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Yazısı sayfa 3´te

Hayat›n› çocuklu¤undan beri devrimci
mücadelede sürdürmüfl olan Kekil
Demirel’i, uzun süredir tedavi gördü¤ü
hastanede, 19 Eylül sabah› ölümsüzlü¤e
u¤urlad›k. 

Devrimci Dostumuz 
Kekil Demirel’i 

Ölümsüzlü¤e U¤urlad›k!Gençli¤in bafll›ca temel
haklar› olan bar›fl içinde
yaflama hakk›, ifl hakk›,
meslek hakk›, e¤itim hakk›,
erkek ve k›zlar›n eflitli¤i
hakk›, ›rkç›l›¤›n ve faflizmin
olmad›¤› bir ortamda yafla-
ma hakk›, temiz bir do¤ada
yaflama hakk›, demokrasi
ve kat›l›mc›l›k hakk›, kendi
yaflam›n› kendin belirleme
hakk› gün geçtikçe daha da
tehlikeye at›lmakta, sömü-
rülmekte ve tamamen
unutturulup yok edilmeye
çal›fl›lmaktad›r. Bu nokta-
da gençli¤in en önemli gö-
revlerinden biri bu haklara
sahip ç›kmakt›r

devamı sayfa 30´da devamı sayfa 2´de
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Mülteci Haklar›na Sald›r›*
Hayat›n› çocuklu¤undan beri

devrimci mücadelede sürdürmüfl
olan Kekil Demirel’i, uzun süredir
tedavi gördü¤ü hastanede, 19 Ey-
lül sabah› ölümsüzlü¤e u¤urla-
d›k. 

Kekil Demirel 1 Ocak 1956 ta-
rihinde Dersim’de do¤du. Dersim-
de büyüyen Kekil, küçük yaflta
devrimci mücadeleyle tan›flt›.
TKP-ML Hareketi saflar›nda dev-
rici mücadelesini sürdüren Kekil,
12 Eylül’de göz alt›na al›n›p, Ela-
z›¤ cezaevinde faflist cellatlar›n ifl-
kencelerini devrimci durufluyla
bofla ç›kard›. Bir dönem cezaevin-
de yatt›ktan sonra, tahliye olur
olmaz kald›¤› yerden devam etti
mücadelesine.

1990 y›l›nda yurtd›fl›na ç›kan
Kekil Demirel, mücadelesini bu-
rada sürdürür. 1998 y›l›nda tek-
rar Türkiye’ye mücadeleye dönen
Kekil Demirel, burada KP-‹Ö’ye
yönelik bir operasyonda yakala-
n›r ve 4 y›l cezaevinde kal›r. 

19 Aral›k sald›r›s›n› cezaevin-
de karfl›lad›. Bu sald›r›ya karfl› en
ön saflarda devrimci bir durufl
sergiledi. 19 Aral›k sald›r›s›ndan
sonra, di¤er devrimci tutsaklarla
beraber ölüm orucuna yatt›. 150
gün ölüm orucundan sonra tahli-
ye edilen Kekil, tedavi olmak için
yurtd›fl›na ç›kt›. Tedavi gördü¤ü
Hastanede 19 Eylül’de aram›zda
ayr›ld›.

Kekil Demirel, her dönem ön
saflarda mücadele eden, kitleler
taraf›ndan sevilip sayg› duyulan
bir devrimciydi. Kekil’in kitlelere
verdi¤i güven, onun kitle çal›fl-
mas› ve devrimci mücadeleye
ba¤l›l›¤› her devrimci için örnek
al›nmas› gereken yand›. Ölüm-
süzlü¤ü u¤urlad›¤›m›z bu günde,
onu sayg›yla an›yoruz!
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Devrimci Dostumuz
Kekil Demirel’i 
Ölümsüzlü¤e
U¤urlad›k!

1980’li y›llardan itibaren say›s›z

insan, siyasi mülteci olarak Türki-

ye’yi terk etmek zorunda kald›. Çok

say›da insan, mülteci olarak kabul

edilip, bu anlamda “mavi pasaport”

denilen pasaportu ald›.

Genel olarak ilticas› kabul edilen

bir mülteci, Türkiye pasaportu için

baflvuruda bulunupta bu pasaportu

alsa, ülkesindeki durumlar önemli

oranda ve geçici olmayacak tarzda

de¤iflirse, kiflinin ülkesine dönmesi

durumunda herhangi bir bask› veya

takip olmayacaksa mültecilik konu-

mu iptal edilebilir. Türkiye’de bu yön-

deki bir de¤iflim olmamas›na ra¤-

men, son 2-3 y›l içinde çok say›da ki-

flinin mültecilik oturumu iptal ettiril-

meye çal›fl›l›yor.

Yabanc›lar daireleri, bu konuda

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ni

de (Bundesamt) devreye soktu. Ya-

banc›lar dairelerinin bu tutumu, ilti-

ca dava yasas›n›n direktiflerinin ihla-

li olarak de¤erlendirilmeli. Yabanc›

daireleri, sosyal yard›m›n kötüye kul-

lan›lmas› veya suç ifllenmesi duru-

munda mültecilik konumunun iptali-

ni devreye koyabiliyor. Ayn›s› Òdevle-

tin güvenlik alan›” için de geçerli.

Kürt davas›n› destekleyen ya da böy-

le bir fleyle suçlanan insanlar, ço¤u

kez ilticay› geri alma ifllemiyle karfl›

karfl›ya kald›lar. Böyle durumlarda

Anayasay› Koruma …rgütü, Federal

Göç ve Mülteciler Dairesi’nin federal

kriminal dairesindeki iliflki memurla-

r› ile federal ve eyalet güvenlik ku-

rumlar›n›n oluflturdu¤u komisyon

hareket geçiyor. Bu ifllemlerin teme-

linde, Türkiye’deki durumlar›n olum-

lu anlamda de¤iflti¤i yönündeki iddi-

adan ziyade bir mülteciyi Alman-

ya’dan s›n›rd›fl› etme veya ettirme is-

temi yat›yordu. ‹dari mahkemeleri

asl›nda resmi makamlar›n bu uygu-

lamalar›n›n önüne bir set çekiyor,

çünkü mahkemeler, Türkiye’de

önemli geliflmelerin oldu¤unu belir-

lerken iltica gerekçesi olan takibat›n

da sürdü¤ünü tespit ediyorlar. Bu da

Türkiye’de ciddi bir de¤iflimin olma-

d›¤›n›n kan›t› oluyor.

Federal ‹ltica Dairesi, iltican›n ip-

talini art›k bir kampanya biçiminde

sürdürüyor. Son 2 aydan beri Alman-

ya Federal Dairesi, Türkiye’den gelen

tüm ilticac›lar›n haklar›n› geri almak

için dosyalar› yeniden inceliyor. Da-

ire, bunu 01.01.2005’te yürürlü¤e

konulan Göç Yasas›’na dayand›r›yor.

Bu yasaya göre, iltican›n kabülünden

3 y›l sonra tekrar incelenmesi gereki-

yor. Yasaya göre, iltican›n geri al›n›p

al›nmamas› konusu bu sürede tekrar

inceleniyor. Eskiden kabul görmüfl

bütün ilticalar›n, incelemeye al›nma-

s› 01.01.2008’de sona erecek. Objek-

tif ve ba¤›ms›z bir gözlem ile Türki-

ye’deki insan haklar›na durumuna

bak›ld›¤›nda, Federal Göç ve Mülteci-

ler Dairesi önünde fazla yap›lacak bir

çal›flma kalm›yor. Çünkü insan hak-

lar› örgütlerinin yay›nlad›klar› rapor-

lar ve Almanya’daki yüksek idari

mahkemelerinin verdikleri kararlar-

da, Türkiye’de güvenceye al›nm›fl bir

insan haklar› durum olmad›¤› belirti-

liyor. ‹ltica iptal davalar›n›n büyük

bir bölümünün hiçbir gerekçesi yok,

ancak burada politik bir düzenleme

var. Hükümetin genelgelerine ba¤l›

olan Federal Göç ve Mülteciler Daire-

si, D›fliflleri Bakanl›¤› verilerine daya-

narak Türkiye vatandafl› Kürtlerin,

geri dönmeleri halinde takibe u¤ra-

mayacaklar›n› tespitini basit bir fle-

kilde yap›yor. Daire’nin sistematik in-

celemesi, flimdilik Yabanc›lar Yasa-

s›’n›n ( AuslG) 51. maddesinin 1.

bendine göre, iltica hakk›n› alanlar›

kaps›yor.

‹nceleme, Anayasa’n›n (Grundge-

setz,-GG), 16. maddesinden ve Yer-

leflme ‹zni (Niederlassungserlaubnis)

olanlar› kapsam›yor. 1995’ten önce

ilticas› kabul edilenler ve yerleflme iz-

nine sahip olmayanlar hakk›nda in-

celeme ise, daha sonra yabanc›lar

dairesinin istemi üzeri olacak. Siya-

sal geliflmelere ba¤l› olarak Yabanc›-

lar Yasas›’n›n, iptal davalar› göz önü-

ne getirildi¤inde daha da sertlefltire-

ce¤i görülüyor. Yüksek idare mahke-

melerinin bu siyasal dayatmalara ne

kadar dayanaca¤›n› bekleyip görmek

gerekiyor. ‹lticas› geri al›nanlar›n,

burada kal›p kalmama durumlar›n›

yabanc›lar daireleri inceleyerek kara-

ra ba¤layacak. Uzun süreden beri

burada çal›flan kesimler, Türkiye ve

Avrupa Birli¤i aras›ndaki anlaflmalar

kapsam›nda güvenli bir konumdalar.

Bundan da yararlanamayanla-

r›n, oturma izinleri kendi ülkelerinin

pasaportlar› da olsa konumlar› tehli-

ke arz ediyor. Federal Göç ve Mülteci-

ler Dairesi’nde ÒWiderrufsverfahren”

(‹ptal davas›) bafll›kla mektup alanla-

r›n verilen itiraz süreci içerisinde ya

bir hukuki dan›flman›na ya da bir

avukata gidip durumu hakk›nda bil-

gi almal›d›r. Almanya’n›n sorumlu

mercileri ise, güçlerini mültecileri

kaçmaya teflvik etmekten çok, Tür-

kiye’nin insan haklar›n› ciddiye al-

mas›n› sa¤lamaya harcamal›.
Avukat BERTHOLD FRESENIUS

* Bu yazi 15-16 Eylül tarihli Yeni Özgür Politika
gazetesinden  alinmistir.
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‹sviçre’de 21 Ekimde Yap›lacak Seçimlerde

DEMOKRAT‹K HAKLARIMIZ ‹Ç‹N B‹RL‹KTE MÜCADELEY‹ YÜKSELTEL‹M…
‹sviçre’nin  son y›llarda Göç-

menlere karfl›   izledi¤i politika ve
bu politikalar›n sonuçlar›n›  yafla-
m›m›zda his ediyor ve yafl›yoruz.
‹sviçre de yaflayan veya yaflamak
zorunda olan Göçmenler, hiç de
hak etmedikleri bir yaflama  mec-
bur  b›rak›lmakta, ifl yerlerinde,
okullarda, k›sacas›  yaflam›n her
alan›nda ›rkç› uygulamalara ma-
ruz kalmaktad›rlar. 

Halbuki; ‹sviçre de yaflayan
Göçmenlerin ülke ekonomisine
katk›lar› görmezden geliniyor.Y›l-
lard›r ‹sviçre de yaflayan Göçmen-
ler, düzenli olarak vergilerini ver-
meleri ve bir yerli gibi yasal prose-
dür yerine getirmelerine ra¤men,
kendi Demokratik hakk› olan
kendini ifade etme, oy kullanma
hakk›n›n  yok say›lmas›, (vatan-
dafl olanlar hariç) vb. gibi  anti-
demokratik uygulamalar Göç-
menler ve mülteciler yasas›n›n ye-
niden revize edilmesiyle daha da
imkâns›z hale getirilerek, Demok-
rasinin k›l›c› gibi göçmenlere kar-
fl› sallanmaya bafllanm›flt›r. 

Göçmenlere karfl› uygulamaya
konulan ›rkç›, rasist uygulamalar
tesadüfü de¤ildir… Sermayenin
kendi ç›kar ve menfaatleri do¤rul-
tusunda yeniden revize edilen
Göçmenler yasas›  ile bafllat›lan
sald›r›lar göçmenlerle s›n›rl› kal-
mam›fl ‹sviçre’de mülteci talebin-
de bulunan mültecileri kapsaya-
cak flekilde geniflleterek devam et-
mifltir. Sermayenin sald›r›lar› göç-

men ve mültecilerle s›n›rl› kalma-
yarak ‹sviçreli emekçileri de içine
alarak kapsam› geniflletmifltir….

Kazan›lm›fl demokratik hakla-
r› tek tek gasp ederek ve AB ile ya-
p›lan ikili anlaflmalarla AB den
gelen ifl gücünün rahat bir flekilde
ifl bulma vb.nin yolunu açarak
daha ucuz ifl gücü ile adeta tekel-
leri özendirmektedirler.
(100.000’nin üzerinde iflsiz olma-
s›na ra¤men) Sermayenin yaratt›-
¤›  bu durum ve bunun sonuçlar›-
n›n sorumlusu “Kriz, kaos” vb.nin
sorumlusu Göçmenler ve mülteci-
ler de¤ildir ve olamazlar….

Sistemin içinde bulundu¤u
kriz ve bu krizin faturas›n›n göç-
menlere ç›kar›lmak istenmesi;
sermayenin yerli ve göçmen
emekçileri karfl› karfl›ya getirmek
için oynad›¤› bir oyundur. Tam
tersine kriz teorilerinin revaçta ol-
du¤u dönemde, UBS, CS, NEST-
LE, NOVARTIS vb. tekellerin y›ll›k
karlar›n›n ikiye katland›klar› yine
bu tekeller taraf›ndan aç›klan›-
yordu...

Kendilerinin bir zat yarat›c›la-
r›  olduklar› kriz ve kaos ortam›-
n›n sonuçlar›; yüz binlerce iflsiz,
onbinlerce meslek yeri bulama-
yan genç, mesle¤ini bitirmifl fakat
ifl bulamayan gençlerin yarat›c›la-
r› bunlard›r.

‹flte böyle bir ortamda gerçek-
leflecek olan genel seçimlerde göç-
menler yine hedef tahtas›na ko-
nulmaktad›r. Sistem partileri bu
seçimlerde göçmenleri ve mülteci-
leri malzeme olarak kullanmakta
geri durmad›lar. ‹sviçre Nüfusu-
nun  3/1’ni oluflturan Göçmenler,
ne yaz›k ki kendisini ifade etmele-
ri, kendi demokratik haklar› olan
oy kullanma haklar›ndan mah-
rum b›rak›lmaktad›r... Göçmenler
bu seçimde de yine bu partilerin
hedefi olmaktan kurtulamad›lar.
Bu partilerden SVP aç›ktan ‹sviç-
re’de suç iflleyen göçmenleri s›n›r
d›fl› etmekle, ülkede ki k›rminal
olaylar›n önüne geçilece¤inden
hareketle yapt›rd›¤› büyük afifller-
le seçim propagandas› start›n›
vermifltir, çal›flmalar› bununla da
kalmayarak Irkç›, Rasist ve Faflist
politikas› ile oy toplama peflinde.
Di¤er sistem partileri olan SP,
CVP, FDP ise, 21 Ekim genel seçi-
minde SVP’nin tam tersine kendi
listelerinde göçmenleri göstererek
göçmenlerin oylar›n› toplamay›
hedeflemektedirler….

fiimdiye kadar göçmenlere yö-
nelik sald›r›larda varl›k gösterme-
yen bu partiler her ne hikmetse
göçmenleri “hat›rlamalar›” ve so-
runlar›n› “sahiplenme” aldatma-
cas›ndan baflka bir fley de¤ildir.
Bu partileri harekete geçiren göç-
menleri düflündükleri de¤il, ‹sviç-
re’de 500.000 in göçmenin oylar›-
d›r. 21 Ekim seçimlerinde göç-
menler  kendi sorunlar›n›n bilin-
cinden hareketle  seçimlere yak-
laflmal› ve tercihlerini de ona göre
yapmak durumundad›rlar. ‹sviç-
re’de yaflayan göçmenlerin olufl-
turmufl olduklar› demokratik ku-
rumlar›n da¤›n›k bir birleriyle ilifl-
kilerinin zay›fl›¤›, dahas› bu ku-
rumlar›n göçmenleri bir çat› örgü-
tü etraf›nda toparlamay› baflara-
mamas›, 21 Ekim seçimlerinde
daha güçlü bir ç›k›fl yapmalar›n›

imkans›z k›lmaktad›r. Onun için
göçmenlerin zaman kaybetmeden
örgütlenmeleri ve örgütlenme bi-
lincinden hareketle var olan de-
mokratik kurumlarda yerini ala-
rak bu kurumlar› güçlendirmeli
ve ‹sviçre’de merkezi bir çat› örgü-
tünün oluflturulmas›n›n zeminini
yaratarak sorunlar› daha üst dü-
zeyde ve bir zat muhataplar›n›n
temsil edilmesinin de yolunu aç-
m›fl olacaklard›r. ‹sviçre’de yafla-
yan göçmenler olarak bir yandan
bu mücadeleyi verirken, di¤er ta-
rafta önümüzde ki dönem demok-
ratik haklar›m›zdan asla vazgeç-
meden bu mücadele de ›srar ede-
rek 21 Ekim genel seçimlerinde de
bu taleplerimizi daha yüksek ses-
le  hayk›rmal›y›z…

TALEPLER‹M‹Z:

1- ‹sviçre’de sermayenin de¤il,
göçmenlerin ihtiyaçlar›n› esas
alan, demokratik göçmenler yasa-
s›n›n kabulü ve inceltilmifl ›rkç›,
rasist bütün yasalar›n iptal edil-
mesi.

2- Ayr›mc›l›¤a,horlanmaya
karfl› aktif bir eflit haklar politika-
s›n›n kabulü ve kurumsal, birey-
sel-devletsel ayr›mc›l›¤›n, d›flta-
lanman›n hukuksal takibat›.

3- ‹nsanl›k onuruna yak›flma-
yan ve ileri de ‹sviçre yi geçmiflte-
ki Almanya’ya do¤ru götürecek
olan bu ›rkç›  ve gerici yasalar ret
edilerek daha adil yasalar haz›r-
lanmal›d›r…

4- ‹sviçre’de bulunan tüm ka-
¤›ts›zlara hiç bir koflul öne sürül-
meden oturma ve çal›flma izni ve-
rilmelidir.

5- Avrupa Birli¤i ile yap›lan
tüm sözleflmelerin getirdi¤i iyilefl-
melerin,özellikle oturum haklar›
ve aile birleflimi haklar›n›n tüm
‹sviçre’de yaflayan di¤er göçmen-
ler için de referans olmal›d›r.

6- ‹sviçre’de yaflayan tüm göç-
menlere eflit haklar verilmelidir.

7- ‹sviçre  göçmenler ülkesi-
dir, göçmenler ülkesi oldu¤unu
kabul etmelidir.

8- Yerli ve Göçmenler aras›n-
da ki ayr›mc›l›¤a son verilmeli-
dir….

9- Mültecilere karfl› ön yarg›l›
tutuma son verilmeli ve ‹sviçre’ye
siyasi iltica talebinde bulunanlara
iltica hakk› tan›nmal›d›r….

10- Vatandafll›k için öne sürü-
len koflullar ortadan kald›r›l-
mal›d›r.

11- Göçmenlere seçme ve
seçilme hakk› tan›ns›n,e¤itimde
çifte statüye son verilmelidir.
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“B‹Z YABANCI DE⁄‹L‹Z” KAMPANYAMIZ

BAfiARILI ÇALIfiMALARA ‹MZA ATARAK F‹NAL AfiAMASINA ULAfiMAK ÜZERE…

‹sviçre Türkiyeli ‹flçiler Fede-
rasyonu olarak bafllatm›fl oldu¤u-
muz “Biz Yabanc› De¤iliz” kam-
panyam›z çeflitli etkinlikler ve fa-
aliyetlerle final aflamas›na do¤ru
gitmektedir. 

Federasyonumuz ‹T‹F’in 2007

y›l› çal›flma program›n›n önemli
bir a¤›rl›¤›n› bafllatm›fl oldu¤u-
muz kampanyam›z içermektedir.
24 Eylül 2006 y›l›nda “Yeni ya-
banc›lar ve ilticac›lar yasas›” ad›
alt›nda ç›kar›lan ayr›mc› ve ›rkç›
yasalara karfl› bafllatm›fl oldu¤u-
muz bu kampanyam›z, genifl bir
kesime, yerli ve Göçmen emekçile-
re ulaflt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

Ç›kar›lan yasalar›, ‹sviçre’de
ki geliflmeleri kapsayan 3 dilde
(Almanca-Frans›zca-Türkçe) 60
sayfal›k bir broflür ç›kar›ld›, yine
kampanyay› içeren bir afifl ve üç
ayr› slogan ve üç ayr› konuyu ele
alan 3 bin adet pullama ç›kar›ld›.
Tüm bunlarla birlikte 15 Eylül ta-
rihinde Cenevre, Neuchatel, Bi-
el/Bienne, Basel, Zürich kanton-
lar›nda ayn› gün statlar aç›ld› ve
ç›kar›lan üç dilde ki broflürler
yayg›n bir flekilde kitlelere da¤›t›-
larak, “Irkç›,Ayr›mc› 24 Eylül
2006 Yasalar› Geri Çekilsin.
Herkese Eflit Demokratik Hak-
lar! Bütün ‹nsanlar Eflittir! Ay-
r›mc› Yasalara Hay›r!” “Das Ras-
sistische,Ungerechte 24. Septem-
ber 2006 Gesetze, Sollen Zürück-
gezogen Werden! Für Jeden Gleic-
he Demokratische Rechte! Alle
Menschen Sind Gleihberechtigt!
Nein zum Ungleichen Gesetze!”
“Retirer les lois du 24 septemb-
re 2006 qui sont racistes et

discriminatoires! Des lois dé-
comcratiques et égales pour to-
us! Tous les êtres sont égaux !
Non a toutes les lois discrimina-
toires!” yaz›l› imza metniyle de ç›-
kar›lan ›rkç› yasalar›n geri çekil-
mesi için yayg›n bir flekilde imza
toplanm›flt›r.

Zürich de ki stad›m›z›
IDGP’nin önerisi ve Federasyonu-
muzun kabul etmesi temelinde
ortaklaflt›rarak gerçeklefltirdik.
Di¤er alanlar›m›zda ki statlara ise
yine federasyonumuzun karar›
üzerine ‹DGP’nin  seçimlere ilifl-
kin afiflleri as›larak SVP`nin ›rkç›
kampanyas›n› teflhir eden bildiri-
leri de da¤›t›ld›.

Stat çal›flmalar›nda Pratikte
karfl›m›za ç›kan sorunlar ve tec-
rübeler:

15 Eylül tarihinde stat çal›fl-
malar›n›n bir di¤eri de St.Galen ve
Luzern kantonlar›nda yürütül-
mek istenmifltir, ancak St.Galen
de stat açma iznini baflka bir tari-
he vermifl olmalar›ndan dolay›
burada ki stat çal›flmam›z ayn› ta-
rihte, efl güdümlü bir flekilde yü-
rütülememifltir.

Luzern’de ise stat açmak için
izin bafl vurumuz geciktirilmifl,
çeflitli gerekçelerle stat açma izni
verilmemifltir.

Biel/Bienne bölgesinde stat
için baflvurumuz da ise da¤›taca-
¤›m›z broflürlerin içeri¤ini ‘be¤en-
mediklerini’, broflürün içeri¤inin
a¤›r oldu¤unu, Avrupa da ve ‹s-
viçre de ki uygulamalar› faflizan
de¤erlendirdi¤imizi vb gerekçeler
gösterilerek broflürlerimizin da¤›-
t›m›na izin verilmemifltir.

Stat çal›flmalar›nda kitlelerle
son politik geliflmelere ve ç›kar›-
lan bu ›rkç› ve ayr›mc› yasalara
iliflkin birebir ve gruplar halinde
ciddi ve zengin içerikli tart›flmalar
yürütülmüfl, kitlelere federasyo-
numuzun sürece bak›fl aç›s› ve
yaklafl›m›na iliflkin tart›fl›lm›fl ve
düflüncelerimiz aktar›lm›flt›r.

Tart›flmalarda olumlu sonuç-
lar elde ederken, kimi noktalarda
da ›rkç› ve yabanc› düflmanl›¤› ya-
pan kifli ve kesimler taraf›ndan da
sözlü olarak sald›r›lara u¤rad›¤›-
m›z söz konusudur. Özellikle de
Basel ve Cenevre de bu tarz giri-
flimler söz konusu olmufltur. 

Efl güdümlü olarak, farkl› 5
alanda yap›lan statlar›m›z›n so-
nuçlar›n› toparlad›¤›m›zda, stat-
lardaki çal›flmalara ve kampanya-
ya yönelik genel olarak insanla-
r›n, özellikle ‹sviçre kökenli kitle-
nin ilgisi göçmen emekçilere oran-
la daha fazla oldu¤u ortaya ç›k-
m›flt›r! Göçmen emekçilerin ilgisi-
nin az oldu¤unu ifade etmek gere-
kiyor! Bu da sistem taraf›ndan
göçmenlerin kendi sorunlar›na
yabanc›laflt›r›ld›klar› ve bunun
sonucunda yarat›lan suskunluk-
tan al›nan cesaretle sald›r›lar›n›
daha da artt›r›yor olduklar›n› gös-
termektedir. Tüm bunlara ra¤men
›srarla kampanyam›z› sürdüre-
rek, genel duyars›zl›¤› k›rmaya
çal›fl›p ve göçmenlere kendi so-
runlar›na sahip ç›kma noktas›nda
bilinç tafl›mada daha etkili ve ›s-
rarl› olmam›z gerekti¤i aç›¤a ç›k-
m›flt›r. 

Yine federasyonumuzun ç›-
kard›¤› kampanya afiflleri, pulla-
malar ekipler oluflturularak bir

çok yerel alanda ve kantonlarda
merkezi noktalara as›lm›flt›r ve bu
çal›flma daha da geniflletile-
rek/yayg›nlaflt›r›larak devam ede-
cektir.

Tüm bunlar›n ard›ndan, Fede-
rasyonumuzun da içinde yer ald›-
¤› ‹sviçre Demokratik Göçmen
Platformu (‹DGP) taraf›ndan Bloc-
here ve partisine karfl›, ç›kard›k-
lar› ›rkç›, yabanc› düflmanl›¤› ve
ayr›mc›l›¤› içeren/K›flk›rtan afifl-
lere karfl› suç duyurusunda bulu-
nuldu. 

Kampanyam›z› 27 Ekim de
ayn› sloganla örgütledi¤imiz ‹sviç-
re merkezli gecemizle sonuçland›-
raca¤›z. Gecemize konuflmac› ola-
rak kat›lacak olan çeflitli politik
parti millet vekillerinin yan› s›ra
‹sviçre’nin Cenevre, Basel, Zü-
rich, Biel, Neuchatel, Bern gibi
bölgelerinde ki çeflitli kurumlar,
politik partiler, sendikalar, yerel
gazeteler, radyo ve yerel TV’ler, çe-
flitli göçmen kurulufllar› posta ile
gönderilecek olan özel davetiyeler
ile gecemize davet edilecektirler. 

Yine e-mail adreslerinden ula-
fl›labilecek kitleye ise, Alman-
ca,Frans›zca ve Türkçe dillerinde
elektronik davetiye haz›rlan-
m›fl,kitlelere ve kurulufllara gön-
derilmeye bafllanm›flt›r.

Gecemizin sonunda, haz›rla-
d›¤›m›z dosyalar›, davet etmifl ol-
du¤umuz politik parti millet vekil-
lerine, temsilcilerine, sendika
temsilcilerine, kurulufllara
vererek gecemizi sonland›raca¤›z.

‹sviçre Türkiyeli ‹flçiler
Federasyonu
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“YEN‹” IRKÇI VE YABANCILAR YASASINA HAYIR!

24 Eylül 2006 tarihinde ‹sviç-
re de referandumla  oylanan “Yeni
Yabanc›lar ve ‹lticac›lar Yasas›”,
‹sviçre de sosyal siyasal ve ekono-
mik taleplerle s›¤›nm›fl göçmenle-
rin sosyal haklar›n›n çal›nd›¤› Irk-
ç› ve ayr›mc› bir yasad›r! Bu yasa
ile göçmenlerin ve ‹sviçre vatan-
dafllar›n›n kazan›lm›fl haklar› or-
tadan kald›r›lmak istenmektedir.
‹sviçre de yaklafl›k 40 y›ld›r süre-
gelen göçmen ak›m›nda yerli
ulusla ifl güdümle kolektif üreti-
me dahil olan göçmenler bu ülke-
nin kopmaz bir parças› durumun-
dad›rlar. Son y›llarda Irkç› ve fio-
ven kesimlerin gerekçe gösterdi¤i
göçmen fazlal›¤›ndan kaynakl› ol-
du¤u iddia edilen iflsizlik  olgusu
asl›nda görmezden gelinen bir
gerçe¤in d›fla vurumudur.

Daha fazla kar ve rant u¤runa
yat›r›mlar›n› az geliflmifl sömürge
ve ba¤›ml› ülkelere çeken serma-
ye, asl›nda iflsizli¤in temel sorum-
lusudur. Ne gariptir ki ‹sviçre ser-
mayesinin destekledi¤i Blocher
hükümetinin de son y›llarda ald›-
¤› AB ile müzakere edilen antlafl-
malarda AB ülkelerinden gelen
göçmenlere imtiyaz tan›yan  yasa
ile asl›nda ‹sviçre’de hem ucuz ifl
gücü haz›rlanmakta, hem de is-
tihdam politikalar›yla ‹sviçre hal-
k›n›n ifl bulma hakk› elinden ça-
l›nmaktad›r. Göçmen iflçilerin sa-
y›lar›n› belirleyen, burjuvazinin
dönemsel ç›karlar›d›r. ‹sviçre de
göçmenler ve ‹sviçreliler aras›nda,
AB Ülkeleri ve di¤er ülkelerden
gelen göçmenler aras›nda ayr›ma
yol açan bu yasa,  insan haklar›-
na ve demokrasiye vurulan bir
darbedir!

‹sviçre devleti ve flimdiye dek
oluflan hükümetler 70 y›l› aflk›n-
d›r ‹sviçre de yasayan göçmenleri
ayr›mc› ve ›rkç› yabanc›lar yasala-
r›na tabi tutarak, göçmenlerin de-
mokratik ve eflit haklar temelinde
kendilerini ifade etmelerini engel-
lemektedir.

‹sviçre de yaflayan halklar›,
Irkç› ve faflizan yabanc›lar yasala-
r›yla “yerli” ve “yabanc›lar” olarak
birbirine düflürmektedir. ‹sviç-
re’de ç›kar›lan YABANCILAR yasa-
lar›yla Faflist örgütlenmelerin ve
ideolojilerin yay›lmas› kolaylaflt›r-
maktad›r. SVP gibi faflist bir parti-
nin baflkanl›¤›n› yapan Blocher
gibi Irkç› ve faflistleri iktidara tafl›-
yanda bu gerçeklerdir! ‹sviçre
devleti sermaye güçlerinin ucuz ifl
gücüne duydu¤u ihtiyaç sonucu
gelen göçmenleri yabanc›lar yasa-
lar›na tabi tutmas› esasta göçmen
ülkesi oldu¤u gerçe¤ini kabul et-
mek istememesinden kaynaklan-
maktad›r!

YEN‹ YABANCILAR YASASI
NEY‹ ‹ÇER‹YOR?

24 Eylül 2006 da kamuoyuna
“Yeni Yabanc›lar Yasas›” (Bundes-
gesetz über die Auslanderinnen
und Auslander) (AuG) ve yeni ilti-
ca yasas› (AsylG) Halk oylamas›-
na sunularak kabul ettirildi. (Bu
yasa, (AsylG) 1 Ocak 2008 y›l›n-
dan itibaren uygulanmaya baflla-
nacak) Oysa flu an yürürlükte
olan  yabanc›lar yasas› (ANAG)
1931 y›l›ndan buyana yürürlükte!
75 y›ldan buyana yabanc›lar ya-
sas› tümüyle de¤ifltiriliyor. Yeni
yasa ( AuG ) ile yakalanm›fl bir
flans çok kötüye kullan›lm›fl olu-
yor. Bu haliyle (AuG) problemleri
çözmek yerine yeni problemler
üretecektir. Bu yasalar y›llardan
beri haz›rlan›yor ve bir ço¤u da
pratikte de uygulanmakta! Yap›l-
mak istenen sadece ifli yasal k›l›-
f›na uydurmakt›r.

AuG (Yabanc›lar yasas›) den
kimler etkileniyor:???)

Bu yasadan olumsuz olarak
etkilenecek göçmenler, AB ve EF-
TA üyesi olan ülkeler d›fl›ndan ge-
len 624.500 kifli ile ka¤›ts›zlar
olarak adland›r›lan 100.000 kifli
ve say›lar› 48.200 olan ilticac›lar-
d›r. Yine bu yasadan olumsuz
yönde etkilenecek di¤er bir kesim-
de Avrupa Birli¤i üyelerinden her-
hangi birinin vatandafl› olmayan
göçmenlerle evlenmifl olan ‹sviçre
vatandafllar›d›r. 

Süresiz Oturuma Engel!!!;

10 y›l ‹sviçre’de düzenli otu-
rumdan sonra bile, AB vatandafl›
olmayanlar için süresiz oturum
hakk› (C Müsaadesi) tan›nmaya-
cakt›r. “Yeni Yabanc›lar Yasas›” ile
C Müsaadesi olanlar›n oturumlar›
ellerinden al›nabilecek ve istendi-
¤inde s›n›r d›fl› edilmeye kadar va-
rabilen sert yapt›r›mlar uygulana-
bilecek. ‹fl ve Kanton de¤ifltirme
olanaklar› ortadan  kald›r›larak
göçmenlerin ülke içinde serbest
dolafl›m hakk› s›n›rland›r›lacakt›r.
Ayr›ca Bu yasa ile merkezi hükü-
mete b›rak›lan baz› yetkiler kan-
tonlara devredilmifl ve kantonla-
r›n keyfi uygulamalar›na terk edil-
mifltir.

‹nsani Bir Hak Olan ‹ltica
Hakk›n›n Önüne Engel!!!;

Bu yasa ayn› zamanda iltica
bafl vurusun da bulunan ilticac›-
lar›n kimli¤ini ispat etme ve gelifl
yollar›n› kan›tlama zorunlulu¤u
getiriyor. ‹ltica etmifl bir ilticac›-
n›n terki halinde, ilticac› ülkeyi
yabanc›lar polisi taraf›ndan belir-
lenen tarihte terk etmedi¤i ve po-
lis taraf›ndan yakaland›¤› Taktir-
de kifliyi 2 y›l yabanc›lar polisine

ceza evinde tutma hakk› veriyor. 

“Mültecilik bir hakt›r ve bu
hak ‹nsan Haklar› Evrensel Be-
yannamesi ile`de garanti alt›na
al›nm›flt›r.” Yeni ilticac›lar yasas›
‹nsan Haklar› beyannamesinde ki
bu ibarenin neresine denk düfl-
mektedir?

Birleflmifl Milletler Mülteciler
Yasas› Madde 23; de; “Taraf Dev-
letler Ülkelerinde yasal olarak
ikamet eden mültecilere, sos-
yal yard›m ve iafle konular›nda
vatandafllar›na uygulad›klar›
muamelenin ayn›s›n› uygula-
yacaklard›r” yeni yabanc›lar ya-
sas› ile ilticac›lar›n sosyal yard›m
ve konut edinme hakk› s›n›rland›-
r›larak ortadan kald›r›lmaya çal›-
fl›lmaktad›r.

(AuG) Avrupa Birli¤i üyesi ül-
kelerin d›fl›nda ki ülkelerden ge-
len göçmenlere karfl› özel polisiye
tedbirler içeren yasad›r!!!

Bu Yasa resmi Makamlara
keyfi davranma hakk› vermekte-
dir. Bu vesileyle Resmi kurumlar
“Entegrasyonun” derecesini s›nav
yaparak ölçecekler.

“Biz Yabanc› De¤iliz!..”

“Nous ne sommes pas des
étrangers!..”

“Wir sind keine Fremden!..”

24 Eylül 2006 y›l›nda, Irkç› ve
yabanc› düflmanl›¤›yla tan›nan fa-
flist SVP partisinin tasarlay›p Re-
feranduma sundu¤u ve “Yeni Ya-
banc›lar ve ‹lticac›lar Yasalar›”na
karfl› bafllatm›fl oldu¤umuz  “Biz
Yabanc› De¤iliz!..” kampanyas›
final aflamas›na do¤ru ilerlemek-
tedir.

Federasyonumuzun önüne
koymufl oldu¤umuz 1 y›ll›k kam-
panyay› oluflturan bu kampanya-
m›z›n ilk aya¤›n› ve start›n› 21 Ni-
san tarihinde yapm›fl oldu¤umuz
Federasyon pikni¤imizle bafllatt›k
ve kitlelere kampanyam›z›n içeri-
¤ini aktard›k. Kampanyam›z› ye-
rellerde kitlelere birebir tafl›yabil-
mek ve ekonomik destek alabil-
mek için bafllatt›¤›m›z 10 frankl›k
sembolik ba¤›fl kampanyas› kam-
panyam›z›n ikinci aya¤›n› olufl-
turmufltur. Yine konuya iliflkin
Almanca, Frans›zca ve Türkçe dil-
lerinde ç›karm›fl oldu¤umuz yak-
lafl›k 60 sayfal›k bir broflürle
üçüncü aya¤›n› oluflturduk. Bu
broflür ile ‹sviçre de ki yasalar,
göçmenlerin yaflamakta oldu¤u
çeflitli sorunlar, ç›kar›lan ›rkç› ve
ayr›mc› “24 Eylül yasalar›” ifllen-
mifl, yerli ve göçmen iflçi ve emek-
çilerin birlikte hareket etmesinin
zorunlulu¤u üzerine durularak
örgütlenmenin can al›c› önemine

de¤inilmifltir. 

Yasan›n yürürlü¤e girmemifl
olmas›ndan dolay› pratik sonuçla-
r›na iliflkin henüz bir veri elimizde
bulunmad›¤›ndan kaynakl›, yasa-
n›n yürürlü¤e girdi¤inde ne gibi
sorunlarla karfl› karfl›ya kal›naca-
¤› üzerine önemle durulmaktad›r.
Tüm bunlar› daha genifl kesimle-
re tafl›yabilmek için 15 Eylül tari-
hinde ayn› anda 6 ayr› kantonda,
Zürich, Basel, Biel, Neuchatel,
St.Galen ve Cenevre kantonlar›n-
da açaca¤›m›z sokak statlar›nda
da¤›tmak için ç›karm›fl oldu¤u-
muz 5.400 adet küçük el broflür-
leri yer alacakt›r. Bununla birlikte
konuya iliflkin ç›karm›fl oldu¤u-
muz 3 dilde ki Afifl ve üç ayr› Pul-
lamalar statlar›m›z da yer alaca¤›
gibi, yasan›n geri çekilmesi içinde
Almanca (Das Rassistische,Unge-
rechte 24. September 2006 Geset-
ze, Sollen Zürückgezogen Werden!
Für Jeden Gleiche Demokratische
Rechte! Alle Menschen Sind Gle-
ihberechtigt! Nein zum Ungleic-
hen Gesetze!) ve Frans›zca (Reti-
rer les lois du 24 septembre 2006
qui sont racistes et discriminato-
ires! Des lois démocratiques et
égales pour tous! Tous les êtres
sont égaux ! Non a toutes les lois
discriminatoires!) (Irkç›,Ayr›mc›
24 Eylül 2006 Yasalar› Geri Çekil-
sin. Herkese Eflit Demokratik
Haklar! Bütün ‹nsanlar Eflittir!
Ayr›mc› Yasalara Hay›r!) slogan›
ile ç›karm›fl oldu¤umuz imza
kampanyas› da bafllat›lm›flt›r.
Statlar, afifl, Pullamalar, imza
kampanyas› kampanyam›z›n dör-
düncü aya¤›n› oluflturmufltur. Fe-
derasyonumuzun kampanyan›n
start›ndan buyana h›zla haz›rl›k-
lar›n› sürdürmüfl oldu¤umuz web
sitesi de yay›n hayat›na bafllamak
üzeredir. Kampanyam›z› sanal
alemde de kitlelerle buluflturmak
ve federasyonumuzu daha genifl
kesimlere tafl›mak için Almanca,
Frans›zca ve Türkçe dillerinde in-
fla edilen sitemiz en k›sa zamanda
yay›n hayat›na www.itif-onli-
ne.org ve www.itif.ch adreslerin-
de bafllayacakt›r. Yine federasyo-
numuzun 21 Ekim de yap›lacak
olan ‹sviçre genel seçimlerine ilifl-
kin tavr›n› içeren 2 sayfal›k bildiri
de statlar›m›zda yer alacakt›r. Yi-
ne resmi kurum ve kurulufllara
verilmek için Almanca, Frans›zca
ve Türkçe 3 dil bir arada olarak
ç›kar›lan 1000 adet büyük boy
broflürler bas›lm›flt›r. Bu broflür-
lerimiz de resmi kurumlara, ku-
rulufllara, gazetelere ve dernekle-
re elden ve posta arac›l›¤› ile ulafl-
t›r›larak düflüncelerimiz ve ç›kan
›rkç›-ayr›mc› yasalara karfl› tavr›-
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m›zda d›fl›m›zda ki yerli ve göç-
men emekçilerle paylafl›lacakt›r.
Konuya iliflkin ç›karm›fl oldu¤u-
muz Afifl ve pullamalar da yayg›n
bir flekilde yap›lmaya bafllam›flt›r.

Kampanyam›z›n finalini ayn›
bafll›k alt›nda 27 Ekim Cumartesi
tarihinde organize etmifl oldu¤u-
muz güçlü bir gece ile sonuçlan-
d›rma çal›flmalar›m›zda sürmek-
tedir. Örgütledi¤imiz gecemizi iki
bafll›k alt›nda ele ald›k. Birinci
bölümü; Zürich sosyalist partiden
kat›lacak bir temsilcinin, Neucha-
tel ‹flçi Halk Partisi eski baflkan›
ve Neuchatel Kantonu millet veki-
li (POP-Parti Ouvrier et Populaire)
den Alain Bringolf’un, Cenevre
Solidarite genel sekreteri ve Millet
vekili (Secrétaire de solidarité (Ge-

nève) et Conseiller national AGT)
Pierre Vanek’in, ILPS sekreteri (Le
secrétaire d’ILPS) Arman Riazi’nin
ve Federasyonumuz ‹T‹F’den bir
temsilcinin kat›laca¤› sempozyum
oluflturmaktad›r. Sempozyum bu
çeflitli parti temsilcileri ve millet
vekillerinin kat›ld›¤› “Avrupa da
ve ‹sviçre’de Göçmenlerin yafla-
makta oldu¤u sorunlar” bafll›¤›
alt›nda yap›lacakt›r.

‹kinci bölümü oluflturan Kül-
türel bölüm ise; Türkiye’den Ha-
luk Levent’in, ve Ankara Tiyatro
Fabrikas›’n›n, ‹talya’dan Grup
Kalamu’nun, Almanya’dan Grup
Hayk›r›fl›n ve Zürich Gençlik Kül-
tür evinden kendi folklor ekibimi-
zin yer alaca¤› bir kültürel bölüm
oluflturulmufltur.

Haz›rlam›fl oldu¤umuz daveti-
yelerle, ‹sviçre’de ki yaz›nsal ve
görsel medyay›, çeflitli kurum ve
kurulufllar›n, sendikalar›n,
DKÖ’lerin, Göçmen örgütlenmele-
ri ve temsilcilerini gecemize davet
edece¤iz. Yine e-mailler üzerinden
ulaflt›r›labilecek formatta haz›rla-
m›fl oldu¤umuz elektronik görsel
ve fon müzikli davetiyelerde e-ma-
iller üzerinden geniflçe bir kesime
ulaflt›r›lacakt›r. Yine gecenin
program›na ve içeri¤ine iliflkin ha-
z›rlam›fl oldu¤umuz k›sa metrajl›
sinevizyonda çeflitli sitelere ve fe-
derasyonumuzun sitesine yükle-
nerek kitleler geceye davet edile-
cektir. Yine ‹sviçre hükümeti ba-
kanl›klar›ndan da davetliler ara-
s›nda olacak bakanlar söz konu-

su. Bu bakanlara ç›kar›lan “Yeni
Yabanc›lar Yasas›na” iliflkin haz›r-
lam›fl oldu¤umuz üç dildeki dos-
yalar verilerek gerek kampanya-
m›z ve gerekse gecemiz sonland›-
r›lacakt›r.

Gerek kampanyam›z›n sonuç-
lar›n› ve gerekse gecemizin siyasal
sonuçlar›n› kapsaml› bir flekilde
düzenleyerek, pratikte elde edilen
ders ve tecrübeleri de Konfederas-
yonumuz AT‹K ailesi ile pay-
laflaca¤›z.

Birlik-Mücadele-Zafer

Yaflas›n AT‹K-YDG-Yeni
Kad›n

‹sviçre  Türkiyeli  ‹flçiler
Federasyonu (‹T‹F)

Spliesgart, her fleyden önce,
genel olarak Schengen Vizesi ile
ilgili koflullar›n de¤iflmedi¤ine
dikkat çekiyordu. Yani, vize al-
mak için, 0901 577 077 numa-
ral› telefondan randevu al›na-
cakt›. Üç ay kadar beklenecek
ve detaylar bir yana, vize alabil-
mek için Almanya’dan bir “da-
vetiye” gelmesi gerekliydi. 

Konunun esas›n› oluflturan
s›n›r kart› ise, yeni baflvuru sa-
hiplerine art›k verilmeyecekti.
Süresi dolan s›n›r kartlar› da
uzat›lmayacakt›. Ama, eskiden
verilen s›n›r kart›n›n üzerinde
yaz›l› geçerlilik süresi halen de-
vam ediyorsa, bunlar bir defaya
mahsus olmak üzere 10 y›la ka-
dar uzat›labilecekti. 

Peki nereden? Nas›l? Ve ne
kadar beklemek gerekecekti?
Yaz›l› aç›klamas›ndan sonra,
akla gelen bu ilk sorular› kendi-
sine yöneltti¤imiz büyükelçilik
sözcüsü, hemen verdi¤i yaz›l›
yan›tta, bu ifllemin, kantonlar-
da göçmenlerin oturumlar›n›
düzenleyen ilgili dairelerce sür-
dürüldü¤ünü aç›k olarak ifade
ediyordu. 

Alman yetkili, tek bir
Schengen Vizesi oldu¤unu,
IMES aç›klamas›nda yer alan,
“Almanya taraf›ndan s›n›r böl-
gelerinde yaflayan AB üyesi ol-
mayan ülke yurttafllar›na veri-
len vizenin, önce Almanya’ya gi-
rifl yap›ld›¤› taktirde di¤er AB ül-
keleri için de geçerli olaca¤›” id-
dias›n›n da, kendi kimi görevli-
lerinin verdi¤i “bu vizeyle Al-
manya’ya girebilir, ama ç›ka-
mazs›n›z” bilgisinin de yanl›fl
oldu¤unu vurguluyordu. 

S›n›r bölgelerinde yafla-
yanlara, vize için davetiye ge-
rekiyor mu?

Büyükelçilik Bas›n Sözcüsü
Wolfgang Spliesgart, yapt›¤› ilk

aç›klamada, Schengen Vizesi
verilirken ana prensibin, bafl-
vuru sahiplerinin durumlar›n›n
ayr› ayr› de¤erlendirilmesi oldu-
¤unu belirtiyordu. Ancak, bu
aç›klama üzerine, snc’nin yö-
neltti¤i soru üzerine, “s›n›r böl-
gelerinde yaflayan göçmenler-
den art›k davetiye istenmedi¤i-
ni” belirterek yine yaz›l› olarak
flu bilgiyi veriyordu: 

“Davetiye yerine süresi dol-
mufl olan s›n›r kart› ya da göç-
menlerin oturum ikametgah iflle-
riyle ilgili ‹sviçre resmi kurumun-
dan al›nacak kiflinin s›n›r bölge-
sinde yaflad›¤›n› ya da s›n›r kar-
t›n›n süresinin ne zaman doldu-
¤unu belirtir belge yeterlidir.”

Alman yetkili bu sözlerle,
IMES aç›klamas›nda yer alan
“basitlefltirilmifl Schengen vize
uygulamas›n›n, s›n›r bölgesinde
yaflayan göçmenler için bafllat›l-
d›¤›” duyurusunu resmen do¤-
rulam›fl oluyordu. Yani art›k Al-
manya’dan davetiye gerekmi-
yordu. 

Sonuç: Kaos sona erdi

Almanya Büyükelçili¤i tara-
f›ndan snc’ye yap›lan bu resmi
aç›klamalarla, üç ayd›r süren
kargafla da noktalanm›fl oluyor-
du. 

Almanya taraf›ndan resmen
aç›klanan uygulamadaki son
durumu, k›saca bir kez daha
tekrarlamak gerekirse: 

• Almanya’ya s›n›r yerleflim
birimlerinde yaflayan Türkiye,
eski Yugoslavya gibi AB üyesi
olmayan ülke yurttafllar›na “ba-
sitlefltirilmifl” Schengen Vizesi
verilmeye baflland›. Basitleflti-
rilme, Almanya’dan art›k dave-
tiye istenmemesi anlam›na geli-
yor. 

• Süresi dolan s›n›r kart›n›n
ya da bunun kaybolmufl olmas›

halinde oturum iflleriyle ilgili ‹s-
viçre resmi makamlar›ndan
al›nacak “s›n›r kart›n›n süresi-
nin hangi tarihte doldu¤unu”
belirten belgenin Alman
makamlar›na sunulmas› yeterli
bulunacak. fiimdiye kadar s›n›r
kart› almam›fl göçmenlerinse,
yine ikamet ifllemleriyle yetkili
‹sviçre makamlar›n›n verece¤i
kiflinin “s›n›r bölgesinde otur-
du¤unu” onaylayan belge, Al-

manya aç›s›ndan yeterli
say›lacak. 

• Vize almak için, 0901 577
077 numaral› telefon numaras›n-
dan randevu alma gere¤i ise halen
devam ediyor. Burada, kolaylafl-
t›r›lm›fl bir uygulama henüz söz
konusu de¤il, zira, randevu için
yaklafl›k üç ay kadar beklemeyi
göze almak gerekiyor

‹sviçre’ deki inflaat iflçilerin
merkezi yönetimi olan ‹sviçre
Müteahhitler Ortakl›¤› (SSE) adl›
kurum merkezi olarak organize
etti¤i ve çeflitli yerli – yabanc›
kurumlar›n destekledi¤i miting
22 Eylül 2007 Tarihinde ‹sviçre’-
nin Zürich flehrinde 17 000

kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflti.

‹sviçre de her gecen gün  yeni
hak gasplar›n  ço¤almas›yla bera-
ber inflaat sektörü de ‘çeflitli’
gerekçelerle 1 Ekim 2007 tarihin-
den itibaren Ulusal Sözleflme
iptal edilerek art›k ifl yasas›nda
tarif edilen asgari ücreti aratan
bir anlaflmayla karfl› karfl›ya
kal›nd›¤› gerçekli¤iyle,  ‹sviçre nin
en büyük inflaat  firmalar› ücret-
leri düflürmek, ifl saatlerini

art›rmak ve bununla birlikte
zorunlu 13. maafl›n feshi, y›lda en
fazla 4 hafta izin  ve hastal›k
durumunda iflten ç›kar›lmalara
karfl› 720 günlük güvenceleri
ortada kald›racak  yeni bir ifl
yasas›n› düzenlemeleri ve bu ifl
yasas›n›n da 1 Ekimden itibaren

uygulamaya sokmak
istemeleri karfl›s›nda
bir çok ifl kollar›n›n
emekçileri harekete
geçerek  “Daha fazla
çal›flmak, daha fazla
y›pranmak ve daha
az kazanmak iste-
miyoruz” talebiyle  17
binleri aflan kitle  sesi-
ni yönetenlere duyur-
maya çal›flt›. 

Mitinge UN‹A
Sendikas› ve Çeflitli
yerli kurulufllar›n yan›

s›ra, göçmen  kurumlardan ‹T‹F-
‹sviçre Türkiyeli ‹flçiler
Federasyonu  ve  ‹G‹F – ‹sviçre
Göçmen ‹flçiler Federasyonu
Pankartlar› ile inflaat iflçilerine
destek veren mesajlar›yla  miting
alan›nda yerlerini ald›lar. Haks›z
olarak geliflen bu dalgaya karfl›
iflçi ve emekçilerin yan›nda oldu-
klar›n› bir  kez daha yineleyerek;
“Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”
sloganlar›yla hep bir a¤›zdan
hayk›rd›lar. 

‹sviçre’de Kimsenin bir türlü do¤ru olarak anlatamad›¤› ve anlayamad›¤› gerçek uygulama ne?

‹sviçre’deki ‹nflaat ‹flçileriyle Dayan›flma Mitingi !
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AVRUPA GÖÇ YASALARI VE KADINLAR
Emperyalist küresel egemen-

lik dalafl›n›n bir devam› olarak,
dünya çap›nda ezilen halklara
dayat›lan ekonomik, sosyal, siya-
sal, hukuksal ve kültürel sald›r›-
lar günümüz koflullar›nda gide-
rek daha da boyutland›r›lmakta-
d›r. Emperyalistlerin ve ba¤› için-
de tekelci sermayenin, neo liberal
politikalar›na ba¤l› olarak dünya-
m›z ezilen halklar için sömürü ve
zulmün sürekli artt›¤› bir cehen-
neme çevrilmektedir. 

Ortado¤u, emperyalistler ta-
raf›ndan kendi ç›karlar› için iste-
dikleri gibi tepindikleri bir arena-
ya dönüfltürülmeye çal›fl›l›rken,
ezilen halklar ise; mevcut iflgal,
sald›rganl›k, katliam, soyk›r›m
politikalar›na karfl› kahramanca
direnifllerle tarih yazmaya devam
etmektedirler.

Bir zamanlar “demokrasinin
befli¤i”, “sosyal refah ülkeleri”
diye adland›r›lan sanayisi gelifl-
mifl Avrupa ülkelerinde ise; sü-
rekli daha fazla keskinlefltiri-
len anti terör yasalar›yla poli-
tik haklar›n budanmas›, sosyal
y›k›m politikalar›yla yüzy›llard›r
kan – can pahas›na kazan›lan
haklar›n giderek k›s›tlanmas›,
her geçen gün biraz daha büyü-
yen iflsizlik sonucu iflçi s›n›f›-
n›n sürekli yoksullu¤un girda-
b›na daha fazla sürüklenmesiy-
le ezilen halklar›n yaflam› çekil-
mez hale sokulmaktad›r.

Bu durumun sorumlusu ola-
rak ta; göçün yo¤un bir flekilde
yafland›¤› ülkelerde, sistem sa-
hipleri taraf›ndan günah keçisi
olarak göçmenler gösterilmekte-
dir. Dolay›s›yla sistem sahipleri
eliyle  göçmenlere yönelik ›rkç›
sald›r›lar›n yo¤unlaflmas›na ze-
min haz›rlanmaktad›r 

Okullarda ana dilin konuflul-
mas›n›n yasaklanmaya çal›fl›lma-
s›, sistemin e¤itimde yaratt›¤›
çarp›kl›k sonucu ortaya ç›kan
kaosun göçmen çocuklar›na mal
edilmeye çal›fl›lmas›, sürekli ye-
nilenen ama her yenisinde de ›rk-
ç›l›¤› biraz daha körükleyen va-
tandafll›k yasalar› vb...ve bu du-
rumun medya ve bas›n taraf›n-

dan sürekli körüklenmesi ile ge-
lecekteki tehlike çanlar›n›n sesini
duymamak mümkün de¤il... Ta-
bii bu durumdan da en fazla göç-
menler içersinde AB üyesi olma-
yan göçmenler, bunlar›nda içinde
daha fazla kad›nlar etkilenmek-
tedir. 

AB ‹statistik Enstitüsü Eu-
rostat'›n verilerine göre, AB va-
tandafl› olmayan göçmenlerin
toplam say›s›, 25 milyon olup,
AB'nin toplam nüfusunun

%5.5'ini oluflturmaktad›r..Dola-
y›s›yla sistem sahiplerinin ç›kar-
lar›na hizmet eden politikalar›n
gerçek yüzünün saklanabilmesi,
tüm olumsuzluklar›n (yoksullu-
¤un, iflsizli¤in, sa¤l›k ve e¤itim
sektöründeki hak gasplar›n›n vb)
nedeni gösterilmesi ve yerli – ya-
banc› ayr›m› yaratarak iflçi s›n›f›-
n›n gücünü bölerek zay›flatabil-
mek için do¤al bir potansiyel...

Baz› AB ülkelerinde, bahsetti-
¤imiz amaçlarla son süreçte yü-

rürlü¤e sokulan yeni göç yasala-
r›, göçmen emekçilerin zaten zor
olan yaflamlar›n› daha da zorlafl-
t›rmaktad›r. Nedir bu yasalar,
Göçmenleri ve göçmen kad›nlar›
nas›l etkilemektedir, biraz incele-
meye çal›flal›m!.

Baflta en fazla göçmen emek-
çi bulunduran Fransa ve Alman-
ya olmak üzere, Hollanda, Avus-
turya ve ‹ngiltere gibi ülkelerde;
son günlerde yürürlü¤e sokulan
"göç yasalar›" göçmenler aç›s›n-

dan ne ifade etmektedir?.

Demokratik olmayan, özünde
›rkç›l›¤› ve ayr›mc›l›¤› ça¤r›flt›ran
bu yasalar, aile birleflmesini
zorlaflt›rmakta, yerli halklar ve
göçmenler aras›nda eflitsizli¤i
beraberinde getirmektedir. Ön-
celikle 3 milyonu Türkiye köken-
li olmak üzere, yaklafl›k 8 milyon
göçmen emekçiyi yak›ndan ilgi-
lendiren; Almanya’daki Yeni "göç
yasas›"n› incelemeye çal›flal›m.

Almanya; bu gün Avrupa'da

15.300.000 ile en çok yabanc›
bulunduran ülke. Dolay›s›yla da
bu ülkede yaflayan yerli ve göç-
men halklar aras›nda bir uyum
sorununun yaflanabilece¤i düflü-
nülebilinir ve bu sorunun çözü-
mü için baz› düzenlemelerin ge-
reklili¤i anlafl›labilinir. Ancak,
“Göçmenlerin Almanya’ya
uyum sa¤lamalar›” ad›na ç›kar-
t›lan yeni göç yasas› bu ihtiyaca
cevap olmaktan oldukça uzakt›r.
Uyum; o ülkede yaflayan göç-

menlerin yasalar önünde yerli
halkla eflit haklara sahip olmas›
ve ekonomik, siyasi, politik ve
toplumsal kat›l›m›yla sa¤lanabi-
lir. Oysa, yürürlü¤e giren yeni
göç yasas› yerli ve göçmen halk
aras›nda ayr›mc›l›¤› ve ›rkç›l›¤›
yükseltecek türdendir.

Bu nedenle de yeni yasa, Al-
man Anayasa's›na ve Avrupa ‹n-
san Haklar› sözleflmelerine ve
belgelerine ayk›r›d›r.
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Çünkü; uygulamaya girmifl
olan bu yasa ile ilk olarak aile
birleflimi ile Almanya'ya göç ede-
cek yabanc›lar hedef al›nm›flt›r.

Yasadaki en önemli yeni dü-
zenlemeler:

• Aile Birleflimi

Aile birleflimi (Alman veya Al-
manya’da yaflayan bir yabanc›
efl ile) konusunda her iki efl için
prensip olarak asgari 18 yafl s›n›-
r› geçerli olmaktad›r. Böylece “er-
ken yaflta zorla evlendirilmifl
kalifiye olmayan genç kad›nla-
r›n Almanya’ya gelmelerinin
engellenmesi” amaçlanmakta-
d›r. Bununla birlikte bundan
sonra, özellikle “aile birleflimi”
çerçevesinde ülkeye gelecek olan
efllerin Almanya’da “uyum sü-
reçlerini kolaylaflt›rmak için”
Almanya’ya girifl yapmadan önce,
600+30 saatlik Almanca kursuna
kat›lm›fl ve uyum sa¤layacak ka-
dar “basit?” Almanca ö¤renmifl
olmas› gerekiyor (bu kurslar›n
mali yükü de bir hayli yüksek ol-
du¤undan, bir tarafta kurslara
maddi olarak gücü yetenler, di¤er
tarafta bu kurslar›n maliyetini
ödeyemeyenler... dolay›s›yla bu-
rada da bir ayr›mc›l›k gündeme
gelmekte.)

Uyum gereksinimleri belir-
gin bir flekilde az olan yabanc›-
lar, dil bilgilerini kan›tlama zo-
runlulu¤undan muaf tutulurlar.
Bu durum, örne¤in üniversite
ve yüksek okul diplomas› olan
kifliler için geçerlidir. Mülteci
statüsüne sahip kifliler, AB va-
tandafllar› ve Almanya’ya daha
öncede vizesiz girifl yapabilen ya-
banc›lar›n eflleri için baz› istisna-
lar geçerlidir. Alman vatandafl›
olan bir eflle yap›lan aile birlefli-
minde de belirli flartlar alt›nda
kendi geçimini sa¤lama flart› ara-
nabilir.

• Uyum Kurslar›

Sürekli olarak Almanya’da
yaflayan yabanc›lar›n uyum sa¤-
lama çabalar›, uyum kurslar›
olarak adland›r›lan kurslarla
desteklenir. Kurslar dil ö¤renme
imkânlar›n›n yan› s›ra, yabanc›-
lara hukuki, tarihi ve kültürel
bilgiler sunan bir yönlendirme
kursunu kapsar Yasada “kursa
baflar›l› bir flekilde kat›lma he-
defi” özellikle vurgulanmaktad›r.
Böylece bundan sonra kat›l›mc›-
lar›n sadece bir kursa gitmelerini
de¤il, kursu bir bitirme s›nav›-
na girerek baflar›l› bir flekilde
tamamlamalar›n› güvence alt›na
almak amaçlanmaktad›r. Kursa
“öngörülen flekilde” kat›lmama
durumunda iflsizlik paras› (ALG
II) %30 oran›nda kesilebilir.
“Uyumu reddedenler” bunun
ötesinde 1000 Avro’ya kadar  pa-

ra cezas›na çarpt›r›labileceklerini
hesaba katmak zorundad›rlar.

• Kalma Hakk›

Yeni yasan›n can al›c› bir
noktas›, uzun y›llar müsamaha
gösterilenler (resmi rakam yakla-
fl›k 180.000 kifli) için  varolan ve
“y›llanm›fl vaka düzenlemesi”
olarak adland›r›lan uygulamad›r.
Müsamaha gösterilen kifliler,
oturum statüsü olmayan ama
hukuki sebeplerden ötürü (örne-
¤in yabanc›n›n hangi ülke vatan-
dafl› oldu¤u aç›kl›k kazanmad›¤›
için) aç›kl›k kazanamayan kifliler-
dir. E¤er 1 Temmuz 2007 olarak
belirlenen tarihe kadar en az›n-
dan 8 (yaln›z yaflayanlar), ya da
6 y›ld›r (yafl› reflit olmayan çocuk-
lar› olan aileler) Almanya’da yafl›-
yor, geçimlerini kendileri sa¤l›yor,
suç ifllememifl ve Almanca bili-
yorlar ise kendilerine OTURMA
HAKKI verilmektedir. Geçimleri
güvence alt›na al›nmam›flsa,
kendilerine belli bir “deneme sü-
resi” için oturum izni verilmesi
ve 2009 sonuna kadar ifl bulma-
lar› için zaman tan›nmas› öngö-
rülmektedir. “Federal eyaletler
ayr›ca bu kiflilere, para yard›m›
yerine sadece ihtiyaç malzeme-
si olarak yap›lan yard›m› ver-
meye devam etmekte serbest-
tirler.?”

• Yüksek Kalifikasyon Sahi-
bi Göçmenler

Almanya’da serbest meslek
sahibi olarak yat›r›m yapmak ve
istihdam yeri açmak isteyen ya-
banc›lar için engeller azalt›l›yor.
fiu anda serbest çal›flanlara ge-
nelde en az›ndan bir milyon Avro
yat›r›mda bulunduklar› ve 10 ifl-
çinin çal›flabilece¤i yeri açt›klar›
zaman, oturum alma olana¤›
sa¤lanmaktad›r. Bundan sonra
bu asgari yat›r›m tutar› ve aç›l-
mas› gereken istihdam yeri say›s›
yar› yar›ya indirilecektir. Bu fle-
kilde serbest çal›flanlar aras›nda
yüksek kalifikasyon sahibi olan-
lar›n göç etmesi kolaylaflt›r›lm›fl
oldu. 

• ‹fl Pazar›na Girifl

Müsamaha edilen yabanc›lar
gelecekte ifl pazar›na giriflte eflit
haklara sahip olacakt›rlar. Yani 4
y›l sonra art›k çal›flmak istenilen
ifl için ifl pazar›nda öncelik hak-
k›na sahip Alman yada AB vatan-
dafllar›n›n olup olmad›¤›na bak›l-
mayacakt›r. Oturum iznine sahip
yabanc›lar, gelecekte daha iki y›l-
l›k bir istihdam süresinden (flim-
diye kadar üç y›l idi) ve üç y›ll›k
ikâmetten sonra (flimdiye kadar
dört y›l idi) ifl pazar›na eflit dere-
cede girifl hakk›na sahip olacak-
t›rlar.

• ‹nsan Ticareti Ma¤durlar›

‹nsan ticaretine maruz kalan-

lar, gelecekte geçici olarak ülkede
kalabilmek üzere oturum iznine
sahip olabilecekler. Hedeflenen
bu kifliler, yetkili cezai takibat ve
mahkemelere ba¤l› makamlarla
iflbirli¤inde bulunmalar› teflvik
edilmektedir..

• Vatandafll›¤a Geçifl

Vatandafll›¤a geçmek isteyen
yabanc›lar gelecekte, vatandafll›-
¤a geçmeden önce, Alman hukuk
ve toplumsal düzeni ve buradaki
yaflam flartlar› üzerine bilgi sahi-
bi olduklar›n› kan›tlamak zorun-
dad›rlar. Ayr›ca Alman vatandafl-
l›¤›na geçmek için, gereken Al-
manca dil bilgilerini kan›tlamak
için öngörülen flartlar Almanya
genelinde standartlaflt›r›lacakt›r.
Almanya’da yaflayan 23 yafl›n al-
t›ndaki yabanc›larda istisnai ola-
rak, flimdiye kadar Alman vatan-
dafll›¤›na geçebilmeleri için kendi
geçimlerini sa¤lamalar› gerekmi-
yordu. Bu istisna kald›r›lm›flt›r.
Yeni Göç Yasas›’na göre, bu genç-
ler vatandafll›¤a geçmek için mü-
racaat ettiklerinde e¤itim görmü-
yor ve geçiminide temin edemi-
yorsa vatandafll›¤a geçme hak-
k›ndan mahrum b›rak›lmaktad›r.
Ama e¤er bu yafl grubuna dahil
kifliler, yeterli derecede e¤itim ve
istihdam yeri mevcut olmamas›
nedeniyle, “kendi ellerinde ol-
mayan sebeplerden dolay›!” ifl-
sizlik paras› (ALG II) al›yorlar ise,
önceden oldu¤u gibi halen vatan-
dafll›¤a geçme hakk›na sahiptir-
ler.

• Tüm bunlar›n yan ›s›ra, Yaban-
c›lar dairesinin yetkileri genifl-
letiliyor, uyumsuzluk yaratt›¤›-
n› düflündü¤ü göçmenleri göz
alt›na alma yetkisi veriliyor. 

• Ö¤retmen ve Doktorlara da ka-
mu görevi yüklenerek, “uyum-
suzluk yaratan” göçmenleri ih-
bar yükümlülü¤ü getirilmekte-
dir.

‹lk bak›flta çokta sorun yara-
tacakm›fl gibi görünmeyen hatta
baz› avantajlar da sa¤layan yasa-
lar gibi görünse de madalyan›n
arka yüzünden bak›ld›¤›nda iflin
hiçte bu kadar basit olmad›¤› or-
taya ç›kmakta.. Her fleyden önce
yasada, yasay› yerine getirecek
olan memurun, inisiyatifine b›ra-
k›lan  bir dizi esneklikler söz ko-
nusu... 

Yasa da; “Vizeye tabi ülkeler
ve vizeye tabi olmayan ülkeler”
tan›mlamas› getirilerek, vizeye
tabi ülke vatandafllar›n›, bu ya-
saya tabi tutuyor. Yani; vatan-
dafllar›na vize uygulamad›¤› bir
‹ngiltere, Amerika; ‹srail, Avust-
ralya vs. ülke vatandafl› bu yasa-
ya göre “uyum sa¤layamam›fl
göçmen” s›n›f›na girmiyor. Bir
Alman vatandafl›n›n birleflip aile

kurdu¤u bir yabanc› da bu yasa-
ya göre uyum sa¤lamak zorunda
olan bir göçmen de¤il,. 

Peki; kimdir öyleyse bu yasa-
n›n hedef ald›¤› göçmenler.? 

Y›llar önce, çal›flt›rmak, sa-
nayisini gelifltirmek için toprak-
lar›na ça¤›rd›¤›, sonrada bu in-
sanlar› kendi toplumunun bir
parças› olarak göremedi¤i, so-
runlar›na çare bulamad›¤› yakla-
fl›k 3.milyon Türkiyeli bu yasaya
muhatap olanlar›n bafl›nda gel-
mektedir. 

Bilindi¤i üzere; bu ülkeyle
1961 y›l›nda imzalanan, ‹fl Gücü
Al›m› anlaflmas› ile bafllayan
Türkiyeli göçü, özellikle 1974 ten
sonra nitelik de¤ifltirerek yo¤un
bir flekilde aile birleflimi yoluyla
devam etmifltir. fiimdi de bu yasa
ile Türkiyeli göçmenlerin sorun-
lar›n›n çözümü yerine, "Ya sev,
ya Terk et" çözümsüzlü¤ü içine
itilerek; “uyum sorunu olan
Türkiyelileri” s›n›r d›fl› etmeyi,
Almanya'ya gelecek kalifiye olma-
yan Türkiyeli göçmenleri ve yine
kalifiye olmayan Türkiyelilerin
Alman vatandafll›¤›na geçifllerini
engellemeyi amaçlamaktad›r. 

Almanya'n›n kabul etmedi¤i
fley; toplumun bütünleflmesi sa¤-
lanacak ise bunun; s›n›rlar› için-
de yaflayan toplumun her bir bi-
reyinin sosyal hak ve hizmetler-
den eflit yararlanarak, yasalar
önünde sosyal ve siyasal eflitli¤in
sa¤lanmas› ile mümkün olabile-
ce¤i gerçe¤idir. 

Almanya; temel de¤erleri-
nin eflitlik ilkesi ve ayr›mc›l›k
yasa¤› oldu¤unu iddia ederken,
yasada yer alan bu düzenleme ile
bu ilkelerinin söylemden ibaret
oldu¤unu kabul etmifltir.

Yasa bu haliyle;

1-Temel hak ve özgürlüklerle,
temel insan haklar› belgelerini
tümden ihlal etmektedir. 

‹nsan haklar›; bireyleri devle-
tin yüce ç›karlar› karfl›s›nda ko-
runmas›z kalmas›ndan dolay› or-
taya ç›km›flken; Modern Ça¤da
Almanya'n›n anayasal nitelik ka-
zand›rd›¤› bu de¤erleri (temel hak
ve özgürlükler) ihlal edecek dü-
zenlemeler yapmas› kayg› verici-
dir.

2-Aile birleflmesi ile ilgili ge-
tirdi¤i yapt›r›mlar; toplumun en
küçük birimi olan aileleri parça-
layacak niteliktedir. Kendi istedi-
¤i vas›flara sahip olmayan ya-
banc›lar›n efllerinin “yeterli Al-
manca ö¤renemedi¤i için!” Al-
manya'ya giriflini engelleyecektir. 

3-Almanya'da dil ve uyum
kursuna kat›lan Göçmenlerin,
Almanca Dil ve uyum kurslar›n-
da yeterli baflar›y› gösteremedi¤i
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gerekçesiyle oturma izni verilme-
yecek; 6 y›ld›r Almanya'da bu-
lundu¤unu kan›tlayan göçmen-
ler de ayn› gerekçelerle dil ve
uyum sorunu ve 2009 y›l›na ka-
dar ifl bulma yükümlülüklerinin
yerine getirilmemifl olmas› ge-
rekçeleri ile s›n›r d›fl› edilecekler-
dir. 

4-Yabanc›lar Dairesinin yet-
kilerinin geniflletilmesi, görevlile-
rin takdir hakk›n›n genifl tutul-
mas›, maddelerde belirsiz ifadele-
rin yer almas›, yasan›n uygulan-
mas›nda zorluklara neden olaca-
¤› gibi, görevlilerin keyfili¤e yol
açan davran›fllar› ile yasan›n kö-
tüye kullan›lmas›na neden ola-
cakt›r. 

5-Türkiyeliler ve Türkiye ko-
nusunda ayr›mc›l›k yap›lacakt›r.
Çünkü; Türkiye'den gelen efl ile
her hangi bir ülkeden gelen efl
aras›nda eflitsizlik yaratacakt›r.

6- Irkç›l›¤› ve ›rkç›l›k söylem-
lerini artt›racak, ayn› yerde çal›-
flan yerli iflçi ile göçmen iflçi ara-
s›nda birbirine yabanc›laflmas›na
neden olacakt›r..Bu da Alman-
ya'y› her geçen gün biraz daha
kaosa sürükleyecektir.

Almanya da 3 milyon Türki-
yeli vard›r ve bu ülkede yaflayan
yabanc›lar›n ço¤unlu¤unu olufl-
turmaktad›r. 

Di¤er yabanc›lar›n ço¤unlu¤u
zaten Almanya'n›n vize istemedi-
¤i devletlerin vatandafllar› olup,
onlar; yasaya göre "uyum sa¤la-
mak zorunda olan göçmenler"
olarak kabul edilmemifltir. 

Evet; yasa da belki "Türk",
"Türkler" ifadesi yer almamakta-
d›r ama maddedeki ifadeler Tür-
kiyelilerden baflka hiçbir toplu-
mun üstüne al›naca¤› ifadeler
de¤ildir. 

"Türk" ve "Türkiyeliler " ifade-
si yerine, vizeye tabi ülkeler ve
vizeye tabi olmayan ülkeler
fleklinde ifadeler kullan›larak bi-
linçli olarak amaç gizlenmifltir.

Bu durumdan kad›nlar nas›l
etkilenmektedir?

1 Ocak 2005 itibar› ile yürür-
lü¤e giren “HARTZ IV” yasas› ile,
“HARTZ IV” öncesi “sosyal yar-
d›m” alan ev kad›nlar›na ve ço-
cu¤una yaln›z bakmak zorunda
olan annelere “çal›flmaya haz›r
olma” ve akabinde “çok az bir
ücretle her iflte çal›flmay› kabul
etme mecburiyeti”(çünkü veri-
len ifli kabul etmemesi halinde ifl-
sizlik paras›n›n veya yard›m›n›n
kesilmesinden dolay›) getirilerek,
veya y›llarca çal›flm›fl olsa dahi,
iflsizlik paras› veya yard›m› alan
kad›n›n eflinin kazanc› yeterli ise
kad›n›n paras› kesilerek, kad›n›n
kocas›na ba¤›ml›l›¤› daha fazla

pekifltirilirken son göç yasala-
r›yla henüz “yerleflme izni” ala-
mam›fl kad›nlar›n “süresiz yer-
leflme” ve “ikâmet izni” almala-
r›n› yokufla sürerek; “HARTZ IV”
ile artt›r›lan kad›n›n erke¤e ba-
¤›ml›l›k çubu¤u; daha fazla yük-
seltilmifltir.

1.1.2005 tarihinden itibaren
Almanya’ya gelen göçmenler,
oturma izinlerinin uzat›lmas› ve-
ya yerleflme izni alma baflvuru-
sunda “Almanca yetersizli¤i”
halinde  “uyum kurslar›”na tabii
tutulmakta. Uyum kurslar›n›n
toplam süresi 600+30 saattir ve
sosyal yard›m almayanlar›n
kurslar için en az 1 Avro saat üc-
reti ödemeleri ve bitirme imtiha-
n›n›n da masraflar›n› üstlenme-
leri gerekmektedir. Bu kursa ka-
t›lmayanlar›n oturma müsadeleri
uzat›lmamaktad›r. 

Neticede gerek ifl hayat›na
kat›l›m, gerekse oturma iznini
uzatma veya yerleflme iznine bafl-
vuru durumunda, muhtemel Al-
manca dil yetersizli¤i göçmen ka-
d›nlar› dil kurslar›na kat›lmaya
mecbur hale getiriyor. Bu durum,

flimdiye kadar çeflitli sebeplerle
dil ö¤renemeyen kad›n›n zorunlu
olarak dili ö¤renerek ba¤›ml›l›¤›n›
azaltmas›, ifl bulmas›n› kolaylafl-
t›rmas› vb. noktalarda olumluk
tafl›makta oldu¤unu düflünebili-
riz.

Özellikle bu durum, “Alman-
ya’da gözü aç›lacak!” endiflesiy-
le, dil ö¤renmelerine engel ç›kar›-
lan Türkiye’den getirilen gelinler
aç›s›ndan oldukça önemli. Nedir
ki; bu mecburiyetin tamamen ge-
lin lehine iflleyece¤inin garantisi
yok. Zira 31 Aral›k 2004 tarihine
kadar geçerli olan ve “Yeni Göç
Yasas›” ile geçerlili¤ini yitiren
“Yabanc›lar Yasas›”n›n meflhur
19. maddesine göre en az iki y›l
nikahl› efl olarak beraber oturan
ve kesintisiz olarak Almanya’da
yaflayan “Türkiye’den gelen ge-
lin ve damatlar” ba¤›ms›z “otur-
ma izni” alabiliyorlard›.

Bu madde aynen yeni yasaya
da aktar›ld›. Ancak “oturma iz-
ni”nin befl y›l sonra “yerleflme

izni”ne dönüflmesi ve yerleflme
izni için evlilerde eflin “çal›flma
izni”nin ve “çal›flma süresi”nin
dikkate al›nmas› eklendi. Yani;
evlilik yoluyla Türkiye’den getiri-
len kad›n iki y›l sabrettikten son-
ra “ba¤›ms›z oturma izni” al-
maya hak kazansa da ayr›lmas›
halinde, Almanya’da befl y›l›n›
doldurduktan sonra otomatik
olarak “yerleflme izni” alamaya-
cakt›r. Çünkü yerleflme izni için
taraflardan 60 ay, yani befl y›l sü-
reyle “sosyal sigortal› olarak bir
iflte çal›flma flart›” aranmakta
ve evlilerde en az eflin befl y›ld›r
çal›fl›yor olmas› da yeterli say›l-
maktad›r. Ancak eflinden ayr›l-
m›fl bir kad›n›n eflinin durumu
dikkate al›nmayaca¤›ndan, söz
konusu gelinin befl y›l çal›flma-
dan yerleflme izni alabilmesi ha-
yaldir. Sadece “hamilelik” ve
“çocuk yetifltirme süresi” dik-
kate al›nmaktad›r.

K›sacas›, kad›n iki y›ll›k evli-
lik sonras›nda eflinden ayr› yafla-
mak zorunda kal›rsa , oturma iz-
nini alabilmek için epey mücade-
le etmesi gerekecektir. E¤er iki y›-

l› tamamlamam›fl, hatta iki y›l›n
dolmas›na birkaç gün kala evden
kovulmufl, soka¤a at›lm›fl veya
kendisi b›rak›p kaçm›flsa tekrar
geldi¤i ülkenin yolunu tutmaya
haz›rlanmal›d›r. Yasa da yer alan
“zor durum”un (Haertefall) uy-
gulamada ancak istisnai hallerde
dikkate al›nd›¤›n› hepimiz biliyo-
ruz. Bu haliyle “Yeni Göç Yasa-
s›” eski yabanc›lar yasas›na k›-
yasla, kad›nlar›n aleyhine iflle-
yebilecek gizli bir silah haline
dönüflecek yap›ya sahiptir. K›-
saca ifade etmek gerekirse, bir
yandan “HARTZ IV” di¤er taraf-
tan da “Yeni Göç Yasas›” elele
vererek göçmen kad›nlar›n duru-
munu daha da zorlaflt›rmakta,
erke¤e daha ba¤›ml› hale getire-
rek kad›n›n özgürleflmesinin
önünü t›kamaktad›r. 

Fransa'da da, benzer bir du-
rum geçerlili¤ini korumaktad›r.
UKGB'n›n (Ulusal Kimlik ve Göç-
men Bakanl›¤›), aile birleflmeleri-
nin gereklili¤i için "Frans›z dilini
iyi bilme, kültürünü tan›ma,

cumhuriyetin de¤er ve yarg›la-
r›n› iyi bilme ve sayg› durma“y›
temel koflul olarak ileri sürmek-
tedir. Aile birleflmesinin giderek
zorlaflt›¤› Fransa'da, 2006 y›l›nda
aile birleflimi için baflvuran 40
binden fazla kifliden, sadece
6.924 kifli oturma ve çal›flma
kart› almaya hak kazand›.

Geçmiflte oldu¤u gibi günü-
müzde de, yabanc› ucuz iflgücü-
ne gereksinim duyan baz› AB ül-
keleri, nüfus ve ekonomik faktör-
lerini de göz önüne alarak belli
bir mesleki formasyonu olan, ka-
liteli ve nitelikli göçmen “seç-
me”ye yönelmektedirler.

Bununla ilgili olarak Ulusal
Kimlik ve Göçmen Bakan› Brice
Hortefeux, Fransa’n›n yabanc›
ucuz ifl gücüne olan gereksini-
miyle ilgili olarak flöyle demekte-
dir. “Fransa’ya gelecek olan
göçmenleri daha iyi seçerken
ülkenin ekonomik yap›s›na ve
nüfusuna göre mesleki gerek-
çelerle gelen profesyonel göç-
menleri daha fazla teflvik ede-
ce¤iz!”

Almanya ve Fransa’daki yasa-

lara benzer “›rkç› ve ayr›mc›”
bir yasa daha öncede Hollan-
da’da kabul edildi. Ayr›ca Avus-
turya, ‹sviçre, ‹ngiltere, ‹sveç ve
di¤er ülkelerde aile birleflmesini
zorlaflt›rmaya, kaliteli ve nitelikli
ucuz iflgücü al›m›na yönelik ya-
sal düzenlemeler yap›lmaktad›r. 

Kuflkusuz bu yasalar, göç-
menler ve yerli halklar aras›nda
›rkç›l›¤› ve ayr›mc›l›¤› gelifltirdi¤i
gibi, ayn› zamanda eflitli¤e ve in-
san temel haklar›na da ayk›r›d›r.
Göçmen kad›nlar aç›s›ndan ise,
daha fazla ba¤›ml›l›k ve sömürü
demektir. K›sacas›, bir bütün ola-
rak göçmenlere karfl›, en büyük
insan haklar› ihlalidir. 

Bar›fl› ve insan temel haklar›-
n› savunan, her türlü ›rkç›l›¤a,
eflitsizli¤e ve ayr›mc›l›¤a karfl›
olan baflta kad›nlar olmak üzere
herkes, bu ›rkç› ve ayr›mc› göç
yasalar›n› protesto etmeli ve bu
protesto eylemlerinin en genifl
kitleler taraf›ndan sahiplenilmesi
için gereken çabay› göstermelidir.
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‹flçi ve Kapitalist Göçmenler
Genelde göçmenleri, kendi konumuz

aç›s›ndan Türk ve Kürt göçmenleri bir bü-
tün olarak düflünmek olas› de¤il. Göçmen-
ler ekonomik ve s›n›fsal konumlar› itibariy-
le tamamen farkl› iki kategoridir. Bu göç-
menlere yönelik politikalar›n oluflturulma-
s›nda önemli bir ayr›m noktas›n› oluflturur.
‹flçi-emekçi göçmenler ile iflletme sahibi
göçmenler. S›n›fsal ayr›flma, a¤›rl›kl› bir ke-
simin eski konumunu da kaybederek dibe
vurdu¤u, az›nl›k kesimin ekonomik yükseli-
fle geçti¤i iki farkl› göçmen dünyas› ortaya
ç›karm›flt›r.

GGööççmmeennlleerriinn  iissttiihhddaamm››

Göçmenlerin istihdam edildi¤i ifl alanla-
r› daha çok; ticaret, inflaat, enerji-maden
sektörü, kömür iflletmeleri, demir-çelik,
imalat sektörü, otomotiv, otelcilik hizmet-
leri, hizmet sektörleridir. Bu panoramada
Türk-Kürt iflçiler çal›flma koflullar›n›n en
a¤›r oldu¤u sektörlerde istihdam edilmek-
tedir. Almanya’da; ticaret, inflaat, enerji ma-
denleri, imalat-otomotiv, hizmet sektörleri,
ulafl›m, son y›llarda sigorta, bankac›l›k vb.
alanlarda Türk ve Kürt göçmenler istihdam
edilmektedir. Hollanda’da genellikle maden
sanayi ve bay›nd›rl›k ifllerinde, Belçika’da
enerji ve su kolunda, Fransa’da inflaat, kon-
feksiyon ve imalat sanayinde çal›flmaktad›r-
lar.

1991 istatistiklerinde imalat sektörün-
de çal›flan Türk ve Kürt iflçilerin say›s› 385
bin 586. ‹nflaat sektöründe 40 bin 42, ener-
ji ve madencilikte 21 bin 500, hizmet sektö-
rü 95 bin 182 dir. Türkiye Araflt›rmalar
Vakf› (TAM) istatistiklerine göre; 1994’de
imalat sektöründe ayn› ifli yapan Alman kö-
kenli bir iflçi ayl›¤› 4 bin 189 mark iken, bir
Türk ve Kürt iflçinin 3 bin 64 markt›. Göç-
men iflçi yerli iflçiden %27 daha az ücret al›-
yordu.

Buna son y›llarda göçmen emekçileri
birinci derecede vuran iflsizlik eklenmifltir.
(Örne¤in, Almanya’da ‹flçi Bulma Kuru-
mu’ndaki yasal prosedür flöyledir: ‹fl önce-
likle o Avrupa ülkesi vatandafl› olana, o ka-
bul etmez ise herhangi bir AB ülkesi vatan-
dafl›na teklif edilir. O da kabul etmez ise ya-
r›-sömürge ülkelerden gelenlere, arta kal›r-
sa en son ilticac›lara s›ra gelir. Tek bafl›na
bu örnek dahi ›rkç›l›¤›n-ayr›mc›l›¤›n boyutu-
nu göstermeye yetmektedir) Son y›llarda
enerji-maden sektörlerinin kapat›lmas›, de-
mir-çelik iflletmelerinin birlefltirilmesi, oto-
motiv sektöründe durgunluk bahanelerinde
ilk kap›ya konulan göçmen iflçilerdir.

Emperyalist tekellerin yeni pazarlara
aç›lmak, rekabet gücünü art›rmak için ald›k-
lar› birleflme kararlar› yine ilk göçmen iflçi-
leri vurmaktad›r. Almanya’da Tissen-Krup
ortakl›¤›n›n 90 bin iflçinin, Mercedes-Benz
ile Creysler‘in birleflmesi sonras›100 bin ifl-
çi ç›kart›lmas› hedeflenmifltir. Ford - Gene-
ralmotor birleflmesi Wolkswagen Ferari,

Renault-Volvo birleflmesi, Opel’in kriz ge-
rekçesiyle 20 bin iflçinin ifline son vermesi
örneklerinde oldu¤u gibi.

‹flletme sahibi göçmenlere gelince; Yi-
ne TAM’›n istatistiklerine göre s›rf Alman-
ya’da 22 bin Türk ve Kürt yat›r›mc› varken
2000 y›l›nda bu %150 art›flla 59 bin 500’e
ulafl›yor. Buralarda 170 bin iflçi çal›flmakta.
70 bini Alman ve Avrupa kökenli.

Tekelleflmeye do¤ru giden iflletmelerin
say›s› da az de¤il. Almanya’da Türk ‹flveren-
leri Sanayi Derne¤i’nde örgütlenen 1972 y›-
l›nda Münih’te kurulan Micro
Frucht,1969’da Hamburg’da kurulan 677
milyon Euro’luk cirosuyla Öger Türk Tur
isimli seyahat acentas›, y›lda 1 milyar Eu-
ro’nun üzerinde sat›fl yapan, 1982 y›l›nda
Aschen’de kurulan, bu gün 12 ülkede 27 flu-
besi bulunan bir tekstil gurubu (Santex Mo-
den ana flirket), bir enerji üretim flirketi, bir
turizm flirketi, bir Catering servisi de dahil
konsersuyum olan Kemal fiahin’in baflkan›
oldu¤u fiahinler Group, 150 Türk seyahat
acentesinin oluflturdu¤u internasyonale
transporte (Kargo flirketi) E-Kart alan›nda
Türkiscart, Kürt sermayesinin yeniden yap›-
lanmas› diye an›lan Karsaz bunlardan sade-
ce bir k›sm›. 94.000 Türk giriflimcinin
64.600’ü (%70) Almanya’da faaliyet gösteri-
yor.

TAM’›n söz konusu araflt›rmas›ndaki
yer almayan yeni üyeler ve aday ülkelere de
bak›ld›¤›nda, buradaki Türk sermayesinin
hiç de göz ard› edilmeyecek bir rakama
ulaflt›¤› gözlenmektedir. TAM’›n bir di¤er
araflt›rmas›na göre; Romanya ve Bulgaris-
tan, Türk giriflimciler için en cazip ülke ko-
numundalar. Bu iki ülkede 19 bin’in üzerin-
de Türk giriflimci ve iflletmesi bulunmakta-
d›r. Holding sahibi Türk yat›r›mc›lara ra¤-
men, ferdi iflletmeler ezici ço¤unlu¤u olufl-
turmaktad›r. Yeni üye olan ülkeler içinde
özellikle Polonya, Almanya ve Berlin’li
Türkler için yak›nl›¤›ndan dolay› ilginç bir
Pazar konumundad›r. Benzer durum Çek
Cumhuriyeti ve Macaristan için geçerlidir. 

“12 ülkede yat›r›m yapan 22 bin Türk
flirketi bulunmaktad›r. Türk giriflimcilerin
art›k her sektörde boy gösterdiklerini ve
klasik branfllardan öte, yenilikçi modern
branfllara yöneldiklerini ortaya ç›karm›flt›r.
Bu kesim ‘gastronomi ve perakende ticaret’
gibi al›fl›lagelmifl alanlar›n d›fl›na ç›karak hiz-
met sektörü baflta olmak üzere, bugün her
türlü branflta Alman ve Türk toplumuna
mal ve hizmet üretmektedir. Bu branfllara
birkaç örnek; sanayi at›klar›n›n yeniden de-
¤erlendirilmesi (recyling); eczac›l›k; yafll› ve
hasta ambulans bak›m; iflletme enformatik
hizmetleri; Internet arac›l›¤›yla ilan servisi
ve bask› makineleri pazarlamas›.’’ (TAM)

GGeenniiflfllleeyyeenn!!

AB tekelleri revizyonist ülkelerin y›k›l-
mas›ndan sonra üretim parçalar›n› Do¤u

Avrupa ülkeleri ve Asya, Ortado¤u, Türki-
ye‘ye kadar genifl bir alana da¤›tt›. Avrupa
ekonomisi belirgin bir aç›lma ve yeniden ya-
p›lanma-merkezileflme süreci yaflad›. Sanayi
üretimi, daha az ve kalifiye emek gerektiren
yüksek teknolojik yat›r›mlar›n oldu¤u bir
seyir izledi. ‹letiflim, finans, hizmet sektörle-
ri ve silah sanayi a¤›rl›kl› sektörler geliflti.
ERT (Avrupa ‹fladamlar› Yuvarlak Masas›)
bunu son derece aç›k dile getirmektedir.

“Biz zaten tüm Avrupa‘y› kesen tek bir
pazarda hareket ederek, üretimi farkl› yer-
lerdeki tesislere da¤›tman›n yaratt›¤› büyük
avantajlardan yararlan›yoruz”.

Üretimin parçalanmas› ve esneklefltir-
me politikalar›, Avrupa ‘da yaflayan göçmen
emekçiler ve AB’ne yeni kat›lan eski Do¤u
Avrupa ülkeleri emekçilerini kitlesel iflsizlik
ve esnek çal›flma paydas›nda ortaklaflt›rd›.
Yat›r›m alanlar› üretim ve tüketim mallar›
sanayisinden ziyade, emek yo¤un, tekstil,
ayakkab›, mobilya, elektronik gibi sektörler
eski Do¤u Avrupa ülkelerinin motor sanayi
haline geldi. 1994-2000 aras›nda emek yo-
¤un sanayilerin bu ülkelerin genel üretimle-
ri içindeki ortalama a¤›rl›¤› yüzde 34‘den
yüzde 44‘e yükseldi. ‘90‘l› y›llarda bu ülkeler
tekellerin do¤rudan yat›r›mlar›yla çok bü-
yük yabanc› sermaye ak›n›na u¤rad›. AB‘nin
geniflletilmesi için müzakere süreçlerinden
sonras› 2004 May›s‘›nda AB’ye kabul edilen
10 eski Do¤u Avrupa ülkesi emekçileri “Av-
rupa’ya geri dönüfl” propagandas› alt›nda bu
politikalara yedeklenmeye çal›fl›ld›. Revizyo-
nist ülkelerin çökmesi üzerinden ‘’sosyaliz-
min geri yap›s›’’ ideolojik sald›r›lar› eflli¤in-
de!

““GGeenniiflfllleemmee''’’  kkoollaayy  mm››??

AB ile bütünleflme sürecinde “dünya-
n›n en dinamik 10 ekonomik bölgesinden
birisi” ilan edilen ve elektronik alan›ndaki
yo¤un yat›r›mlar nedeniyle “General Elect-
ric ülkesi” ad› verilen Macaristan bu süreç-
te, Mannesmann, Philips, IBM, Kenwood,
Samsung, Siemens gibi birçok emperyalist
tekelin öncelikli yat›r›m bölgesi haline geldi.
Macaristan‘›n en büyük elektronik flirketi
olan V‹DEOTON ise bu flirketlere üretim
altyap›s› ve emek gücü kiralad›. V‹DE-
OTON, ülkeye giren tekellerin asgari sabit
maliyet ve azami esneklikle çal›flmalar›n›
sa¤lad›. Bu sistemde örne¤in IBM, Ericson
ve Philips gibi tekellere mevsimlik göçmen
Slovak iflçi kiralama, iflçileri sürekli iflten ç›-
kartarak k›dem düflürme, ücretlerin afla¤›
do¤ru çekilmesi sa¤land›. Macaristan’›n Do-
¤u’nun en büyük elektronik ihracatç›s› ol-
mas› dolay›s›yla yar› vas›fl› ço¤unlukla kad›n
iflgücü hiç bir güvencesi olmadan çal›flt›r›l›-
yor.

2002 y›l›nda dünyan›n 17. otomobil ih-
racatç›s› haline gelen 10 milyon nüfuslu Slo-
vakya ise, VW, Peugeot, Honda ve Hyundai
gibi en büyük tekellerin ve bunlar›n yan sa-

nayilerinin ola¤anüstü büyük yat›r›mlar yap-
t›klar› bir ülkeye dönüfltü. Slovakya’n›n bu
dev flirketler aç›s›ndan çekicili¤i, ucuz, es-
nek, vas›fl› iflgücü ile bir üretim bölgesi ola-
rak Avrupa pazarlar›na olan yak›nl›¤›ndan
kaynaklan›yor. Otomobil sanayi bu ülkede-
ki ücret ortalamas›n›n üzerinde ücret verir-
ken, 2001‘de Slovak VW iflçisine ödenen
ücret, Almanya’n›n beflte biri; Almanya‘da
çal›flma saatleri haftada 28.8 saatken Slovak-
ya‘da 35.7 saatti ve iflçiler 6 kat daha fazla
emek üretkenli¤i ile çal›flt›r›l›yorlard›. Te-
kellerin tercih etti¤i genellikle genç, teknik
lise mezunu iflçiler, kal›c› istihdama geçme-
den önce 1 y›l bir tafleron flirket taraf›ndan
geçici sözleflmeyle kiralan›yorlar.

AB tekelleri; Slovakya‘y› yüksek teflvik-
ler sa¤lanmazsa baflka yerlere kaçmakla
tehdit ettikçe, Slovakya hükümeti 2004’de
iflgücünü tamamen esneklefltiren bir ifl yasa-
s› ç›kartarak, % 19‘luk kelle vergisi, emek-
lilik yafl›n› 62‘ye ç›kart›lmas›, enerji, ilaç ve
temel g›da maddeleri fiyatlar›na süper zam-
lar yaparak ve iflsizlik yard›mlar›n› yar›ya in-
direrek bu teflviklere aktaracak yeni kay-
naklar yaratt›. (‹flsizlik oran› yüzde 20 olan
ülkede, 2004 fiubat ay›nda ülkenin en yok-
sul emekçi kesimini oluflturan Romanlar ül-
kenin do¤usunda g›da isyanlar› bafllatt›. Bir
kifli öldürüldü, isyan güçlükle bast›r›ld›. 25
demiryolu hatt›n›n kapat›lmas› nedeniyle ay-
n› tarihlerde ilan edilen ulafl›m iflçileri grevi
de devlet taraf›ndan yasad›fl› ilan edilerek
engellendi.

Bir zamanlar Avrupa’n›n en büyük 2.
kömür üreticisi olan Polonya ise AB‘nin
madencilik, çelik ve tar›m sektörlerini “afl›r›
kapasite” gerekçesiyle tasfiye etmesiyle,
benzer geliflmelere sahne oldu. Tasfiye
edilen madencilik bölgesi Silezya‘daki iflsizlik
oran› % 36‘ya ulafl›rken, maden ocaklar›
mafyatik sermayenin eline geçti. Madencilik
sektörü istihdam›n›n 1991‘de 450 binden
2004‘de 142 bine düflmesiyle oluflan boflluk,
yüzde 80‘i AB tekellerinin alt-tafleronlar›
olan ve güvencesiz istihdama dayanan teks-
til iflletmeleri ile dolduruldu. Burada da; ifl-
sizli¤in %18 oldu¤u kentlerde patlak veren
iflçi grevleri ve fabrika iflgallerine polis sal-
d›r›rken, 2004‘de iflçiler bu tür bir polis sal-
d›r›s› karfl›s›nda molotof kokteylleri ile
Ekonomi Bakanl›¤›n› bast›lar. Benzer bir
sürecin yafland›¤› Çek Cumhuriyetinde,
kemer s›kma, emeklilik yafl›n› yükseltme,
sa¤l›kta özellefltirme planlar›n› protesto
eden iflçiler genel grevde polisle çat›flt›lar.

Avrupal› emperyalistlerin yekpare sal-
d›r›lar› karfl›s›nda ortak tav›r koyan Avrupa
iflçi s›n›f› ve emekçileri geçti¤imiz yak›n
süreçte hareketli bir dönem yaflad›. Yafll›
k›ta flu an yerel ve sektörel düzeyde tekil
direnifllere tan›kl›k ediyor.

BBiirr  MMüüccaaddeellee  OOkkuurruu
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“YEN‹ ANAYASA”YA ESK‹(MEYEN) DERSLER!
S‹BEL ÖZBUDUN-TEMEL DEM‹RER

“Ne gördü¤ümüz, büyük ölçü-
de 

ne için bakt›¤›m›za ba¤l›-
d›r.”1

Karfl›l›ks›z beklentilerin “sü-
kut-u hayal”le nihayete erece¤i,
“nafile tart›flma(s›zl›k) so-
nuç(suzlu¤u)u”ndan malûl ana-
yasa meselesini en iyi betimle-
yen, Franz Kafka’n›n, “Ev halk›-
n› koruyan Tanr›’ya inanmak-
tan daha keyif verici ne olabi-
lir?” vurgusudur...

1961-1982 anayasalar› ile
tahkim edilmifl askeri vesayete
karfl› tav›r alan neo-liberal sol-
dan, kendini “AKP merkez par-
tisidir; merkez sa¤ ve sol biziz,”2

diye tarif etmeye kalk›flan dinci-
lerin liberal-muhafazakârl›¤›na
uzanan yelpazede, “yeni/ sivil
anayasa tanr›”s›na inanman›n
(yan›lt›c›) “keyif vericili¤ine”
iman konusunda bizim diyecek-
lerimiz genel kan›lar›n tam ter-
si, “münaf›kça” fleyler olacak...

Bunun alt›n› öncelikle ve
özenle çizelim...

Evet, biz anayasa deyince;
devletten söz edece¤iz... De-
mokrasinin s›n›fsal karakteri-
nin alt›n› çizece¤iz... “S›n›flar
üstü”/ “genel” yalanlar›na prim
vermeyece¤iz... Özgürlükle “li-
beral serbesti”nin ayn› de¤il, ta-
ban tabana z›t fleyler oldu¤un-
dan söz edece¤iz...

Vars›nlar dediklerimizi “dino-
zor”, eski, “ortodoksluklar” ola-
rak mahkûm etmeye kalk›fls›n-
lar...

Biz gerçeklerin inatç› oldu-
¤undan hâlâ flüphe duymuyo-
ruz...

G‹R‹ZGÂH

Hepimize Wittgenstein’›n,
“Hiçbir fley gizli de¤ildir. Her fley
önümüzdedir. Her fley önümüz-
de, her fley aflikâr oldu¤u için
onu görmek zordur,” sözlerini
an›msatan anayasa tart›flmalar›
daha ilk ad›m›nda flimdiden,
traji-komik bir görüntü arz et-
meye bafllad›...

Örne¤in bir AKP milletvekili
“Anayasan›n de¤ifliklik s›n›r›n›
askerlerin çizdi¤i”ni kabul ede-
rek, “bundan fazlas›n›n müm-
kün olmad›¤›”n›n alt›n› çizerek,
olaca¤›n yine de 1982 Anayasa-

s›’ndan “daha iyi olaca¤›”n› ifa-
de etti...

Darbe destekli askeri vesaye-
tin anayasas› olan 1982’yi yine
askeri vesayetin anayasas› olan
1961’den ay›ran temelli çizgi ni-
hayetinde nedir? Bunun üzeri-
ne düflünüldü mü?

1961 Anayasas› üzerine ko-
par›lan kocaman gürültüler
aras›nda bu sorunun yan›t›n›
vermek gerekmiyor mu?

Evet, evet gerekiyor; ama ne?
Ancak “güncel tart›flmalar”da
bu atlan›yor!

Bunu yerine “Birinci Cum-
huriyet” karfl›s›nda “‹kinci
Cumhuriyet”i bile dillendirmek-
ten geri ad›m atan burjuva libe-
ralleri, askeri vesayetle arala-
r›nda bir orta yol arayarak, “Bir
buçu¤uncu Cumhuriyet de
var,” diyorlar; hem de “Yeni
anayasa ‘anayalanlar’ üzerine
mi kurulacak? ‘Anagerçekler’
üzerine mi? Bütün mesele bu,”3

gibi kocaman laflar ettiklerini
de unutarak!

Ergun Özbudun’un, “Türki-
ye... yak›n zamanlarda görme-
di¤i yo¤unlukta anayasa tart›fl-
malar›na tan›k oldu. Önümüz-
deki on y›llar›n siyasî tarihçile-
ri, muhtemelen bu dönemi
‘anayasa savafllar›’ dönemi ola-
rak adland›rabileceklerdir,”4 di-
ye tarif etti¤i konjonktürden ç›-
kart›lmas› gereken ilk sonuç,
güncel anayasa tart›flmalar›n›n
askeri vesayetle pazarl›¤a tabi
oldu¤udur...

Gerçekten de “Hep ‘kurtar›c›’
olarak görülen anayasa, yakla-
fl›k 150 y›ld›r kamuoyunun
gündeminden düflmeyen”5 tar-
t›flmalar eflyan›n özüne dair de-
¤ildir; ve asla da olmam›flt›r.

O hâlde burada önemli olan,
anayasan›n özüne/ ifllevselli¤i-
ne mündemiç bir (tart›flmadan
öte) elefltiri ile burjuva anayasa
karfl›s›ndaki alternatifimizin ya-
ni yeni bir cumhuriyet ve ana-
yasa konusunda ne dedi¤imizin
(reel-politiker kayg›lar d›fl›nda)
ortaya konmas›d›r...

“ANAYASA MEVZUSU”NUN
TEOR‹K ARKA PLANI

Hepimizin bilgi sahibi oldu-
¤undan flüphe duymad›¤›m›z
Marx, Engels ve Lenin’in ifade

ettikleri yan›nda, Gramsci ile
D‹A’lar (Devletin ‹deolojik Ayg›t-
lar›) konusunda Althusser’in
dediklerini de unutmadan,
“Devlet, kendi içinde toplumsal
iflbölümünü izler ve yeniden
üretir; böylece devlet, zihni ça-
l›flman›n içinde ortaya ç›kan ik-
tidar ve bilgi ba¤›nt›lar›n›n kop-
yas› hâline gelir,” diyen Nicos
Poulantzas’›n dediklerine “ka-
baca” flunlar›n da eklenmesi ge-
rekir.

Marx’a göre, varl›klar›n›n
toplumsal üretiminde, insanlar,
aralar›nda kendi iradelerine
ba¤l› olmayan belirli iliflkiler
kurarlar. Böylelikle Marx, Dev-
let biçimleri kadar hukuki ilifl-
kilerin de ne kendi baslar›na
anlafl›labilir ne de insan zihni-
nin genel bir evriminin sonucu
oldu¤unu ileri sürmektedir. O,
iktidar ve tahakküm iliflkileri-
nin de elbise gibi, ayakkab› gibi,
makine gibi üretilen bir iliflki,
ba¤›nt›lar zinciri oldu¤unu sa-
vunur. Her türden iktidar› olufl-
turan ba¤›nt›lar zincirinin ne,
örne¤in “zor”, “yetke”, “yetki”,
“hukukilik” gibi kavramlardan
yola ç›k›larak ne de, örne¤in
Hegelci anlay›flta, “mutlak tinin
devlette cisimleflmesi”nde oldu-
¤u gibi zihninin genel bir evri-
minden veya insan do¤as› ola-
rak adland›r›lan psikolojik sü-
reçlerden, örne¤in Hobbes’ta ol-
du¤u gibi “korku” olgusundan
hareketle anlafl›lmayaca¤›n› di-
le getirmektedir. ‹ktidar ve ta-
hakküm iliflkilerinin köklerinin
“sivil toplum”da, sivil toplumun
anatomisinin ise politik ekono-
mi içinde oldu¤unu ileri sürdü.
Dolay›s›yla, Marksizme göre, s›-
n›f mücadelelerinin oluflturdu-
¤u “güç dengeleri” d›fl›nda bir
iktidar tahayyülünün içeri¤i so-
yut, soyut oldu¤u kadar da bofl-
tur.

Üretim araçlar›na sahip
olanlar ile üretim araçlar›na sa-
hip olmayanlar aras›ndaki ilifl-
ki, bir baflka ifadeyle, toplumun
belli bir s›n›f›n›n toplumsal var-
l›¤›n› üretmek için iflgücünü
satmak zorunda kalanlar ile ifl-
gücünü sat›n alanlar aras›nda-
ki iliflki kapitalist toplumda ka-
rakteristik bir iliflkidir. ‹nsan›n
sahip oldu¤u güçler, olanaklar,
kapasiteler toplumsal dolay›m

içinde oluflmufl araçlar olmak-
s›z›n yaln›zca bir potansiyeldir.
‹flgücünü satarak toplumsal
varl›¤›n› yeniden üretmek zo-
runda kalan s›n›f ile iflgücünü
sat›n alarak, bunu de¤erleyerek
toplumsal varl›¤›n› yeniden üre-
ten s›n›f aras›ndaki iliflki ser-
best piyasa koflullar›nda ne ka-
dar adilane, ne kadar özgürce,
ne kadar hukuki bir sözleflme
içinde gerçeklefliyor olursa ol-
sun, üretim araçlar›ndan yok-
sunluk, iflgücünü satanlar›n
sahip oldu¤u olanaklar›, kapa-
siteleri, güçleri s›f›ra indirir. Üs-
telik, bu iliflki çifte iktidarla so-
nuçlan›r. Bir yanda kapasitele-
ri, olanaklar› güçleri harekete
geçirici araçlara sahip olman›n
getirdi¤i avantaj yarat›c› bir ko-
num, di¤er yanda da bu avanta-
j›n iliflki içinde sa¤lad›¤› ek
avantaj çifte iktidar durumu ya-
rat›r. Böylece, s›n›flardan biri
di¤erine toplumsal varl›¤›n› sür-
dürebilmek için kendi güç, ka-
pasite ve olanaklar›n›n bir bölü-
münü devretmek zorunda kal›r.

‹ktidar, hiçbir yasa taraf›n-
dan s›n›rland›r›lmak istenme-
yen stratejik bir konum olmas›
dolay›s›yla her zaman diktatör-
lü¤e dönüflme e¤ilimini içinde
tafl›r. Tarih, belli bir yasa tara-
f›ndan s›n›rland›r›lan iktidarla-
r›n egemenlik konumunun ya
da güçler dengesindeki konu-
munun tehlikeye girmesiyle,
söz konusu yasayla s›n›rlanma-
n›n ka¤›t üzerinde kalm›fl sözde
ba¤›tlar oldu¤unun ilan edilme-
sinin örnekleriyle doludur. Mo-
dern toplumlarda iktidar olgu-
suna iliflkin olarak Foucault,
“hukuk, iktidar›n gerçek biçimi-
dir” saptamas›n› yaparken bu
tarihsel arka plan› dikkate al-
mam›fl gibidir. 

Foucault’nun, Weberci kura-
m› izledi¤i görülmektedir. An-
cak, toplumun rasyonelleflmesi-
ni Weber’de oldu¤u gibi bir bü-
tün olarak ele almaktansa, öz-
gül rasyonellikleri bir dizi alan-
da, temel bir deneyime gönder-
me yaparak incelemenin daha
isabetli oldu¤unu savunur. Yine
de Foucault’nun, Weber’den
aç›k etkiler tafl›yan, “hukuk sis-
temi, fliddet uygulama biçimle-
rinden biridir” görüflünün tafl›-
d›¤› do¤ruluk, ancak, hukukun



EEEEKKKK‹‹‹‹MMMM    2222000000007777 12MÜCADELE -- 198

“güçler dengesi” d›fl›nda strate-
jik bir konum ifade etmedi¤i
dikkate al›nd›¤›nda aç›k bir du-
ruma gelir. Çünkü, hukuk sis-
temlerinin, “meflrulu¤un” ken-
dinden menkul bir güç ifade et-
mesi düflünülemez. Bir hukuk
sistemi ne zaman bir devlet ikti-
dar› ve devlet ayg›t›nca destek-
lenip korunmuflsa iflleyen bir
sistem durumuna gelmifltir. Bu-
nun d›fl›nda, kendinden iflleyen
bir hukuk yoktur.

Marksizmin devlet iktidar› ve
devlet ayg›tlar› üzerine yo¤un
bir biçimde durmas›yla, gerçek-
ten, iktidar ve tahakküm iliflki-
lerinin özgül alanlarda ve temel
toplumsal iliflki biçimlerindeki
görünümleri dikkate al›n›r du-
ruma geldi. 

Gramsci’den bafllayarak öz-
gül toplumsal iliflkilerde iktidar
ve tahakküm iliflkilerinin anali-
zine yönelik Marksist bir ilgi
olufltu. Althusser imgesinde so-
mutlaflan bu ilginin verimleri,
onun “‹deoloji ve Devletin ‹de-
olojik Ayg›tlar›” adl› k›sa çal›fl-
mas›nda temel kuramsal öner-
meler biçiminde dile getirildi.

Althusser, “‹deoloji ve Devle-
tin ‹deolojik Ayg›tlar›” çal›flma-
s›nda Marksizmin devlet iktidar
ve devlet ayg›tlar› aras›nda çiz-
di¤i klasik ayr›ma devletin ide-
olojik ayg›tlar›n›n da dahil edil-
mesi gere¤ini ileri sürdü. ‹de-
olojik ayg›tlar, birbirinden ayr›
ve özelleflmifl kurumlar biçimin-
de, dolays›z olarak karfl›m›za ç›-
kar: Dini, ö¤retimsel, ailesel,
hukuki, siyasi, sendikal, medya
ve kültürel ideolojik ayg›tlar gi-
bi gerçekliklerdir bunlar. ‹deolo-
jik ayg›tlar, görünüflte, bölük-
pörçük olabilir. Ama bunlar›n
belli bir toplumsal formasyonda
birli¤ini sa¤layan “egemen ide-
olojidir”. Uyumsuz sesler ç›ka-
ran ideolojik ayg›tlar, egemen
ideoloji alt›nda bir uyum içine
girer.

S›n›f egemenli¤i olarak devlet
iktidar›n›n süreklili¤i de yaln›z-
ca devlet ayg›tlar› yoluyla de¤il,
ideolojik ayg›tlar üzerinde hege-
monya kurma gücüne ba¤l›d›r.
‹deolojik ayg›tlar üzerinde hege-
monya kuramayan s›n›flar, yö-
netme gücünü yani hem devlet
iktidar›n› hem de devlet ayg›tla-
r›n› harekete geçirme güçlerini
yitirirler. ‹ktidardaki s›n›f, dev-
let ayg›t›nda oldu¤u gibi ideolo-
jik ayg›tlar› yönetmelik ve emir-
lerle yönetemez. Bu nedenle,
gerek eski egemen s›n›flar ge-
rekse ezilen s›n›flar ideolojik ay-
g›tlarda elde ettikleri mevziler
dolay›s›yla seslerini duyurma

olana¤›na sahiptirler. ‹deolojik
ayg›tlar, s›n›f mücadelesinin
“alan›”d›rlar. Bu alanda s›n›f
mücadelesinin temel karakte-
risti¤i “ikna”, yani ideoloji kulla-
narak ifllemeleridir. Dolay›s›yla,
“meflruluk” dayana¤›na yaslan-
d›r›lan her türlü toplumsal ilifl-
ki prati¤i, özgül iliflkilerdeki ik-
tidar iliflkileri bir ideolojik biçim
olarak karfl›m›za ç›kar.6

Bu ba¤lamda “Anayasa ne-
dir, neye yarar?” denirse...

ANAYASA NED‹R, NEYE YA-
RAR?

“Anayasa Nedir?” sorusuna
Doç. Dr. Oktay Uygun, Arafl.
Gör. Emre Zebeko¤lu ile Arafl.
Gör. Olgun Akbulut’un verdi¤i
yan›t fludur: “Anayasa, devletin
temel yap›s›n›, örgütleniflini, ifl-
leyifl kurallar›n› gösteren ve ki-
flilerin haklar›n› güvence alt›na
alan üstün hukuk kurallar›n-
dan oluflur. Ça¤dafl demokratik
ülkelerde, anayasalar iktidar›n
s›n›rlanmas›, özgürlük, eflitlik
ve adalet u¤runa verilen uzun
mücadelelerle kazan›lm›fl hak-
lar›n, temel de¤erlerin ve ortak
ideallerin somutlaflt›¤› belgeler-
dir.”

Söz konusu tan›m, “Bugün
demokrasi, insan›n kurtuluflu-
nu sa¤layacak bir dünyan›n ya-
rat›lmas›n›n aleti olmufltur,”7

türünden “genel demokrasi” ya-
n›lg›lar›n›n bir parças›d›r; ve en
önemli fleyi yani anayasan›n ik-
tidar›n bir enstrüman› oldu¤u
gerçe¤ini atlamaktad›r...

Oysa anayasa -nihayetinde-
bir iktidar belgesidir; ve bu ba¤-
lamda Büyük Selçuklu veziri
Nizamülmülk’ün ‘Siyasetna-
me’si de (Türk ifli, yani devleti
yüceltip kollayan!) bir tür “ana-
yasa”d›r!8 Her neyse...

“Genel geçer” söylenceye göre
anayasa, devletin temel kurulu-
flu ile kiflilerin hak ve özgürlük-
lerini düzenleyen ana, temel ka-
nundur. Ancak bir tan›ma göre
anayasa vatandafla baz› haklar
ve özgürlükler veren de¤il, va-
tandafl›n hak ve özgürlüklerini
kabul ettirdi¤i bir metindir. 

‹lk anayasa olarak bilinen
Magna Carta Libertatum (Bü-
yük Ferman), ‹ngiltere’de 1215
y›l›nda dönemin kral›ndan ba-
ronlar›n zorla elde etti¤i hakla-
r›n belgesidir. 

Kiflilerin temel hak ve özgür-
lüklerini düzenleyen anayasala-
r›n en önemli yönü, s›n›fsal ni-
teli¤idir. Bu temel yan unutul-
madan anayasalar›n kifliye hak
veren mi yoksa kiflinin sahip ol-
du¤u haklar› kabul eder nitelik-

te olup olmad›¤› da ayr› bir
önem tafl›r.

Ancak kilit önemdeki husus
odur ki, “Anayasalar esas ola-
rak modern s›n›f mücadeleleri
tarihinin bir ürünüdürler. Daha
tam ifadeyle, burjuvazinin pre-
kapitalist s›n›flara karfl› verdi¤i
mücadeleler sonucu ortaya ç›k-
m›fllard›r. Burjuvazi bu s›n›flara
karfl› verdi¤i mücadelede ihti-
yaç duydu¤u halk y›¤›nlar›n›n
deste¤ini alabilmek için kendi
öz s›n›fsal ç›karlar›n› ideolojik
bir örtüyle evrensel ç›karlar ola-
rak sunmufltur. Bu zaten s›n›f
mücadelelerinde tüm sömürü-
cü s›n›flar›n temel bir özelli¤i-
dir. Hiçbir egemen s›n›f ‘ben
kendi s›n›fsal ç›karlar›m için
mücadele ediyorum’ demez. Bu-
nun yerine ‘Tanr›n›n buyru¤u
bu’ der, ‘‹nsanlar hür do¤ar ve
eflittirler’ der, ‘Do¤al hukuk’ der,
‘Egemenlik milletindir’ der vs...

Tümüyle s›n›flar ve s›n›f mü-
cadeleleri gerçe¤ine ba¤l› olarak
hayata geldikleri hâlde anaya-
salar bafltan afla¤› ideolojik me-
tinler olarak s›n›f gerçekli¤ini,
s›n›f çeliflkilerini gizlemeye çal›-
fl›rlar. Toplum s›n›flardan olufl-
tu¤u ve toplumsal yaflam temel-
de bu gerçeklik üzerinde var ol-
du¤u hâlde anayasalarda s›n›f-
lar de¤il ‘yurttafllar’ vard›r...

[Oysa] Burjuva demokrasisi-
nin ve anayasalar›n s›n›rlar›n›
belirleyen, soyut idealler ilkeler
de¤il, somut s›n›f mücadeleleri
olmufltur. Emekçi kitleler bas-
t›rd›¤› ölçüde demokrasi ve öz-
gürlüklerin s›n›rlar› genifllemifl,
aksi hâllerde daralm›flt›r.”9

Özetle (ve hiç unutulmas› ge-
rekti¤i üzere), s›n›fsal özüne uy-
gun devlet egemenli¤inin hu-
kuksal bir belgesine iliflkin ola-
rak, “Anayasa asgari koflulda
ahlâki normlard›r... ahlâki
normlar›n›n yaz›l› hâle getiril-
mesi ve bu temel üzerinde her-
kesin bir arada yaflamas› ve bir-
birinin haklar›na sayg› duymas›
ilkeleridir... Anayasa metni bir
uygarl›k belgesidir... Anayasa
ahlâki de¤erlerin üst yap›lan-
mas›d›r,”10 demek moralist bir
sapt›rmad›r; ve en önemlisi de
devletin ne oldu¤unun unutu-
lup/ unutturulmas›d›r.

Gerçekten de burjuva liberal
görüfl aç›s›ndan devletin ifllevi;
“toplumda ‘asayifli sa¤layan bir
araç’ ve -hangi s›n›ftan olursa
olsun- bireyler aras›ndaki
uyuflmazl›klar› çözecek yans›z
bir kifli, bir “hakem”dir. “Genel
Yarar”›n do¤urdu¤u devlet “ge-
nel yarar”›n da temsilcisidir.
Daha da öteye, “ahlâk düflünce-

si”nin, giderek “akl›n” bir verisi-
dir.11

Ve en önemlisi güncel anaya-
sa tart›flmalar› bu köklü yan›l-
g›y› (neo-liberal ve ulusal solcu-
lar›n katk›lar›yla da) büyümek-
tedir...

NE(LER) DEN‹YOR?

Güncel anayasa tart›flmalar›-
na taraf olan neo-liberal ve ulu-
sal solcular›n katk›lar›yla Mark-
sist devlet teorisinin “altüst”
edilme kast›na maruz b›rak›ld›-
¤› verili koflullarda, genellefltiri-
len ideolojik manipülasyonlar
konusunda her zamankinden
daha dikkatli olmak gerekiyor...

Örne¤in “Seçene¤in ‘1924
Anayasas›’ oldu¤u”ndan söz
eden Do¤u Perinçek’ten, 27 Ma-
y›s 1960’a, “‹kinci Kuvayimilli-
yecili¤imiz” ad›na darbeye ana-
yasa öneren, Dr. Hikmet K›v›l-
c›ml›’ya uzanan (tarihselden
güncele) yelpaze, son tahlilde
askeri vesayete hizmet eder...

Askeri vesayetle aras›na net
bir çizgi çekmek zorunda olan
radikal sosyalistlerin, kesinlikle
AKP’nin (asla özgürlükçü olma-
yan, olmas› da mümkün olma-
yan) liberal çizgisine (ve onun
AB yanl›l›¤›na) sar›lmamas› ge-
rekir!

B›rak›n›z ÖDP’li Hakan Tah-
maz, “AKP’nin parlamentoyla ve
belli akademik çevreyle s›n›rl›
bir anayasa haz›rl›k sürecine
itiraz edilmeli. Demokratik kat›-
l›mc›l›¤›n önü aç›lmal› ve bütün
toplumsal kesimlerin tart›flma-
s›na f›rsat verilmesi için müca-
dele edilmeli,” diye hayk›rs›n! 

Ayr›, örgütlü ve (sadece verili
tart›flmaya taraf olmay› hedefle-
mekle s›n›rlanmayan) elefltirel
itiraz ile ba¤›ms›z s›n›f mücade-
lesi üzerinde yükseltilemedi¤i
taktirde; güncel anayasa tart›fl-
mas› “burjuva” s›n›rlar›n ötesi-
ne geçemeyecektir; bu gerçek
ne unutulsun ne de gölgelensin!

Sorun(umuz), burjuvazinin
tarifledi¤i “reformlar”›n ötesinde
yeni bir anayasa sorunudur...

Bunun yolu da, D‹SK, KESK,
TMMOB ve TTB’nin “Ça¤dafl
Anayasa Hareketi”nin “bilim
kurullar›”yla egemenlere “ak›l
vermesi” falan de¤ildir!

Aksine, Genelkurmay Baflka-
n› Orgeneral Büyükan›t’›n,
“Türk ulusunun birli¤ini, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin laik yap›s›n›
bozmak için yürütülen sinsi
planlar hergün ortaya ç›kmak-
tad›r... Unutmay›n, Cumhuriye-
timizin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün: ‘Cumhuriyeti
kuranlar, onu korumaya da
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muktedir olmal›d›rlar’ özdeyifli
daima rehberimiz olacak ve bize
güç verecektir,” tehdidini dillen-
dirdi¤i; ya da Türkiye Barolar
Birli¤i Baflkan› Özdemir
Özok’un, “AKP ideolojisi içeren
anayasa için ülkeyi aya¤a kald›-
r›r›z,” dedi¤i koflullarda radikal
sosyalistlerin, güncel anayasa
tart›flmalar›n›n “d›fl›nda”, onun
inkâr› ba¤lam›nda yeni bir
cumhuriyet ve anayasan›n tara-
f› olmalar› gerekmektedir...

Örne¤in bu tarafl›k;
“ama”s›z, “fakat”s›zca ve Albert
Camus gibi, “Bir tek eylem var-
d›r yararl› olan: ‹nsan› ve yeryü-
zünü yeni bafltan düzeltecek ey-
lem,” diyebilmekli¤i yan›nda;
örne¤in en önemli gündem
maddelerinden olan “bar›fl” ko-
nusunda da V. ‹. Lenin’in, “Sü-
rekli ve demokratik bar›fl iste-
yen herkes, hükümetler ile bur-
juvaziye karfl›, bir iç savafltan
yana olmak zorundad›r,” tezini
savunabilme cüret ve kararl›¤›-
na sahip olmal›d›r...

“Ya güncel anayasal yurttafl-
l›k konusu” mu?

Evet, “Önemli olan, bugünkü
vatandafll›k düzenlemesiyle ileri
gidilemeyece¤ini anlamak ve
farkl› varolufllar› bast›rmayan,
onlara kendileri olarak varolma
ve varl›klar›n› idame ettirme
hakk› tan›yan yeni bir vatan-
dafll›k düzenlemesinin, Türkiye
için ertelenemez bir ihtiyaç ol-
du¤unu kabul etmektir,”12 di-
yenler için “anayasal vatandafl-
l›k” önemli olabilir; ama bu öne-
min “ederi”, ulusal sorunun,
UKTH’n›n (F-Tipçi) AB stan-
dartlar›nda “insan haklar›”na
indirgenmesinin onanmas›na
da irca edilmemelidir!

Siz bakmay›n, hayat›nda (üst
perdeden!) “ak›l da¤›tmaktan”
baflka bir hikmet-i hüdas› ol-
mayanlar›n, “Sivil anayasa giri-
flimi ve tart›flmalar›, pekiflmekte
olan liberal-muhafazakâr hege-
monyaya karfl› özgürlükçü so-
lun bafllatmas› gereken karfl›-
hegemonya mücadelesi aç›s›n-
dan tarihsel bir f›rsatt›r,”13 de-
melerine!

Göreceksiniz; burjuva s›n›r-
lar›n› aflamayan bir burjuva
belgenin -maddeler düzeyinde
tart›fl›lmas›!- de¤il burjuva he-
gemonyay› aflmak, onu bir bafl-
ka bask›n versiyonu olan AB’ci-
li¤in pekifltirilmesinden ve Ke-
malizmin/ milliyetçili¤in tersten
güçlendirilmesinden baflka hiç-
bir fleye yol açmayacakt›r!

Çözüm, güncel anayasa tar-
t›flmalar›yla dikte edilmek iste-
nen s›n›rlar›n afl›lmas›nda,

bunlar›n yüksek sesle dillendi-
rilip, burjuva egemenli¤in (ve
farkl› versiyonlar›n›n) elefltirile-
rek, sergilenmesindedir!

Evet, evet kimilerine “çok
uçuk” gibi gelebilen görüflleri-
mizle ne anlatmak istedi¤imizi,
belki de en iyi, Virgil’in, “Yapa-
bilirler, çünkü yapabileceklerini
düflünüyorlar” sözleri özetler;
ve elbette ne idü¤ü belli “sivil
anayasa” tart›flmas›na taraf
olan pragmatik/ reel politiker
çizgilerin bunlar› kavramas›
mümkün de¤ildir!

“S‹V‹L -VE ‹DEOLOJ‹S‹Z-
ANAYASA” MI! O DA NE?

Samuel Becket’in, “Godot’yu
Beklerken”deki açars›zl›¤›ndan
malûl özellikleriyle “Sivil -ve
‹deolojisiz- Anayasa” yaygarala-
r›na; Barolar›n, “Dayatmayla si-
vil anayasa haz›rlanamaz,”14 tü-
ründen anlams›z “itirazlar”› da
efllik ediyor!

“Yaln›z ‘sivil anayasa’ sözüyle
ne denmek istendi¤ini pek anla-
yamad›m. ‘Özgürlükçü anayasa’
demek istiyorlar san›r›m...”15 tü-
ründen tashihlere de muhatap
olan “Sivil Anayasa” hayk›r›flla-
r›n›n sahiplerine hat›rlatmadan
geçmeyelim: Devletin egemen
s›n›flar›n bask› arac› oldu¤unu
bilenler için “Anayasa’n›n sivili
olur” mu? Bu mümkün mü?

Elbette de¤il!

Anayasa devletin “asli hu-
kuksal belgesi”dir; devletin te-
mel hukukudur; ve özü ve ifllev-
selli¤i itibariyle politik/ ideolo-
jik/ s›n›fsald›r! 

Devletin temel ilkelerini be-
lirleyip, düzenleyen bir “sözlefl-
me” olarak anayasa, devlete ya-
ni siyasal olana aittir!

Devlet ise, politik alan›n mer-
kezindeki/ eksenindeki bir bas-
k› ayg›t› olarak, sivil olamaz...
Çünkü “sivil” olan devlete ait
olamaz... “Sivil, devlet-d›fl›”l›k-
t›r... (Frans›zca’dan dilimize
geçmifl olan “Sivil” kelimesinin
Türkçe de birden fazla anlam›
vard›r. “Sivil” sözcü¤ü hukuk
dilimize Frans›zlar›n Code Ci-
vil’i ile girmifltir ki buradaki an-
lam›n›n yurttafll›k oldu¤u belli-
dir ve bunun civilisation=uygar-
l›k kavram› ile bir ilgisi bulun-
mamaktad›r. Sivil kelimesi dili-
mizde en çok askerî-olmayan
karfl›l›¤› olarak genifl bir kulla-
n›m alan›na sahiptir.)

Ancak anayasa dedi¤in yer-
de, boylu boyunca devlet vard›r;
olmak zorundad›r...

Kanarya Sevenler Derne¤i
“sivil” olabilir, ama anayasa as-
la... Bu bir!

‹kincisi de, en az birincisi ka-
dar vahim olan flu “ideolojisiz-
lik” manipülasyonu!

Bilmiyor olamazs›n›z: Kav-
ram kargaflas›n›n en fiyakal›s›
bilinçli olarak yarat›lm›fl olan›-
d›r!

T›pk› Türker Alkan’›n ifade
etti¤i gibi, “Kafa kar›flt›racak
günler geliyor, haberiniz olsun!
‘Yeni anayasa’ tart›flmalar› çok
toza dumana neden olacak. 

fiimdiden bafllad› bile. “Libe-
ral ve demokratik bir anayasa
ideolojiye yer vermemelidir” de-
niyor. 

Çok fl›k ve zarif bir söz. ‹yi
de, ‘liberalizm’ ideoloji de¤il mi-
dir? 

Serbest pazar ekonomisinin
kendisi ideolojik bir varsay›m
de¤il midir? Bireysel ç›karlar›n
ençoklaflmas› ile toplumsal ya-
rarlar›n da ençoklaflaca¤›, ide-
olojik bir önerme de¤il midir?”16

Siz bakmay›n Ergun Özbu-
dun’un, “Sivil Anayasan›n tü-
müyle yerli bir ürün” olarak or-

taya ç›kaca¤› iddias›na!
17

Yukar›da defalarca ifade etti-
¤imiz gibi, tart›flt›¤›m›z konu bir
s›n›f›n iktidar icras›d›r; bunun
yereli olmaz; bu evrenseldir; ve
elbette yerel tonlar da tafl›yabi-
lir!

Kabaca “modernizmin çocu-
¤u” olarak da tan›mlanmas›
mümkün olan anayasalara ilifl-
kin olarak, “ölü ve sakat do-
¤umlar” gerçe¤ini de göz ard› et-
meden flunlar›n alt›n› çizelim:

“Modernite, Demokrasi ve
Din”de Samir Amin’in, “Moder-
nite, insanlar›n bireysel ve ko-
lektif olarak tarihlerini yapt›kla-
r›, bu amaçla yeni fleyler keflfet-
me ve gelene¤e itaat etmeme
haklar› oldu¤u ilkesine dayan›r.
Bu ilkeyi ilan etmek, Feodal H›-
ristiyan Avrupa da dahil, tüm
premodern toplumlar› düzenle-
yen temel ilkeden kopmak de-
mektir. ‹flte modernite böyle bir
iddia ile ortaya ç›kt›,” dedi¤i “...
‘Modern’ sözcü¤ü Ayd›nlanma,
Sanayi Devrimi, ço¤ulcu de-
mokrasinin ürünü olan bireyci-
lik, laiklik ve eflitlik gibi Bat›l›
de¤erlere iflaret etmektedir.”18

Ve nihayetinde özel mülkiyet re-
jimine ve onun selametine
mündemiçtir!

Kald› ki, XVII. yüzy›lda yafla-
m›fl Benedictus de Spinoza’n›n,
“Siyaset Üzerine Seçmeler” bafl-
l›kl› yap›t›nda “Ayakta kalabilen
devlet, tüm yönleriyle tamam-
land›ktan sonra art›k yasalar›
bozulmayan devlettir. Çünkü
yasalar, devletin ruhudur. On-

lar varl›klar›n› koruduklar› öl-
çüde zorunlu olarak devlet de
ayakta kal›r. Yasalar›n ak›ldan
baflka dayana¤› yoksa geçerli-
likleri çok azd›r ve kolayca di-
rençleri k›r›l›r,” denir ve eklenir: 

“Site (devlet) ne kadar iyi dü-
zenlenmifl olursa olsun, ku-
rumlar› ne kadar yetkin olursa
olsun s›k›nt› anlar›nda herkes,
ço¤u kez görüldü¤ü gibi kendini
korkulu bir bozguna kapt›r›nca,
insanlar gelece¤i de yasalar› da
unutarak korkunun uzlaflt›¤›
yana teslim olurlar; bütün ba-
k›fllar zaferin ortaya ç›kard›¤›
adama çevrilir. O tüm yasalar›n
üstüne konur, iktidar› geniflleti-
lir (olabileceklerin en kötüsü) ve
tüm kamu iflleri ona teslim edi-
lir. Roma Devleti’nin y›k›lmas›-
na da bu neden oldu.”

Yani anayasalar, olsa olsa,
demir yumru¤un kadife eldi-
venleridir; hepsi bu!

Tarihsel örneklerin de defa-
larca kan›tlad›¤› üzere, kimse-
nin buna “Hay›r” deme flans› da
yoktur!

Burada durup, bir fleyin da-
ha alt›n› çizmek gerekiyor: Ana-
yasa(lar) sorununun tarihsel
seyr-ü seferinde “Osmanl›-
Cumhuriyet devaml›l›¤›”19 ger-
çe¤i göz ard› edilmemeli; unu-
tulmamal›d›r; hem de 1876 ta-
rihli Kanun-i Esasî’sinden
1924’e ya da 1961’den 1982’ye
kadar...

SÜREKL‹L‹K ‹Ç‹NDE KO-
PUfi = 1961-1982 ANAYASA-
LARI = ASKER‹ VESAYET

Gerçekten de Ertu¤rul Kürk-
çü’nün, “12 Eylül’ü tek bir
cümleyle özetlemeye kalk›fl›r-
sak, ‘gericili¤i toplumun bütün
dokular›na bulaflt›rm›fl’ oldu¤u-
nu söyleyebiliriz. Bu sadece re-
aksiyonerlik, gericilik, tepkicilik
anlam›nda de¤il, obstrankrü-
nizm anlam›nda, yani cahilli-
¤in, bilgisizli¤in mediokritenin
iyi bir fley oldu¤unun kabulle-
nilmesi, vas›fs›zl›¤›n erdem gibi
görülmesi anlam›nda, baya¤›
bir fikre ulafl›larak da sonuç-
land›. Bu, hâlâ savuflturulabil-
mifl de¤il, hâlâ onun içinde sü-
rükleniyoruz,” diye tan›mlad›¤›
ABD ile do¤rusal iliflkileri olan,
askeri vesayetin doruk noktas›
olarak askeri darbe hukuk(suz-
lu¤)u, olanca netli¤iyle “12 Ey-
lül Belgesi”ne yans›m›flt›r!

Örne¤in, günlerde Kenan Ev-
ren’in, “1982 Anayasas›’n› Dev-
let Ad›na Tan›tma Program›” ile
ilgili yurt gezisi çerçevesinde 3
Kas›m 1982’de Edirne’deki ko-
nuflmas›nda dedi¤i gibi, “Bu
Anayasa [yani 12 Eylül Belgesi-



b.n.] 1961 Anayasas›’ndakin-
den çok daha ileri, çok daha ge-
nifl, çok daha ayr›nt›l› ve yeni-
dir...”

Bu saptamaya dikkat edin!
“Es” geçmeyin! Evren’in ifade
etti¤i gibi, “1961 Anayasas› ve
Devlet Anlay›fl›”20 askeri vesa-
yetle uyum içindedir...

Gerçekten de Mümtaz Soy-
sal’›n, “Unutmamak gerekir ki,
1961 ve 1982 Anayasalar›, ya-
p›l›fllar›nda izlenen yöntem ve
a¤›r basan güç ne olursa olsun,
halk oylamas›na sunulan mefl-
ruluklar›n› bu yoldan kazanan
ve birer ‘toplum sözleflmesi’ ni-
teli¤i edinmelerini halk›n oylar›-
na dayand›ran belgelerdir,”21

vurgusuyla “vaftiz” etti¤i askeri
vesayet (ve “milli birlik” ülküle-
rinin) anayasalar› “askeri”dir!

“... ‘Askeri demokrasi’ deyi-
mi, 1960’da askeri darbeler ç›-
¤›r›n› açan 27 May›sç›lardan bi-
ri taraf›ndan önerilmifltir. Bu
ihtilalciye göre ‘Türkiye, siyasi
dengeler ve bilhassa ordu-ikti-
dar dengesi bozuldu¤u zaman-
lar bunal›ma girmifl, askeri mü-
dahalelere maruz kalm›flt›r.’
Montesquieu’nun ‘kuvvetler ay-
r›m›’ ilkesine Türkiye’ye özgü
bir almafl›k (!) getiren bu yakla-
fl›m, 1961 Anayasas›’na konu-
lan MGK arac›l›¤›yla gerçeklefl-
tirilmek istenmiflti. 1981 Ana-
yasas›’n›n bu ‘denge’yi daha da
pekifltirmeyi amaçlad›¤›n› söy-

leyebiliriz.”
22

Özetle “1961 Anayasas› baz›-
lar›n›n iddia etti¤i gibi, baz›lar›-
n›n da sand›¤› gibi çok iyi bir
anayasa de¤ildir. Özgürlükleri
k›s›tlarken, yürütmeyi ve yöne-
timi bafl›bofl b›rakan, yani bir
anayasan›n görmesi gereken
asli ifllevin tam tersini yükle-
nen, onun için de kötü bir ana-
yasa olan 1961 Anayasas›. De-
mokratik kamuoyu hâlâ
‘1982’ye karfl› 1961’ ortodoks-
lu¤uyla yan›lmakta. 

1961 koruyucu ve gelifltirici
özgürlükler rejimiyle, sivil yar-
g›n›n ba¤›ms›zl›¤›na ve yarg›sal
denetimine dayanan hukuk
devleti anlay›fl›yla, kesinlikle
1982’den üstün bir anayasa.
Ama kabul etmek gerekir ki,
devlet yap›s›n› militarize eden,
askeri bürokrasiyi ‘yürütmenin
içinde yürütme’, askeri yarg›y›
‘yarg› içinde yarg›’ yapan yanla-
r›yla 1982’nin prototipini de
oluflturan da o...

Her iki anayasa da... temel
ideolojisi Kemalizm olan anaya-
salard›r...”23

Kemalist askeri vesayetin be-
timledi¤i belgelerin afl›lmas› m›?

O, gündemdeki “tart›flmalar›n”
ötesindeki bir konudur; bu ne
unutulmal›, ne de unutturul-
mamal›d›r!

TASLA⁄IN TASLA⁄INA KE-
NAR NOTLARI

Yukar›da bütün söylenenler
bir an olsun ak›ldan ç›kart›l-
maks›z›n, Profesör Ergun Özbu-
dun baflkanl›¤›nda bir akade-
misyenler heyetince haz›rlan›p,
bu sat›rlar›n yaz›ld›¤› s›ralarda
AKP komisyonunca son biçimi
verilen ve son birkaç gün içeri-
sinde “sanal ortamda” dolafl›m-
da bulunan “Sivil” Anayasa tas-
la¤›n›n, haz›rlat›c›lar›n ve haz›r-
lay›c›lar›n “niyetleri”nin okun-
mas› aç›s›ndan önemli olaca¤›
kan›s›nday›z. 

Öncelikle, çokça dile getirilen
bir itiraz› bir kez daha vurgula-
yal›m: Anayasa, Meclis’te ço-
¤unlu¤u elinde tutan AKP hü-
kümeti taraf›ndan sipariflle ha-
z›rlat›lm›fl, ve haz›rl›k süreci 5-
6 akademisyen ile s›n›rl› kal-
m›flt›r. Tasla¤›n ancak AKP kur-
maylar›n›n elinden geçtikten
sonra kamuoyunun tart›flmas›-
na aç›lacakt›r. Öte yandan, ikti-
dar partisi, gelen elefltirileri
Anayasa metnine -e¤er yans›ya-
caksa- nas›l ve hangi mekaniz-
mayla sonuçlanaca¤› konusun-
da hiçbir fley söylememektedir.
Neticede taslak Meclis’te oyla-
narak kesinleflecektir. Yani bu
belge genifl toplumsal kesimle-
rin uzlafl›s›yla falan de¤il, düpe-
düz bir AKP belgesi olarak ha-
z›rlanm›flt›r. Sonuçta halk oyla-
mas›na sunulacak olmas› bu
durumu de¤ifltirmez; hat›rlana-
ca¤› üzere 1981 Anayasas› da
halk oylamas›na sunulmufl ve
büyük bir ço¤unlukla kabul
edilmifltir.

Dahas›, “halk›m›z›n” bu tür
oylamalarda fazla “elefltirel ve
titiz” davranmad›¤› da bir veri-
dir.24

“Sivil ve özgürlükçü” ilan edi-
len yeni Anayasa’ya kabaca bir
göz atmak dahi, haz›rlanan
metnin özgürlükler konusunda
hiç de “bonkör” olmad›¤›n› göz-
ler önüne serecektir. Nas›l m›?
Metinde hemen her özgürlük
belirtildikten hemen sonra,
“millî güvenli¤in, kamu düzeni-
nin, genel sa¤l›¤›n, baflkalar›n›n
hak ve hürriyetlerinin korun-
mas› veya suç ifllenmesinin ön-
lenmesi amaçlar›yla s›n›rlan”d›-
r›labilece¤i ilan edilmektedir.
Örnek mi? Hemen s›ralayal›m:

- Haberleflme, ancak “Millî
güvenli¤in, kamu düzeninin,
genel sa¤l›¤›n, genel ahlâk›n ve-
ya baflkalar›n›n hak ve hürri-

yetlerinin korunmas› veya suç
ifllenmesinin önlenmesi sebep-
leriyle usulüne uygun olarak
verilmifl hâkim karar› olmad›k-
ça; yine bu sebeplere ba¤l› ola-
rak gecikmesinde sak›nca bulu-
nan hâllerde kanunla yetkili k›-
l›nm›fl merciin yaz›l› emri bu-
lunmad›kça”, engellenemez ve
gizlili¤ine dokunulamaz(d›r).
(md.22.2)

- Yerleflme hürriyeti, “suç ifl-
lenmesini önlemek, sa¤l›kl› ve
düzenli kentleflmeyi gerçeklefl-
tirmek, kamu mallar›n› koru-
mak; seyahat hürriyeti ise suç
soruflturma veya kovuflturmas›
sebebiyle, genel sa¤l›¤› koru-
mak yahut suç ifllenmesini ön-
lemek amaçlar›yla s›n›rlanabi-
lir”. (md.23.2)

- Düflünce, kanaat ve vicdan
özgürlü¤ünün kullan›lmas›;
“millî güvenli¤in, kamu düzeni-
nin, genel sa¤l›¤›n, genel ahlâ-
k›n, baflkalar›n›n flöhret veya
haklar›n›n, özel veya aile haya-
t›n›n korunmas›, suçlar›n ön-
lenmesi, devlet s›rr› olarak usû-
lünce belirtilmifl bilgilerin aç›k-
lanmamas›, yarg›n›n ba¤›ms›z-
l›k ve tarafs›zl›¤›n›n sa¤lanmas›,
savafl k›flk›rt›c›l›¤›n›n engellen-
mesi, her türlü ayr›mc›l›k, düfl-
manl›k veya kin ve nefret savu-
nuculu¤unun önlenmesi amaç-
lar›yla s›n›rlanabilir.” (md.26.3)
Tabii “hürdür, sansür edilemez”
denilen bas›n da. (md.27.2) Da-
has›, “süreli ve süresiz yay›nlar
hâkim karar›yla, gecikmesinde
sak›nca bulunan hâllerde ise
kanunun yetkili k›ld›¤› merciin
emriyle toplat›labil”ecektir.
(md.27.7)

- “Herkes, diledi¤i alanda ça-
l›flma, teflebbüs ve sözleflme
hürriyetlerine sahiptir.”
(md.29.1), ama, “ Çal›flma, te-
flebbüs ve sözleflme hürriyetleri,
millî güvenli¤in, genel sa¤l›¤›n,
genel ahlâk›n veya baflkalar›n›n
hak ve hürriyetlerinin korun-
mas› amaçlar›yla s›n›rlanabilir”
(md.29.2). 

- “Herkes, önceden izin al-
maks›z›n dernek kurma, bunla-
ra üye olma ve üyelikten ayr›l-
ma hürriyetine sahiptir,”
(md.30.1) ama; “Dernek kurma
hürriyeti millî güvenli¤in, kamu
düzeninin, genel sa¤l›¤›n, genel
ahlâk›n, baflkalar›n›n hak ve
hürriyetlerinin korunmas› veya
suç ifllenmesinin önlenmesi
amaçlar›yla s›n›rlanabilir
(md.30.2); hatta, “Dernekler,
kanunun öngördü¤ü hâllerde
hâkim karar›yla kapat›labilir
veya faaliyetten al›konulabilir.
Ancak, gecikmesinde sak›nca

varsa millî güvenli¤in, kamu
düzeninin, suç ifllenmesini veya
suçun devam›n› önlemenin ya-
hut yakalaman›n gerektirdi¤i
hâllerde, kanunla yetkili k›l›nan
merci, derne¤i faaliyetten men
edebilir.” (md.30.3)

- Toplant› ve gösteri yürü-
yüflleri düzenlemek tabii ki ser-
besttir, ama “, millî güvenli¤in,
kamu düzeninin, genel sa¤l›¤›n,
genel ahlâk›n, baflkalar›n›n hak
ve hürriyetlerinin korunmas›
veya suç ifllenmesinin önlenme-
si amaçlar›yla s›n›rlanabilir”ler.
(md.31.2)

- Siyasi partiler, “demokratik
siyasî hayat›n vazgeçilmez un-
surlar›”d›r (md.37.1) tabii, ama,
“tüzük ve programlar› ile fiilleri,
insan haklar›na, Devletin ba-
¤›ms›zl›¤› ve bölünmez bütünlü-
¤üne, demokrasiye, cumhuriye-
te ve lâikli¤e ayk›r› olamaz”
(md.38.1). Ya olursa m›? Anaya-
sa Mahkemesi taraf›ndan kapa-
t›lmalar›na karar verilebilir.
(md.38.6)

- Ve nihayet, “Sendika kurma
hakk›, millî güvenlik, kamu dü-
zeni, baflkalar›n›n hak ve hürri-
yetlerinin korunmas› ile suç ifl-
lenmesinin önlenmesi sebeple-
riyle s›n›rlanabilir” (md.47.3);
“Toplu ifl sözleflmesi ve grev
haklar›, millî güvenli¤in, kamu
düzeninin, genel sa¤l›¤›n, bafl-
kalar›n›n hak ve hürriyetlerinin
korunmas› veya suç ifllenmesi-
nin önlenmesi amaçlar›yla s›-
n›rlanabilir” (md.48.3).

“Peki bu hükümlerin, “yeni”
Anayasa’n›n gerekçesinde ‘oto-
riter ve devletçi felsefe’den ma-
lûl oldu¤u ilan edilen 1982 Ana-
yasas›’ndan fark› ne?” diye sor-
du¤unuzu duyar gibiyiz. Hay›r,
AKP Anayasas›, “millî güvenlik”
konular›nda 12 Eylül rejimi ka-
dar hassas gözüküyor.

AKP Anayasas›’n›n “liberal”li-
¤i baflka alanlarda ortaya ç›k›-
yor. Örne¤in, vak›f üniversitele-
rini “kazanç amaçl› olmama”
kofluluna ba¤l› olmaktan ç›kar-
d›¤›nda (md.100.1); Devletin,
“para, kredi, sermaye, mal ve
hizmet piyasalar›n›n sa¤l›kl› ve
düzenli ifllemelerini sa¤lay›c› ve
gelifltirici (…) tedbirleri” alaca¤›-
n› ilan etti¤inde (md.126.1);
1982 Anayasas›’ndaki, “Tar›m,
hayvanc›l›k ve bu üretim dalla-
r›nda çal›flanlar›n korunmas›”
hükmünü kald›rd›¤›nda, “Or-
man olarak muhafazas›nda bi-
lim ve fen bak›m›ndan hiçbir
yarar görülmeyen ve tar›m alan-
lar›na veya baflka alanlara dö-
nüfltürülmesinde kesin yarar
oldu¤u tespit edilen yerler; 23
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Temmuz 2007 tarihinden önce
bilim ve fen bak›m›ndan orman
niteli¤ini tam olarak kaybetmifl
olan tarla, ba¤, meyvelik, zey-
tinlik gibi çeflitli tar›m alanla-
r›nda veya hayvanc›l›kta kulla-
n›lmas›nda yarar oldu¤u tespit
edilen araziler ve flehir, kasaba
ve köy yap›lar›n›n toplu olarak
bulundu¤u yerler”in orman
vasf›n› yitirdi¤ini ve bunlar›n
gerçek ve tüzel kiflilere sat›labi-
lece¤ini ilan etti¤inde
(md.131.4a,b,c); “Tabiî servetler
ve kaynaklar›n (…) arama ve ifl-
letmesinin Devletin özel tefleb-
büsle ortakl›k suretiyle veya
do¤rudan do¤ruya özel tefleb-
büs eliyle yap›lmas›”na
(md.130); k›y›larla sahil fleritle-
rinin özel kullan›m›na cevaz
verdi¤inde (md.132.3); k›sacas›
ya¤mac›l›¤›n önünü açt›¤›nda…

Tabii bir de flu malûm ve ma-
hut “laiklik” meselesi var. AKP
Anayasas›, bu konuda da ol-
dukça giriflimci gözüküyor. “Si-
vil” Anayasa’n›n gerekçesinde
“Devletin, tüm dinî inan›fllar
kars›s›nda eflit mesafede dura-
rak, herkesin inançlar›na uy-
gun flekilde yaflamas› için ge-
rekli ortam› sa¤lama yükümlü-
lü¤ü”nden söz ediliyor edilmesi-
ne, ama Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤›, aynen korunuyor! (md.103) 

Daha da vahimi, yurttafllar,
“tüm dinî inan›fllar kars›s›nda
eflit mesafede duracak” Devlet-
ten, çocuklar›n›n “e¤itim ve ö¤-
retiminin ana ve baban›n dinî
ve felsefî inançlar›na göre yap›l-
mas›n› isteme hakk›na” sahip
k›l›n›yorlar (md.24.4). Bir baflka
deyiflle devlet, Nakflîbendî’ye
Nakflibendî, Ticanî’ye Ticanî,
Nurcu’ya Nurcu inançlar›na uy-
gun e¤itim vermekle yükümlen-
diriliyor!

Fazla söze hacet yok; AKP
Anayasa tasla¤›, emek cephesi
ve toplumsal muhalefete karfl›
“1982 ruhu”nu aynen koruyup
bask›c› niteli¤ini büyük ölçüde
de¤ifltirmeksizin sürdürürken,
sermayenin elini geniflletmekte-
dir. Bu alanda herhangi bir bur-
juva liberal partiden tek fark›,
dinsel çevrelere tan›d›¤› “bo-
nus”dur…

“SONUÇ” (MU?)!

Foucault’nun, “‹ktidar›n ol-
du¤u yerde direnme vard›r” ifa-
desinden hareketle; iktidar bel-
gesi olan anayasa tart›flmalar›-
n›n da bir direnme ve dolay›s›y-
la da teflhir ile örgütlenme alan›
oldu¤u ya da Sun-Tzu’nun,
“Taktikleri olmayan strateji za-
fer giden en uzun yoldur. Stra-
tejisi olmayan taktikler ise ye-

nilgiden önceki gürültüdür,”
uyar›s› bir an dahi unutulma-
mal›d›r.

Ancak bu yetmez; söz konu-
su alan›n sadece (bir devlet biçi-
mi olarak!) “demokrasi” ve “de-
mokratikleflme” söylencelerine
terk edilmeden; burjuva iktidar
iliflkilerinin afl›lmas› için kulla-
n›lmas› kilit önemdedir.

Hay›r; “Hukukun üstünlü¤ü-
nü” tart›flmak, durmadan bun-
dan söz etmek, bunu ak ka¤›t-
lara kaydetmek bir iktidar tar-
t›flmas› de¤ildir. 

Burjuva iktidar, “Hukukun
üstünlü¤ü”nden söz etse de,
(Alt›n Post’u, Gladio’su, Kontge-
rilla’s›, Susurluk’u, fiemdin-
li’siyle!) bunun güvencelerini
vermez, veremez...

Çünkü burjuva iktidar› ana-
yasas› ne kadar “kusursuz”
olursa olsun, güvencesini ver-
medi¤i “raison d’état”n›n gerek-
liliklerini varsayar...

O hâlde anayasay›, sadece
“Hukukun üstünlü¤ü” belgesi
olarak düflünüp, tarif ederek
tart›flmak yanl›flt›r; do¤ru olan
bu tart›flman›n merkezine ikti-
dar iliflkilerini koymak, koyabil-
mektir...

O hâlde, flimdi mevcut ana-
yasa tart›flmalar›n›n “Cumhuri-
yet”i,25 “Cumhuriyet Devleti”ni
(tarihi + gerçe¤ini + resmi ide-
olojisini) tart›flmas› gerekmek-
tedir...

Buna haz›r m›y›z? Bunu ba-
flarabilecek miyiz? 

Ya da burjuva iktidar koflul-
lar›nda hukukun üstünde mut-
laka bir fleyler oldu¤undan; ya-
ni egemenlik kay›ts›z flarts›z
milletin de¤il, aksine burjuvazi-
nin oldu¤unu dillendirip; tart›-
fl›lan eski ve “yeni” anayasan›n
sözde olmasa da özde burjuva-
zinin, parababalar›n›n oldu¤u
gerçe¤ini y›¤›nlara mal edebile-
cek miyiz?

Veya bizlere “normal” olarak
sunulan bu tart›flmada, “nor-
mal”in egemen ideolojinin
“anormali” oldu¤unu yani bizle-
re “muhalefetsizlik”i dayatt›¤›n›
kavrayabilecek miyiz?

Diyeceklerimizi, “Ne yap›lma-
l›”n›n yan›t›n› veren Paulo Fre-
ire’nin flu sat›rlar›yla noktalaya-
l›m: 

“O hâlde, ezilenlerin büyük
insani ve tarihi görevi fludur:
Kendilerini ve ayn› zamanda da
ezilenleri özgürlefltirmek. ‹kti-
dar›n› kullanarak ezen, sömü-
ren ve gasp eden ezenler, bu ik-
tidardan ne ezilenleri ne de ken-
dilerini özgürlefltirme gücünü

alamazlar. Sadece ezilenlerin
zay›fl›¤›ndan do¤an erk, hem
ezilenleri hem de ezenleri özgür-
lefltirecek kadar kuvvetli ola-
cakt›r. Ezilenlerin zay›fl›¤› kar-
fl›s›nda ezenlerin erkinin ‘yu-
muflatmak’ yolundaki herhangi
bir giriflim kendini hemen he-
men her zaman sahte yüce gö-
nüllülük fleklinde ortaya koyar,
hatta asla bunun ötesine geç-
mez. ‘Yüce gönüllükleri’ni sü-
rekli ifade etme f›rsat›na sahip
olmak için ezenler ayn› zaman-
da adaletsizli¤i de ebedilefltir-
mek zorundad›rlar. Adaletsiz bir
sosyal düzen; ölüm, çaresizlik
ve sefaletle beslenen bu yüce
‘yüce gönüllük’ün sürekli kay-
na¤›d›r; bu da sahte yüce gö-

nüllük da¤›t›c›lar›n›n, bu yüce
gönüllü¤ün kayna¤›na en ufak
bir tehdit yöneldi¤inde niçin pa-
ni¤e kap›ld›klar›n› aç›klar.

Gerçek yüce gönüllük, sahte
yard›mseverli¤i besleyen neden-
leri yok etme mücadelesinin ta
kendisindedir. Sahte yard›m-
severlik, korku içindekileri,
boyun e¤dirilmiflleri, ‘hayat›n
reddedilmiflleri’ni, titrek ellerle
avuç açmak zorunda b›rak›r.
Gerçek yüce gönüllük bu ellerin
ister bireylere ister halklara ait
olsunlar- yard›ma giderek daha
az gerek duymas›n›, ifl gören ve
dünyay› dönüfltüren insan elleri
hâline gelmesini sa¤lamaya
çal›flmaktan geçer”!26
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Göçmenlerin ‘Potansiyel Suçlu’
Olarak Görülmesinin Temelleri

Ve 

Emek Güçlerinin S›n›fsal Kardefl-
li¤i Eksenindeki Eflitlik Mücade-

lemizin Sorunlar›:

Avrupa devletlerinin ezici ço-
¤unlu¤unun resmi politikalar›nda
göçmen statüsünde olmak, adeta
‘potansiyel bir suçlu’ olmak, ön-
lenmesi ve yönlendirilmesi gere-
ken ‘tehlike’li vaka ile  eflde¤er gö-
rülür oldu. Korkular, fobiler, sa-
k›ncalar ve egemen ç›karlar üzeri-
ne infla edilen bir göç ve göçmen-
lik politikas› büsbütün hakim ha-
le getirildi.

Avrupa  ülkeleri içinde Al-
manya, ‹ngiltere, Hollanda,
Fransa, Avusturya, Danimarka,
‹sviçre, Belçika gibi ülkelerde
›rkç›l›k ve potansiyel göçmen kar-
fl›tl›¤› hatta düflmanl›¤› korkunç
boyutlar kazanarak ilerlemekte-
dir. 

Sermaye egemenlerinin azami
kar h›rslar› ve burjuva egemen ç›-
karlar› merkeze alan genel politi-
kalar› politikalar›, göçmenlik
mevzusunda da temel insan hak-
lar› konsensüslerini sosyal pra-
tikte göreceli ‘birlik’ halindeki
toplumsal yaflamdan alafla¤› eden
bir yönelim yaratmaya devam edi-
yor. 

Yukarda say›lan her bir ülke
hükümetleri, son y›llarda temel
hak ve özgürlükleri -sanki birbi-
riyle yar›fl›rcas›na ve t›rpanlarca-
s›na-  budamaktad›rlar. Göçmen-
leri ‘ucuz üretici güç’, ‘toplumu
karfl›tlara bölmenin bir arac›’, ‘ifl-
çi ücretlerini düflürmenin bir
yöntemi’ olarak gören geleneksel-
resmi yabanc›lar politikalar›,
2000’li y›llardan sonra yeni bir bi-
çim daha almaya bafllad›. 

Göçmenlere yönelik yeni
sald›r› politikalar›:

Toplumsal demografik de¤i-
flimler ve boyutlanan iç ve d›fl
ekonomik-siyasi krizler, göçmen
emekçilere yönelik resmi politika-
larda ‘yeni durum tespitleri’ ve
sald›rganl›k politikalar› yaratma-
ya bafllad›. Emperyalistlerin, gü-
nümüz dünyas›nda, evrensel
düzlemde tedricen daha keskin
yöntemlerle, dayatt›klar›  sömü-
rü, bask›, talan ve savafl  politika-
lar›, büyük-monopol sermayen

yeni-dönemsel  ç›karlar› ve tabi ki
bütün  bu nedenlerin sonucu ola-
rak ta her y›l artarak devam eden,
milyonlarca insan› bilinmezlere
sürükleyen göç ak›mlar›, egemen-
leri bu süreçteki ç›karlar›na uy-
gun yeni düzenlemelere ve  politi-
kalara itmektedir. 

Vas›fl›, e¤itimli, bilgili ve Avru-
pa dillerini bilen zihin emekçileri-
ni kendi sömürü metropollerinde-
ki üretim iliflkilerinin içine çek-
mek yoluyla ba¤›ml› ülkelerde ye-
ni bir gerile(t)me mekanizmas› ya-
rat›yorlar. Avrupa’da  var olan

göçmen eme¤ini ‘yetersiz ve etki-
siz’ olarak de¤erlendiriyorlar. Bu
‘seçmeli veya yönlendirilmifl göç’
politikalar› ve yasal düzenlemele-
riyle Bir taflla üç kuflu birden av-
l›yorlar. Bu durumda avlananlar;
toplumun ‘yerli’ denilen ve  göç-
men olmayan emekçiler, göçmen-
ler ve göç veren ülkelerin iç üre-
tim dinamikleri olarak avlanan
‘üç kufl’tan ibaret oluveriyor.

Önümüzdeki k›sa  ve orta va-
de de, Avrupa Birli¤i Konseyi’nin
aç›klamalar›na bak›l›rsa 20 Mil-
yon vas›fl› zihin emekçisine ihti-
yaç varm›fl. AB yetkilileri ve uz-
manlar tek tek ülkelerde iç yasa-
lar›n buna göre düzenlenmesi
uyar›s›n› yap›yorlar flu günlerde.

Kendi aralar›nda da k›yas›ya bir
tart›flma yürütüyorlar. Muhafaza-
karlar ve liberaller göçmen emek-
çilerin nas›l daha iyi sömürülece-
¤inin tart›flmas›n› yürütüyorlar. 

AB, Avustralya, Canada, flim-
dilerde Japonya ve ABD aras›nda
göçmen zihin ve kol emekçilerini
kendi ülkelerine daha fazla ve
rasyonel biçimlerde çekmenin
yöntemlerini hararetlice tart›fl›-
yorlar. Bu eksende en ‘rand›man-
l›’ inceltilmifl özgün  sömürü po-
litikalar› üretenlerin ABD, Cana-
da ve Avustralya oldu¤u biliniyor.

Zira ABD ülkeye gelen göçmen
eme¤inin % 95’ini ‘yeflil kart’ uy-
gulamas› üzerinden elde ediyor.
AB ise % 10’ bile ulaflm›fl de¤il he-
nüz. Bu nedenle AB Konseyi ‘ma-
vi kart’ uygulamas› bafllatarak
e¤itilmifl göçmen eme¤ininin mo-
bilize edilmesini kendi lehine ka-
nalize etmek istiyor. 

Kurnazca devreye konan ‘libe-
ral-realist’ farkl›l›klar›n gözetil-
mesi (diversität)) politikalar› özel,
kamusal ve üretim alanlar›nda
karfl›tlar›n› muhafazakar-nonre-
alist kesimleri de h›zla güçlendiri-
yor. Bunlar aras› kap›flmada son
tahlilde kaybedenler yine göç-
menler ve en genifl emek cephesi
oluyor tabiki. Bu gerçekleri göre-

meyen ilerici-demokrat, eflitlik
yanl›s› bütün kesimler bu kamp-
laflman›n sonuçlar›yla u¤rafl›yor-
lar. Art›k, göçmenlerle ilgili zirve-
lere bu iki yaklafl›m›n yandafllar›
gerici göçmen kurumlar›n›n, ta-
rafl› mesleki kurulufllar›n ve bur-
juva sivil kurulufllar›n davet edil-
mesi bunun içindir. Almanya’da
gerici-dinci-faflist örgütlenmelerin
‘göçmenlerin temsilcisi’ olarak
hükümetin organize etti¤i zirvele-
re ça¤r›lmas› ve orada hizaya geti-
rilmeleri, iflte  bunun bir sonucu
olarak ortaya ç›km›fl bir durum-
dur.  

Bu durum; emperyalistler
aras› rekabetin yeni, güncel ve
özgün bir mekanizmas› olarak
karfl›m›za ç›k›yor. Bu nedenle
son dönemlerde egemenlerin
‘önemli k›smi düzelmeler yarat›-
yoruz’, ‘art›k göçmenlerinde ç›-
karlar›n› daha fazla gözetiyoruz’
ifadeleri tam bir aldatmaca ve
gerçe¤i örtbas etme taktikleri ola-
rak alg›lanmal›d›r. ‘‹leri bir dü-
zenleme’ gibi yorumlanan andaki
ve olas› k›smi baflka de¤ifliklikler,
egemenler aras› ‘ölümcül’ rekabet
gerçeklerini ve sömürü çarklar›-
n›n gelecekteki tehlikeli sonuçla-
r›n›, etkilerini örtbas etmek için
kullan›l›yor. Bu hakim anlay›fl,
pro-göçmen kurumlar ve çevreler
içinde  dahi politik bir vehamet
düzeyinde yan›lsamalar, kavra-
y›fls›zl›klar  yarat›yor.  ‘Bu yasala-
r›n iyi yanlar› da var’  diyecek ka-
dar politik körlük, stratejik mi-
yopluk yayg›n düflünüfl olarak
karfl›m›za ç›k›yor.

Bu hakim politikalar ve do¤a-
m›z›n tahrip edilmesinin bir so-
nucu olarak ortaya ç›kan önlene-
bilir felaketler, insan› kahredici
afetler sayesinde daha fazla kaba-
ran göç olgusu/dalgas› vard›r
karfl›m›zda. Art›k  her y›l  yüz mil-
yonlara varan bir göç hareketi ob-
jektif bir durum ve nesnel bir ger-
çekliktir. Bu ak›m›n önüne bent
çekme  ve yaratt›¤› ‘s›k›nt›lar’› afl-
ma dürtüsü, uluslararas› arena-
da burjuvaziyi geleneksel göç-
menlik politikalar›nda,  k›smi
ama çok ciddi, politika de¤ifliklik-
leri yapmaya zorluyor. Göçmen-
lerin ç›karlar› ve eflitlik taleple-
ri, göz boyamalar ve yan›lsama-
lar yarat›larak, büyük sermaye
güdümlü emperyalist güçlerin

Ne ‘iyi’ ne de ‘kötü’ g
Avrupal› bütün s›n›f kardefllerimizle omuz omuz
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iktidar kavgalar› için bir malze-
me olarak kullan›lmaktan öteye
gidemiyor ve son tahlide de yi-
ne yok say›l›yor. 

Avrupa ve Kuzey Amerika s›-
n›rlar› afl›lmaz surlara çevrilen,
üstün korunmal› güvenlik k›tas›
durumuna çevriliyor. Burjuva
hükmetme politikalar›n›n en et-
kin ve barbar arac› ‘polis devleti’
uygulamalar› ve bu eksendeki ya-
sal düzenlemeler son y›llarda ara-
tan oranda bütün parlamentola-
r›n temel yasama gündemi ol-
may› sürdürüyor.  

Yarg›lama, yasama, yürütme
gibi burjuva egemenlik erkleri ge-
ricileflme eksenine adeta kilitlen-
mifl gibi bir durum arzediyor. Tek
yanl› ve tehlikeli fikirler-düflünsel
gerici normlar oluflturmak ifllevi
ekseninde bu bilinen üç burjuva
egemenlik erk’inin hepsini art›k
peflinde sürükleyen ve gerici bi-
linç oluflturman›n neredeyse en
temel bir ayg›t› olan, burjuva
medya, fikirsel kundakç›l›¤›n
merkez üssü ifllevini üstlenmifl
bulunuyor. 

Greve giden iflçileri mahkeme
karar› ve polis bask›s›-fliddetiyle
karfl›layan, temel haklar›n› ve ka-
zan›mlar›n› korumak isteyen
emekçi kitleleri ‘geri kalm›fl s›n›fç›
dinazorlar’ olarak uflak medya-
s›nda her gün teflhir bombard›-
man›na tutan,  verili staus quo’-
dan (düzenden)  hoflnutsuz olan
bütün entellektüelleri ve ayd›nla-
r› çeflitli komplolar-d›fltalamalar-
la susturan, toplumu  ise az›nl›k-
taki multi-zenginler ve ço¤unluk
taraf›ndaki fakir-fukaralar olarak
ayr›flt›ran bir ‘medeniyetler Avru-
pas›’ nihayetinde inkar edilemez
bir olgu olarak karfl›m›zda dur-
maktad›r.

Mülteciler, s›¤›nmac›lar, sa-
vafllardan kaçan  sürgünler, dün-
ya çap›nda mobilize olan iflçi-
emekçi göçmenler, her gün yeni
yeni yasalarla  ve milyarlarca pa-
ralar harcanarak hayat›n her ala-
n›nda engelleniyor. Küreselleflen
ve en  karl› yat›r›mlar aray›fl›
güzergah›nda her yerde kendi-
ne yeflil ›fl›k arayan sermaye,
emek güçlerine afl›lmas› zor vi-
zeler, gümrükler, yasal engeller
getiriyor.  

Faflizm gelene¤inden besle-

nen  ‘yeni’ zihniyetler ve  yeni
karfl›tl›k kategorileri:

Göçmen kitleler ‘iyi ve kötü’,
‘uyumlu ve uyumsuz’ gibi kate-
gorilere s›¤d›r›lmaya çal›fl›l›yor.
Faflizmin bildik ‘ar› kültür’ anla-
y›fl›, iktidardaki burjuva partiler-
ce ‘öncü kültür’ fleklinde inceden
inceye topluma kan›ksat›l›yor.
Befl-on  sene önce neo-nazi parti-
lerinin savunduklar› faflist tezler
ve talepler bugünlerde karfl›m›za
yasa olarak ç›k›veriyor ve toplu-
mun genifl kesimleri susuyor... 

Özellikle politik mültecilere ve
s›¤›nmac›lara karfl› kat› bir flekil-
de uygulanan toplu ve tek tek s›-
n›r d›fl› politikalar›, son aylarda
mültecilik hakk›n› kazanm›fl
insanlara yönelik dayat›lan res-
mi ajanl›k teklifleri, geri dönüfl
veya s›n›r d›fl›  tehditleri, sosyal
yard›mla geçinen göçmenlerin
yasal olarak s›n›r d›fl› edilmele-
ri için yap›lan düzenlemeler,
göçmen düflman› motifli kundak-
lama, yaralama ve hatta öldür-
me olaylar› faillerinin hukuki
olarak yarg›lanmas› esnas›nda
gösterilen ‘yumuflak’ ve nere-
deyse özendirici hukuki karar-
lar, toplumun faflist teröre karfl›
gösterdi¤i edilgenlik, faflist sal-
d›rganl›klar›n terör olarak ad-
land›r›lamayaca¤› gibi siyasile-
rin ve hukuk ‘uzman’lar›n›n
tezleri medyatik tezleri... bütün
bunlar faraziye gündemler de¤il,
aksine gerçek olgulard›r ve süreç
bizlerden bu konularda politik ta-
v›r bekliyor.

Almanya’da k›sa süre önce
yasallaflan ve devletsel ›rkç›l›¤›n-
ayr›mc›l›¤›n ibret-i belgesi olan
göçmenlere yönelik son yasal dü-
zenleme, göçmenlik karfl›t› dü-
zenlemelerin en bariz bir örne¤i-
dir. Fransa’da 25.000 s›¤›nmac›y›
sürgün etmek isteyen iktidar poli-
tikalar› ortadad›r. Göçmenler için
var olandan daha gerici düzenle-
meleri öngören Sarkozy iktidar›-
n›n  ‘seçmeli göçmenlik’ yönelimi
iç gericileflmenin yeni bir mevzi
savafl› olarak kap›dad›r.

Irkç›l›k bir pekala kapitalist
sistem politikas›d›r:

Bilindi¤i gibi ›rkç›l›k evrensel
bir kan› olarak flöyle tan›mlan›r:
Irk, renk, dil, din, mezhep, mil-
liyet veya milli ya da etnik kö-

keni esas alarak, bir kifli veya
bir grup kiflinin afla¤›lanmas›
ya da tam tersi, bir kifli veya
bir grup kiflinin üstünlü¤ü dü-
flüncesine inanmak. 

Bütün bu politikalar  ay-
r›mc›, horlay›c›, d›fltalay›c› ve
bask›c› de¤il de nedir? Bütün
bunlar, pekala ki, emperyal ni-
telikli kapitalizmin ›rkç› ve ge-
rici sistemsel dokusunun bir
yans›mas› ve  toplumsal versi-
yonudur. 

Irkç›l›¤›n bir çok biçimi vard›r.
Bunlardan en tehlikelisi devlet-
sel ve kurumsal ›rkç›l›k türü-
dür. Irkç›l›k devletsel, kurumsal,
kültürel, toplumsal ve bireysel
olmak üzere bir çok türlüdür. Bü-
tün bu türlerle kamusal yaflam-
da, sokakta, okulda, iflyerlerinde,
evde, çocuk dünyas›nda, e¤itim
alanlar›nda karfl›laflabilirsiniz. 

Irkç›l›¤›n yasaklanmas›n›n
toplumdaki ›rkç›l›¤› yok etmedi¤i-
ne en iyi örnek ABD’dir. Bir kaç
hafta önce ABD’nin Jena kasaba-
s›nda 6 siyah gencin yarg›lanma-
s› davas›nda hakimlerin afl›r› ceza
vermesi ve buna karfl› geliflen tep-
kilere polis güçlerinin çok kat› tu-
tumu bu tezi do¤rulamaktad›r.
Toplumsal alt ve üst yap› yasalar-
la düzenlenemez, toplumsal temel
yap› ve bunun üzerine infla edilen
çat›n›n yaratt›¤› toplumsal hakim
zihniyet ve kültür belirleyici bir
etkiye sahiptir. Amerika yarg›-ya-
sama-yürütme sisteminde ve ha-
kim kültürel yap›s›nda bu durum
çok belirgin gerçek olarak görül-
mektedir

Günümüz emperyalizmi ve
›rkç›l›k:

Emperyalizm aflamas›yla özel-
likle ayr› bir ivme kazanan,  sal-
d›rganl›k dozaj› ve tahribatlar›nda
çok daha etkin bir biçim alan ›rk-
ç›l›k; geçmiflteki nazist veya faflist
iktidarlar sayesinde bütün top-
lumsal-kültürel dokularda onar›-
m› zor, derin kal›c› yaralar aça-
rak, adeta bir ideolojik-siyasi  epi-
demi (salg›n) hareketi yaratm›fl-
t›(r). 

Bu iktidarlar ne iyidir ki, K›z›l
Ordu ve dönemin müttefikleri
taraf›ndan paramparça edilerek
y›k›lm›flt›r 1945’lerde. Ancak,
›rkç›-faflist bir sav olan ve hiç-
bir bilimsel temeli olmayan üs-

tün ›rk-ar› kültür, egemen ›rk
ve öjenik toplum anlay›fl› (öjeni:
özürlü ve hasta insanlar›n top-
lumdan ay›klanmas›  yoluyla sa¤-
l›kl› bireylerin ça¤al›m› insan ›rk›-
n›n ›slah edilmesi) ve bunlar›n
geride tahribat halen etkisini
sürdürmeye devam etmektedir.
Örne¤in Almanya’da, kriminal
daire, federal istihbarat örgütü,
hükümet ve devlet bürokrasileri,
medya, ordu ve polis güçleri ‘ent-
nazifizierung’ (nazilerden ar›n-
ma) harekat› sonras›nda eski
ar›nmam›fl nazilerle doldurul-
mufltu. Bu durum burjuva iktidar
erklerinde halen temizlenmesi im-
kans›z bir damga yaratm›fl ve et-
kisi çok güçlü burjuva muhafaza-
karl›k olarak devam etmektedir.

Faflist partilerin 21. Yüzy›l
Dünya’s›nda ve Avrupa’s›nda elde
ettikleri siyasal-toplumsal etki,
SOS çanlar› çald›rt›r durumdad›r.
Bu partilerin seçimlerde ald›klar›
oy oranlar›, seçmen say›s›na göre
ald›klar› parasal teflvikler, ente-
lektüel kesimlerden, toplumun
üst ve orta tabakalar›ndan elde
ettikleri destekler ve mevziler  b›r
gerçek olarak ortada durmakta-
d›r. Son y›llarda h›zla artan pratik
kundakç›l›k ve sald›rganl›klar so-
runun dehfleti ve vahametini tas-
dik eder örneklerdir.

Baflka ve daha somut örnek-
ler: Örne¤in Uluslararas› Af Örgü-
tü, 2007’yi herkes için eflit f›rsat-
lar y›l› olarak kutlayan AB’de “te-
mel insan haklar› sorunu olarak
›rkç›l›k ve ayr›mc›l›¤›n ciddi ve
yayg›n oldu¤unu” bildirdi. UAF
aç›klamas›nda, “Hakaret ve sal-
d›r› tehdidi yan›nda, Avrupa’da
hâlâ ‘yanl›fl’ renkleri ya da kö-
kenleri nedeniyle ifl bulamayan,
ev kiralayamayan vatandafllar
var” denildi. Örgüt, “birçok AB
ülkesinde Müslümanlara sald›-
r›lar›n sürdü¤ünü, mültecilerin
haklar›n›n k›s›tland›¤›n› ve Ro-
man yurttafllar›n haklar›n›n göz
ard› edildi¤ini” ifade etti.

Göçmenlerin eflitlik müca-
delesi ve s›n›f mücadelesinin

kesiflti¤i noktalar:

Göçmen emekçilerle ‘yerli’
göçmen olmayan emekçilerin so-
runlar›n›n özü ayn›d›r; bireysel
mülkiyetin toplumsal mülkiyete
hakim olmas›, el koymas›. Hal

göçmen olmak de¤il, 
za, göz göze eflit haklara sahip olmak istiyoruz!
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böyle olunca; toplumun iflçi-pat-
ron, ezen-ezilen, üreten-sömü-
ren, kad›n-erkek, yafll›-genç,
yerli-göçmen, uyumlu-uyumsuz,
üreten-tüketen gibi kategorilere
bölünerek sömürünün daha ince
ve etkin metotlarla yap›lmas› da-
ha rahat olabilmektedir. Art›, ve
daha önemlisi yozlaflman›n-ken-
dine yabanc›laflman›n- çöküntü-
nün as›l gerekçelerinin karart›l-
mas› basitleflmektedir bu sayede. 

Milyonlarca ‘yerli’ emekçi ve
küçük üretici insan,  iflsiz, sa¤l›k-
s›z, evsiz, e¤itimsiz  ve güvencesiz
kalmalar›n›n sebebini göçmenle-
rin çoklu¤una ba¤lamaktad›r. Yi-
ne, milyonlarca göçmen, d›fltalan-
m›fll›¤›n, horlanm›fll›¤›n ve kat-
merli sömürülmüfllü¤ün nedenini
‘baflka olmas›na’ ba¤layabilmek-
teler. Bu bilinç kar›fl›kl›¤› orta-
m›nda, sömürü, fark edilmesi
‘güç’ gibi görünen mekanizmalar
sayesinde rahatça iflletilmekte ve
para ve kardan baflka bir temel
dürtüsü olamayan kapitalistler
ellerini ovalamay› sürdürmekte-
dirler. 

O halde, bu minvalde bize
düflen temel s›n›fsal  görev; s›n›f
ve halk hareketleriyle, sendika-
larla, toplumun ilerici kesimleriy-
le, di¤er göçmen halklar ve onla-
r›n ilerici temsilcileriyle, sokakta-
ki hareketin temsilcileriyle, yani,
emperyalist-kapitalist sistemden
zarar gören ve ona alternatif olma
iddias›nda olan bütün kesimlerle
do¤ru, düzeyli ve süre¤en bir ilifl-
ki yaratmakt›r. 

Kapal› bir fanus içinde
kal›p, kendi dünyam›zda
‘küçük’ politikalar ve ‘iktidar’
kavgalar› yapmak de¤il, bü-
tün emekçi ve ezilen kitlele-
rin ç›karlar›n› esas alan ve
onlar aras› bir s›n›fsal-enter-
nasyonal bir köprü olma
misyonunu üstlenen aktif
ve militan bir kitlesellik
fleklindeki politik yönelime gir-
mektir. 

Parlamento içi ve parlamento
d›fl› muhalif hareketler, sendikal
örgütler ve iflyeri örgütleri, de-
mokratik kitle örgütleri, enter-
nasyonal birlikler, gençlik ve ka-
d›n örgütleri, uluslararas› daya-
n›flma örgütleri, mültecilik hak-
k›n› savunan kurumlar, politik
tutsaklar› ve bask›ya maruz ka-
larak burjuva mahkemelerde
yarg›lananlar› savunan kurum-
lar, anti-faflist, anti-emperyalist
komiteler, baflka uluslardan de-
mokratik göçmen örgütlenme-
ler, Türkiyeli ve Kürdistanl› göç-
men kitle örgütleri, Avrupal› ay-
d›nlar ve kültür emekçileri, E¤i-
tim ve ö¤renim alanlar›ndaki
mesleki örgütlenmeler, ilerici
avukatlar ve barolar, çevreyi ko-
ruma örgütleri, insan haklar›n›
koruma örgütleri, genetik mani-

pülasyona karfl› gelen örgütler,
ilerici ve demokrat bilim insan-
lar›, bütün bunlar eflitlik ve sö-
mürüsüz bir dünya mücadelemiz-
de bizim temel müttefiklerimizdir.
En önemlisi de, Avrupa’n›n ilerici-
devrimci s›n›f hareketleri ve sos-
yalistleri bu mücadelede omuz-
dafllar›m›zd›r. 

Bunlar çevreler ve toplumsal
kesimler genel olarak, dünya ça-
p›ndaki ulusal ve sosyal kurtulufl
mücadelelerinin müttefikleridir.
Türkiye ve Kürdistan’daki demok-
rasi ve devrim mücadelesinin ise
özel olarak müttefikleridir. Onla-
r›n ve bizlerin bu kimliklere gö-
re hareket ediyor olmam›z veya
olmamam›z, bu müttefik kim-
liklerimizin fark›nda olup olma-
makla alakal›d›r.

Bunlarla düzeyli, düzenli ve
süre¤en bir iliflki Avrupa’n›n
bütün dillerini bilmekten ve ta-

rihini-siyasi ve güncel
s ü -

recini bilmekten, buradaki s›n›f
mücadelesini takip etmekten
ve politikaya do¤ru ve ortak
müdahalelerde bulunmaktan
geçer. Y›llard›r Türkçe ve Kürt-
çe’den baflka bir dil ö¤renmeye
özen göstermemifl ve bunu da fa-
aliyetlerin yo¤unlu¤uyla aç›kla-
m›fl bir zihniyetin yukarda bahse-
dilen bir iliflkiyi yakalamas› im-
kans›zd›r.

Baflar›l› kitlesel bir gelecek
yaratman›n do¤ru bir yönelimi:

Yeni, ileriye aç›k, gelecek viz-
yonu olan ama fikirsel duruflu-
muzu, politik çizgimizi içsellefltir-
mifl, mesleki  ve kabiliyet aç›-
s›ndan uzmanlaflm›fl, at›lgan ve
inisiyatifli, kitleleri örgütleme
kapasitesi geliflmifl bir kadro ti-
pi yaratmak; ‹flte, sorunlar›m›z›n
temelden çözümünün yol ve yön-
temleri bunlard›r.

Bütün gücümüzün en az›n-

dan üçte birini, bu kadro tipini
yaratmak u¤runa, sistemli teorik
ve pratik  e¤itim modelleri sunma
noktas›nda konsantre etmeliyiz.
Meseleye andaki en önemli mü-
dahale yöntemimiz  iflte bu ol-
mal›d›r. 

Çünkü inanm›fl insan, e¤itil-
mifl insand›r. Baflar›l› insan ya-
flam›n nesnel yasalar›n› kavra-
yan ve ona do¤ru kulvarda yön
veren insand›r. 

E¤itilmifl ve kavram›fl insan;
sürüklenen de¤il, kitleleri peflinde
do¤rular için sürükleyen insan
insand›r. Seyreden de¤il, müda-
hale eden insan-kadro yaratmal›-
y›z. Miras› tüketen de¤il, miras
yaratan aktivistler yaratmal›y›z.
Tüketen de¤il, üreten bir önderlik
yaratmal›y›z ki, kitle iliflkilerimiz
yeniden on binlere ulaflabilsin.
Kendimizi siyasi, düflünsel  ve
örgütsel ilkelerimizi kaybetti¤i-
miz yerde aramal› ve gelece¤i
ilkesel sa¤laml›k, taktiksel zen-
ginlik üzerine infla etmeliyiz. 

AT‹K ve ona ba¤l›
kurumlar buna la-
y›kt›r ve bunu ba-
flarabilecek güce
pekala sahiptir.
Yeter ki bu anla-
y›fla inanm›fl ve
do¤ru hedeflere
kilitlenmifl bir
önderlik ekibi

yaratal›m.  ‹de-
olojik bir birlik olma-

yan ama s›n›f ve kurtulufl
mücadelesinde çok önemli

politik-taktik bir örgütsel bir-
lik olan, toplumsal devinim hare-

ketinin nefes almas›n› sa¤la-
yan ve genifl halk katman-

lar›na önderlik etmesi
beklenen De-
mokratik Kitle
Örgütlerinde da-
hi söz konusu
olan önderlik

meselesi olunca, gerisi teferru-
att›r.

Birleflik, Kitlesel, Aktif Ve
Üretken Bir Kitle Örgütünü Ya-
ratmak ‹çin; tümden gelim-tüme
var›m tezinde oldu¤u gibi; parça
ve bütün diyalekti¤inde görüldü-
¤ü gibi; ilke ve taktiklerin eytiflim-
sel ba¤lar›nda fark edildi¤i gibi;
k›sacas› evrensel ve nesnel olan›n
yasalar›n› kavramak meselesinde
defalarca kan›tland›¤› gibi; mer-
kezi önderlik ve yerel birim ilifl-
kisi do¤ru bir pratik hat yarat-
mada her daim tayin edici olan-
d›r ve de olmaya devam edecek-
tir. 

Bu diyalektik iliflkiler a¤› top-
lumsal ve maddi yaflam›n zorunlu
yasalar› üzerine infla edildi¤inde
bütün engeller korkmaya bafllar,
y›k›laca¤›m diye. Ve engelleri y›k-
may› becerenler, flöyle dönüp bir
geriye bakt›klar›nda, o y›k›lmaz

gibi görünen ve umutsuzlu¤u
ça¤r›flt›ran engellerin, nas›l  bir
bir çöktü¤ü görürler. Yeni engelle-
re karfl›da s›nanm›fl ve dayan›kl›
olur böylece insan....

Baflar›y› ve yeniden kitlesel-
li¤i yaratma mücadelesini, kü-
çük ama anlaml›, günlük ama
önemli, zor ama en k›ymetli il-
keli-taktikçi bir çal›flma ve ör-
gütlenme hatt›yla yakalayabili-
riz. Bunun baflka yolu yoktur. 

Nitelikli bir birim faaliyeti
merkezi tetikleyen, nitelikli mer-
kezi bir önderlik faaliyeti yerel bi-
rimi gelifltiren  bir diyalektik iliflki
yarat›r/yaratmal›d›r. Yanl›fl bir
pratik, do¤ru düflünüfl tarz›n›n
sonucu ol(a)maz. Do¤ru bir pra-
tik ise her koflulda do¤ru dü-
flünmenin zorunlu bir sonucu
olarak oluflmaz. Bazen kuflta ta-
fla çarpabilir örne¤in. Tafl›n ku-
flu avlamas› hedefe do¤ru bir ki-
litlenmenin sonucudur. 

Do¤ru bir düflünüfl ile do¤ru
bir prati¤in bir kaç temel ba¤›n-
t›lar› flunlard›r:

gerçekten devrimci erdemlere
sahip olmak

do¤ru bir fikir edinme kültü-
rüne sahip olmak

ide’nin (teorinin) ve eylemin
yasalar›n› (en az›ndan asgari
oranda) kavram›fl olmak

genel ve özgünlük yasalar›n›
idrak etmek

öznel ve nesnel gerçe¤in diya-
lektik-materyalist birli¤ine vak›f
olmak.

Düflüncenin ve eylemin ya-
salar›n›n ve farkl›l›klar›n›n bo-
zuk veya eksik bir flekilde kav-
ran›fl›,  yanl›fl bir düflünüfl ve
do¤ald›r ki sakar pratik yarat›r. 

O halde; Avrupa’n›n göçmen
ve göçmen olmayan ‘yerli’ halklar›
ve emekçileri aras›nda do¤ru bir
iliflki kurmak, gerçek s›n›fsal
köprüler çakmak; önderlik me-
selesine do¤ru çözümler üret-
mekten geçiyor... Genç kuflak-
lar›m›z› ve gelece¤in kadrolar›-
n› kendi zeminlerinde politika
yapmaya, içinde  yaflad›klar›
toplumla do¤ru iliflki kurmaya
yöneltmekten geçiyor.

Yerel ve merkezi düzlemde ön-
derlik-örgüt meselesinde kurulan
bilimsel bir hat ve bunlar aras›n-
daki iliflkide nesnel ve gerçekçi
bir politik ba¤›nt› kurmak soru-
nu, sosyal fenomen olan göçmen-
lik meselesindeki muhtemel kaza-
n›mlar›m›z›n da kayna¤› olacak-
t›r. 

Herkes için eflit haklar, sos-
yal/siyasal kazan›mlar mücadele-
sinin baflar›s›, ancak ve ancak,
ortak bir  köprü zemininde do¤ru
bir s›n›fsal iliflki sayesinde sa¤-
lan›r. Bütün iflçi ve emekçilerin
enternasyonal birli¤ini pekifltir-
menin de zemini yine bu iliflkidir.
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Sendikalar› ve Sendikac›lar› Nas›l Bilirsiniz?
Fikret Baflkaya

Tüm-Bel-Sen KESK’e ba¤l› bir
memur sendikas›. Sendika genel
merkezi ‘ekonomik gerekçelerle’
flubelerde çal›flan sekiz iflçinin ifli-
ne son veriyor. ‹flten at›lanlar›n
ço¤u Tez-Koop-‹fl Sendikas›n›n
üyesi. Tez-Koop-‹fl 7 Eylül tarihin-
de bir bildiri yay›nlayarak kendi-
sine haber verilmeden iflçilerin
ifline son verilmesini protesto edi-
yor. Bildirinin bafll›¤› da flöyle:

“Tüm-Bel-Sen Yönetimi Bar›fl De-
¤il, Çat›flma ‹stiyor”! Fakat ilginç
bir ayr›nt› daha var: Tez-Koop-‹fl
de daha önce sendika çal›flanla-
r›ndan baz›lar›n›n ifline son ver-
mifl...

Bir sendika herhangi bir flir-
ket gibi iflçi istihdam ediyor, eko-
nomik s›k›nt›lar› bahane ederek
y›llard›r çal›flt›rd›¤› iflçilerin ifline
son veriyor... Asl›nda bir iflçi örgü-
tü olan sendikan›n parasal yeter-
sizli¤i öne sürerek çal›flt›rd›¤› in-
sanlar› iflten atmas› hiçbir surette
kabul edilebilir de¤ildir. Bu, sen-
dikan›n kendi varl›k nedenini in-
kâr etmektir. Kapitalist bir iflletme
için ola¤an olan böyle bir durum,
bir sendika söz konusu oldu¤un-
da tam bir skandald›r, skandal
utan›lacak fley, kepazelik, vb. an-
lam›ndad›r... Bu sendikalar›n ge-
nel merkezlerinde ve flubelerinde
insanlar› asgari ücretle [bazen as-
gari ücretin de alt›nda], ekseri si-
gortas›z çal›flt›rd›klar›, Part-time
[yar›m gün] çal›flt›r›yormufl gibi
gösterip tam gün çal›flt›rd›klar›,
böylece sadece daha az ücret de-
¤il, daha az vergi ve sigorta pirimi
ödeyerek, tipik bir kapitalist gibi

sefalet ücretiyle çal›flt›rd›klar› bili-
niyor. Kendi üyelerinin ücretinin
[maafl›n›n] düflüklü¤ünden sü-
rekli flikâyet edip, ücret art›fl› iste-
yen, ama bunun için hiçbir etkili
eylem yapmayan, yapamayan,
yapmas› da mümkün olmayan,
her f›rsatta ‘yoksulluk ve açl›k s›-
n›r›yla’ ilgili araflt›rma sonuçlar›n›
yay›nlayan bu sendikalar›n, çal›fl-
t›rd›klar› karfl›s›nda tipik bir ka-

pitalist gibi davranmalar› nas›l
aç›klanacak. Bunlar gerçekten
sendika m›d›r? Kimin ç›kar›n›n
bekçili¤ini yapmaktad›rlar? Bu
tür örgütlerle ilgili gerçekle teva-
tür aras›nda nas›l bir iliflki var? 

Söylem ve Gerçek

Ortalama insan sendikalar›n
iflçi s›n›f›n›n ç›karlar› için müca-
dele eden örgütler oldu¤unu sa-
n›r. Zira, her fley öyle sanmas› için
tasarlanm›flt›r. Esasen teorik ola-
rak da öyle olmas› gerekirdi... Bu
durum, daha bafltan sendikalar
ve sendikac›lara yönelik elefltiri-
nin önünü kapat›yor. ‘‹yi bir fley
yapt›klar›na dair’ ‘ortak anlay›fl’,
bu örgütlerin gerçek ifllevlerinin,
pis misyonlar›n›n anlafl›lmas›n›
zorlaflt›r›yor. Oysa gerçek dünya-
da durum hiçte öyle de¤ildir. Ek-
seri sendikalarla iflçi kitlesi ara-
s›nda tam bir iliflki tersli¤i vard›r
ve iliflkinin yönü iflçi kitlesinden
sendika yönetimlerine do¤ru de¤il,
sendikadan [sendika bürokrasi-
sinden densin] iflçi kitlesine do¤ru-
dur, yani terstir... Zira, iflçilerin öz
örgütü olmas› gereken sendikalar,
s›n›fa ve onun tarihsel ç›karlar›na

külliyen yabanc›laflm›fl durumda-
d›rlar. Bu niteliklerinden ötürü
de, bir bütün olarak ezilen-sömü-
rülen s›n›f›n de¤il, egemen s›n›f›n
hizmetindedirler. Bunlar egemen
düzene pek faydal› hizmetler sun-
duklar› için, iktidarlar taraf›ndan
her türlü aç›k ve dolayl› deste¤i
görürler. Kendilerini solda sayan
ya da öyle olduklar› san›lan ‘ay-
d›nlar’ da bu yap›lar› elefltirmek-

ten özenle kaç›n›rlar. Gerekçeleri
de sendikalar›n iflçileri bir çat› al-
t›nda toplay›p, örgütlemelerini
büyük bir baflar› olarak görürler.
Bunlardaki yozlaflmay› hafife al-
man›n ikinci gerekçesi olarak da
bunlar›n ‘ekonomik amaçl› örgüt-
ler’ oldu¤u, politikan›n siyasi par-
tinin ifli oldu¤u saçma düflüncesi-
dir. Elbette da¤›n›k, bölük pör-
çük, kapitalist patron ve devlet
karfl›s›nda pazarl›k gücü olmayan
iflçilerin bir örgüt çat›s› alt›nda
toplanmas› önemlidir ama asla
yeterli de¤ildir. Kitleye ve onun ta-
rihsel ç›karlar›na yabanc›laflm›fl
bir sendika bürokrasinin denetle-
yip-manipüle etti¤i söz konusu
örgütler asl›nda kapitalistlerin,
devletin ve bürokratik deformas-
yona u¤ram›fl yozlaflm›fl sendika
bürokrasilerinin hizmetindedirler.
Durum böyledir ama sendika yö-
neticileri a¤›zlar›n› her açt›klar›n-
da ‘iflçilerin ç›karlar›ndan’, ücret-
lerin düflüklü¤ünden, vb. söz
ederler... Sendikalardaki yozlafl-
man›n bafll›ca nedeni de profesyo-
nelliktir. Herhangi bir iflçi örgütü-
ne [ve sol örgüte] profesyonellik
girdi¤i anda o örgüte öldürücü

bürokrasi virüsü da nüfûz etmifl
demektir. Oysa burada daha fazla
söz etmeyece¤im profesyonellik,
son derece “masum ve mant›kl›”
gerekçelere dayand›r›l›r [yo¤un ve
zor çal›flma koflullar› iflçilerin bur-
juva düzenini anlamas›n› zorlaflt›-
r›yor, mücadelenin baflar›s› için
içlerinden mücadelede temâyüz
etmifl, önderlik yetene¤ini kan›tla-
m›fl baz›lar›n› üretim sürecinin d›-
fl›na ç›kararak, bunlar›n sadece
iflçilerin mücadelesinin baflar›s›
için çal›flmas›n› mümkün k›lmak,
böylece burjuva mevzuat›n›n ve
yasalar›n›n boflluklar›ndan s›n›f
lehine yararlanmak, vb.]. Burada
evrensel oldu¤unu sand›¤›m bir
ilkeyi hat›rlatmam gerekiyor: Bu
dünyada haklar›n ve özgürlükle-
rin maafll› memurlar, profesyonel-
ler taraf›ndan kazan›lmas› asla
mümkün de¤ildir. Profesyonel
‘meslekî’ demektir ve iflçilerin
kurtuluflunun bir meslek erbab›-
na emanet edilmesi asla kabul
edilebilir de¤ildir. Zira bir kitle ha-
reketine profesyonelli¤in girmesi
demek, oraya yöneten-yönetilen
iliflkisinin, dolay›s›yla da hiyerar-
flinin baflka bir ifade ile iktidar
iliflkisinin girmesi demektir. E¤er
bürokratik yozlaflmaya u¤ram›fl
bir iflçi örgütü [sendika] söz konu-
suysa, orada art›k demokratik ifl-
leyiflin esamesi okunmaz... Belirli
bir eflik afl›ld›ktan sonra yap›lan
her fley, her eylem, her söylem ve
slogan art›k bürokrasinin iktida-
r›n› sürdürmek içindir. 

Mesle¤i sendikac›l›k olan biri
için as›l kayg›, kendi konumunu,
statüsünü ve ç›karlar›n› güvence
alt›na almak, velhas›l iktidarda
kalmakt›r. Sendika büyüdükçe
bürokrasinin gücü de artar. Genel
kurullar, seçimler, vb. sadece sen-
dika bürokrasisini meflrulaflt›r-
mak ve sürdürmek içindir. Profes-
yonel sendikac› art›k sadece reto-
rik planda iflçi s›n›f›na dahildir.
Onun as›l dünyas› burjuvalar›n
dünyas›d›r... Yaflam standard›
mutlaka ortalama iflçininkinden
daha yüksektir. Sadece ücretle
yaflamaz, sendikan›n kaynaklar›-
n› ‘kollektif’ olarak tasarruf etme
hakk›na sahip olduklar› için, ha-
yat standartlar› s›radan iflçiyle
karfl›laflt›r›lamayacak kadar yük-
sektir. Uçaktan inmezler, befl y›l-
d›zl› otellerde konaklarlar, lüks lo-
kantalarda ‘ifl yeme¤i’ yerler, ‘e¤i-
tim’ ad› alt›nda üniversite üyeleri
ve “uzmanlarla” sayfiye mekanlar-
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da bir araya gelirler, etraf›ndakile-
re ziyafet verirler, maafllar›n› ve
tazminatlar›n› istedikleri gibi
ayarlarlar... Fakat onlar› içinden
ç›kt›klar› s›n›fa yabanc›laflt›r›p
burjuva s›n›f›na terfi ettiren, sa-
dece yüksek yaflam standartlar›
de¤ildir. Bir kere sendika yönetici-
si oldular m›, art›k nefes ald›klar›
kültürel- sosyal ortam bütünüyle
burjuvad›r: Kapitalist patronlar,
devlet ayg›t›n›n yükseklerindeki-
ler, burjuva politikac›lar›, üniver-
site üyeleri, sanatç›lar, avukatlar,
medyan›n ünlüleri, vb. Sendikac›-
l›k mesle¤i onlar›n için bir ‘s›n›f
de¤ifltirme’ arac›d›r. Tekrar eski
ifllerine dönme düflüncesi bile on-
lar için tam bir kâbustur ve dön-
memek için her yolu mubah sa-
yarlar. Bu yüzden aralar›nda
ömür boyu sendika yöneticisi,
sendika baflkan› olanlar›n say›s›
az de¤ildir... 

Bir kere iflçi örgütüne bürok-
ratik virüs sirayet etti mi, art›k re-
torik, kullan›lan kavramlar ve slo-
ganlar da de¤iflir. En çok kullan›-
lan da çal›flma bar›fl›d›r. Oysa bu
dünyada herkes için ayn› anlama
gelen bir bar›fl kavram› mümkün
de¤ildir... Bürokratik yozlaflmaya
u¤ram›fl, kitleye yabanc›laflm›fl
sendika yönetimleri, her türlü
‘gerçek’ eylemden [grev, direnifl,
iflyeri iflgali, v.b.] kapitalist pat-
ronlardan daha çok korkarlar. Zi-
ra grev, grevle birlikte iflyeri iflgal-
leri gibi eylem ve direnifl biçimleri,
sendika bürokrasisi için iki olum-
suzluk içerir 1. Kollektif olarak is-
tedikleri gibi tasarruf ettikleri
sendika fonlar›n›, birikmifl aidat-
lar› [paray› densin] grevci iflçilere
ve ailelerine da¤›tmak zorunda
kal›rlar ki, bu söz konusu kayna-
¤›n erimesi demektir; 2. ‹kincisi ve
belki daha önemlisi, grev öncesi
ve grev süreci, iflçilerin yaflad›kla-
r› toplum kendi güçleri, mevcut
durumun afl›labilirli¤iyle ilgili bi-
linçlenmelerini sa¤lar ki, oradan
giderek sendika bürokrasinin sal-
tanat› da tart›fl›l›r hale gelebilir...
Zira kritik eflik ilk soruyu sorabil-
mektir ve perspektifin de¤iflmeye

bafllad›¤› and›r... Bu yüzden bo-
fluna eylemler iflçi s›n›f›n okuludur
denmemifltir...

Türkiye’nin Özgünlü¤ü

Sendikalar iflçi s›n›f›n›n en do-
¤al örgütlenme biçimidir ve bü-
rokratik yozlaflmaya u¤ramad›k-
lar› dönemde ve bürokrasinin et-
kinli¤inin k›r›labildi¤i koflullarda,
baflar›l› eylemler de yapt›lar. ‹flçi
s›n›f›n›n mücadele tarihi, flanl› ey-
lemlerin de tarihidir. Fakat tarih-
sel süreç içinde bürokratik yoz-
laflmaya u¤ray›p misyonlar›na ya-
banc›laflt›lar ve giderek iflçi s›n›f›
içinde burjuva düzeninin kaleleri
durumuna geldiler. Türkiye’de
durum bu tarihsel geliflme süreci-
ne pek uymaz. Bizde sendikalar
daha bafltan devletin ve sermaye-
nin araçlar› olarak varoldular. Bu
yüzden bizde köklü bir iflçi hare-
keti ve sendikal mücadele gelene-
¤i yoktur. 1947 y›l›nda iflçilerin
sendika kurmalar›na izin verildi-
¤inde, sendikalar bir tür içi bofl
midye kabu¤u gibiydi. Grev ve
toplu ifl sözleflmesi yapmalar› ya-
saklanm›flt›. Devlet iflçilere 16 y›l
sonra, 1963 de grev ve toplu ifl
sözleflme hakk› tan›madan önce,
kendi denetiminde ‘uysal’ bir sen-
dika bürokratlar› kufla¤› yetifltirdi.
Sendika yasas›nda sendika aidat-
lar› o kadar düflük tespit edilmifl-
ti ki, sendikalar merkezlerinin ki-
ras›n› devlet yard›m›yla ödeyebili-
yorlard›... Oysa aidatlar ve ödenifl
biçimi, mücadelenin baflar›s› ba-
k›m›ndan kritik öneme sahiptir.
Sendikalar›n iflçi kitlesine yaban-
c›lafl›p, bürokratlaflmas›n›n ne-
denlerinden biri aidatlar›n check-
off yöntemi denilen sistemle, ifl-
yerleri [kapitalist patron ve devlet]
taraf›ndan kesilip topluca sendika
yönetimine teslim edilmesidir. Bir
bak›ma para sendika yöneticileri-
ne gümüfl tepside sunuluyor... Bu
uygulama sendika bürokrasileri
için bulunmaz bir nimettir ama
iflçileri sendikaya yabanc›laflt›r-
man›n bir arac› oldu¤u da kuflku-
suzdur. Zira, check-off sistemi ge-
çerli oldu¤unda, aidatlar da iflçi-
den kesilen vergi ve sigorta prim-

leri gibi iflçinin g›yab›nda gerçek-
lefliyor. Oysa iflçi, öz örgütü, hay-
siyeti say›lmas› gereken sendika-
s›na aidat›n› bakkala, kasaba
borç eder gibi bizzat öderse, sen-
dikan›n harcamalar›n› denetler,
olup-bitenlerden yap›larlardan ve
yap›lacaklardan da haberdar olur,
tart›flmaya dahil olur, sendikayla
ba¤›n› kesmez. Aidatlar›n düzenli
ödenmesi örgüte ba¤l›l›¤›n göster-
gelerinden biridir. Fakat Türki-
ye’de bu konuda bir ilke daha im-
za at›lm›fl görünüyor. Memur sen-
dikalar›n›n aidat›n› da art›k devlet
ödüyor ve sendikalar tipik birer
devlet kuruluflu haline gelmifl du-
rumda... Memurlara y›ll›k %4 zam
teklif eden devlet, sendika bürok-
rasilerine ödedi¤i aidata %100
zam yaparak, 5 liradan 10 liraya
ç›karm›fl. Bu durumda art›k kav-
ram›n bilinen anlam›nda ai-
dat’tan söz etmek mümkün de¤il-
dir. Devletin sendika bürokrasile-
rine kaynak transferi söz konusu-
dur... Bu durum sendikalar cep-
hesinde kepazeli¤in ne boyutlara
vard›¤›n›n da bir göstergesidir...
Ayn› iflçi sendikalar›nda oldu¤u
gibi, art›k memurlara da grev ve
toplu sözleflme hakk›n› ‘vermenin

koflullar› oluflmufl’ say›l›r.
Egemenler onlara zaten
kullanmayacaklar› bir hak-
k› vermekten neden çekin-
sinler... Memur sendikala-
r›nda bürokrasi çoktan ye-
rini alm›flken...

Marx, Paris Komünü’yle
ilgili bir yaz›da, sendikalar-
daki bürokratik yozlaflmaya
karfl› iki önlem önermiflti:
‹flçi örgütünde profesyonel
olarak çal›flanlara kalifiye
bir iflçinin ücretinden fazla
ücret ödememek ve sendika
yöneticilerinin iki y›ldan
fazla profesyonel olarak ça-
l›flmas›n› izin vermemek,
rotasyon yoluyla bürokratik

bir kast›n oluflmas›n› önlemek...
Bugünün dünyas›nda bu önlem-
lerden birincisinin etkinli¤i tart›fl-
mal›d›r. Zira o dönemde ortalama
iflçi ücretleri sefalet ücretleriydi,
bugünkü seviyelerin çok alt›nday-
d›. ‹kincisi, sendika yöneticileri-
nin geliri sadece ald›klar› ücretten
ibaret de¤il, yukar›da da k›saca
de¤indi¤im gibi sendika fonlar›n›
kollektif olarak kullanarak reel
gelirlerini yükseltmenin yolunu
buluyorlar. ‹kinci önlem daha et-
kili gibi görünse de bir bafl›na bü-
rokratik yozlaflmay› önlemenin
garantisi de¤ildir. Asl›nda sendi-
kalar›n gerçekten ezilen-sömürü-
len s›n›f›n kurtuluflunun araçlar›
haline gelebilmeleri için, geçerli
perspektifin radikal olarak de¤ifl-
tirilmesi gerekiyor. Ücretli kölelik
rejimini aflma perspektifine sahip
olamayan, gözü dar ve k›smi ç›-
karlardan baflka bir fley görme-
yen, bürokratik yozlaflmaya u¤ra-
m›fl mevcut sendikalar, birer
emek komisyoncusu olman›n öte-
sine geçemezler, geçemiyorlar
da... Öyle bir sefil anlay›fl geçerli
ki, sanki bir hakk›n kullan›lmas›
için o hakk›n mutlaka bir burjuva
yasas›nda yaz›lm›fl olmas› gereki-
yor. Böyle bir anlay›fla sahip bir
örgüt, ezilen-sömürülenlerin ör-
gütü say›labilir mi? Öyleyse sen-
dikalar› s›n›f›n mücadele okullar›
haline getirmeden kal›c› bir fleyler
kazanmak mümkün de¤il. Bunun
da yolu varolanlar›n radikal elefl-
tirisinden geçiyor... Eskilerin mes-
lek-i muz›rr [zarar veren meslek]
dediklerini hat›rlat›rcas›na, sen-
dikac›l›k çoktan ‘zararl› bir mes-
lek’ durumuna gelmifl durumda.
Dolay›s›yla iflçi haklar›n›n
savunulmas› ve ücretli kölelik
düzeninin afl›lmas› için mevcut
sendikalara dair kafa kar›fl›kl›¤›n-
dan kurtulmak büyük önem
tafl›yor... Velhas›l iflçilerin kaderi
sendikac›lara emanet edilebilir
de¤ildir...
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Ortado¤u'da havalar toz duman 
Abu fiehmuz Demir

Geleneksel olarak bir çok fley
yaz aylar›nda bir dinlenme ve ta-
til sürecine girse de politik mer-
kezler tatile girmez. Politik mer-
kezlerin bafl›nda bulunan ve po-
litika üreten mimarlar, stratejik
uzmanlar ise bir süreli¤ine tatile
ç›karlar. Tekrar döndüklerinde
iflin kal›nan yerinden ifle bafllar-
lar. En iyi has›l-› mahsul, Güz
has›l› derler, bu düflünceden ha-
reket eden politika üretenler Güz
has›l›n› derlemek, toplamak için
kollar› s›varlar. 

Do¤an›n Güz aylar›na evril-
mesi ile birlikte bu politik mer-
kezler de stratejilerini hayata ge-
çirmek için, stratejik hedefleri
do¤rultusunda ifle koyuluyorlar.
Yani Ortado¤u merkezli geliflen
dünya siyasetinin gündemi, flu
son birkaç hafta içeriflinde tekrar
sinirleri germe ve tansiyonlar›
yükseltme iklimine eviriliyor. 

20. Yüzy›lda günümüz insan›-
n›n en büyük hatalar›ndan biri
olan ve Ortado¤u’nun kalbine bir
ç›ban gibi yerlefltirilen ‹srail dev-
letinin ikide bir bölge üzerinde
sürdürdü¤ü sinirleri germe ve
psikolojik savafl tehdidi, bir çok
yönlü olarak devam ediyor. Çün-
kü konu Ortado¤u olunca en
ufak bir k›v›lc›m›n atefl al›p alev-
lerinin sa¤a sola yay›labilece¤i
göz ard› edilemiyor.

‹srail uçaklar›n›n Eylül ay›n›n
ilk haftalar›nda Suriye hava sa-
halar›n› ihlal etmesinden sonra,
Güney Lübnan sahalar›nda en-
gin uçufllar yaparak, psikolojik
savafl k›flk›rt›c›l›¤› ile bölgeyi bir
savafl ortam›na çekmeye çal›fl›-
yordu. Buna beraber ‹srail, Bat›
emperyalist merkezlerden ald›¤›
s›n›rs›z destek ile Filistin toprak-
lar›n›n tamam›na yak›n›n› iflgal
alt›nda tutmas›n›n yan› s›ra flu-
anda da Gazze’yi “düflman top-
rak” olarak ilan etmesi, Filistinli-
leri kolektif olarak cezaland›rma-
ya tabi tutmakt›r. 

‹zak Rabin’in “Gazze fieridi bir
saatli bombad›r, umar›m bir gün
uyand›¤›mda Gazze’yi suya bat-
m›fl görürüm” anlay›fl›na sahip
‹srail, Filistin topraklar›nda es-
tirdi¤i devlet terörü ve vahfletleri
ile yetinmeyip, ABD ve müttefik-
leriyle birlikte Suriye ve ‹ran’› sa-
vafla çekmek, Lübnan’›n içini ka-
r›flt›rarak Lübnan’da bir iç bo-
¤azlaflmalar sürecinin ateflini te-
tiklemekteler. 

Ayr›ca, dünya medyas›n›n
a¤›rl›¤›n› arkas›na alm›fl olan ‹s-
rail, kendine yönelik en ufak bir
olayda büyük pat›rt›lar ve gürül-
tüler koparmaktad›r. ‹flgal alt›n-
da bulunan Filistinliler her türlü
varl›klar›yla kendilerini savun-
mak için 11 Eylül’de ‹srail’in Zi-
kim üssüne bir eylem düzenledi-
ler ve 60’›n üzerinde ‹srail asker-
lerinin yaralanmas›na yol açt›lar.
‹srail eylemden sonra, uluslara-
ras› adalet ve hukuku çi¤neye-
rek, Gazze’yi “düflman topra¤›”
ilan etti ve Filistinlilerin Avrupa
Birli¤i taraf›ndan finansa edilen
elektrik, içme suyu, t›bbi araç ve
gereçlerin yan› s›ra g›da madde-
leri gibi insani ihtiyaçlar›n›n kar-
fl›lanmas›n› k›s›tlad›. 

Zikim olay›nda 60’›n üzerinde
insan›n›n zarar görmesini abar-
tan ‹srail, her gün Filistin hal-
k›ndan günlük olarak bir kaç in-
san› katletti¤i gibi devlet terörü-
nü sistematik olarak Filistin hal-
k›na karfl› sürdürüyor. 

ABD öncülü¤ünde Irak’ta de-
vam eden iflgal hareketi ve bu ifl-
gal hareketinin yaratt›¤› kaotik
ortamdan kendine bir vazife ç›-
karan ‹srail, Filistin halk› üzerin-
de zalimin zulümlü¤ünü en kat›
yöntemleriyle uyguluyor. Bunlar-
la da yetinmiyor, bir baflka ülke-
nin hudutlar›n› ihlal ederek böl-
geyi daha fazla kanl› kavgal› bir
sürecin içine çekerek savafl hay-
dutlu¤unda ›srar ediyor. 

Bütün bunlar›n alt›nda yatan
neden ise, “Büyük ‹srail devleti-
nin” Ortado¤u’da istilas›n›n ge-
cikmesidir. Geçen y›l ‹srail ordu-
su Lübnan mukavemed (direnifl)
güçleri karfl›s›nda baflar› göste-
remeyip, boynu e¤ik flekilde Me-
zopotamya topraklar›na ulaflma-
dan geri dönmüfltü. Bu yüzden
Lübnan direnifline verdi¤i des-
tekten dolay› Suriye’ye bir göz
da¤› vermek ve ayr›ca ‹srail or-
dusunun dünyada ve bölgede ze-
delenen itibar›n› yeniden tazele-
mek ve son olarak Suriye’yi Go-
lan tepelerinden vazgeçirmek is-
temektedirler. 

‹srail, Lübnan topraklar›nda
ald›¤› tarihi “yenilgi”nin alt›ndan
kalkabilmek için, hali haz›rda bu
yapay devletin mutlak destekçisi
olan George Bush ve aparat› dö-
neminden mümkün mertebe en
fazlas›yla yararlanarak amaç ve
hedeflerine ulaflmay› düflünü-

yorlar. 

‹srail’in Ortado¤u’ya yönelik
stratejik hedeflerinin önünde en-
gel olarak alg›lad›¤› Akdeniz’den
Hazar Denizine, yani Filistin’den
‹ran’a kadar olan alanda var olan
güçlerin (bunlar Hamas, Hizbul-
lah, Suriye ve ‹ran vs.) dize geti-
rilmesi veya çökertilmesi için
bölge üzerinde bir çok noktan›n
fay hatlar›n› tetiklenmektedir.
M›s›r’›n Cemal Abdül Nas›r döne-
minde oldu¤u gibi Bat›l› mütte-
fikleriyle birlikte ‹ran’a yönelik
psikolojik savafl t›rmand›r›lmak-
tad›r. 

Gerekçelerin alt›nda yatan ar-
gümanlar ise, ‹ran’›n “Atom
Bombas›na” sahip olmak isteme-
si ve “terörün Merkez Bankas›”
olarak, Hamas’›, Hizbullah’› ve-
saire gibi örgütleri destekleyerek,
“bize karfl› kullan›yor” denmesi-
dir. ‹srail ve Bat›l› güçlerin ‹ran’›
bahane ederek, hem ‹ran’a hem
de ‹ran cephesinde yer alan güç-
lere yönelik sürdürülen çok yön-
lü faaliyetin Lübnan aya¤›nda
ateflin fitili tutuflturulmaya çal›-
fl›lmaktad›r. 

Lübnan’›n siyasal ibreleri üze-
rinde keyfi oynamalarla, Cum-
hurbaflkan› seçimlerini bloke
ederek, Lübnan’› karanl›klar sü-
recine çekmeye çal›flt›klar› gibi,
Lübnan üzerinden Hazar Denizi-
ne kadar olan alanda huzursuz-
lu¤un yay›lmas›n› tetiklemekte-
dirler. 

ABD’nin Beyrut Büyükelçisi
Jeffrey Feltman, “Amerikan›n
Lübnan’da isyanc› olarak gördü-
¤ü birinin Cumhurbaflkan› seçil-
mesini resmiyette tan›mayaca¤›-
n›” söylüyordu. Oysa Lübnan
Anayasas›nda Cumhurbaflkan›-
n›n milletvekillerinin üçte ikisi-
nin deste¤i ile tüm siyasi gruplar
ve dini gruplar aras›nda uzlaflma
sa¤lanmas›yla seçilmesi belirlen-
mektedir. Yani bir ülkenin Ana-
yasa ve hukukunu dinleme-
yen/dinlemek istemeyen ve Lüb-
nan’› karanl›klar sürecine çek-
mek isteyen güçlerin, Lübnan
üzerinden bir çok plan ve proje-
leri mevcuttur. 

Özellikle ‹srail David Ben Gu-
rion’dan bu yana, Lübnan’da ay-
r› bir H›ristiyan devletinin olufl-
turulmas› stratejisi do¤rultusun-
da Müslümanlar ile H›ristiyan
Marunileri karfl› karfl›ya getire-

rek huzursuzlu¤un peflindeler.
Dilerseniz yukarda ki söyleme
uygun olarak David Ben Guri-
on’un hat›ra defterinden dinleye-
lim; “Güney s›n›r› Litani’ye kadar
uzanan bir H›ristiyan devleti
Lübnan’da kurulmal›d›r. Bu su-
retle ‹srail’in s›n›rlar›n› Litani ›r-
ma¤›na kadar geniflletmesi
mümkün olacakt›r. ‹srail, Lüb-
nanl› fiii Müslümanlar›n toprak-
lar›n› kendi s›n›rlar› içine dahil
edebilecektir”. (Aktaran Asaf Hü-
seyin, Ortado¤u’da Devlet ve Te-
rör.) 

Görüldü¤ü gibi ‹srail’in yay›l-
mac› ve sald›rgan politikalar›
do¤rultusunda sürdürdü¤ü k›fl-
k›rt›c› savafl süreci bölgede hu-
zur de¤il huzursuzlu¤u her gün
bir ad›m daha ileriye tafl›makta-
d›r. Bu anlamda da Lübnan’da
özelikle ülkedeki iç savafltan bu
yana devam eden suikastlar›n
tozu ve duman›ndan kimler suç-
lu, kimler suçsuz yar›m as›rd›r
belli olmad›¤› gibi, ›rkç› ve faflist
Falanjist el-ketaib milletvekili
Antoine Ganim’in suikast› da toz
duman aras›nda belirsiz olup gi-
decektir. 

Sarkozy ve Fransa

Sonuç itibariyle ABD ve müt-
tefiklerinin ‹ran’a yönelik sür-
dürdükleri psikolojik savafl›n ya-
n› s›ra bu sürece Fransa’n›n da
ifltirak etmesi bölgedeki siyasal
süreci önümüzdeki günlerde da-
ha fazla tetiklemifl olacakt›r. 

Avrupa’n›n geleneksel diplo-
masi politikalar›n›n d›fl›na ç›kan
Nicolas Sarkozy’nin Fransa’da,
iktidara gelmesinden sonra sos-
yal ve ekonomik de¤iflimlerin ka-
t› uygulanmas›n›n yan› s›ra, d›fl
siyasetinin antenlerini en bariz
flekliyle savafl yönüne çevirerek,
d›fl politikada hayata geçirmeye
çal›flt›¤› bir çok de¤iflim dillendi-
rilmeye bafllanm›flt›r. 

Sarkozy iktidar koltu¤una
oturduktan sonra Beyaz Saray›n
may›nl› alan›na giderek, “Paris-
Washington aras›nda yeni bir dö-
nemin aç›ld›¤›na” iflaret etmifltir.
Bunun üzerine Frans›z D›fliflleri
Bakan› Bernard Kouchner’in,
uluslararas› toplumun ‹ran ile
nükleer program› nedeniyle ç›ka-
cak bir savafla haz›rl›kl› olunma-
s› gerekti¤ini ve “en kötüsüne
haz›rl›kl› olmal›y›z ve en kötü ih-
timalde savaflt›r” diyerek “‹ran’›n
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sahip olaca¤› nükleer silah›n
tüm dünya için gerçek bir tehli-
ke” anlam›na geldi¤ini söylemifl-
tir. 

Frans›z D›flifllerinin yapm›fl
oldu¤u bu aç›klama AB ülkele-
rinde ‹ran’a yönelik tart›flmalar›
h›zland›raca¤› gibi, önümüzdeki
süreçte AB’nin d›fl politikas› üze-
rinde etkilerini his ettirecektir. 

Her ne kadar Avrupa’n›n di¤er
belli bafll› ülkeleri olan Almanya
(ekonomik müeyyideye yak›n bir
tav›r sergilemekte), ‹talya, Belçi-
ka ve Avusturya gibi ülkeleri
‹ran’a yönelik fliddet uygulanma-
s›na karfl› olduklar›n› aç›klasalar
da, AB’nin ABD yanl›s› Orta ve
Do¤u Avrupa üyelerinin ve ‹ngil-
tere’nin de Fransa’n›n bu ç›k›fl›-
na destek verecekleri ihtimal d›fl›
de¤ildir. 

N.Sarkozy’i hükümetinin d›fl
politikada yapm›fl oldu¤u bu ç›-
k›fl, Fransa’n›n Ortado¤u’ya yö-
nelik tarihten gelen emperyalist
siyasetinin bir parças› oldu¤u gi-
bi, “Avrupa” ad›na bölgede bir ro-
le de soyunmakta oldu¤una ifla-
ret olarak görülebilir. Ancak Av-
rupa devletlerinin her birinin

bölgede ayr› ayr› ç›karlar› söz ko-
nusu olunca, Fransa’n›n
ABD’nin yan›nda böyle bir role
soyunmas›, AB’nin kimi ülkele-
rinden gelen karfl› aç›klamalarda
gösteriyor ki, Avrupa Birli¤inin
kendisi ortak bir d›fl politikadan
halen yoksundur 

Nicolas Sarkozy, eskiye olan
özleminden dolay› Napolyon’un
“beyaz savafl at›na” binmek isti-
yor. Oysa ne Ortado¤u eski Orta-
do¤u, ne de dönem Napolyon dö-
nemi. Hakeza N. Sarkozy ve apa-
rat› Ortado¤u’da Jacques Chi-
rac’›n ‹ran’a ve özellikle Lüb-
nan’a yönelik yirmi y›l önceki
yanl›fl politikalar›na bir dönüp
bakarsa, J. Chirac’›n ‹ran Molla-
lar›n›n aya¤›na gidip özür dileye-
rek, Lübnan’daki Frans›z rehine-
leri zar zor kurtard›¤›n› ve daha
sonra Bat›l› müttefiklerini flafl›r-
tarak “Fransa’n›n enine boyuna
düflünmeden Ortado¤u politika-
s›n› de¤ifltirece¤ini sananlar hata
yapmaktalar” (Asaf Hüseyin, age)
dedi¤ini göreceklerdir. 

Fransa’n›n tarikat üyesi
Nicolas Sarkozy ve hükümetinin
‹ran konusunda enine boyuna
düflünmeden yapt›klar› bu aç›k-

laman›n alt›nda ‹srail ve ABD’nin
bölgede baflta ‹ran olmak üzere,
Suriye ve Lübnan’a yönelik olas›
bir savafl haz›rl›klar›n›n yatt›¤›
anlafl›lacakt›r. Art› Fransa’n›n
olas› bir Ortado¤u savafl›nda böl-
gedeki ekonomik varl›klar›n›
kuruyabilmek bab›ndan, Beyaz
Saray’daki mütekebbir (kibirli)
neo-con politikac›lara ve Tel-
Aviv’deki Siyonist politikac›lara
dostluk elini uzatma mesaj› olsa
da, Ortado¤u söz konusu ol-
du¤unda, Fransa-ABD ikilisinin
politikalar› süreç içerisinde Or-
tado¤u’daki ç›kar merkezlerinde
karfl› karfl›ya gelmesi kaç›n›l-
mazd›r. 

Dünya siyasetinde iki y›l› afl-
k›nd›r devam eden ‹ran eksenli
hengamelere, ‹ran mollalar reji-
mi “Bu tehditleri ciddiye al-
m›yoruz” diyerek yan›t veriyor-
lard›. Buna ek olarak ise, ül-
kenin iç ve d›fl siyasetinde en son
sözü söyleyen Dini lideri Ayetul-
lah Ali Hamanei Meclis-i Hub-
regan (Dini Uzmanlar ve Alimler
Meclisi) toplant›s›nda yapt›¤› bir
aç›klamada Fransa’y› kas-
tederek, “Bizi tehdit edenler
flunu bilsin ki ‹ran’a sald›rmak

vur kaç takti¤i ile mümkün de¤il
ve kim bize sald›racak olursa
sonucuna da katlanmas› gerekir”
(24.09.07 ‹rib) diyordu. 

Daha önce yaz›p söyledik.
‹ran’a yönelik at›lacak her hangi
bir ad›m baflta Ortado¤u olmak
üzere, bir çok sahada may›n tar-
lalar›na ad›m atmak demektir.
Yani ‹ran’a yap›lacak bir sal-
d›r›da, sald›r›y› yapan ve sal-
d›r›ya kat›lan güç ve güçlerin
b›rak›n Ortado¤u’yu dünyan›n
bir çok yerinde kendi vatandafl-
lar›n›n huzur içinde olamayacak-
lar›n› hesap etmeleri gerekiyor. 

Çünkü ‹ran’›n elinin alt›ndaki
Atomize olmufl binlerce Beflic vd.
gönüllünün yan› s›ra, savafl ve
iflgal mant›¤›yla hareket eden ve
Ortado¤u insan›n›n zaten nef-
retini kazanm›fl olan ABD ve
müttefik güçlere yönelik elinin
alt›ndaki güçler ile her tarafta
atefli fitiller. Ve Milli Piyangonun
kime ve nerede nas›l ç›kaca¤› ise
sald›r› yapan devletleri hayret-i
alem içeriflinde b›rakabilir.
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Suriye Enformasyon Bakan›
Muhsin Bilal, ülkesinin, ABD
Baflkan› George Bush’un bu son-
baharda düzenlemeyi planlad›¤›
uluslararas› konferansa ça¤r›ld›-
¤› yönündeki haberlerin do¤ru ol-
mad›¤›n› aç›klad›.

Suriyeli bakan›n bu aç›kla-
mas›, ABD D›fliflleri bakan› Con-
doleezze Rice’›n, içinde Suri-
ye’nin de bulundu¤u Arap Bar›fl
Komitesi’nin bütün üyelerinin
konferansa ça¤r›laca¤› yönünde
yapt›¤› aç›klamalar›n ard›ndan
geldi. 

Rice, bu aç›klamay› Sonba-
har Konferans›’na Suriye’nin

ça¤r›lmayaca¤› yönündeki haber-
lere yan›t olarak yapm›flt›.

Suriye Devlet Baflkan Yar-
d›mc›s› Faruk fiara’ ise, ayr›nt›la-
r›, hedefleri ve hangi unsurlar
üzerine bina edilece¤i aç›klanma-
d›¤› müddetçe Suriye’nin davet
edilse bile bu konferansa kat›l-
mayaca¤›n› aç›klam›flt›.

Enformasyon Bakan› Bilal
“bu konferans›n elle tutulur so-
nuçlara ulaflmas› için bir takvi-
min öngörülmesi gerekiyor” diye-
rek ‹srail iflgal devletinin Arap
topraklar›n›n tamam›ndan çekil-
medi¤i ve gerçek bir bar›fl sa¤lan-
mad›¤› sürece bu ülkeyle olan

iliflkilerini normallefltirmeyecek-
lerini belirtmiflti. Bilal aç›klama-
s›nda “‹srail, bu konferans saye-
sinde bölgede meflru ve kabul
edilebilir bir ülke olmaya çal›fl›-
yorsa büyük bir hata iflliyor” ifa-
delerini kulland›.

Kaynaklar, Bush’un or-
ganizötürlü¤ünü yapt›¤› bu kon-
ferans hakk›nda belirsizliklerin
sürdürdü¤ünü, özellikle de ne
zaman ve nerede düzenlenece¤i,
hangi ilkeler üzerine infla
edilece¤i ve kimlerin kat›laca¤›
hususlar› üzerinde müphemli¤in
devam etti¤ini belirtiyor.

Filistin Halk Kurtulufl
Cephesi – Genel Komutanl›k adl›
direnifl grubunun lideri Ahmet
Cibril, FKÖ lideri Arafat’›n el-
Fetih’in baz› ileri gelenleri
taraf›ndan MOSSAD’la iflbirli¤i ile
zehirlendi¤ini iddia etti. Cibril,
zehirlenme olay› hakk›nda ken-
disinin do¤rudan bir bilgi edinme
imkân›n›n olmad›¤›n› ama
Mahmut Abbas’›n da haz›r
oldu¤u, FKÖ Merkez Yönetim
Kurulu üyelerinin kat›ld›¤› bir
oturumda konunun gündeme
geldi¤ini ve baz› el-Fetih ileri
gelenlerinin MOSSAD’la iflbirli¤i

yaparak Arafat’›n yeme¤ine zehir
katt›klar›n›n söylendi¤ini belirtti.
Cibril bu iddias›n›n inkâr edilme-
si durumunda onlar› zor durum-
da b›rakaca¤›n› ve zehirleme ifline
kar›flanlar›n adlar›n› aç›klaya-
ca¤›n› söyledi. Filistin’in tan›nm›fl
hareket önderlerinden olan
Ahmet Cibril bu konuda
MOSSAD’la iflbirli¤i yapanlar›n
isimlerinin kendisine verildi¤ini
bildirdi. 

FHKC – Genel Komutanl›k
grubunun lideri Cibril, Abbas ve
Feyyad yönetiminin yasal

olmad›¤›n› da dile getirerek flöyle
konufltu: “Özerk yönetim baflkan›
Mahmut Abbas’›n ve Selam
Feyyad’›n karar verme haklar›
yoktur. Çünkü onlar›n otoriteleri
yasal aç›dan Filistin halk›na
dayanm›yor. Onlar otoritelerini
ABD’nin, iflgal devletinin ve
korkak, iflbirlikçi baz› Arap
ülkelerinin desteklerine daya-
narak oluflturmufllard›r.”

El-Kudsu’l-Arabi gazetesinin
sorular›n› cevapland›ran Ahmet
Cibril, Abbas ile Feyyad’›n hiçbir
zaman ve hiçbir yerde halklar›na
sayg›l› olmad›klar›n›, dünyan›n
de¤iflik yerlerine da¤›lm›fl durum-
daki Filistinlilerin de onlara
sayg›l› olamayaca¤›n› ifade etti. 

Filistin Halk Kurtulufl Cephesi
Genel Sekreteri 

Ahmet Sa’dat’dan Aç›klama

‹srail’in Hadarim hapishane-
sinde bulunan Filistin Halk Kur-
tulufl Cephesi genel sekreteri
esir Ahmet Sa’dat, avukat› arac›-
l›¤› ile esirler ad›na yapt›¤› aç›k-
lamada, ‹srail hapishanelerinde
bulunan Filistin Halk Cephesi
esirlerinin, Özerk Yönetim Bafl-
kan› Mahmut Abbas’› ve dernek-
leri kapatma karar›n› destekledi-
¤i yönündeki iddialar›n do¤ru ol-
mad›¤›n› ifade etti.

Genel sekreter, Kudüs Gaze-
tesinin 6 Eylül’de yay›nlanan ko-
nuyla ilgili haberinin tamamen
as›ls›z oldu¤unu belirterek, tam
tersine kendilerinin Abbas’›n
dernekleri kapatma karar›n› k›-
nad›klar›n› ve bunun siyasi bir
karar oldu¤unu ifade etti. Ayr›ca
bu karar›n Filistin Parlamento-
sundan ç›kan dernekler kanu-
nunun aç›kça ihlali anlam›na
geldi¤ini sözlerine ekledi.

Esir haklar›n› savunan “Nef-
ha Cemiyeti”nin kapat›lmas›na
yönelik Filistin gazetelerinde ç›-
kan haberler sonras›nda, avuka-
t› arac›l›¤› ile bir aç›klama yapan
Sa’dat, kendi hareketlerinden
resmi olarak böyle bir aç›k-
laman›n yap›lmad›¤›n›, kanun-
suz davranan her kurum ve
kuruluflu ve esir hareketinin is-
mini Filistin halk›n›n yüksek
menfaatlerine hizmet etmeyen
partizanca politikalar›na alet
edenleri uyard›klar›n› bildirdi. 

Ahmet Cibril,  FKÖ Lideri Arafat’›n MOSSAD
Taraf›ndan Zehirlendi¤ini ‹ddia Etmektedir

Suriye Enformasyon Bakan› Muhsin Bilal’den Yalanlama
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Barbarca Bir Vahflet Örne¤i: Sabra ve fiatila
Kimse Sabra ve fiatilla katliam›nda ölen kurbanlar›n gerçek say›s›n› bilmiyor...

17 Eylül 1982, Beyrut
yak›nlar›ndaki Sabra ve fiatila
mülteci kamplar›nda ‹srail’in
silahland›rd›¤› “H›ristiyan”
Falanjist güçlerin ‹srail ad›na en
vahfli katliam› ve katliamlar
serisini sergiledi¤i bir tiyatronun
tarihiydi. 

Yaklafl›k 48 saat vahfli
yamyamlar kamp› bafltanbafla
dolaflarak her taraf›, bir evden bir
eve, bir kulübeden bir di¤erine
girerek, masum insanlar› katlet-
tiler, do¤rad›lar ve tecavüz ettiler. 

Kimse kurbanlar›n gerçek
say›s›n› bilmiyor; ancak çeflitli
tahminlere göre katledenlerin
say›s› 2000 ile 3500 aras›nda. 

Tüyler Ürperten Vahflet 

Katliamlar su kat›lmad›k Nazi
benzeri karakterini çarp›c› oldu¤u
kadar bir o kadar da bariz bir
flekilde gözler önüne sermekteydi.
‹nsan cesetleri her köflede, her
sokak bafl›nda, her evde ve her
yere da¤›lm›fl haldeydi. Elektrik
flokundan kapkara hale
dönüflmüfl cesetler yan›k kokuy-
or, elektrik kablolar› halen cans›z
vücutlar›n›n etraf›nda
dolafl›yordu. Bafllar›, kollar› ve
bacaklar› gövdelerinden ayr›lm›fl
cesetler oraya ve fluraya
da¤›lm›flt›. Kad›nlar korkunç
flekilde bacaklar› birbirinden
ayr›lm›fl halde tecavüze
u¤ram›flt›. Hatta ölüm an›nda
namuslar›n› muhafaza etmek için
bir parça olsun örtecekleri bez
parças› dahi yoktu. 

Birçok kad›n mutfaklar›nda
yemek yaparken kurflunlanm›flt›.
Kafas› kesilmifl çocuk, bezli bir
erkek bebe¤i katledilmifl iki
kad›n›n hemen yan›nda yerde
yat›yordu. Katledilmifl bebekler
bir yere y›¤›lm›fl, cesetleri
kararm›fl ve çürümeye bafllam›flt›.
Bo¤azlar› g›rtlaklanm›fl çocuklar›,
s›cakta vücutlar› davul gibi
fliflmifl, kokuflmufl cesetler bir
tepecik haline gelmiflti. Tüm ailel-
er katledilmifl, ölüme maruz
b›rak›lm›fl ve kanlar› evlerinin
duvarlar›na s›çram›flt›. 

Yaflanan bu katliam
Auschwitz’in (Yahudilerin
soyk›r›ma tabi tutuldu¤u yer)
tekrar edilmesiydi. Burada kur-
banlar çaresiz Filistinliler olurken
ma¤durlar sayg›s›z Yahudiler
oluyor. 

Bu toplu katliam ‹srail’in izni
ve r›zas›yla gerçeklefltirildi. Ne de
olsa canileri silahland›ran,
onlar›n kamplara girmesine izin
veren, dakika dakika saat saat
katliam› izleyen ‹srail ordusuydu.
Yine gece yar›s› ‹srail Ordusu

kamplar› iflaret fiflekleriyle
ayd›nlat›p daha fazla kurban›n
yerini tespit ederek katillere
“yard›m etti”. 

Baz› akl› bafl›ndan gitmifl mül-
teciler kaçmaya çal›fl›nca, ‹srail
iflgal ordusunun belki bir nebze
de olsa insanl›k tafl›d›klar›n›
düflünerek merhamet dilendiler.
Bu mülteciler silahl› kontrol nok-
talar›na geri dönerek ‹srail
köpeklerinin eliyle nihayetinde
ac›mas›z ölümle yüz yüze geldiler. 

Medya’n›n Dezenformasyon
Takti¤i 

Kuzey Amerika’da Yahudi kon-
trolündeki medyan›n destekledi¤i
Telaviv’deki ‹srail
Hükümeti sorumlu-
luktan kaçmak için
yan çizdi ve suçla-
malar› sapt›rd›.
Ard›ndan Deir Yasin
Katliam›’n›n “kahra-
man›” ‹srail
B a fl b a k a n ›
Menahem Begin
kendinden emin bir
flekilde flunu söyledi:
“Araplar Araplar›
öldürüyor, yaflanan-
larla ilgili olarak biz
Yahudiler ne yapa-
biliriz?! 

K a t l i a m
yafland›¤›nda ben
C a r b o n d a l e ’ d e k i
Kuzey ‹llinois Üniverstiesi’nde
yüksek lisans tezimle ilgili
çal›flma yapmaktayd›m. Amerikan
medyas›n› seyrederken katliama
reva görülen muameleye dikkat
ettim. Sözde gündemi belirleyen-
ler, yaflanan gerçek olaydan bah-
setmek veya yüzlerce çaresiz mül-
tecinin maruz kald›¤› vahflice
katliamdan söz etmek yerine
haberlerinde ‹srail’e ve Yahudilere
karfl› fliddetli bir “anti-semitik”
sald›r› oldu¤una yer veriyordu. 

Nazi benzeri siciline ra¤men
Nobel ödülüyle ödüllendirilen
ahlaken çökmüfl Begin asl›nda
Yahudilere karfl› kanl› ve onur
k›r›c› orta ça¤ katliam›n›n ifllen-
mesine olanak tan›mak için
‹srail’le ilgili elefltirileri
karfl›laflt›rmaya kadar gitti.
(‹srailli bir ‹talyan tarihçi son
günlerde baz› Avrupal›
Yahudilerin H›ristiyan çocuklar›
katlederek kanlar›n› tedavi amaçl›
olarak kulland›¤›n› iddia etti.) 

‹srail’in Katliam’daki Önemli
Rolü 

Sabra ve fiatilla’da Mülteci
kamplar›nda yaflayan
Filistinlilerin katledilmesi aç›k bir
havada gümbürdeyen bir gök

gürültüsü de¤ildi. Bilakis katliam
çok titiz bir flekilde planlanm›fl ve
‹srail ordusunca yönetilmiflti.
Özellikle Ariel fiaron katliam›
yönetmiflti ki kendisi büyük ihti-
malle bu katliam›n as›l
mimar›yd›. Amos Yaron gibi di¤er
‹srailli yetkililer de katliam›n bu
derece etkili olmas›nda oldukça
kilit roller oynad›lar. fiaron flimdi
neredeyse iki y›ld›r derin bir
komada yat›yor. Belki de Allah
(cc) kendisini Yahudi
milliyetçili¤ine hizmet etme ad›na
öldürdü¤ü onbinlerce masum
insan›n hayat›na karfl›l›k olarak
cezaland›r›yor. fiaron ve Yaron ile
birlikte bu vahfli katliam› bizzat

yöneten Falanjist grubun komu-
tan› Eli Hobeika ise birkaç y›l
önce Beyrut’ta suikast sonucu
öldürüldü. Ancak Yaron ve di¤er
savafl suçlular› halen adaletin
s›n›rlar› d›fl›nda kalm›fl görünüy-
or. ‹nflallah hepsi cehennemde
cezalar›n› bulurlar. 

‹fllenen katliam çaresiz
Filistinlilere tek bir cevab› ve ayn›
mesaj› veriyordu: Siyonizm onlar›
pefli s›ra takip etmekteydi; ya top-
tan bunu kabul etmeyi seçecek-
lerdi ya da toptan helak olacak-
lard›. 

Katliam›n ard›ndan ‹srail -
t›pk› flimdi yapmakta oldu¤u gibi
- Filistinlilere flunu söylemek
istiyordu: Kendisi etnik temizlik
ve bölgesel yay›lmac›l›k hedefleri-
ni gerçeklefltirmek için Gestapo,
SS ve Wehrmacht (II. Dünya
Savafl› Döneminde Almanya’n›n
muhtelif silahl› yap›lanmalar›)
benzeri yap›lanma ve uygulamay›
tatbik etmekten kaç›nmayacakt›. 

Asl›nda Beyrut katliamlar›n›n
öncesinde ve sonras›nda ifllenen
cinayetler; ‹srail Siyonist
Rejiminin sahip oldu¤u Nazi
karakterini yüksek sesle ikrar
etmekte ve buna tan›kl›k etmekte-

dir. Bunun anlam›n›n ‹srailli poli-
tikac›lar ve askeri liderlerin
geçmiflte ve flimdi Adolf Hitler ve
avanesinin soyundan gelen nefret
dolu savafl suçlular› anlam›na
geldi¤ini söylemek abes olacak. 

Sabra ve fiatila mülteci kam-
plar›ndaki katliam›n bu denli
büyük olmas›, genel olarak bunca
masum ve çaresiz insan›n 48
saati geçmeyen çok k›sa bir süre
içerinde bir yerde ac›mas›zca hay-
vanlar gibi do¤ranmas›ndan kay-
naklanmaktayd›. 

‹srail’in Cani Yüzü 

Buna ra¤men kendimize
‹srail’in içinde yüzlerce bebek ve

çocuk da dahil, bin-
lerce masum
Filistinliyi halen
k a t l e t m e k t e
oldu¤unu hat›rlat-
mak zorunday›z. Ne
yaz›k ki alçak cani-
lerin ço¤u d›flar›da
geziyor ve yarg›lan-
maktan çok uzaklar. 

Canice riyakarl›k
ve siyasi dürüstlükle
üstesinden gelinen
bir dünyadan adalet
beklemenin safl›k
oldu¤unu biliyorum.

Ancak flu gerçe¤i
üstüne basa basa
aç›kça belirtmek her

zaman için önemlidir: adaletten
kaçmak suçun olmad›¤› anlam›na
gelmemektedir. Bundan dolay› da
insan vicdan› ilgilendi¤i müddetçe
Sabra ve fiatila’da, Gazze
fieridi’nde ve Bat› Yaka’daki
masumlar›n katilleri, hayatlar›n›n
sonuna kadar takip edilmesi ve
izleri sürülmesi gereken afla¤›l›k
katiller olarak kalacaklard›r. 

Bir sözümüz de Filistin
halk›na. Can›n›z› garantiye al›p
kurtulmaya çal›flmay›n›z.
Ç›¤l›klar atan çocuklar ve
kad›nlar› ça¤›m›z›n Nazilerinden
kurtarmak için hiçbir fley yap-
mayan ve sessiz kalan dünya, siz-
leri gelecek olan di¤er bir
katliamdan kurtarmak için acele
etmeyecektir. Kendi kendinize bel
ba¤lay›n›z; ne Amerikan
Hükümeti’ne ve ne de yalanc›
Avrupa’ya güvenmeyiniz. Ronald
Reagan Yönetimi de FKÖ (Filistin
Kurtulufl Örgütü) güçleri
Beyrut’tan geri çekildi¤inde
yap›lan anlaflmay› takiben mülte-
cileri koruyaca¤› sözünü verme-
mifl miydi? 

Ve ne de Arap Rejimlerine
güveniniz… Ne de olsa onlar da
zaten Amerika’n›n ucuz köleleri. 

Halid Amayre 
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Köln ve Duisburg’da Almanya’daki Son Yasalara ‹liflkin Tart›flma Toplant›lar› Düzenlendi
Almanya’da Göçmenleri yak›ndan

ilgilendiren son göç yasas› ve kapsa-
m›ndaki Mülteciler ve “terörle müca-
dele” ad› alt›nda ç›kar›lan son yasala-
ra iliflkin kitleleri bilgilendirmek ve
buna karfl› mücadeleyi gelifltirmek
amac›yla hukukçularla Köln ve Duis-
burg’da AT‹F olarak birer tart›flma
toplant›s› düzenlendi.

Köln: 
AT‹F yönetim kurulunun 1. top-

lant›s›nda ald›¤› karar do¤rultusun-
da, Köln’de Almanya’da son süreçte
“terörle mücadele” ad› alt›nda ç›kar›-
lan “anti-terör” yasalar›na iliflkin
Avukat Roland Meister ve AT‹F tem-
silcisinin kat›ld›¤› bir panel düzenlen-
di. 

30 Eylül tarihinde düzenlenen pa-
nelde; ilk baflta AT‹F temsilcisi Al-
manya’da son süreçte göçmenlerin
temel hak ve özgürlüklerinin k›s›tlan-
d›¤›, ayr›mc› ve ›rkç› yasalar›n ç›kar›l-
d›¤›, bu yasalar›n göçmenlere yönelik
önemli sald›r›lar› birlikte geçirece¤ine
de¤indikten sonra; “ bu yasalar yo-
luyla göçmenlerin potansiyel suçlu
olarak görüldü¤ü ve yeni ç›kar›lan
“anti-terör” yasalar›n›n politik göç-
menler aç›s›nda ›rkç› ve ayr›mc› bir
sald›r› politikas› oldu¤unu söyledi.
Tüm ilerici göçmenler ve özelde bizler
buna karfl› mücadeleyi gelifltirmeli-
yiz” diyerek konuflmas›n› sonland›rd›. 

Daha sonra, Avukat Roland Meis-
ter söz alarak; Almanya’da yaflayan
göçmenlere iliflkin genel istatisti¤i bil-
giler verdikten sonra, s›ras›yla son
süreçte ç›kar›lan yasalar ve bu yasa-
lar›n göçmenlerin hayat›nda nas›l et-
kili olaca¤› konusunda bilgi verdi. Ro-
land Meister “ç›kar›lan bu yasalar›n
yerli ve göçmenler aras›nda ayr›mc›l›-
¤› gelifltirdi¤ini ve bunun genelde Al-
manya’daki iflçi ve emekçilere yönelik
hak gasplar›n›n bir parças› oldu¤unu
söyledi. “Anti-terör” yasalar› burada
yaflayan demokrat, ilerici ve Mark-
sist-Leninist’lere yönelik bir sald›r›-
d›r. Çünkü Alman devleti solcular›
kendisine bafl düflman olarak gör-
mektedir. Bu geçmiflte komünistlerin
vatandafll›kta ç›kar›ld›¤› dönemdeki
yasalarla ayn› mant›¤› tafl›maktad›r.
Bu yasalara karfl› politik olarak mü-
cadele etmek gerekir. Bu mücadele
Almanya’daki iflçi ve emekçilerin hak
gasplar›na yönelik verdikleri mücade-
leyle birlikte ele al›nmal›d›r” diyerek
sözlerini sonland›rd›. 

Toplant› kat›l›mc›lar›n sorular›na
verilen cevaplarla son buldu. 

Duisburg:
AT‹F Duisburg olarak 7 Ekim tari-

hinde  Avukat Frank Jasenski ile ye-
ni göç yasas› kapsam›nda mültecile-
rin hak ve özgürlüklerine sald›r›lar
noktas›nda bir tart›flma toplant›s› dü-

zenlendi. 
Toplant›da Avukat Frank Jasenski

“Yeni yasayla birlikte göçmen mülte-
cilerin demokratik hakk› olan, mülte-
cilik hakk›n›n elinde al›nmaya yöne-
lik aç›lan iptal davalar›na (Widerru-
fungsverfahren) iliflkin bilgi verdi.
Özellikle bu yasalar yoluyla mülteci-
lerin “terörist” olarak görüldü¤ü ve
geldikleri ülkelerde yaflama koflullar›-
n›n düzeldi¤i iddias›yla geri gönderil-
meye çal›fl›ld›¤›n› vurgulad›. Buna
karfl› politik olarak örgütlenmek ve
mücadele etmek gerekti¤ini söyledi.” 

Daha sonra kat›l›mc›lar tek tek
konularda sorular sordu. Bu sald›r›-
lar›n nedenleri ve arkas›nda yatan
gerçeklik noktas›nda sorulan sorular
dikkat çekti. Sorulara cevap verildik-
ten sonra, toplant› sonuçland›r›ld›.

Ayn› zamanda IGM Sendikas›n›n
davetlisi olarak Çin’den Almanya’ya
gelen ve Avrupa’n›n baz› ülkelerinde
ki iflçi sendikalar› ve göçmen örgütle-
riyle görüflmelerde bulunan Haus der
Wanderarbeiter isimli göçmen örgü-
tü ve yine ona ba¤l› göçmen kad›n ve
gençlik faaliyeti yürüten Gemeinsa-
me Schwester Aktion isimli iki göç-
men örgütünün temsilcileri Köln’de
bulunan AT‹F-Halklarla Dayan›flma
Kültür Derne¤i’mizi ziyaret ettiler.
Haus der Wanderarbeiter temsilcisi

Sun Hang son süreçte Çin’de k›rsal
alandan büyük flehirlere yaflanan gö-
çün insanlar üzerinde yaratt›¤› eko-
nomik ve sosyal bunal›m›n fliddetle-
nerek devam etti¤ini özellikle iflsizli-
¤in son dönemlerde artt›¤›n›,insanla-
r›n sigortas›z çal›flt›r›ld›¤›n›,yaflam
standartlar›n›n her geçen gün azald›-
¤›n› ve kendilerinin buna karfl› örgüt-
lenip mücadele ettiklerini anlatt›.Ge-
meinsame Schwester Aktion temsilci-
leri Lixin Zhang ve sosyolog Dr.Zhibin
Lin’de geliflen bu göç içerisinde özel-
likle kad›nlar›n ve çocuklar›n yaflad›-
¤› zorluklar ve göç ettikleri yerlerde
yaflad›klar› s›k›nt›lar üzerinde dur-
duklar›n›,devletin okuma deste¤i
sunmad›¤› ve çal›flmak zorunda olan
b›rak›lan çocuklara kurduklar› okul-
da e¤itim verdiklerini söyledi. Ayn›
zamanda Avrupa’da yaflayan göçmen-
lerle ortaklaflan s›k›nt›lar›n›n oldu¤u-
nu ileterek buna karfl› gelifltirdikleri
mücadelede özellikle Avrupal› göç-
men kitle örgütleri ve sendikalarla
birlikte çal›flmak istediklerini ilet-
tik.Bizler AT‹F olarak örgütümüzü
tan›tt›ktan sonra,son süreçte Av-
rupa’da göçmenlere karfl› gelifltirilen
faflizan göçmen politikalar›, anti-terör
yasalar› ve iflsizlik üzerine güncel
fikirlerimizi ilettikten sonra görüfl-
meyi ileriki süreçte sürdürmek üzere
sonland›rd›k.

Y›lmaz GÜNEY aram›zdan
ayr›lal› 23 y›l oldu. fiimdi burju-
vazi, Y›lmaz GÜNEY’i siyasi
kimli¤inden yal›tarak sanatç›
kimli¤ini ön plana ç›kart›yor.
"Halk›n sanatç›s› , halk›n
savaflç›s›d›r" fliar›n› kendine ilke
edinen Y. GÜNEY’e yap›lan en

b ü y ü k
sald›r›lardan
biridir bu. YIL-
MAZ GÜNEY
her türlü
bask›ya zindan
h a y a t › n a
r a ¤ m e n ,
devrimci mili-
tan iradesini
korumufltur. O
her türlü
s ö m ü r ü
düzeninin kan
emici patron

a¤alar›n›n can düflman› olmufltur.
Devrimci sanat› ile milyonlar›n
gönlünde taht kurmufl, Türkiye
topraklar› üzerinde yetiflen ender
devrimci sanatç›lardan biridir. 

"Devrimci sanat›, devrimin
hedefleri do¤rultusunda

sürdürülen mücadeleden ba¤›ms›z
düflünemeyiz, mücadelenin
d›fl›nda devrimci sanat olmaz."
diyen Y. GÜNEY devrimci
mücadeleyi hayat›n her alan›nda
savunmufl ve mücadelesini yürüt-
müfltür. Bu ba¤lamda Y. GÜNEY’i
siyasi kimli¤iyle birlikte anmak
ve siyasi kimli¤ine sahip ç›kmak
gelecek kuflaklara aktarmak göre-
vimizdir.

Bizde her y›l yapt›¤›m›z
Y.GÜNEY anma etkinli¤imizi bu
y›l iki haftal›k bir sürece yayd›k.
Birinci haftay› Y›lmaz GÜNEY film
haftas› adland›rarak dernek
salonumuzda Seyyit Han,
Düflman, Endifle, A¤›t filmlerini
gösterime sunduk ve bununla bir-
likte her filmden önce o filmin tar-
ihi, haz›rlan›fl› ve içeri¤i hakk›nda
sunum yaparak ortak bir tart›flma
ortam› gelifltirmeye çal›flt›k. ‹kinci
hafta 16 Eylül’de 80 kiflinin
kat›ld›¤› bir anma etkinli¤i düzen-
ledik. Dernek Yönetim
Kurulundan bir arkadafl›n aç›l›fl
konuflmas› ve AT‹K’in haz›rlam›fl
oldu¤u Y. Güney belgeseli ile
bafllayan anma etkinli¤imiz
Atik’ten kat›lan arkadafl›m›z›n Y.
GÜNEY’in siyasi duruflu ve sanat›
üzerine yapm›fl oldu¤u sunumu
ve fiair Mehmet Çetin’ le devam
etti. Derne¤imiz bünyesinde
faaliyet yürüten Grup Cemre’nin
söyledi¤i türküler ve marfllarla
anma etkinli¤imiz sona erdi. 

Devrimci sanatç› Y›lmaz
Güney’in ölüm y›ldönümü vesile-
siyle Duisburg Gençlik ve Kültür
Derne¤i taraf›ndan 9 Eylül’de bir
anma toplant›s› gerçeklefltirildi. 

Anma toplant›s›; AT‹K
taraf›ndan haz›rlanan, Güney’in
yaflam›, mücadelesi, sanatç›
kimli¤i, yazarl›¤› ve en önemlisi
de onun devrimci yaflam ve
devrimci sanat anlay›fl› kitlelere

sunuldu. Daha sonra kitle içinde,
onun yaflam tarz› ve yapt›¤› film-
lerle kitlelere nas›l mal oldu¤u ve
bir Y›lmaz Güney döneminin
nas›l yafland›¤› noktas›nda
yaflamlar›ndan örnekler verilerek
anlat›mda bulunuldu. 

Anma, Yusuf Turan’›n Kürtçe
ve Türkçe sundu¤u müzik din-
letisiyle sona erdirildi. 

Ölümünün 23. Y›l›nda Y›lmaz GÜNEY Hamburg’da An›ld›! 

Devrimci Sanatç› Y›lmaz Güney Duisburg’da An›ld›

Son günlerde Avrupa’da, özel-
de ise Almanya’da yükselen ›rkç›
dalgaya “dalga k›ran” olmak ad›-
na Hannever’de bir yürüyüfl ger-
çekleflti.

Hannover’de 15 Eylül’de top-
lant› düzenlemek isteyen alan fa-
flist partilerinden bir olan NPD’ye
karfl› AT‹F’in de içinde bulundu-
¤u bir çok kurum ve kuruluflun
yer ald›¤› ve yaklafl›k 10.000 kifli-
nin kat›ld›¤› bir yürüyüfl düzen-
lendi. 

Saat 11.00’da buluflma nokta-
s›ndan harekete geçildi. Yürüyüfl
boyunca genel kitlenin sessizli¤i-
ne ra¤men AT‹F kitlesi olarak sü-
rekli slogan, alk›fl ve z›lg›tlarla
yürüyüflü sonland›rd›k. Bitifl ala-
n›ndan bir saate yak›n program
dinleyen kitlemiz daha sonra da-
¤›ld›. 

Biz Hannover AT‹F  olarak ka-
t›ld›¤›m›z yürüyüflte bir tak›m ek-
sikliklerimize ra¤men kitlemizin
fazla olmas› ve pankart›m›zla
kat›lmam›z olumluluktu. 

Hannover’de  NPD’ye Karfl›
Kitlesel Gösteri
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NASIL B‹R YAYIN ‹ST‹YORUZ?

NNAASSIILL  BBIIRR  GGAAZZEETTEE  ??

Yaz›l› bas›n araçlar›ndan olan Dergiler
ve Gazeteler vitrin görevi oynarlar. Y›¤›n-
lar-Kitleler ve okuyucular›n›z sizin depo-
nuzda-ambar›n›zda neler oldu¤unu bile-
mezler. Onlar sizin onlara sundu¤unuz-
dan hareketle sizleri alg›lar ve tan›rlar.
Buda demektir ki; siz ne sunuyorsan›z, o
kadar anlafl›l›r ve alg›lan›l›rs›n›z.

Mevcut durumda ATIK Konseyi ön-
derli¤inde ç›kan 3 adet yay›n organ›m›z
var. Bunlar; Mücadele, Yeni Demokratik
Gençlik, Yeni Kad›n. Bu yay›nlar›m›z ne
ölçüde okunuyor veya okunmuyor, ne öl-
çüde anlafl›l›yor, yada anlafl›lm›yor. Gün-
demleri ve sunumlar› günceli yakal›yor
mu? yada kulland›klar› dil ne ölçüde halka
yak›nd›r yada uzakt›r. Yay›nlar›n örgütle-
yici görevleri de oldu¤unu kabul edersek
bizim bu yay›nlar›m›z ne ölçüde kitleleri
bize yak›nlaflt›r›yor. Bu ve benzeri sorula-
r› kendimize sordu¤umuzda maalesef ya-
y›nlar›m›z okunmuyor, ilgi yok..vb gibi ya-
k›nmalarla kars›lafl›yoruz. Öyleyse bu so-
runumuzu mercek alt›na almam›z bir zo-
runluluk olarak önümüzde duruyor. Bu
sorunu çözecek olanda ATIK Önderli¤i-
dir. Önce önderlik bu sorunu bilince ç›-
karmal›,yol ve yöntemleri tespit etmeli.
Konumland›raca¤› ve görevlendirece¤i
yazarlar›n›-yeteneklerini bu do¤rultuda
seferber etmeli örgütlemelidir……

Avrupa’da yaflayan Türkiyeli Göç-
menlerin, ‹flçilerin, Emekçilerin, Gençle-
rin, Kad›nlar›n, S›¤›nmac›lar›n demokratik
hak ve taleplerini dillendiren, savunan, yol
gösteren, ilerici, demokrat-devrimci bir
yay›n politikas›na sahip olmam›z ve öncü-
lük etmemiz gerekti¤ini san›yoruz kimse
yads›maz. Öyleyse; somutlaflt›ral›m ve ay-

r›nt›da bo¤ulmadan önemli gördü¤ümüz
hususlar› sizlerle paylaflal›m.

KKuullllaanndd››¤¤››mm››zz  ddiillddee  ssaaddee  vvee  aannllaaflfl››ll››rr
oollmmaall››yy››zz……

Genifl y›¤›nlar›n anlayabilece¤i tarzda
sade bir yaz› dili kullanmal›y›z.. Geri ke-
simlerin okudu¤unda anlayabilece¤i bir
yaz› dili kullanmal›, onlar›n kavramas›na
ve ilerlemesine yard›mc› olacak haber ve
konulara yer vermeliyiz. Afl›r› teorik ve
basmakal›p Stili geri kitlelere hitap eden
yaz›lar› terk etmeliyiz. Uzun yaz›lar yeri-
ne k›sa ve özlü haberde objektif, yorum-
da demokrat bir anlay›fl› benimsemeliyiz.

Okuyucunun kendi sorunlar›n› buldu-
¤u,toplumun genifl kesimlerinin sorunlar›-
n› ele alan, yorum ve sunumda onlara ›fl›k
tutarak ve bilinç tafl›yan, farkl›l›klar› d›flla-
mayan, güncel-aktüel bir yay›n çizgisi, bi-
zim genifl iflçi ve emekçi kesimlerle bulufl-
mam›zda önemli bir misyon oynayacakt›r.

Bugünkü süreçte ç›kard›¤›m›z yay›nlar
bizim, yani AT‹K’in çeperinde olan ve po-
litize olmufllu¤u da bir hayli ileri olan ke-
simlere yönelik ç›k›yor ve dar-s›n›r› kal›-
yor. Mücadele Gazetesi ve di¤er yan ya-
y›n organlar›m›z›n da¤›t›m ve sat›fl trajik
1000-1500’lerde seyrediyor ve de düzen-
siz ç›k›yor. Bu Gazete trajik bizim potan-
siyelimiz ve birikimimiz aç›s›ndan oldukça
düflüktür. Bildi¤iniz gibi ATIK ve ona ba¤-
l› federasyonlar›n yurtd›fl›nda önemli bir
geçmifli ve devaml›l›¤› vard›r. Kurumlaflma
ve profesyonelleflmede önemli sorunlar›-
m›z olmakla birlikte, elimizdeki mevcut
imkanlar ve yetenekler do¤ru konumlan-
d›r›l›p, do¤ru ifl bölümleri yap›ld›¤›nda
çok k›sa sürede olmasa bile orta vadede
genifl kesimlerin sahiplendi¤i daha ciddi
bir kurum haline gelmememiz için hiç bir
sebep yoktur.

Bugün Avrupa’da göçmenlerin, iflçile-
rin ve emekçilerin geneline seslenen bir
yay›n ihtiyac› oldu¤unu kavramal›y›z.
AT‹K olarak bu sorunu bilince ç›kar›p uy-
gulamaya geçti¤imiz de, önümüzdeki sü-
reçte su an merkezi olarak DEKÖP-A
seklinde adland›r›lan di¤er kitle örgütleri-
nin de deste¤i ve katk›s›yla Avrupa’da
Türkiyeli ve Kürdistanl› göçmenlerin de-
mokratik sesi olacak günlük Gazete de ç›-
kar›lmas› düflünülmelidir. Büyük düflün-
meli ve büyük politikalar belirlemeliyiz.
Erken, yapamay›z, di¤erleriyle anlaflama-
y›z vb gibi.. dar yaklafl›mlar› aflamal› ve as-
gari müfltereklerde birlikte hareket ede-
bilece¤imiz bütün demokratik yap› ve
güçlerle ortak hareket etme anlay›fl›n› ha-
yata ve prati¤e uygulamal›y›z.

BBuuggüünnkküü  ssoommuutt  dduurruummddaa  iissee  nneerreeddeenn
bbaaflflllaannmmaall››dd››rr??

Öncelikle AT‹K Konseyi kendi için-
den ve d›fl›ndan daimi bir YYAAZZII  KKUURRUULLUU

oluflturmal›. Bu yaz› kuruluna ba¤l› her
bölge ve faaliyet alanlar›nda tüm Avru-
pa’da 70 civar›nda yerde AT‹K iliflki a¤›
oldu¤una göre bu az bir potansiyel de¤il-
dir. Önemli merkezlerde muhabir ve ha-
ber a¤› oluflturulmal›d›r.

Plan› ve haz›rl›¤› Ocak 2008’den bafl-
lamak üzere önce 15 günlük 16 sayfadan
oluflan bir Gazete ç›karmal›, plan› ve he-
defi giderek haftal›k ve orta vadede gün-
lük bir gazeteyi hedeflemelidir. Su an at›l
durumda olan onlarca yazar ve kadroyu
bu alanda sevk etmeliyiz.

ÇÇ››kkaarr››llaaccaakk  ggaazzeetteenniinn  iiççeerrii¤¤ii  flflööyyllee  oollaa--
bbiilliirr::

BBaaflflyyaazz››:: Bu bölüm Gazetenin ç›kt›¤›
dönemin en çarp›c› konusuna ayr›lmal›-
d›r. Bu yaz› AT‹K baflkan›ndan olabilir…

AAvvrruuppaa  ddaa  eemmeekkççiinniinn  ssoorruunnllaarr››::  Bu
bölümde iflçi haklar›, grevler, iflyeri so-
runlar›, sendikal haberler, Avrupa Birli¤i
ülkelerinin uygulamalar› vb.. olmal›d›r

KKööflflee  YYaazzaarrllaarr››:: Gazetede daimi yaz›
yazan 3 yada 4 köfle yazar› olmal› ve gün-
celi yorumlayan konularda yaz›lar ve yo-
rumlarda bulunmal›lar.

EEkkoonnoommii: Bu bölümde ekonomi, dün-
yada ve Türkiye’de sermayenin yeni yat›-
r›m alanlar›, sömürü düzenlerini sürdür-
mek için, yap›lan ekonomik düzenlemele-
ri, para ve borsan›n durumu,emperyalist-
lerin mali çeliflkileri vb.

HHuukkuukk:: Bu alanda Göçmenleri ilgilen-
diren yasalar-hak k›s›tlamalar› Avrupa’da
yeni ç›kar›lan yasalar›n tan›t›lmas› ve bun-
lara karfl› yap›lacak hukuksal kapsaml›
mücadeleler vb. Bu köfleyi çeflitli Avukat-
lar görevlendirilerek, yada röportajlar ya-
parak oluflturulabiliriz.

SSaa¤¤ll››kk:: Yine sa¤l›k sorunlar›n› iflleyen
bölümün hekim ve doktorlardan olufltu-
rulmas›, insan sa¤l›¤›, sa¤l›k sigortalar›n›n
uygulamalar›, haklar›m›z, emeklilik vb..gibi
konular› ifllemeli.

KKaadd››nn:: Bu bölümde Kad›n sorunlar›,
haklar› ve mücadeleleri ele al›nmal›, Ka-
d›nlar Komisyonu ve bu alanda uzman ki-
flileri de¤erlendirilmeli.

GGeennççlliikk:: Gençli¤in okul, ifl ve kültürel
sorunlar› ifllenmeli. Gençlik evleri, sosyal
kurumlar ve Üniversitelerle yak›n iliflki
içinde olarak bu sorunlar›n kaynaklar›,
bilgileri incelenmeli bu bölümü Gençlik
Komisyonu yürütebilir.

DDüünnyyaaddaann::  Anti-Emperyalist mücade-
le haberleri,Dünyadaki önemli geliflme ve
olaylar›n yorumu vb..

AArraaflfltt››rrmmaa--iinncceelleemmee::  Bu bölümde ista-
tistiki bilgi ve çal›flmalar, emekçileri ve
kitleleri ilgilendiren konular olmal›. Örne-
¤in Almanya’da kaç Sendikal› göçmen isçi
var ve hangi ifl kollar›nda çal›fl›yorlar. Ya-

da Avrupa cezaevlerinde kaç Türkiyeli
göçmen tutuklu ve suç nedenleri vb….ya-
da kad›n s›¤›nma evlerinde olanlar›n sebe-
bi vb.

RRööppoorrttaajj:: Önemli ve kendi alanlar›nda
uzman kiflilerle k›sa röportajlar olmal›.
Örne¤in yazar, Doktor Avukat, Politikac›,
Bilim Adam›, Örgüt önderleri vb…

BBiilliimm--TTeekknnoolloojjii:: Bilimsel bulufllar, çev-
re sorunlar›, Kapitalist üretim modelinin
do¤ada yaratt›¤› tahribatlar, su sorunlar›
ve küresel ›s›nma gibi konularda yaz›lar
yer almal›.

KKüüllttüürr  --SSaannaatt::  Bu bölümde   ilerici sa-
nat haberleri, resim, kitap, sinema, tiyat-
ro öneri ve kritikleri yer almal›. ‹lerici,
demokrat nitelikli çal›flmalar desteklen-
meli ve tan›t›lmal›.

AAvvrruuppaa--TTüürrkkiiyyee  vvee  ddüünnyyaa  bbaass››nn››nnddaann
sseeççmmee  yyaazz››llaarr:: Bu bölümde Avrupa, Dün-
ya ve Türkiye’de yazd›klar›yla önemli
okuyucu kitlesi olan ve farkl›da olsa bafl-
ka bak›fl aç›lar› sunan yazarlara ve maka-
lelere yer verilmeli. Her Gazete say›s›nda
2 veya 3 yaz› konulabilir.

ÖÖzzggüürrllüükk  mmaahhkkuummllaarr››nnddaann:: Dünya-
dan, Türkiye’den devrimci tutsaklar›n
aç›klamalar›, u¤rad›klar› bask›lar› teflhir
eden, insan haklar› kurulufllar›n›n aç›kla-
malar›, Tutsaklarla dayan›flma kurulufllar›-
n›n aç›klamalar› vb gibi konular› iflleyen
flekilde ele al›nmal›. Bu bölümü UPOTU-
DAK komisyonu yürütmelidir.

TTaarriihhtteenn  ddeerrsslleerr::  Gazetenin ç›kt›¤›
dönemde geçmiflte dünyada olan önemli
tarihsel dersleri bir tarihsel bellek olufl-
mas› için ele almal› ve duyurmal›d›r.

OOkkuurr  mmeekkttuuppllaarr››  vvee  kkrriittiikklleerr::  Gazete
ile okur aras›nda canl› ba¤lar kurulmas› ve
onlar›n seslerinin yay›nlar›m›zda yer al-
mas›n› imkanlar ölçüsünde olanakl› k›lma-
l›y›z.

DDuuyyuurruu  vvee  eettkkiinnlliikklleerr::  Kendi çal›flma-
lar›m›z ve di¤er devrimci, demokrat faali-
yetlere-gece, yürüyüfl, panel vb .. k›sa du-
yurular fleklinde yer vermeliyiz.

BBuullmmaaccaa  vvee  FF››kkrraa:: Beyin jimnasti¤i ve
bilgi tazelenmesi için, bulmaca yine espi-
rel halk f›kra ve deyiflleri sayfalar›m›zda
yer almal›.

Gazete elden ve derneklerde da¤›t›la-
ca¤› gibi bayilerde sat›fla sunulmas› içinde,
gerekli giriflimler yap›lmal›d›r. Internet
sayfam›zda da yeni düzenlemeler yap›lma-
l›. Demokrat yay›n çizgisinde olan TV’ler-
le -Yol-Su-Dem-Hayat-Roj vb.- yak›n te-
mas halinde olarak çal›flmalar›m›z› duyu-
ran, Podyum tart›flmalar›nda ve Paneller-
de yer alan bir yaklafl›m içinde olmal›y›z.

MMaahhmmuutt  ZZaaffeerr

AATTIIKK--DDeenneettiimm  KKuurruulluu  ÜÜyyeessii

MMüüccaaddeellee  YYaazz››  KKuurruulluunnddaann
OOkkuuyyuuccuullaarraa  ÇÇaa¤¤rr››!!

AT‹K Konseyi ve Denetim Kurulunun
birlikte Düzenledi¤i Nisan /2007 ve A¤us-
tos/2007 toplant›lar›nda tart›fl›lan bir çok
önemli gündem maddelerinden biriside
bas›n-yay›n ve medya politikam›z nas›l ol-
mal› idi. Bu konuda Mevcut yay›n politika-
m›z›n ve kulland›¤›m›z araçlar›n yetersizli-
¤ine dikkat çekilerek; bir tart›flma bafllat›l-
mas› yönünde karara var›ld›. Bu tart›flma-
ya ›fl›k tutmak ve yönelimimizin do¤rultu-
sunu bu yaz›m›zda sizlere sunmak istiyo-
ruz. fiüpesizki, siz okuyucular›m›zdan ge-
lecek öneri ve elefltirilerle bu tart›flma
zenginleflecek ve yetersizliklerimizi aflma-
da bizlere yard›mc› olacakt›r. 

Nasil bir bas›n yay›n istedi¤imize
iliflkin tüm okuyucular› bu tart›flmaya
kat›lmaya çag›r›yoruz. Öneri ve yaklafl›m-
lar›n›z› mucadele1976@yahoo.de yolla-
yabilirsiniz.
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Nas›l Bir Dergi
Bir dergi ya da gazetenin öneminin

bilindi¤ini varsayarak, burada, bu konu-
da, fazladan bir söz söylemenin yeri ol-
mad›¤›n› düflünüyorum. Bas›n iyi kulla-
n›ld›¤›nda kitleler üzerinde örgütleyici
ve onlar› harekete geçirici bir rolü oldu-
¤unu bilmeyen yoktur. Yeter ki, onu bi-
limsel bir tarzda ve profesyonelce kul-
lanmas›n› bilelim.

Ç›kar›lmas› gereken yay›n, öncelik-
le devrimci demokrat kitleye hitap et-
melidir. Çünkü bu kitle fluanda genelde
örgütsüz ve hareketsizdir. Bu kitle ör-
gütlenmeden daha geri kitlelerin örgüt-
lenmesi düflünülemez. Yay›n, salt
AT‹K’in çevresindeki kitleleri de¤il, da-
ha genifl devrimci-demokrat kitleyi he-
deflemelidir. Bunun anlam›.; yay›n›n içe-
ri¤i dar bir grup ç›karlar› ile s›n›rl› kal-
may›p, daha genel ve daha genifl çerçe-
veli olmal›d›r. Böyle bir dergi, salt AT‹K
çevresinin ilgisini çekmekle kalmamal›,
yurt d›fl›ndaki tüm  Türkiyeli devrimci-
demokratlar›n okuyabilece¤i ve içinde
kendilerini bulaca¤› bir içerikte olmal›-
d›r. Yurt d›fl›nda böyle bir dergiye uzun
zamand›r ihtiyaç vard›r.

Öncelikle “Mücadele” dergisinden
tamamen farkl› olmal›d›r. Bir yan›yla ha-
ber dergisi niteli¤ini tafl›rken, bir yan›yla
da siyasal içerikli yaz›lara, araflt›rmalara,
bilimsel makalelere, ülke haberlerine ve
özellikle de Avrupa’daki geliflmelere,
Avrupa’da yaflayan göçmen ve yabanc›-
lar›n durumuna daha fazla yer vermeli-
dir. 

Dergi öncelikle ayl›k olarak düflü-
nülmeli ve profesyonelce ele al›nmal›d›r.
‹lk baflta 15 günlük ya da haftal›k ç›kar›-
labilece¤i kan›s›nda de¤ilim. Haftal›k ol-
mas›ndan yanay›m. Ancak, soruna pro-
fesyonelce yaklafl›lamayaca¤› için ya da
yeterli haz›rl›k olmad›¤› için, öncelikle
ayl›k olarak ele al›nmal›d›r. Ayl›k dergi
ray›na oturdu¤unda yay›n süresi giderek
düflürülebilir. Derginin belirlenmifl bir
yaz› kurulu olmal› ve yaz› kurulunun
esas görevi bu dergiyi ç›karmak olmal›-
d›r. Profesyonelce ele al›nmad›¤› ve ç›-
karmak için ç›karmak amaçl› oldu¤u sü-
rece, yeni ç›kar›lmas› düflünülen dergi-
nin de eski dergiden bir fark› olmaya-
cakt›r ve okuyucunun ilgisini çekmeye-
cek, alanlarda okumak için de¤il de zo-
runluluktan alacakt›r.

AT‹K, bu dergide kendi amaçlar›n›
her zaman anlatmal›. Kendi faaliyetleri-
ne yer vermeli. Ancak, di¤er Türkiyeli
ve Kürdistanl› devrimci-demokrat der-

nek ve kurumlar›n yan›nda, Avrupa’daki
yerel ve di¤er ülkelerden gelen göçmen
ve yabanc› devrimci-demokrat kesimle-
rin faaliyetlerini ve kurumlar›n faaliyet-
lerine de yer vermeli ve tan›tmal›d›r.

Yaz›lar ve haberler keskin siyasal
söylemlerle dolu olma yerine, var olan›
aç›klama ve net belirlemeleri okuyucuya
b›rakmal›d›r. Örne¤in, TKP/ML’yi tan›-
t›rken, “Halk savafl› veren TKP/ML” ye-
rine “halk savafl› mücadelesi verdi¤ini
söyleyen TKP/ML“ diye vermelidir. Di-
¤er komünist ve devrimci siyasal iktidar
örgütlerini tan›t›rken de böyle yapmal›-
d›r. Yaz›, var olan› koymal›, gerisine ise
okuyucu karar vermelidir. 

Her say›da de¤iflik ülkelerin müca-
dele örgütleri (KP’ler) tan›t›labilir. Ve
bu tan›t›m tarafl›l›k içinde tarafs›zca ol-
mal›d›r. TKP/ML örne¤inde verdi¤im gi-
bi. Olanaklar varsa tan›t›lan örgütlerle
röportajda yap›lmal›d›r.

Dergi, devrimci-demokrat nitelikli
yazarlara yer vermeli, onlardan yaz› al-
mal› ve yay›nlamal›d›r. Daha çok da Av-
rupa’da yaflayan Türkiyeli, Kürdistanl›
ve Avrupal› yazarlar›n yaz›lar›na yer
vermelidir. Ezilen ülke halklar›n müca-
delesini savunan Afrikal›, Asyal›, Güney
Amerikal› yazarlar›n yaz›lar›n› çevirerek,
her say›da bir tanesini yay›nlayabilir. Ay-
r›ca, Türkiye’deki geliflmelere de her sa-
y›da yer verilmelidir. K›sacas›, dergi,
devrimci-demokrat kesimi sahiplenici
ve onlar›n bir sesi gibi olmal›d›r. Bafltan
bu anlay›fl› benimsemelidir.

Derginin iç yap›s› flöyle s›ralanabilir:

1- Baflyaz›, 
2- Avrupa’daki Geliflmeler, (Göç-

menlerin yaflant›lar›, haklar›, Avrupa
devletlerinin ç›kard›klar› anti-demokra-
tik yasalar, bask›lar vb..), 

3- Ekonomi (Avrupa-Türkiye), 
4-Röportaj ve Araflt›rma yaz›lar›,  
5- Devrimci-demokrat örgüt ve ku-

rumlardan haberler, 
6- D›fl ülkelerdeki geliflmeler, 
7-Bilim ve Teknik, 
8- Kültür ve Sanat
Bu bölümlere uygun olarak haber-

lere ek olarak yaz› yazan yazarlar›n yaz›-
lar› da konabilir. Örne¤in, Filistin soru-
nu haber olarak konuyorsa, buna uygun
bir yazar›n yaz›s› da ayn› bölüme kon-
mal›d›r. Hatta önceden o yazardan bu
konuyla ilgili yaz› istenmelidir. Konular
bir ay önceden belirlenmeli, s›cak gelifl-
melere güncelli¤i çerçevesinde dergi ba-
s›lmadan dergiye eklenebilir.

Dergi ciddi bir flekilde ele al›nd›¤›n-
da ilk say›s›n›n yay›nlanmas›n›n peflinden
bir çok yazar›n ilgisini çekecek ve yaz›
vermek isteyecektir. Yazarlar›n yaz›lar›-
na devrimci-demokrat çizginin d›fl›na
ç›kmad›¤› sürece müdahale edilmemeli
ve yay›nlanmal›d›r. Ayr›ca elefltirilere ve
okuyucu mektuplar›na (fazla yer kapla-
mamas› kofluluyla) yer verilmelidir. Kül-
tür-Sanat bölümünde devrimci-demok-
rat sanatç›lara yer verilmeli, faaliyetleri
tan›t›lmal› ve devrimci-demokrat yazar-
lar›n araflt›rma kitaplar›n›n yan›nda
roman, fliir vb. tan›t›mlar›na yer veril-
melidir.

Derginin yaflamas› için reklamda
al›nmal›d›r. Öncelikle devrimci-demok-
rat esnaf kesiminden böyle bir destek
istenebilir. Para karfl›l›¤› ifl yerlerinin ve
faaliyetlerinin reklam› yap›labilir ve
yap›lmal›d›r. Dergi yönetimi taraf›ndan,
onlardan reklam istenmelidir.

Derginin biçimine önem verilmeli,
içerik kadar biçimde önemlidir.
Yaz›lar›n yan›nda konuyla ilgili resimler
konmal›d›r. E¤er ayl›k ç›kacaksa, kapa¤›
kufle ka¤›d›ndan olmal›, iç sayfa yaprak-
lar› da biraz kaliteli olmal›d›r. Dergi,
içeri¤i kadar, biçimiyle de kendini satt›r-
mal›d›r.

Makale, araflt›rma, röportaj, haber
yazan yazarlar›n isimleri yaz›lmal›d›r.
Yani, kim ürün veriyorsa, ürünün sahib-
inin ismi yaz›lmal›d›r. 

K›sacas›, dergi siyasal içerikli ol-
mal›d›r. Günlük kitle gazetesiyle siyasal
bir derginin içeri¤i birbirine kar›flt›r›l-
mamas› gerekti¤i gibi, bir KP’nin yay›n
organ› ile bütün devrimci-demokrat
kesime seslenen bir kitle örgütün yay›n›
da bir birine kar›flt›r›lmamal›d›r. 

BBiirr  MMüüccaaddeellee  OOkkuurruu

AT‹K ve ba¤l› kurumlar›n kongre belgeleri kitap olarak yay›nland›

Kitap AT‹K´e ba¤l› derneklerde temin edile bilinir. Ederi: 5,-€
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Kamuoyuna Aç›klama

Jose Maria S‹SON (Tutuksuz Yarg›lanmak Üzere) 
Serbest B›rak›ld›!

28 A¤ustos 2007 tarihinde
Hollanda’da tutuklanan profesör Jose
Maria Sison 10  Eylül günü serbest
b›rak›ld›. Sison yapt›g› bas›n aç›kla-
mas›nda, kendine yönelik as›ls›z
suçlama ve iddialar› de¤erlendirdi.
Sison, bu yarg›lama giriflimini davan›n
yeni durumunu 14 Eylül’de flöyle
de¤erlendirdi: 

‘’Tutuklu kald›¤›m süre içinde
serbest b›rak›lmam için benimle
dayan›flan herkese ve uluslararas›
bütün kurumlara teflekkürlerimi
bildirmek istiyorum. Bu dava, siyasi
kiflili¤imi ve itibar›m› y›pratmak
için planlanan ve uluslararas› boyut-
lar› olan bir plan dahilinde gündem-
leflen bir davad›r. ‹zolasyona tabi
tutuldu¤um bu k›sa sürelik tut-
sakl›k esnas›nda prikolojik savafl
yöntemlerinin her çeflidine maruz kald›m. Ancak, hakl›l›¤›mdan kay-
nakl› olarak sorgulama sürecinde ben de¤il, sorgulayanlar çeliflkilere
düfltürler.’’

‹LPS Baflkan› Ve Filipinler Ulusal Cephesi (NDF) Dan›flman› JoMa
Sison’un serbest b›rak›lmas› için k›sa süre önce ‘’Özgür Sison Kampanyas›’’
bafllatan Uluslararas› Demokratik Kitle Örgütleri, 14 Ekimde tekrar topla-
narak yeni bir durum de¤erlendirmesi yapt›lar. Buna göre: 

1) Kampanyan›n ismi yeni durumdan kaynakl› olarak ‘’Sison’u
Savunal›m ve As›ls›z Yarg›lamay› Düflürelim’ fleklinde de¤ifltirildi.

2) Kampanya için oluflturulan 5 çal›flma grubunun (hukuk, lobi, medya-
enfermasyon, kitle çal›flmas› ve finans) görevlerine daha etkin yöntemlerle
devam etmesi karar› al›nd›. 

3)Uluslararas› alanlarda ayd›nlar›n, sanatç›lar›n, politikac›lar›n ve kitle
örgütlerinin desteklerini alma çal›flmalar›n›n ve demokratik-kitlesel eylem-
lerin sürdürülmesi kararlaflt›r›ld›.

4)Hukuk çal›flmalar› ile kamuoyu oluflturma çal›flmalar› paralel ve
koordineli yürütülecektir.

5)Bütün demokratik örgütler kendi imkanlar› ve iliflkileri do¤rultusunda
ülkesel bazda Hollanda hükümeti, adalet ve d›fliflleri bakanl›klar› ve d›fl tem-
silcilikler önünde kitlesel-demokratik protestolara devam etmelidir.

J.M. Sison de¤erlendirmesinde yine flu noktalara dikkat çekti: ‘’Bu
davanin ileriki dönemlerinde sald›r›n›n daha farkl› boyutlar›n›n gün-
deme gelmesi  olas›d›r. Herfleye haz›r olunmal› ve gerçekçi
davran›lmal›d›r. Hollanda hükümeti ve adalet sistemi içinde nicel farkl›
yaklafl›mlar›n ve çeliflkili yorumlar›n oldu¤u gerçe¤inden hareket
edilirse, gelecek dönemlerde taktiksel olarak zengin yöntemlerle bu
sald›r›y› gö¤üslemek gerekmektedir. Ayr›ca bu davan›n Filipinler
hükümeti ve NDF aras›ndaki bar›fl görüflmeleri sürecini olumsuz etkile-
mek amaçl› gündeme gelmifl olmas› ihtimali çok yüksektir. Bu durum-
dan kaynakl› olarak daha gerçekçi ve uyan›k olunmal›d›r.’’

Yukarda ifade edilen gerekçeler ve aç›klamalara ba¤l› olarak; JoMa
Sison’a yönelik y›pratma ve itibar›n› zay›flatma kampanyas›na her koflulda
karfl› ç›kmak ve onun flahs›nda emperyalist egemenlerin Filipinler’deki
devrim-demokrasi mücadelesini bast›rmak amaçl› sergiledikleri ulus-
lararas› komplo’yu bofla ç›karmak için dayan›flma aral›ks›z sürdürülme-
lidir. AT‹K olarak, ilerici birey ve kurumlara enternasyonal dayan›flmay›
yükseltme ça¤r›m›z halen devam etmektedir. Kazananlar direnen ve
dayan›flan dünya halklar› olacakt›r.

Yaflas›n Halklar›n Ulusal Ve Sosyal Kurtulufl Mücadelesi!

Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i Ve Enternasyonal Dayan›flmas›

Jose Maria Sison’a Yönelik Politik Ve Hukusal Bask›lara Son!

Protesto adresleri:

Hollanda D›fliflleri Bakanl›¤›: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67 Postbusx 20061 2500 EB Den Haag telefoon: +31 70
3486486 fax: +31 70 3484848

Adalet Bakanl›¤›: Ministerie van JustitieSchedeldoekshaven 100
Postbus 20301 2500 EH Den-Haag telefoon: +31 70 3707911 fax: +31 70
3707900

Eylemlerin  Videolari:

http://nl.youtube.com/watch?v=o2LFoIU203k

ingilizce genifl bilgi: www.ndfp.net

Dünyada varolan haks›zl›klar›n
boyutu, s›ralamakla bitmeyecek ka-
dar yo¤undur. Bu haks›zl›klar; in-
sanl›k tarihinin kaç›n›lmaz bir par-
ças›d›r. 

Ne var ki; haks›zl›klar›n boyutu-
na karfl›, hak alma bilincinin boyu-
tu da depremler içerisindedir. Kü-
çü¤ünden-büyü¤üne, haks›zl›klar
karfl›s›nda el ele, omuz omuza yü-
rüme kararl›l›¤›ndaki sars›l›fl; insa-
n›n-insanl›¤›na yabanc›laflt›r›lmas›-
n›n aynadaki boyutudur.

AT‹K-UPOTUDAK olarak; bu
haks›zl›klar›n boyutunun günden
güne artt›¤› Türkiye F Tipi Hapisha-
neleri’ndeki Politik Tutsaklar›n din-
meyen sesini, d›flar›daki sesimize
katarak;

Hapishane koflullar›n›n da
az›msanamayacak etkisiyle; onlarca
Politik Tutsak, ölümcül derecede
hastal›klarla bafl bafla b›rak›lmaya

devam edilmektedir.

Kanserden, Hepatit B’ye; Wer-
nicke Korsakoff’tan, fiizofreni’ye ya-
kalan›lan tüm hastal›klar›n teflhisi
için doktora görünebilmek bile, ay-
larca süren iflkenceli bir yaflam›n
ard›ndan sa¤lanabilmektedir. Ve ge-
ciken teflhis, sa¤lanmayan tedavi ile
birlikte; Politik Tutsaklar›n onlarca-
s› ölüme apaç›k teslim edilmifl hal-
dedir.

Haf›zas› dahi yerinde olmayan,
körlükle burun buruna geldikten
sonra tahliye edilen Savafl Kör; bu
uygulamalar›n ibretlik bir örne¤idir.

Kanser olan Erol Zavar’›n; teda-
visinin bile sa¤lan›lmamas› bu ib-
retlik örneklerden bir tanesidir.

Beyin kanamas› geçiren Nevin
Yaylac›’n›n durumu....

Mesut Deniz, Kemal Er-
türk’ün; her gün beyinleriyle-be-
denleriyle iflkenceli bir yaflama terk
edilmeleri....

Son olarak da; Yaflar ‹nce’nin,
ülser, bel f›t›¤›, kalp rahats›zl›¤›,
kronik böbrek hastal›¤›n›n ard›n-
dan, Hepatit B hastal›¤›n›n boyutu-
nun kanser-siroz gibi ölümcül bir
duruma gelmesine ramak kalm›fl-
ken, tedavisine dahi bafllanmam›fl
olmas›, insanl›k d›fl› muamelelerin
ibretlik yank›lar›d›r.

Tüm bu muamelelere ra¤men;
Politik Tutsaklar, kimliklerini-
onurlar›n› teslim etmeden diren-
meye devam etmektedirler. Gide-
cek olan; canlar›-bedenleri de ol-
sa, insanl›k d›fl› tüm uygulamala-
ra, insanca bir karfl› koyufl içeri-
sindedirler.

Bizler; “Asmayal›m da, besleye-
lim mi?” politikas›n›n hüküm sür-

d ü ¤ ü
Türkiye
gerçekli-
¤ i n i n
hala de-
¤iflmedi-
¤ini bili-
yoruz.

Biz-
ler; in-
s a n c a
tüm ta-
leplerin,
fliddetle
bast›r›l-
d›¤› Tür-
kiye ger-
çekli¤ini
b i l i y o -
ruz.

Biz-
ler; hal-
k›n tüm
direnifl-
lerinin,
nice ta-
l eb in in

karfl›l›¤›n›n, iflkence-gözalt›-tutuk-
lamayla nihayetlendi¤i Türkiye ger-
çekli¤ini biliyoruz.

AT‹K-UPOTUDAK olarak; tüm
bu bilinenlere ra¤men, bütün bun-
lar›n, insan›-insanl›k mücadelesin-
den koparmaya yönelik sald›r›lar ol-
du¤unu da biliyoruz.

AT‹K-UPOTUDAK olarak; insa-
n›-insanl›k mücadelesinden kopar-
maya yönelik bu sald›r›lar› k›n›yo-
ruz.

Tüm devrimci-demokrat-yurt-
sever kamuoyunu; Politik Tutsak-
lar› ölümcül hastal›klara terk et-
me politikas›n› k›namaya, F Tipi
Hapishanelerin bu yüzünü sürekli
teflhir etmeye, bu do¤rultuda
omuz omuza vermeye ça¤›r›yo-
ruz.

POL‹T‹K TUTSAKLAR YALNIZ DE⁄‹LD‹R!

ÖLÜMCÜL HASTALI⁄I OLAN TUTSAKLAR DERHAL
SERBEST BIRAKILSIN!
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TÜM DÜNYADA POL‹T‹K TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!
Bütün ülkelerdeki politik tutsaklar için adalet ve özgürlük istiyoruz!

Bizce en iyisi kalkmak,
yeter art›k demektir,

Vazgeçmemek için k›r›nt›-
s›ndan bile yaflaman›n,

Karfl› ç›kmakt›r var gücü-
müzle ac›y› do¤uranlara

Yaflan›r hale getirmektir
dünyay› bütün insanlara”

‹nsanl›¤›n vicdan›n› temsil
eden özgürlük mahkumlar›n›n ge-
nel ve özgün haklar›n›n savunul-
mas› ve geniflletilmesi için çal›fl-
mak temel ilkemizdir. Avrupa
Türkiyeli ‹flçiler Konfederasyo-
nu-Uluslararas› Politik Tutsak-
larla Dayan›flma Komisyonu
(AT‹K-UPOTUDAK) olarak; bu il-
ke do¤rultusunda yürütece¤imiz
mücadelede, ezilenlerden yana
olan bütün güçleri aktif ve etkin
bir çaba içerisine girmeye ça¤›r›-
yoruz.  

Dünya ölçe¤inde ilerici, dev-
rimci, demokratik temelde müca-
dele veren kurum ve kiflileri; ulus-
lararas› anlaflmalar yoluyla onay-
lanm›fl haklar›n gerici ve faflist
devletler taraf›ndan gasp edilme-
sine ve baflta politik kimlik tafl›-
yanlar olmak üzere bütün tutsak-
lara aç›k ve gizli biçimlerde daya-
t›lan imha ve iflkence uygulamala-
r›na karfl› mücadeleye ça¤›r›yo-
ruz. 

Kapitalist-emperyalist siste-
min, insan› insans›zlaflt›rma çiz-
gisinin hayli yol kat etti¤i, insan›n
dahi meta haline getirildi¤i bir dö-
nemin, en azg›n anlar›ndan geçi-
yoruz. 21. Yüzy›lda; ‘teröre karfl›
savafl’ ad› alt›nda emperyalist ifl-
gal savafllar› ve buna ba¤l› olarak
talan ve kitlesel katliamlar›n ade-
ta ola¤an hale getirildi¤i, insan
hayat›n›n ve haklar›n›n bütünüy-
le hiçe say›ld›¤› bir dünyada yafl›-
yoruz. 

Sömürü cenderesine sokulan
emekçilerin, ezilen halklar ve
uluslar›n gelece¤i karart›lmakta,
açl›k ve yoksulluk içerisinde k›v-
ranan insanl›k, bütün varl›klar›y-
la kirletilen ve h›zla tüketilen
dünyam›zla birlikte felakete sü-
rüklenmektedir. Buna ba¤l› ola-
rak son y›llarda h›zla gündeme
konulan, ekonomik ve sosyal y›-
k›m yasalar› ile temel hak ve öz-
gürlükler alan›ndaki düzenleme-
ler yoluyla, nispi düzeydeki de-
mokratik haklar da bir bir geri
al›nmaktad›r. Hak kazan›mlar›n›
sahiplenme ve özgürlük talep et-
menin bile devlet terörüyle karfl›-
land›¤›, sömürü ve bask› sistemi-
ne yönelik her türlü muhalif du-

rufl ve itiraz›n düflman statüsün-
de karfl›l›k bulan bir fliddetle ya-
n›tland›¤›, özgür düflüncenin dahi
suç say›ld›¤› flartlarda, insani ya-
flam alan› gittikçe daralmaktad›r.

Emperyalistlerin, faflistlerin
ve gericilerin bütün dünyada es-
tirdi¤i bu terör ve zulme karfl› her
ülke ve alanda direnifl kesintisiz
bir biçimde sürmekte, ezilen halk
ve uluslar›n kurtuluflu ve sosya-
lizm u¤runa savafl ve mücadele

yükselmektedir. Direnifl ateflinin
en kavurucu biçimde yand›¤›
alanlar›n bafl›nda ise bu kavgan›n
zorunlu duraklardan biri haline
gelen hapishaneler gelmektedir.
AT‹K-UPOTUDAK, gerici ve faflist
devletlerin bu alanlarda izledi¤i
k›y›m ve iflkence politikalar›na
karfl› yürütülen mücadelede, tut-
saklar›n yan›nda saf tutma mis-
yonunu tafl›maktad›r.  

AT‹K-UPOTUDAK; dünya ça-
p›nda egemenlere karfl› yürütülen
halk demokrasisi, ba¤›ms›zl›k ve
sosyalizm mücadelesinde tutsak
düflen bütün komünist, devrimci,
ilerici, demokrat ve yurtseverlerle
dayan›flmay› amaçlamaktad›r.

AT‹K-UPOTUDAK; hapisha-
nelerde katliama ve iflkenceye u¤-
rat›lan, her türlü insanl›k d›fl›
muamele ve bask›ya maruz kalan
politik tutsaklar› desteklemeyi,
emperyalizme karfl› verilen müca-
delenin do¤al ve zorunlu bir par-
ças› olarak görmektedir.

AT‹K-UPOTUDAK; dünyan›n
neresinde olursa olsun, gözümüz-
den, sesimizden, ellerimizden
uzak b›rak›lan politik tutsaklarla,

insanl›¤›n kurtuluflu yolunda bu-
luflmay› zorunlu görmekte; insan-
l›k onurunu can bedeli direnifller-
le ayakta tuttuklar› zindanlar cep-
hesinin sesini sokaklarda yans›t-
may› görev kabul etmektedir.

‹nsanl›k için mücadele edenle-
re, hapsedildikleri koflullarda
bask› ve zulmün en a¤›r› yaflat›l-
maktad›r. Bu iflkence, sadece tut-
sak düflenleri teslim alma çabas›
olarak görülmemelidir. Sistemli-

sürekli gerçeklefltirilen bu uygu-
lamalarla, direnen halk ve ulusla-
ra, “bofla kürek çekmeyin, gücü-
nüz hiçbir fleyi de¤ifltirmeye yet-

mez” mesaj› verilmek istenmekte-
dir.

AT‹K-UPOTUDAK olarak; bu
tehdit ve meydan okumaya karfl›;
gücümüzü, ezilenlerin bu cephe-
deki sesini birlefltirmeyi, tarihsel
bir sorumluluk olarak görüyoruz.
Bu tarihsel sorumlulu¤u tafl›ma-
man›n, bizi tarihimize yabanc›lafl-
t›raca¤›n› biliyoruz. Bu yabanc›-
laflmaya karfl› atabilece¤imiz en
küçük ad›mlar› dahi küçümse-
miyor, anlams›z görmüyor, ak-
sine, her ad›m›n ezilen halklar›n
tarihine bir yap›tafl› olarak
geçece¤ine inan›yoruz.

Bu hedeflerimizin, uzun-
sürekli-istikrarl› bir mücadele
gerektirdi¤ini biliyoruz. Dünyan›n
dört bir yan›nda, politik tutsak-
lara yönelik her türlü sald›r›, ifl-
kence, tecrit vb. zalimane uy-
gulamalara karfl› deneyimlerimizi
paylafl›p gücümüzü birlefltirmeyi,
ç›¤l›klar› bo¤ulmaya çal›fl›lanlar›n
d›flar›daki sesi olmay›, tarihsel bir
sorumluluk olarak görüyoruz.

Tüm dünyada politik tutsak-
lar›n sorunlar› etraf›nda olufl-
turulacak bir iliflki a¤›n›n, ulus-
lararas› alanda tutsaklar için güç-
leri birlefltirme ve dayan›flma
gelifltirmenin gerekli ve zorunlu
oldu¤una inan›yoruz. Bu u¤urda
daha fazla enerji, daha fazla emek
ve bilinç oluflturmak amac›yla,
somut ve aktif çal›flmalar›n
yürütülmesi için ortak enternas-
yonal çabalar›m›zla sürecin  poli-
tik tutsaklar ve kurtulufl mücade-
lesi yürütenler lehine ilerletilmesi
gerekti¤ine inan›yoruz... 

8 Eylül 2007 tarihinde Ham-
burg`ta örgütlü çeflitli yerli ve
Göçmen Kurulufllar›n›n örgütledi-
¤i  "POL‹T‹K TUTSAKLARA ÖZ-
GÜRLÜK" fliar›yla bir yürüyüfl
gerçeklefltirildi. (Karawane, SPI,
ADHK, AT‹F, AG‹F, Anadolu Fede-
rasyonu ve B‹R-KAR) ‹spanya`da
Interpol taraf›ndan arand›¤› ge-
rekçesiyle tutuklanan ve yaklafl›k
5 ayd›r tutuklulu¤u devam eden
Binali Y›ld›r›m`la dayan›flma ey-
lemlerinden yola ç›k›larak "TÜM
POL‹T‹K TUTSAKLARA ÖZGÜR-
LÜK" fliar›yla gerçeklefltirilen yü-
rüyüfle yaklafl›k üç yüz (300) kifli
kat›ld›. Yürüyüfle kat›lanlar›n bü-
yük ço¤unlu¤unu Alman sol çev-
relerin oluflturmas›, biz de dahil
Türkiye`li göçmen örgütlenmeleri-
nin c›l›z kat›l›m› dikkat çekiciydi.
Yol boyunca Binali Y›ld›r›m ve
‹LPS Baflkan› J. Maria S‹SON`un
serbest b›rak›lmas›na iliflkin ko-

nuflmalar yap›ld›. Yabanc›lar Poli-
si önüne gelindi¤inde ise Alman
Federal Hükümeti`nin göçmen ve
iltica politikas›n› elefltiren bir ko-
nuflma yap›ld›. Biz AT‹F-Hamburg
olarak yürüyüfle "J. MAR‹A S‹-
SON’a ÖZGÜRLÜK" ILPS (FREE J.
MAR‹A S‹SON) pankart›yla kat›l-
d›k ve yürüyüfl süresince J. Maria
Sison`a iliflkin bildirileri da¤›tt›k.
Yürüyüfl kolu önce sembolik ola-
rak (cumartesi olmas› dolay›s›yla
konsolosluklar kapal›yd›) Hollan-
da Konsoloslu¤u önünde durarak
burada k›sa bir miting gerçeklefl-
tirildi ve Hollanda Hükümetinin
Sison`u  tutuklamas› slogan ve
konuflmalarla protesto edildi.
Daha sonra ‹spanya Konsoloslu¤u
önünde de Binali Y›ld›r›m için ay-
n› içerikli konuflma ve sloganlarla
yürüyüfl sonland›r›ld›. 

AT‹F-Hamburg

Hamburg`da Politik Tutsaklarla Dayan›flma Yürüyüflü Yap›ld›!
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21 temmuz 11 a¤ustos tarih-
lerinde ‹talya’n›n Ravenna fleh-
rin de 19. Atik tatil ve gençlik
kamp› gerçeklefltirildi.

Her y›l düzenli olarak belli ta-
rihlerde yaflam bulan tatil ve

gençlik kamp› niteli¤i tafl›yan
ama özünde sisteme  alternatif
olarak düzenlenen geleneksel
kampa 250 üzerinde kat›l›m
sa¤land›.

Kamp›n bafllang›ç gününden
daha erken tarihlerde gönüllü
olarak bölgeye varm›fl olan gö-
revliler taraf›ndan kamp›n ha-
z›rl›klar› ellerinden gelen tüm
özveriyle birlikte kolektif flekliyle
tamamland›. Ve kamp bafllang›ç
tarihiyle birlikte kamp kat›l›mc›-
lar› adeta birbiri pefli s›ra kamp
bölgesine ulaflt›lar.

Kamp›n tatil niteli¤i tafl›mas›-
na ra¤men yani tatil kamp› ol-
mas›na ra¤men göze çarpan
noktas› gençler aras›nda gerçek-
leflen e¤itim çal›flmalar› ve de
düzenlenen kültürel faaliyetler-
di.

‹stisnas›z her sabah kahvalt›-
dan sonra hedeflenen e¤itim ça-
l›flmalar› gençli¤in tam birlik ka-
t›l›m› ile gerçekleflti. E¤itimlerde
ise önceden belirlenmifl olan si-
yasi konular alt bafll›klara bölü-
nerek ve bunun akabinde grup
çal›flmalar›na indirgenip ifllendi.
Bu y›lk› e¤itim konular› flunlar-

dan oluflmaktayd›: Devrimci
gençlik mücadelesinde YDG,
Devrimci Yaflam tarz›, Devlet,
Sömürü ve Faflizm. Gençli¤in
e¤itim çal›flmas› haricinde
kampta; Clara Zetkin’ni tan›ya-

l›m tan›tal›m, Demokrasi müca-
delesi ve iflkence, G8’in günü-
müzdeki misyonu ve zirve karfl›-
t› çal›flmalar›m›z›n deneyimleri
noktas›nda seminerler verildi. 

Siyasal e¤itimin yan›nda
kamp›n göz ard› edilmemesi ge-
reken di¤er bir önemli k›sm› da
kültürel faaliyetleriydi , çok sa-
y›da kültür sanat etkinlikleri
düzenlendi; bunlardan ilki kam-
p›n aç›l›fl flöleniydi. Aç›l›fl flöleni
haz›rlanma sürecinde büyük rol
oynayan Ydg’liler üretkenlikleri

ile ortaya koyduklar› birbirinden
farkl› fikirler sonucunda zengin
bir program sundular, çocuk
dans grubundan, bilgi yar›flma-
s›na, tek kiflilik skeçten, gençlik
korosuna kadar çeflitli kültür-
sanat gösterileri kamp kat›l›mc›-
lar› taraf›ndan taktire de¤er bu-
lundu.

Kamp›m›za kat›lan Hilmi Ya-
ray›c›, Grup Kalamu ve Grup
Hayk›r›fl da bir birinden güzel
konserler vererek kamp›m›za
renk kat›lar.

Son dört y›ld›r YDG’liler tara-
f›ndan ç›kar›lan ‘›s›rgan’ gazete-
sine bu ‘ikilem’, ‘dahavar’ ve
‘genç ›s›rgan’ eklenerek kamp
ortam›n› önemli oranda canl›
k›ld›lar.

Kamp›n kat›l›mc›lar› aç›s›n-
dan önem tafl›yan di¤er bir nok-
tas› ise kapitalist-emperyalist
sistemin insanl›¤a unutturmaya

çal›flt›¤› de¤erleri k›sa zaman
içinde olsa hat›rlatmaya hat›r-
latt›rmaya yönelik çal›flmalar›d›r
. Örne¤in 3 haftal›k zaman dili-
minde tüm kamp kat›l›mc›lar›-
n›n ayn› flartlar alt›nda bulun-
malar› ve ortak bir alan› kolektif
flekilde paylaflabilmeleri günü-
müz gerçe¤inde insanl›¤›n ko-
layca baflarabilece¤i bir yaflam
tarz› olmamas›na ra¤men ,
kamp süresince zorda olsa bu-
nun olanakl› oldu¤u görülmüfl-
tür.

Ayr›ca kampta gelenekleflmifl
olan kamp›n kendine ait mutfa-
¤›n›n bulunmas› ve günlük tu-
tulan nöbetleflme sistemi ile ye-
me¤inden bulafl›¤›na kadar tüm
ihtiyaçlar›n kamp kat›l›mc›lar›
taraf›ndan karfl›l›kl› anlay›fl çer-
çevesinde giderilmesi yine kamp
kat›l›mc›lar› aç›s›ndan önemli
bir kazan›md›r.

Kamp içindeki komün
yaflam›n yan› s›ra ziyaret edilen
ülkeyi daha yak›ndan tan›ma
f›rsat› olarak yak›n kentlere
günlük geziler düzenlenmifltir.
Venedik ve San Marino flehir-
lerine düzenlenen turlar d›fl›nda
konaklan›lan  flehir olan Raven-
na merkezi de  ziyaret edildi . Bu
ziyaretin amac› kentte bulunan
‹talyan  komünistlerin an›tlar›n›
görmek ve bu an›tlar›n tarihine
dair bilgiler almakt› , gruba efllik
eden Red Block’tan gelmifl olan
yoldafllar bu konuda an›tlar
bafl›nda tarihsel bilgilendirmede
bulundular .

19. ATİK Gençlik ve tatil kampı başarıyla sonuçlandı!
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Gençlik Kültür-Sanat Festivali
De¤erli Genç Arkadafllar, Sevgili  Kül-

tür- Sanat Emekçileri,
Yeni Demokratik Gençlik olarak bu y›l

17. Gençlik-Kültür-Sanat Festivalini ger-
çeklefltirece¤iz. 17 y›l boyunca ezilen hak-
lar›n özgürlük ve demokrasi mücadelesin-
de önemli bir yol ald›k. Gençli¤in temel
haklar› mücadelesi üzerinden yükselerek,
halk›n devrimci de¤erlerine sahip ç›karak
ve onlar›  gelecek kuflaklara tafl›maya çal›-
flarak bugünlere geldik. Bu anlamda bu y›l-
ki festivalimizin fliar›n› ’’Temel Haklar›m›-
za Sahip Ç›kal›m!’’ fleklinde belirledik.

Gençli¤in bafll›ca temel haklar› olan
bar›fl içinde yaflama hakk›, ifl hakk›, meslek
hakk›, e¤itim hakk›, erkek ve k›zlar›n eflit-
li¤i hakk›, ›rkç›l›¤›n ve faflizmin olmad›¤› bir
ortamda yaflama hakk›, temiz bir do¤ada
yaflama hakk›, demokrasi ve kat›l›mc›l›k
hakk›, kendi yaflam›n› kendin belirleme
hakk› gün geçtikçe daha da tehlikeye at›l-
makta, sömürülmekte ve tamamen unut-
turulup yok edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu
noktada gençli¤in en önemli görevlerin-
den biri bu haklara sahip ç›kmakt›r. Günü-
müzün koflullar› ve gittikçe küreselleflen
sömürüyü göz önünde bulundurdu¤umuz-
da, gençli¤in temel haklar›na yap›lan bu
sald›r›lar hiçte flafl›rt›c› olmasa gerek. Zira
egemen güçlerin gelecek planlar›n›n önün-
de en büyük tehlike yine gençliktir. Aka-
demik, sosyal ve ifl alanlar›nda haklar›m›za
yap›lan bu sald›r›lara karfl› koyabilmemiz,
yine ancak gençlerin bir birlik içinde hare-
ket etmesiyle olacakt›r. Bu noktada genç-
lik örgütlülü¤ü büyük önem tafl›maktad›r
ve varl›k sebebi tam da bu noktada filiz-
lenmektedir. 

Gençli¤in temel haklar›na yap›lan bu
sald›r›lar dünyan›n dört bir yan›nda boy
göstermekte ve her geçen gün meflrulafl-
t›r›lmaktad›r. Avrupa genelinde h›zla bü-
yümekte olan harç sorunu, Türkiye özgü-
lünde yer alan YÖK ç›kmaz›, e¤itimi me-
talaflt›rma yolunda e¤itime ve ö¤retime
vurulan darbelerden sadece bir kaç ör-
nektir. Ve bizim sessiz kald›¤›m›z her bir
sald›r› yenilerini do¤urmakta ve var olan-
lar›n dozaj›n› aleni flekilde yükseltmekte-
dir. 

Bu sald›r›lara en çok alet olan ve en
büyük etkiyi yaratan araçlardan biri hiç
flüphesiz medya ve onun çeflitli dallar›d›r.
Popülist ak›mlarla ve yozlaflmalarla birlik-
te bu etkiler h›zla kültür ve sanat cephe-

sinde akmaktad›r. Sanat›n artistik ve ba-
¤›ms›z de¤erlerini yok ederek popülist bir
anlay›flla halk›n bu arenalarda ifade haklar›
da daralt›lmaktad›r. Sinemada hala var
olan sansür ö¤esi gibi araçlarla sanat yo-
luyla ifade flekli k›s›tlanmakta ve yok edil-
meye çal›fl›lmaktad›r. Kültür ve sanat in-
sanlar›n kendilerini en iyi ifade edebilece-
¤i bir platformdur ve bu platformda ken-
dimizi ifade hakk›m›z

olmal›d›r. Fakat bu da di¤er temel hak-
lar›m›z gibi sald›r›ya maruz kalmakta yok
edilmektedir. 

Kültür sanat bu popülist yaklafl›mla ti-
caret arac› olmamal› ve ürünlerin kamusal
zenginlik olarak tüm topluma sunulmal›-
d›r. Ancak bu flekilde gerçek anlamda sa-
nat ad›na bir fleyler üretebilir ve bunlar›
ifade özgürlü¤ümüz ad›na kullanabiliriz.
Gençli¤in kültür ve sanata bak›fl aç›s› ve
yaklafl›m› büyük önem teflkil etmektedir,
keza yap›lacak olan kültür ve sanat festiva-
limiz ayn› derecede önem tafl›maktad›r.
Kültür sanat üst yap› özelli¤i ile toplumsal
flekilleniflte önemli rol oynamaktad›r. Do-
lay›s›yla Avrupa gibi kapitalist-emperyalist
üretim tarz›n›n hakim oldu¤u co¤rafyada,
alternatif kültür-sanat anlay›fl›n› diri tut-
mak ve gençli¤in temel haklar›na sahip
ç›kmak için Yeni Demokratik Gençlik
Kültür Sanat Festivali önemli bir mevzidir.

‹flte bu sebeple biz YDG olarak Kültür
Sanat cephesinde de anti-kapitalist, anti-
emperyalist bir duruflla tüm bu sald›r›lar
karfl›s›nda durmak ve demokrasi mücade-
lemizi daha da ileriye tafl›mak için sizleri
Festivalimize kat›lmaya ça¤›r›yoruz!

FFEESSTT‹‹VVAALLDDEE  DD‹‹KKKKAATTEE  AALLIINNMMAASSII
GGEERREEKKEENN  KKUURRAALLLLAARR  

De¤erli Arkadafllar,
Festivalimizin daha sa¤l›kl› geçebilmesi

için bütün kat›l›mc›lar›n afla¤›daki genel
kurallar› dikkate almas› önemlidir.

1. Festivale son baflvuru tarihi 10 Ka-
s›m 2007’dir. Bu tarihten sonraki baflvu-
rular kesinlikle iflleme konulmayacakt›r.
Kontenjana girmifl yar›flmac›lar›n festivalin
bafllama saatinden sonra gelmesi halinde,
yar›flmaya al›nma garantisi yoktur.

2. Festivalde bu y›l her dal için konten-
jan ayr›lm›flt›r. ‹lk baflvurular kontenjan›
belirleyecektir. Festival kontenjan›na dahil
olan yar›flmac›lar taraf›m›zdan bilgilendiri-
leceklerdir. Yar›flmaya kat›l›m hakk›  kaza-

nanlar  ayr›ca son befl gün YDG ‹nternet
sayfas›nda da yay›nlanacaklar.  

3. Kat›l›mc›lar bu y›l gençlik ve çocuk-
lar olarak  ayr› de¤erlendirilecektir.
Gençlik: 14-27 yafl grubu, Çocuklar ise
10-13 yafl grubu olarak de¤erlendirilecek-
tir. 

4. Çocuklara birincilik, ikincilik de¤er-
lendirmesinden çok, her dalda bir çocuk
kat›l›mc›ya jüri taraf›ndan ödül verilecek-
tir.

5. Genel yar›flma kuralar›na ve afla¤›-
daki de¤iflik dallara  özgü kurallara uyma-
yan yar›flmac›lar diskalifiye edileceklerdir.

MMüüzziikk  DDaall››::
11..  MMüüzziikk  GGrruuppllaarr››
Grubun tüm elemanlar› eserlerini ses-

lendirebilece¤i gibi, bir solistle de olabilir.
Grupta de¤iflik enstrümanlar›n kullan›lma-
s›na ve çok seslili¤e önem verilmelidir. Su-
nulacak olan eserlerin kendilerine ait ol-
mas›na oldukça önem verilmelidir, yada
tan›nm›fl bir eserin kitleye flimdiye kadar
yans›t›ld›¤› fleklinden ziyade, özel bir çal›fl-
man›n ürünü olarak de¤iflik yorum ve
farkl› nitelikte olmal›d›r.

Gruplar bir eser söyleme hakk›na sa-
hiptir. Kontenjan: Gençlik 5, Çocuk 2

22..  SSoolliisstt  DDaall››
Yar›flmac›n›n bir çalg› aletini kullan›yor

olmas› önemlidir. Eseri kendi söylemeli
ayr›ca arka fonda çok ses kullanabilir. Bu
dalda da sunulacak olan eserlerin kendile-
rine ait olmas›na oldukça önem verilmeli-
dir, yada tan›nm›fl bir eserin kitleye flimdi-
ye kadar yans›t›ld›¤› fleklinden ziyade, özel
bir çal›flman›n ürünü olarak de¤iflik yorum
ve farkl› nitelikte olmal›d›r. 

Solistler bir eser söyleme hakk›na sa-
hiptir. Kontenjan: Gençlik 12, Çocuk 3

HHaallkk  OOyyuunnllaarr››  DDaall››::
Bir halk oyunu ekibi en az 6 kifliden

oluflmal›d›r. Oyunlar kar›fl›k yörelerden
(potpuri) olabilece¤i gibi, tek bir yörenin
de olabilir. Her ekibin oynad›¤› yöreye öz-
gü folklor elbisesi olmas› zorunludur. 

Halk oyunlar›na tan›nan süre 15 daki-
kad›r. Kontenjan: Gençlik 6, Çocuk 2

TTiiyyaattrroo  DDaall››::
Bu daldaki yar›flma bir tiyatro oyunu

olabilece¤i gibi, pandomin ve skeç de ola-

bilir. Oyunlar›n güncel olmas›na dikkat
edilmelidir. Oynanan oyun, tiyatro grubu-
nun kendi eseri olabilece¤i gibi, baflkas›na
ait bir senaryoda olabilir. Tiyatro gurubu-
nun gerekli teknik malzemelerini birlikte
getirmeleri gerekmektedir. 

Tiyatro dal› için tan›nan süre 20 daki-
kad›r. Kontenjan: Gençlik 5, Çocuk 2

fifiiiiirr  DDaall››::
fiiir dal›nda eser, yar›flmac›ya ait olma-

l›d›r. fliirlerin toplumsal sorunlar› ifllemesi-
ne önem verilmelidir. fliir dal›nda kat›lan
yar›flmac› bir tane fliirle kat›labilir.  Baflvu-
ruyla birlikte fliirlerin bir nüshas› dijital bir
flekilde bize ulaflt›r›lmal›d›r. 

Kontenjan: Gençlik 10, Çocuk 5

KK››ssaa  ÖÖyykküü  DDaall››::
Öykü yar›flmac›ya ait olmal›d›r ve ko-

nusu serbest seçile bilinir ancak toplumsal
sorunlar› ifllemesine önem verilmelidir.

Öykünün hiçbir yerde ödül almam›fl
veya kitaba girmemifl olmas› gerekmekte-
dir.

Öykü en fazla  1000 (bin) kelimeden
oluflmal›d›r. Yar›flmaya sunulacak olan öy-
künün bir nüshas› dijital bir flekilde bize
ulaflt›r›lmal›d›r. 

Dereceye giren öyküler sahipleri tara-
f›ndan sunulacaklard›r. Kontenjan: Genç-
lik 15, Çocuk 5

KK››ssaa  FFiillmm  DDaall››::
Yar›flmaya kat›lacak filmlerin hiçbir

yerde ödül almam›fl olmas› gerekmekte-
dir. Yar›flmaya kat›lacak filmler, tercih edi-
len herhangi bir formatta üretile bilinir.
Ancak, filmler CD veya DVD  format›nda
kat›l›m formlar›yla  gönderilmelidir. Yar›fl-
maya kat›lacak k›sa filmlerde tür s›n›rla-
mas› yoktur.

Yar›flmaya kat›lacak filmlerin süresi
(jenerik dahil) 8 dakika ile s›n›rl›d›r.
Yar›flmaya kat›lacak filmler bir ekip tara-
f›ndan yap›lm›fl olsalar da, baflvuru filmin
yönetmeni taraf›ndan yap›lmal›d›r. Yar›fl-
maya kat›lacak filmin DVD/CD’si posta
yoluyla taahhütlü olarak gönderilmelidir.

Kat›l›mc›lar birden çok filmle yar›fl-
maya kat›labilirler. Kontenjan: 10

BBaaflflvvuurruullaarr››nn››zz››  llüüttffeenn  wweebb--ssiitteessii  üüzzeerriinn--
ddeenn  yyaapp››nn..

SSoonn  bbaaflflvvuurruu  ttaarriihhii  1100  KKaass››mm  22000077!!
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Ortado¤u Kuflatma Alt›nda, Halklar›n Kardeflli¤ini 

ve  Dayan›flmas›n› Büyütelim

Emperyalistlerin Dünya halk-
lar›na yönelik hayatin her alan›n-
da uygulamaya koyduklar› top ye-
kun sald›r› politikalar› bütün ac›-
mas›zl›¤› ve dehfletiyle devam edi-
yor. Her türlü insanl›k difli sald›r›-
y› bir avuç sermaye sahibinin, ya-

ni emperyalist tekellerin ç›kar›
do¤rultusunda flekillendirmeye
çal›flan burjuva politikalar, Dünya
halklar› aç›fl›ndan ac›, gözyafl› ve
zulümden baflka hiç bir fleyi ifade
etmiyor.

Sürekli yayg›nlaflt›r›lan neo-li-
beralist piyasalar›n küreselleflme-
si politikalar› ve emperyalist sal-
d›rganl›¤›n ideolojik gerekçesi
olan ''teröre karfl› savafl" gibi geri-
ci tezler,  toplumsal kazan›mlar›
en alt düzeye indirme politikas›
olan sosyal, y›k›m politikalar›yla
ayni zeminde evrense/toplumsal
tahribatlar yaratan bir  ifllev görü-
yorlar. ‹deolojik, siyasi, kültürel
ve en somut sald›rganl›k biçimi
olarak ta militarist sald›r› politi-
kalar›, çok kapsaml› bir  flekilde
ezilen dünya halklar›na her kare-
de dayat›l›yor.

Emperyalist tekeller, azami
kâr h›rs› u¤runa kendi ç›karlar›
karfl›s›nda duran her fleye sald›r-
maktad›rlar. Ve üstelik bununla
da s›n›rl› kalmadan, içinde yafla-
d›¤›m›z Dünya'y› ve do¤ay› kendi
kirli ç›karlar› do¤rultusunda tah-
rip ederek, do¤an›n dengesini alt
üst etmeyi h›zla sürdürmektedir-
ler.

Emperyalist monopol ve
transnasyonal tekellerin pazar
hakimiyeti ve endüstriyel enerji
denetimini/sevk›yat›n› garantile-
me çerçevesinde oluflturduklar›

iflgal politikalar›na k›l›f olarak
burjuva devletlerce "teröre karfl›
mücadele" tezi uydurulmufl bu-
lunmaktad›r.

Afganistan ve Irak iflgalini bu
tezle aç›klamak ve meflrulaflt›r-
makta zorlansalar da, kitlelere bu

vahfli iflgal durumunu flimdilik
kan›ksatan sermaye barbarlar›,
menzillerine muhtemel yeni iflgal
odaklar›n› almaktanda geri dur-
muyorlar. Egemen güçler, kendi
aralar›ndaki itilaflar› ve giderek
k›z›flan rekabeti aflmak ad›na, ifl-
gal senfonisinde birlikte ayn› ma-
kamda söylemekten de geri dur-
muyorlar. 

Mazlum Filistin halk› parça-
lanm›fll›k ve kardefl kavgas›na tu-
tulmuflluk koflullar›nda ve süre-
¤en bir iflgal alt›nda inim, inim in-
letilmektedir. ‹srail, ABD, AB ül-
keleri ve gerici Arap devletlerin-
den oluflan gerçek fler ekseni ül-
kelerinin ç›karlar› için süre¤en bir
flekilde  esaret alt›nda tutulan Fi-
listin halk› yine de onurluca di-
renmeye devam ediyor. 

Alman emperyalizmi savafl
yanl›s› duruflunu Afganistan’a as-
ker gönderme karar›yla pekifltir-
mifl ve gerçek emel ve sömürücü
niteli¤ini ortaya koymada gecik-
memifltir. Tek amaç pazardan, ya-
ni pastadan kendi ad›na daha faz-
la pay  almakt›r. Öte yandan bu
i¤renç siyasetlerine karfl› geliflebi-
lecek her türden toplumsal mu-
halefetin önünü kesmek ve sustu-
rulmufl, seyirci b›rak›lm›fl bir top-
lum yaratmak amac›yla, habire iç
gericili¤i derinlefltirmektedirler.
‹çeride kazan›lm›fl haklar› buda-
y›p, d›flar›da is sömürücü emeller

peflinde h›zla koflmaktad›rlar. Irk-
ç›l›k, faflizan uygulamalar, sürekli
gericileflsen yasalar yoluyla, ilerde
geliflebilecek toplumsal muhalefet
büyümeden sindirilmek isteniyor.
Emek güçleri, muhalif güçler ve
özelliklede göçmenlere yönelik
sald›r›lar difl politikalardaki sal-
d›rganl›klarla ayn› paralelde geli-
fliyor.   

Son birkaç y›l›n bilançosuna
bak›l›rsa, yüz binlerce insan›n öl-
mesine, bir kaç mislisinin sakat
kalmas›na, yine milyonlarca insa-
n›n yerlerinden sürülmesine ve
bir dizi suçun alt›na imza atanlar
kendileri olmas›na ra¤men, ege-
menlerin baflkalar›n› "terörist"
olarak lanse politikalar›n›n sahte-
li¤i görülecektir. Lakin, uygula-
d›klar› vahfli politikalar yine ken-
dilerine f›rt›na olarak dönmekten
baflka bir sonuç vermeyecektir.

Evet, Büyük Ortado¤u Projesi
kapsam›nda ‹ran ve Suriye baflta
olmak üzere, bir dizi baflka  ülke-
yi emperyalist terörün hedef tah-
tas›na oturtanlar, bu eksende ha-
z›rl›klar›n› h›zla sürdürmektedir-
ler. Baflka ülkelere yönelik yeni
savafl ç›¤›rtkanl›¤›na birde ba¤›m-
l› uflaklar›n fliddetleri ekleyince
ortal›¤› fü-
tursuz bir
kör fliddet,
kan ve ba-
rut koku-
su kapl›-
yor.

E m -
pe rya l i z -
min ç›kar-
lar›na hiz-
met eden,
gerici güç-
ler taraf›n-
dan 700
ü z e r i n d e
E z i d i
K ü r t ’ t ü n
fiengal’de
k a t l e d i l -
meleri, bu
co¤rafya-
daki muh-
temel daha
b ü y ü k
provokas-
y o n l a r › n
ön haber-
cisi olarak
alg›lanma-
l›d›r. 

O r t a -
do¤u halk-

lar› emperyalist stratejik ve
dönemsel ç›karlar› do¤rultusunda
ayn› zamanda birbirlerini feci bir
bo¤azlaman›n ve jenositlerin
efli¤ine sürüklemektedirler. Kan
ve gözyafl› ile yo¤rulan bütün Or-
tado¤u halklar›n›n ac›lar›
ac›lar›m›z olarak görmeli, emper-
yalist iflgal ve barbarl›¤a karfl›
halklar›n kardeflli¤i idealini daha
ileriye tafl›mak, onlar›n sesi ol-
mak, ac›lar›n› paylaflmak ve Dün-
ya’ya bir karabasan gibi çöken
emperyalist barbarl›¤a karfl› gel-
mek için el ele verelim.

Duyarl› herkesi, babas›n›n ar-
kas›na s›¤›nmas›na ra¤men, kur-
flunlara hedef olmaktan kur-
tulamayan Filistinli flehit çocu¤un
ölüme giden o son saniyedeki
bak›s›ndaki ac›ya tercüman ol-
maya ve umudu büyütmeye
ça¤›r›yoruz…

Çünkü, Yaflas›n direnifl,
Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i fliar-
lar› hep yank›lanacak...

Taki, emperyalist barbarl›k,
ezilen ve sömürülen Dünya halk-
lar›n›n kurtulufl mücadelelerinin
zafer z›lg›tlar› içinde, tarihin  çöp-
lü¤üne at›l›ncaya dek...




