Valizinin tekerlerinin sesi, gecenin yüre¤ine yaln›zl›¤›na kar›ﬂ›p yitip gittikten sonra, sakland›¤› 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›klar›na son bir kez bakmak istedi. Sokak karanl›kt› hala. Sokak lambas›n›n ﬂimﬂek gibi yan›p çakmas›ndan,evleri bir görünüyor, ard›ndan hemen kayboluyordu. Bo¤az›na bir ﬂeylerin dü¤ümlendi¤ini hissediyordu. ‹çinden a¤lamak, isyan etmek istiyordu. O yaln›zca a¤lamay› seçti. S›rt›n› duvara verdi, evini, soka¤› 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 daha 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...

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

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 filizlenir boy verir. Sevgisiz insan, kuru bir a¤aca benzer. Do¤ruluktan, iyilikten, paylaﬂmaktan uzaklaﬂ›r. Belirsiz bir gelece¤e yönelir.
‹nsan sevince, sevilince yaﬂam›n tad›n› bulur. Sevgiyi eken insan, ilkbahar 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 derler "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-romanlar, 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 gerektirmektedir.
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 besleyemezsek, 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

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!!!

ürünüdür. Biz buna karﬂ›y›z. Ve bu tür sevgiyide red ederiz.
Çünkü sevgi, fedakarl›k, mütevaz›l›k, özlem, istek, ac›, sevinç, 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 intihar...gibi merazi ve arabesk yaklaﬂ›m ve tutumlardan uzak tutmakt›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...
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Kad›n

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›.

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

‹sviçre
ADKH ve AT‹K Yeni Kad›nla birlikte aç›lan foto¤raf stand›nda Almanca ve Türkçe bildiriler da¤›t›ld›.Ayr›ca Almanca ortak imzal› aç›lan pankart›n yan›
s›ra ortak sloganlarda at›ld›.

Frankfurt
Hollanda
18 Kas›mda aç›lan standa Hollanda'da ﬂiddete u¤rayan kad›nlar›n resimleri sergilendi.Türkçe ve Hollandaca 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.Gelenekselleﬂen 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 Paris, Kültürel Atölye Derne¤i ﬁiddete karﬂ› ortak bir
konferans örgütledi.Divan Seçimi ve Dia gösterimiyle baﬂlayan konfersta ﬂiddetin k›sa tarihi, Cinsel ﬁiddet , 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› teblihlerelebak›ﬂ aç›lar›n› geniﬂ bir ﬂekilde sundular.

18 Kas›mda Avrupa Demokratik Kürt Kad›n Hareketinin Organize etti¤i yürüyüﬂe ADKH'de yer ald›.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 Hareketi çal›ﬂanlar›n›n kitleye aç›k sürdürdü¤ü çal›ﬂmas›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, Alman 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.

Hamburg
3 Aral›k tarihinde ADKH'nin organize etti¤i AG‹F
ve Kad›n s›¤›nma evinde (Frauen Helfen Frauen) çal›ﬂan Oya Cüre Tunca'n›n da kat›ld›¤› bir panel organize edildi. ADKH Hamburg komitesinin haz›rlad›¤›
sinevizyon ilgiyle izlendi.Pnelde kad›na yönelik ﬂiddet ve kad›n s›¤›nma evleriyle ilgili bilgiler verildi.Canl› atmosferde süren panelde de¤iﬂik bak›ﬂ aç›l›ar›yla tart›ﬂmalar sürdürüldü.Toparlama bölümünde
ADKH temsilcisi Kad›n hareketini tan›tarak örgütlenme ça¤r›s›nda bulundu.

Tarihimizden Ö¤renelim
Geçmiﬂin deneyim ve birikimlerini gelece¤e taﬂ›ma, ö¤renme ve ö¤retme gelene¤inin bir parças›y›z. Kad›n Hareketi olarak Tarihin bir kesitinde Kad›n Hareketlerinin mücadelesinde yer alan yada bir biçimde
katk›da bulunan Kad›nlardan ö¤renmek gerekti¤ine inan›yoruz. Mitolojideki kad›ndan 1800 y›llarda Ortaça¤ döneminden, 1900'lü y›llarda kad›n haklar›na katk›da bulunan kimi
sembol kad›nlar› anlatmaya çal›ﬂaca¤›z. 15 Ocak Rosa Luxsemburg'un
Ölüm y›ldönümü vesilesiyle baﬂlam›ﬂ olduk.

Hayat›
1871 y›l›n›n (baz› kaynaklara göre 1870) 5 Mart'›nda Yahudi bir ailenin çocu¤u olarak Polonya'da do¤du.Aile yaﬂam›nda Leh ve Alman
kültürü hakimdi. Roza küçükken geçirdi¤i bir kalça rahats›zl›¤›na konulan yanl›ﬂ teﬂhis sonucu, yaﬂam boyu
aksak yüremek zorunda kal›yor. Onyedi yaﬂ›nda Varﬂova K›z Lisesini
bitirdi. Daha genç yaﬂlar›nda sosyalizmle tan›ﬂt› ve dönemin solcu gruplar›nda yer ald›.. 1889'da Çarl›k polisinin elinden kurtulmak için ‹sviçreye kaçt›.Varﬂova'ya ancak on alt› y›l
sonra dönebildi.1889 y›l›nda Zürih
Üniversitesi'ne girdi. Burada felsefe,
tarih, politika, ekonomi ve matematik ö¤renimi gördü, hayat›nda büyük
etki b›rakacak isimlerle tan›ﬂt›.
1890 y›l›nda tan›ﬂt›¤›( daha sonra yaﬂam›n› paylaﬂt›¤›) Leo Jogiches'la birlikte Polonya Marksist ‹ﬂçi

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

Partisi olan SDKP'yi kurdular.Kitle
karﬂ›s›nda yapt›¤› ilk konuﬂma, Sosyalist Enternasyonalin 3.Kongresindeki konuﬂmas› bir olay olarak nitelendiriliyor ve Rosa bir y›l sonra
SDKP'nin yay›n organ› olan ‹ﬂçi Davas›'n›n(Sprawa Robotnicze) genel
yay›n yönetmenli¤ine getiriliyor. Bu
s›rada Zürih'te ö¤renim görmeye devam eden Rosa 1898 y›l›nda doktoras›n› tamamlad›. Özgür bir Polonya
için çal›ﬂmalar›na devam etse de,
onun kafas›ndaki tabloda Almanya,
Avusturya ve Rusya'da devrim gerçekleﬂti¤i taktir de Polonya özgür
olabilirdi..
Luxsemburg Almanyada mücadele etmeye karar vermiﬂti.Ancak Almanya'ya giriﬂ yapabilmesi için sahte
evlilk yaparak Rosa Lübeck soyismini 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. Burada Bebel, Kautsky, Clara Zetkin'le
dost oldular.1900 y›l›na gelindi¤inde
Luxemburg'un fikirleri tüm Avrupa'da sosyalist çevrelerde büyük yank› 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 ediyordu. 1904 ile 1906 y›llar› aras›nda
siyasi faaliyetleri ve görüﬂleri yüzünden üç kez hapse girdi. Bu hapis cezalar›n›n hiçbiri onu y›ld›rmad› faaliyetlere devam etti. SPD'nin e¤itim

merkezlerinde Ekonomi ve Marksizm ö¤retmeye baﬂlad›.

Rosa Luxemburg
Savaﬂ›n baﬂlamas›yla esen milliyetçi rüzgar SPD'nin de milliyetçi bir
davran›ﬂa girmesine neden oldu, bu
Luxemburg'un fikirlerine karﬂ›yd› ve
partiyle olan tüm iliﬂkisini kesti.Milliyetçilik karﬂ›t› olmas› Rosa'de enternasyonalist anlay›ﬂ› geliﬂtirmiﬂti.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 Internationale grubunu kurdu. 1 Ocak
1916'da bu grubun ad› Spartaküs Birli¤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›. Faaliyetlerine devam eti ve Liebknecht ile
birlikte Alman Komünist Parti'sini
kurdu. 15 Ocak 1919'da Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Wilhelm Pieck, tutukland›lar, Pieck kaçmay› baﬂar›rken Luxemburg ile Liebknecht yedikleri darbelerle bilinçlerini kaybettiler. Ayn› gün, Luxemburg ölene kadar dövülmüﬂ ve ölü
vücudu nehre at›lm›ﬂ, Liebknecht de
baﬂ›ndan yedi¤i kurﬂunlarla öldürülmüﬂtü.
Luxsemburg hem kadn olarak
hemde Musevi olarak eziliyordu.Gençlik y›llar› Çarl›k döneminde
zorla Ruslaﬂt›rma politikas›na karﬂ›

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 oldukça Demokraside tart›ﬂ›lan bir sorundur.Tarih boyunca
hep birileri iktidar olmuﬂtur.Ve bu iktidar›n› korumak için çeﬂitli 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 dengesizlikler karﬂ›s›nda alt olarak ifade edebilece¤imiz sömürülenlerinde bir tak›m itirazlar› sözkonusudur. Bu itirazlar toplumun niteliksel dönüﬂümlerine göre farkl›l›klar ifade etsede özünde
ayn›d›r. Örne¤in feodal toplum döneminde s›n›f farkl›l›klar›ndan 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.Biçim farkl› ama öz ayn›d›r. Kad›n sorunuda bu ﬂekliyle ele al›nmal›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 aﬂamada sistem taraf›ndan sömürülürken ayn› zamanda erke¤inde sömürü ve bask›s› alt›ndad›r. Kad›n›n cins olarak sömürülmesi köleci toplum olsun, feodal toplum olsun, kapitalist
toplum olsun sürekli kendisini koruyan ve de¤iﬂmeyen bir çeliﬂkidir. 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 kere 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› mücadele yürüttü¤ü zaman ayn› zamanda aile-özel mülkiyet ve devlet 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 kad›n›n özgürleﬂmesi gerçekleﬂmiﬂ olmayacakt›r. Ve kad›n sorunu 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 çözüm yollar›n›n aran›ﬂ› bu günkü toplumlar aç›s›ndan demokrasinin 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›yoruz. Berna Ünsal geçen y›l Ateﬂ Böce¤i program›na kat›ld›¤›n-

da, kad›n›n özgürlük ve kurtuluﬂ mücadelesinin tek tek bireylerle de¤il, örgütlü mücadeleyle olaca¤›n› dikkat çekmiﬂti. Geçen bir y›l içinde Demokratik Kad›n Hareketinde ne gibi de¤iﬂmeler, geliﬂmeler oldu?
‹DKH: Öncelikle Berna Sayg›l› Ünsal yoldaﬂ›m›z› ve di¤er
devrimci önderleri bizde buradan birkez daha sayg›yla an›yoruz. Berna yoldaﬂ›m›z›n ADKH kurulmas› noktas›nda çok büyük emekleri vard›r. Asl›nda Berna kad›n hareketimizin temelini att› ve bizde bu gün bu temel üzerinde ﬂekillenmeye çal›ﬂ›yoruz. Temmuz 2002’de ADKH kurulmas› perspektifi önümüze konuldu. Bu perspektif bir broﬂür ﬂeklinde Avrupan›n hertaraf›na da¤›t›ld›. Bernan›n aram›zda oldu¤u dönemlerde örgütsel 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 kuruluﬂ kurultay›m›z› yaparak ADKH y› giriﬂim aﬂamas›ndan ç›kar›p kad›n Hareketi aﬂamas›na getirmekti. Kurultay›m›za kadar
Avrupan›n çeﬂitli ülkelerinde tan›t›m toplant›lar› ve komiteleﬂme çal›ﬂmalar› yürüttük. Çeﬂitli tarihsel süreçlere iliﬂkin bir
tak›m eylemlilikler gerçekleﬂtirdik. Ayn› zamanda bu çal›ﬂmalar neticesinde 10 Haziran 2006 ta kuruluﬂ kurultay›m›z› gerçekleﬂtirerek kad›n örgütlülü¤ümüzü giriﬂim aﬂaﬂmas›ndan
hareket aﬂamas›na taﬂ›d›k. Ve ﬂu anda Avrupada kad›n hareketi 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›nda 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 resimlerini 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 erdirilmesinde 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¤ünün 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 kurumlar›n›n talepleri bizimde taleplerimizdir. Feminist kad›nlarla
kendimizi karﬂ› karﬂ›ya getiremeyiz. Demokratik Kad›n Hareketi kad›nlar›n Anti-Emperyalist, Anti-Faﬂist ve Anti-ﬁövenist
mücadele örgütüdür. Yani karﬂ› devrime hizmet etmedi¤i sürece her dinden, kültürden, renkten, düﬂünceden kad›nlar›n
ortak örgütüyüz. Bizim içimizde de feminist kad›nlar yer alabilir ve birlikte mücadele edebiliriz. Demokratik olarak sayd›¤›n›z talepler bizimde taleplerimizdir sahipleniyoruz.

neklerinin” de kendilerine verilmesini istiyorlard›.Polonyal› kad›nlar› bunaltan gelenekçi bask›lar kiliseyi, gelene¤i ve toplumu karﬂ›lar›na almas›n› sa¤lad›..Musevilere karﬂ› artan ›rkç› 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›nlar için hemde Museviler için kurtuluﬂlar›n›n önemli ad›mlar›yd›.Baﬂ
kald›ran ve simgeleﬂen Polonyal› kad›nlar Luxsemburgun gençlik döneminin bir parças›yd›.
Luxsemburg, kad›n haklar›n›n
örgütlü mücadelesini sürgün y›llar›nda ö¤rendi.Almanyada geçirdi¤i y›llarda August Bebel ve Clara Zetkin
sosyalist kad›n haklar›na iﬂçi hareketleri kadar önem veriyorlard›.Ancak Lukxsemburg 1915'e kadar “insanlar›n cinsiyetlerine göre ayr›lmamas›, sömürenlere karﬂ› ortak bir
cephe oluﬂturulms› gerekti¤ine olan
inanc› onun kad›n hareketi konusundaki tutumunu belirler.Onun aç›s›n-

dan cinsiyet ayr›m›;s›n›f,›rk yada
milliyet ayr›m› gibi Uluslar aras› proletaryay› bölen zararl› bir parçalanmadan 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 olarak 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› tan›mam›z› sa¤l›yor.Eﬂi Jogiches'le
olan yaz›ﬂmalar›nda belirgin olarak
görülen kendine güveni, saatlerce çal›ﬂma ve üretme enerjisi,zekili¤i ve
iktidar h›rs›.Bu özellikleriyle birlikte
h›zla geliﬂen baﬂar›s› eﬂiyle iliﬂkilerinde iktidar çat›ﬂmas›nada dönüyor..Günümüzde de devrimci kad›nlar›n ve erkeklerin iliﬂkilerinde bu çat›ﬂmalar yaﬂnmakata.Mülkiyet iliﬂkilerinin aﬂ›lmas›, insanlaﬂma sürecinin yaﬂanmas›da ancak insan›n insanla olan iliﬂkisideki devrimle
mümkün olacakt›r.

örgütlenmeyi getiriyordu. “Polonya'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.Toplumsal konumuna göre kad›ndan ya
kendine uygun bir erkekle topraklar›n› birleﬂtirmek yada toprak iﬂleyecek çocuklar do¤urmak amac›yla ya- Eserleri
rarlanm›ﬂt›.Polonya folklorunda ve • Gesammelte Werke (“Toplu Çal›ﬂmalar›”), 5 cilt, Berlin 1970-1975.
belki de gerçekte, ilk “özgürleﬂen” • Gesammelte Briefe (“Toplu Mektuplar›”), 6 cilt, Berlin 1982-1997.
kad›n, kocas›n› zehirleyerek ekono- • Politische Schriften (“Politik Yaz›lar›”), 3 cilt, Frankfurt am Main 1966
mik ve dolay›s›yla kiﬂisel,ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›ﬂ bir duldu.” Kilisenin Türkçeye Çevrilmiﬂ Kitaplar› ve Yaz›lar›
Spartakistler Ne istiyor? (Belge Yay›nlar›, 1979)
bask›s› alt›nda ezilen Polonyal› kaKitle Grevi, Parti ve Sendikalar,(Z Yay›nlar›, 1990)
d›nlar bireysel özgürlük savaﬂ› verHapishane Mektuplar›, (Boyut Yay›nlar›, 1986)
mekteydiler.Polonyan›n ba¤›ms›zl›¤›
Sevgiliye Mektuplar ( Kaynak Yay›nlar› 1984)
Sermaye Birikimi (Alan Yay›nlar› 1986)
için 1863 ayaklanmas›n›n tek destekRus Devrimi (Verso Yay›nlar› )
çileri davas›na inanan museviler de‹ktisat Nedir (Belge Yaynlar› 1987)
¤ildi.Bu ayaklanma ayn› zamanda
Ulusal ‹ktisada Giriﬂ (Belge Yay›nlar›)
“Kad›nlar Savaﬂ›” olarakta an›l›Sosyal Demokrasinin Bunal›m› (Belge Yay›nlar›)
yor.Kad›nlar sadece kad›nca özellikUlusal Sorun Üstüne (Belge Yay›nlar›)
leri de¤il “çal›ﬂma ve düﬂünme yeteSosyal Reform mu Devrim mi? (Belge Yay›nlar›)
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Gençlik

ULUSLARARASI GENÇL‹K KONFERANSINA G‹DERKEN
Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi olarak bu aralar siyasal gündemimizi 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 günümüzün 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 sorumluluklar›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 düﬂmektedir. Lübnan sald›r›s›yla k›zg›nlaﬂan emperyalist çeliﬂkiler Ortado¤u özgülünde kendisini fiili iﬂgallerle gösterirken bu seneryonun baﬂ aktörü
ABD, hem yerel güçleri hizaya çekmeyi öngörüyor hemde git gide kutuplaﬂan emperyalist kamplara karﬂ› hala dünyan›n "jandarmas›" oldu¤unu kan›tlamaya çal›ﬂ›yordu. Latin Amerika'daki milyonlar›n öfkesi, Avrupa 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 Halk›n›n ﬂanl› direniﬂi, ayr› ayr› co¤rafyalarda dünya gericili¤ine karﬂ› indirilen 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¤ini yaratmak için tarihi bir önem arz etmektedir.
Dünya gericili¤ine karﬂ› hiçbir mücadele seyri düz bir rota sergilememiﬂtir. 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 veren ideolojiyle alakal› oldu¤u kesindir fakat, mevcut hareketlerin sürekli güce dönüﬂtürülmemeside yaﬂanan baﬂka bir tahribat olmuﬂtur. Lakin
insan›n güzelden yana olan tarihi bize ezilen halk y›¤›nlar›n›n zincirlerinden baﬂka kaybedecek birﬂeyleri olmad›¤›n› defalarca kan›tlad›. S›n›flar tarihinin çirkin araçlar› olan örgütlerin, s›n›fl› toplumu aﬂma mücadelesi gere¤i, örgüt ayg›t›, bugün bizi ortak sorunlar üzerinde daha güçlü 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 koordinasyon 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 çekice, milyonlar›n gücünü aksettirebilmektir.
Uluslararasi konferans bir çok ülkeden gelen gençlik organizasyonlar›n kat›l›mc›lar›yla birlikte ortak sorunlar›m›za ortak çözümlemeler yaratmak için çetin bir tart›ﬂma platformu olacakt›r. Konferans›m›z yar›nlara sa¤lam ad›mlar atabilmenin zorunlu kavﬂa¤›nda anti-emperyalist bilinci, demokratik kitle örgütü saflar›nda neo-liberal politikalar›da mahkum ederek ilerleyecektir. Tüm kat›l›mc›lar kendi s›n›f düﬂüncelerini gere¤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 olacakt›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 gerekse saflar›m›zda bulunan baz› genç yoldaﬂlar›m›z›n siyasal gerili¤i, enternasyonal konferans›n uluslararas› koordinasyona dönüﬂmesini yads›makta, pasif tav›r sergilemektedirler. Kimi yoldaﬂlar ise bunun "güç sorunu" oldu¤unu söylemekteler. Biz ise siyasete önderlik eden do¤ru çizginin nicel duruma ra¤men geliﬂmeleri iyi analize ederek toplumsal deneyimler süzgecinden geçirip geniﬂ halk gençli¤inin prati¤iyle bütünleﬂtirdi¤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›larla selamland›.Gösterilen belgesel filmden sonra festivalin yar›ﬂma bö- n› muzaffer k›labildi. Sosyalist Gençlik Enternasyonali içerisinde II enlümüne geçildi. Birbirinden degerli Juri üyelerinin önünde emeklerini ternasyonalin ihanetine karﬂ›, devrimci tavr› örgütleyen yine nicel olarak
sahneleyen, kat›l›mc›lardan dereceye girerek ödül alanlar ﬂöyle s›raland›: di¤er gençlik örgütlerinden "güçsüz" olan ‹sviçre, ‹talya, Macaristan v.b
gibi gençlik örgütleride az›nl›ktayd›. 130 bin kiﬂilik üyesiyle Alman SosTiyatro Dal›
yalist Gençlik Birli¤i ise (sol devrimci kanat hariç) "anavatan savunmas›" ad› alt›nda emperyalizme yedeklendi. Geçmiﬂin zengin tecrübelerini
Tiyatro Atelye (Ludwigsburg)
kendine ›ﬂ›k edinen ADGH, birlik noktas›nda yakalad›¤› niteliksel seviDemir Tiyatro (Fransa)
yeyle, do¤ru siyasal çizgi önderli¤inde konferans› baﬂar›l› k›lacak atmosYanki Tiyatro (Düsseldorf)
feri sa¤layaca¤› gibi, koordanisyonuda ayn› kararl›l›kla dost kurumlarla
En iyi Seneryo: Domane Dersim
olusturaca¤›ndan kimsenin kuﬂkusu olmas›n.
Konferansa koﬂullar› gere¤i kat›mlamayanlar yada bizim koﬂullar›En iyi Bayan oyuncu: Burcu Geyik
m›zdan kaynakl› ulaﬂamad›¤›m›z birçok anti-emperyalist organizasyonEn iyi Erkek oyuncu: Tuncay Arslan
lar mevcut. ﬁüphesiz tüm kurumlar›n kat›lmamas› büyük bir eksiklik oldu¤u gibi, gelece¤i örgütlemeninde engeli de¤ildir. Hedefimiz konferans
Halk Oyunlar›
sonras› kurulacak olan koordinasyonla birlikte, berrakl›¤› sa¤layarak
Kardelen Halk Oyunlar› Ekibi (Ludwigsburg)
yayg›nlaﬂmak olacakt›r.
Uluslararas› konferans amperyalist haydutlar›n "demokrasi" ç›¤›rtAcot Halk Oyunlar› Ekibi (Fransa)
kanl›¤› alt›nda iﬂgal, katliam, sömürü ve kültürel engizisyon yaratt›¤›
Iran Halk Oyunlar› Ekibi (Fransa)
yerkürede, umudu örgütlü mücadeleye dönüﬂtürmek için start alm›ﬂt›r.
Hedefimiz büyük; biz dünyay› istiyoruz. Bir avuç gerici az›nl›¤›n milyarMuzik Grubu
larca insan›n gelece¤ine kara çalmas›n› son bulmas› için; ulusal bask›,
Lale ve Grubu
kast, cins, sinir, s›n›f ayr›m›n›n ortadan kalmas› için savaﬂmay› seçiyoMelek-Songül-Seda
ruz. Bu meﬂakkatli yolu bizimle ad›mlayanlarla birlikte, insan› merkezine alanlara sesleniyoruz.
Alican-Canan-Burcu-Erdem
Umudun gençli¤i olun! Gelece¤in gençli¤i olun! Gençlik gelecek gelecek ellerimizde....

ADGH’nin düzenlemiﬂ oldu¤u 9. Enternasyonel,
Devrimci Sanatç› Y›lmaz Güney Gençlik KültürSanat Festivali baﬂar› ile sonuçland›.

Almanya'n›n Frankfurt kentinde düzenlenen festivalimize Fransa, ‹sviçre, Avusturya ve Hollanda'n›n yan› s›ra Almanya'n›n bir çok kentinden 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 festivalimize 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 olaylara kat›l›m› ve bu devrimci mücadelede oynad›g› rolünü konu alan belgesel kat›l›mc›lar taraf›ndan ilgi ile izlenerek ayakta alk›ﬂlanarak, slogan-

Solo

Deniz Dogan
Bar›ﬂ Batur
Cihan Özkaya ve Cem Ölmez (Paylasti)

AVRUPA DEMOKRAT‹K GENÇL‹K HAREKET‹

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, Civcivler Tiyatro Ekibi'ne ve Küçük Kardelenler Halk Oyunlar› Ekibi'ne özel
baﬂar› ödülleri lay›k görüldü. Juri Özel ödülü de Juri tarafindan ﬁair Mehmet Çetine lay›k görüldü. Hery›l gerçekleﬂtirilen Yilmaz Güney Genclik
Kültür-Sanat Festivalinin bu y›lk› festival özel ödülünü, gectigimiz aylarda bir komplo sonucu tutuklanan BEKSAV yöneticisi ve Emekci Kadin-

lar dernegi üyesi Çicek Otlu ya verildi. 25 Kas›m Dünyada kad›na yönelik ﬂiddeti protesto gününde yap›lan festivalimiz, Çicek Otlu ﬂahs›nda,
verili düzen tarafindan kad›na karﬂ› uygulanan bask›, ﬂiddet, cinsel tacize dikkat cekmek için verilen ödülü almak için sahneye gelen AG‹F kad›n kollar›ndan bayan bir arkadaﬂ›n yapt›g› konuﬂma çoﬂkuyla alk›ﬂland›. Ayr›ca buy›l ilk defa festivalimizde güzel sanatlar dal›nda aç›lan sergiye bircok ressam resimleriyle kat›l›rken amatör fotograf sergisi seramik, 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 Leventoglu, Kizil Blok(Italya) birer mesaj yoll›yarak festivalimizi selamlad›lar. Ayrica Su TV Avrupa Genel Yay›n Yönetmeni Suna Canan ve Ekibinin yan› s›ra, Özgür Politika, Demokratik Gündem gibi yay›n kuruluﬂlar›da festivalimize katilarak destek sundular. Gece gec saatlere kadar süren festival yap›lan ödül töreniyle büyük bir baﬂar›yla sonuçland›.
Avrupa Demokratik Genclik Hareketi Merkezi Komisyonu

28 Kas›m 2006

16

