ORTADOĞU’DA EMPERYALİST MÜDAHALEYE SON!

B

irinci Dünya Savaşı sonrası klasik sömürgeler dönemi biterken o dönemin
emperyalist ülkeleri İngiltere, Fransa ve
Belçika’nın Ortadoğu’yu kendi aralarında paylaşmaları sonucunda, adeta cetvelle çizilmiş sınırların içerisinde yapay devletler oluşturulmuştur.
Dünyanın en zengin petrol yatakları üzerindeki
coğrafyanın arap aşiretleri arasında paylaştırılması sonucu Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, vb.
devletler oluşturulmuş olması, böl-parçala-yönet
politikalarının da başlangıcı olmuştur.

Ortadoğu’nun çok kimlikli yapısı, farklı inanç
gruplarının varlığı, tarihte birçok medeniyete ev
sahipliği yapmış coğrafyanın kültürel zenginliği
bir yana, zengin yer altı kaynaklarına sahip
olması nedeniyle, bölge emperyal politikaların
her daim kurbanı olmuştur. Bölgede hâkim
olan emperyalist ülkeler değişmiş olmasına
rağmen, Ortadoğu coğrafyasının makûs talihi
hiç değişmemiştir.
Ortadoğu elbette yalnızca Arapların yaşadığı bir
coğrafya değildir. Kürtler, Türkmenler, Ermeniler, Süryaniler ile birlikte birçok inanç grubunu da içinde barındırmaktadır. İslam inancının
tüm renkleri: Sünni mezheplerin tümü, Aleviler
diye nitelenen Nusayriler, İran Şiiliğinin (Şia)
Rafızîler gibi bir kaç kolu, İsmailliler, Hıristiyanlığın üç ana mezhebi ve hepsinin alt kolları,
Ortodoksluğun alt kolu sayılan Suriye Ortodoksluğu, Süryani Ortodoksluğu, Gregoryen Ortodoksluğu. Keldaniler, Nesturiler, Monofizitler,
Aramiler... Bunlara İslam dışı sayılan Dürzîler,
Yezidiler ve Yahudilerde eklendiğinde bölge tam
anlamı ile bir mozaik halinde durmaktadır.
Emperyalist ülkelerin tarih boyunca Arapları
bölmesi, etnik çatışmalar yaratmasının dışında,
bölge halkları açısından bir zenginlik olarak kabul edilmesi gereken farklı inançlar, günümüzde
iç çatışmaların önemli bir unsuru haline getirilmiştir.
Ortadoğu Bölgesi Emperyalist
Ülkelerin Üzerinde Oynadığı Bir
Satranç Tahtasına Dönmüştür

2

Emperyalist ülkeler eliyle oynanan bu oyun kanlı
bir oyundur. Kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli olmadığı bu oyunda, küresel serma-

yenin bölgenin zengin petrol ve doğalgaz rezervleri üzerinden elde edeceği menfaatlerin belirleyiciliği esastır. İsrail devletinin jandarmalığında
onlarca yıldır bölgede at oynatan emperyalistler
için artık İsrail’in jandarmalığına bile gerek kalmamıştır. Filistin onlarca yıldır bölgenin kanayan yarasıdır.

Genişletilmiş Ortadoğu Projesi ve
Model Ülke Türkiye
GOP’ un siyasal boyutu Kuzey Afrika Atlantik
kıyısından Hazar Denizi’ne kadar uzanan, hatta
Türkî cumhuriyetlerini de kapsayan geniş bir
coğrafi bölgede, siyasal sınırlar değiştirilerek,
ABD’nin egemen olduğu, yönettiği bir devletler
birliği oluşturmaktır. İçinde bulunduğumuz
süreçte Rusya ve Çin’in de devreye girmesiyle
ABD bu yarışta artık yalnız değildir.
Bölgede krallıkların, şeyhliklerin uzun süre devam edemeyeceğinden hareketle, bu projeyle
bölgece kabul edilebilir bir siyasal modelin uygulanmaya konulması benimsenmiştir. Model
olarak da demokratik öğeler de içeren ılımlı İslam olarak nitelendirilen bir model seçilmiştir.
Modelin yaşama geçirilmesi için Türkiye örnek
ülke olarak uygun görülmüştür.
Türkiye’nin coğrafi konumu, nüfusu, büyüklüğü,
Ortadoğu’da itibarı, yetersiz olsa da demokratik
birikimi, Batı ile ilişkileri bu seçimde etkili olmuştur. Başbakanlık döneminde bazen bu projenin eşbaşkanı olmakla övünen, bazen de eş başkanlığı reddeden R.T. Erdoğan ise günümüzde
Cumhurbaşkanı olmuştur. Gelinen süreçte Türkiye model ülke olmaktan hızla uzaklaşmış, AKP
tarafından ülkede ve bölgede uygulanan mezhepçi politikaların iflas etmesine rağmen Türkiye hızlı bir şekilde Ortadoğu bataklığına itilmek
istenmektedir.

IŞİD Belası Genişletilmiş Ortadoğu
Projesinin Bir Ürünüdür
Tüm dünyayı ya insanlık ya da barbarlık ikilemine
sokan IŞİD gerçeği, durup dururken ortaya
çıkmamış, başta ABD olmak üzere emperyalist
ülkelerin ve bölgede işbirliği içinde oldukları
ülkelerden Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye
gibi ülkelerin desteği ile bu güne gelmiştir.

IŞİD’IN ON YILLIK TARİHİ...

Sözde Irak’a demokrasi götürme bahanesi ile
2003 yılında yapılan askeri müdahale, bu ülkede
milyonlarca insanın ölümüne yol açarken,
ekonomisi tamamen emperyalistlerin güdümüne
geçmiştir. Böl-parçala-yönet taktiğinin başarılı
uygulamalarından birisi olan Irak hızla ilk etapta
üçe bölünme yolunda ilerlemektedir. Kısacası
Irak’ta yaratılan bataklıktan çıkmıştır IŞİD.

IŞİD SINIR TANIMIYOR...
2014 Haziran ayında IŞİD’ın elini kolunu sallayarak,
hiçbir müdahaleyle karşılaşmadan Musul’u işgal etmesi, Musul’a adım atar atmaz Merkez Bankası’ndaki
424 Milyon dolara el koyması, hiçbir direnişle karşılaşmadan Türkiye Konsolosluğunda bulunanları rehin alması tüm dünyada şaşkınlık ve soru işaretleri
yaratmıştır.

Irak’taki ABD işgali, El Kaide örgütünü Sünni direnişin bir parçası haline getirmiştir. Bu direnişin
en önemli örgütlerinden Ebu Musabez Zerkavi
komutasındaki Cemaat et Tevhid ve’l Cihad adlı
gruptu. Zerkavi’nin 2004 de El Kaide’ye bağlılığını ilan etmesinden sonra Irak El Kaidesi adını
alan grup, 2006’da öldürülen Zerkavi’nin yerine
geçen Ebu Hamza El-Muhacir, aynı yıl içerisinde
Irak’taki etkili olan Sünni grupları da bünyesine
katarak Irak İslam Devletini ilan etmiştir.
Irak’taki otorite boşluğunda gelişme fırsatı bulan
örgüt, bu seferde emperyalistlerin Suriye’ye demokrasi götürme bahanesi ile kışkırttıkları ayaklanmayı fırsat bilerek elindeki Suriyeli militanları
bu ülkeye sevk etmiş, bu süreçte Esad karşıtı El
Nusra cephesi kurulmuştur. El Nusra’nın giderek güçlenmesi karşısında El Nusra’nın feshedilip kendisine katılmasını talep eden örgüt, bu
talep kabul görmeyince örgütün başı El Bağdadi
Suriye’ye giderek 2013 yılında IŞİD’ı ilan etmiştir.

100 yıldır Ortadoğu’yu istedikleri gibi dizayn eden
emperyalistlerden bağımsız böylesi bir eylemin mümkün olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Burada amaçlananın ne olduğu konusunda farklı senaryolar yazmak mümkün olmakla birlikte gelinen noktada
IŞİD’ın ilerleyişi Türkiye sınırlarına dayanmıştır.
IŞİD geçtiği yerlerde kendilerinden farklı inançtan
insanları ve kendilerine biat etmeyenleri katlederek,
geçtikleri yerleri yağmalayarak akla gelmeyecek yöntemlerle, kafa keserek, insanları çarmıha gererek, kadınlara tecavüz ederek ve kurdukları esir pazarlarında
satışa çıkararak bölgede korku salmayı başarmıştır.
Türbe, heykel, minare gibi eserleri Allaha ortaklık sayan IŞİD, Suriye’nin Rakka kentindeki Veysel Karani
Türbesini de Haziran ayında imha etmiştir.

EN ZENGİN ÖRGÜT...
Dünyanın dört bir yanından IŞİD’e yardım yağmaktadır. Aralarında Suudi Arabistan, Katar ve
Türkiye’nin bulunduğu bazı ülkelerin IŞİD’e para ve silah yardımı yaptığına ilişkin deliller vardır. IŞİD
Irak ve Suriye’de ele geçirdiği petrol sahalarında ürettiği petrolü Irak, Suriye, İran ve Türkiye’ye satarak
günlük 3-5 milyon dolar gelir elde etmektedir. Bu gelirleriyle en zengin törür örgütü durumundadır.
Buna rağmen IŞİD, ele geçirdiği şehirlerde kadınların bileziklerinden, bakkalların stoklarına, petrol
yüklü kamyonlardan, banka kasalarına kadar her şeye el koymakta, tüm işlemlerden “devrim vergisi”
almaktadır.
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Gazze Düşmeyecek! Nehirden Denize
Filistin Özgür Olacak!
u1947 (KASIM): Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu Filistin’in
Araplar ve Yahudiler arasında
paylaşılması planını onayladı.
u1947-1949: Yahudi-Arap
çatışmasında İsrail, Arap
devletine bırakılan toprakların
bir kısmını işgal etti. Ürdün, Batı
Şeria’yı ilhak etti, Mısır Gazze
Şeridi’nin denetimini ele geçirdi.
u1948 (EYLÜL): Gazze’de
toplanan Filistin Arap Yüksek
Komitesi, Mısır hariç hiçbir
devletin tanımadığı bütün Filistin
için bir Arap hükümetini ilan etti.
u1949 (MAYIS): ABD ve
SSCB’nin hemen tanıdığı İsrail
Devleti, bağımsızlığını ilan etti.
İlk İsrail-Arap savaşı başladı.
u1956 (EKİM): Süveyş
Kanalını millileştiren Nasır’ın
Mısır’ına karşı İsrail, Fransa ve
İngiltere’nin saldırısı.
u1964 (29 MAYIS): Filistin
Kurtuluş Örgütü Kudüs’te
kuruldu.
u1967 (5 HAZİRAN): Altı
Gün savaşının başlangıcı. İsrail
Mısır’a saldırdı. Sina, Golan
tepeleri, Gazze, Doğu Kudüs ve
Batı Şeria’yı işgal etti.
u1987 (KASIM): Müslüman
Kardeşler Hamas’ı kurdu.
u1987 (ARALIK): İşgal edilen
topraklarda birinci ayaklanmanın
başlangıcı.
u1994 (MAYIS): Gazze Şeridi
ve Batı Şeria’nın özerkliğine dair
Kahire anlaşması imzalandı.
Filistin yetkilileri özerkleşen
bölgeye yerleşti. Arafat
Temmuz’da Gazze’ye döndü.
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u2000 (EYLÜL): Ariel
Sharon’un tahriki ile İsrail’de ve
işgal edilen topraklarda 90 kişinin
ölümüyle sonuçlanan gösterilerle
II. ayaklanma başladı.

S

iyonist İsrail Devletinin 66 yıldır Filistin halkına yönelik saldırılarının arkası kesilmemektedir. Son olarak üç İsrail vatandaşının kaçırılmasını gerekçe göstererek 12 Haziran 2014’te Gazze’ye dönük
başlattığı saldırıların bilançosu da Filistin halkı için oldukça ağır olmuştur.
İsrail Devleti dünyadaki emperyalist güçlerden ABD, İngiltere, Japonya,
Fransa, Almanya v.b ülkelerin bölgedeki sureti daha da doğrusu, bölgedeki kolektif üssüdür. İsrail arkasındaki güce dayanarak yıllardır bölgede
istediği gibi at koşturmaktadır. ABD Başkanı Barack Obama son Gazze
saldırısı ile ilgili olarak “İsrail’in kendini savunma hakkı vardır” diyerek
saldırıyı ve Gazze’de yapılan katliamı meşrulaştırmaya çalışmıştır.
İsrail’in son Gazze saldırısına İran, Suriye ve sosyalist ülkeler (Venezüella, Küba, Bolivya v.b) dışında somut dayanışma gösteren, yaptırım içeren,
kararlar olan herhangi bir ülke olmamıştır.
Filistin davasını iç siyasete malzeme yapmayı iyi beceren AKP, İsrail’e
ilişkin yaptırım uygulamaya geldiğinde her zaman olduğu gibi havanda
su dövmekter öteye gidememiştir. Suriye meselesinde kraldan daha çok
kralcı tutum sergileyen AKP, sıra İsrail’e geldiğinde sessiz kalmıştır.

Suriyeli sözde muhaliflere her türlü desteği veren, onlara Türkiye’deki kamplarda askeri eğitim veren Türkiye, Filistin davasında tercihini
İsrail’le girmiş olduğu ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerden ve emperyalistlerden yana kullanmıştır.
Filistin davasının çözümü; bölgeden emperyalistlerin def edilip, bağımsız, eşit, özgür, laik, demokratik rejimlerin kurulması ve bölgede barış ve
kardeşliğin inşası ile mümkün olacaktır.

?

CUMHURBAŞKANI R.T. ERDOĞAN’A SORUYORUZ...

Genişletilmiş Ortadoğu Projesi kapsamında bölgede bulunan 22 devletin
rejiminin sınır ve haritalarının değiştirileceğini biliyor muydunuz?
Eşbaşkanı olduğunuzu söylediğiniz bu projenin amaçlarını niçin
kamuoyuna açıklamıyorsunuz?
Gazze’de yaşanan İsrail vahşetinden sonra bu görevinizi gözden geçirecek
misiniz?

u2004 (KASIM): Arafat 75
yaşında Paris’te öldü.
u2005 (OCAK): Mahmut
Abbas Arafat’ın yerine seçildi.
u2006 (OCAK): Hamas genel
seçimlerde 132 sandalyenin
74’ünü alarak mutlak çoğunluğu
sağladı.
u2006 (HAZİRAN): “Yaz
Yağmuru” diye anılan İsrail’in
Gazze’ye kara ve hava saldırısı
başladı. İsrail ordusu sekiz
bakan, bir dizi milletvekili ve
Hamas’ın önde gelenlerini
tutukladı.
u2006 (EKİM): Hamas ve El
Fetih arasında kanlı çatışmalar
başladı. Dokuz ayda toplam 320
kişi öldü.
u2008 (ŞUBAT): Yaklaşık
130 Filistinlinin ölümüyle
sonuçlanan İsrail’in Gazze
şeridine saldırısı.
u2009 (OCAK): İsrail’in üç
haftalık Gazze saldırısında 430’u
çocuk olmak üzere 1330 Filistinli
öldü. 5450’si yaralandı. Resmi
rakamlara göre 10 İsrailli asker
ve 3 sivil öldü.
u2012 (KASIM): İsrail
operasyonunda 174 Filistinli
öldürüldü, 6 İsrail askeri öldü.
u2014 (NİSAN): El Fetih ve
Hamas bir ulusal birlik kurrma
konusunda anlaştıklarını
bildirdiler.
u2014 (HAZİRAN):
İki karşıt örgüt, yedi yıldır
süren anlaşmazlıklara son
vererek mutabakat hükümeti
kuracaklarını açıkladılar.
u2014 (12 HAZİRAN):
İsrail’in üç gencin
kaçırılmasından Hamas’ı
sorumlu tutarak Gazze’ye
yaptığı son saldırı 50 gün
sonra sağlanan ateşkesle
durdurulmuş, saldırılarda dörtte
biri çocuk olmak üzere 2138 kişi
ölmüş, 10 binden fazla kişi de
yaralanmıştır.

Şengal’de IŞİD Vahşeti
Şengal, Irak Anayasası’nda yer alan 140. madde çerçevesinde tartışmalı bölgeler olarak tanımlanan statüsü belirsiz bölgeler arasında olup,
Ağırlıkta Êzîdî Kürtler olmak üzere, Şii ve Sünni Arap Müslümanların ve
sayıları yüzlerle ifade edilen Süryanilerin iç içe yaşadığı bir kenttir.
Tarihin hiçbir döneminde devletleşememiş ve herhangi bir yerde egemenlik kuramamış bir topluluk olan Ezidiler, Suriye, Irak, Türkiye, Gürcistan, Ermenistan, Rusya, Sibirya ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ikamet etmekte olup, sayıları 1 milyonu geçmemektedir.
Savaşlar, sürgünler ve baskılar sonuncu sayıları her geçen gün daha da
azalan Ezidiler, nüfus olarak en yoğun Kuzey Irak’ta yaşamaktadırlar.
Tarih boyunca yaşadıkları her bölgede, her coğrafyada zulme uğrayan,
dışlanıp, kötü muameleye maruz kalan, Müslüman olmaya zorlanan,
dini belirsiz bir topluluk olarak görülen Ezidiler bu süreçte de IŞİD vahşetini yaşamışlardır.
IŞİD Musul’u aldıktan sonra Suriye’ye doğru yönelmiş, geçtiği yerlerde
uyguladığı vahşetten herkes nasibini almıştır. Rabia ilçesinden sonra
bir Türkmen kenti olan Telafer’i de eline geçiren IŞİD’ın önünde Türkiye sınırlarında yer alan Kobane’ye ulaşmak için tek engel Şengal kasabası kalmıştır. Telaffar ve Rabia’nın IŞİD’in eline geçmesiyle Şengal
savunmasız kalmış, 3 Ağustos’ta IŞİD çetelerinin Şengal’e saldırılarının başlamasıyla birlikte tüm dünya IŞİD barbarlığını daha yakından
görmüştür.
İşgalden sonra binlerce kişi kendileri için kutsal olan Şengal’i terk etmek
zorunda kalmış, en az 3 bin kişi hayatını kaybetmiş, çoğu kadın 5 bin
kişi kaçırılmış, 300 çocuk ve yaşlı açlıktan ölmüştür.
Ağustos ayında sıcakların 50 derecenin altına düşmediği Şengal ovasında günlerce aç, susuz yollarda güvenli bölgelere ulaşmak için yürümek zorunda kalmışlardır.
Şengal’de oluşturulan güvenlik koridorundan onbinlerce Ezidi geçerek
kurtulurken, halen yüzlercesi ise dağda oluşturdukları korunaklarda barınmaktadır. Kaçarken yürüyemedikleri için mağara kovuklarında yanlarına su bırakarak terk ettikleri yaşlılardan sağ kalanlar ise geri dönen
yakınları tarafından kurtarılmışlardır.
Kendisinden farklı inanç gruplarını, kendi ilkel inancı dışında kalan herkesi acımasızca katleden, kadınları pazarlarda savaş ganimeti olarak
satan IŞİD’ın Şengal’deki vahşetine tüm dünya seyirci kalarak bu yaşananlara ortak olmuştur.

Ezidilerin payına yine sürgün düşmüştür.
Hem de kutsal kentlerinden...
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IŞİD’e Karşı İlk Direniş

kobane

Ö

ncelikle son günlerde ülke ve Dünya
gündeminden düşmeyen ve Türkiye’de
ve Avrupa’da toplumsal olaylarda öne
çıkan Kobane neresi, IŞİD niçin buraya
saldırıyor sorusunu cevaplamak gerekiyor.
Emperyalizmin Suriye’ye müdahalesi ve
ülkemizde AKP iktidarının kraldan daha
çok kralcı tutumu, bölgedeki gelişmelerin
ülkemizi anafor gibi içine çektiği bir sürecide
beraberinde getirmiştir. Suriye hükümetine
karşı savaşan ÖSO’nun, El Nusra vb. cihatçı
çetelerden oluştuğu IŞİD kurulana kadar
da buradaki unsurların ÖSO içerisinde yer
aldıkları ve Türkiye’nin de bu gruplara her
türlü lojistik desteği sağladığı ülke ve dünya
kamuoyu tarafından bilinmektedir.
Suriye’ye Demokrasi Götürme
Sevdalılarının Gerçek Demokrasi
İle Karşılaştıklarında Ezberleri
Bozulmuştur
Rojova devrimi Cizîrê, Kobanê ve Efrin
kantonlarının bir araya gelmesi ile 8 Ağustos
2013 tarihinde ilan edilmiştir. Türkiye Suriye
sınırında yer alan bölgenin yaklaşık olarak 2
milyon nüfusu vardır. Bölgede yaşayan Kürt,
Arap, Süryani (Asuri, Keldani, ve Arami),
Türkmen ve Çeçen’lerin ortak mutabakatı ile
hazırlanan toplumsal sözleşme ile kurulan
demokratik özerk bölge yönetimleri;
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Din, dil, ırk, inanç, mezhep ve cinsiyet ayrımının
olmadığı, eşit ve ekolojik bir toplumda adalet,
özgürlük ve demokrasinin tesisi, demokratik to-

plum bileşenlerinin siyasi-ahlaki yapısıyla birlikte çoğulculu özgün ve ortak yaşam değerlerine
kavuşması, kadın haklarına saygı ve çocuk ile
kadınların haklarının kökleşmesi, savunma, öz
savunma, inançlara özgürlük ve saygı ilkelerine
dayanmaktadır.
Ortadoğu topraklarının etnik ve mezhepsel
çatışmalarla kan gölüne döndüğü bir süreçte,
adeta çölde bir vaha gibi karşımıza çıkan
Rojova devrimi emperyalistleri fena halde
ürkütmüş olacak ki, kendi elleri ile büyütüp bu
güne getirdikleri taşeronları IŞİD gibi barbar
bir örgütü Kobanê üzerine saldırtmışlardır.
Emperyalistler Ortadoğu’daki hesaplarını,
bölgede etnik ve inanç farklılıklarını körükleyerek yarattıkları iç çatışmalarla sürdürdüklerinden, Rojava devrimi ezberlerini bozmuştur.
Bölgede ne kadar kan o kadar petrol demektir.
Bölgede yaşananlar bir yandan uluslar arası silah tacirlerini zengin ederken, bir yandan da
farklı etnik kimlikler ve inanç grupları arasında
yaratılan düşmanlık halkların bir arada yaşam
iradesini ortadan kaldırmaktadır.
Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda...
Türkiye IŞİD’ı ilk olarak Arap Baharı
sonrasında Suriye’de çıkarılan iç savaş ile
tanıdı, IŞİD’lı barbarların her türlü lojistiği
Türkiye’den sağlanırken sözde Suriyeli
sığınmacıların kamplarında bu barbarlara askeri eğitim verilmekteydi. Hatırlanacağı üzere
Apaydın kampına muhalefet partilerinin mil-
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Şii-Türkmen katliamı yaptıkları bölgelerde Irak askerlAKP
bu saldırıyı telaşla yıllar önce dağılmış
bir örgütün üstüne atmaya çalıştığı halde
daha sonra ortaya çıkan belgeler ve telefon
dinlemeleri bu katliamı IŞİD’ın yaptığını ortaya koymuş, sonraki süreçlerde bizzat IŞİD
yayınladığı bir video ile saldırıyı üstlenmiştir.

Adana ve Hatay’da MİT’e ait tırlar durdurulmuş
insani yardım malzemesi taşıdığı iddia edilen
tırların ağzına kadar ağır silahlar ve askeri
malzemeyle dolu olduğu ve bu silahların IŞİD’lı
barbarların katliamlarında kullandıkları silahlar olduğu daha sonra da ortaya çıkmıştır.

Yakalanan tırlarla ilgili Efkan ALA bu tırların
Türkmenlere yardım taşıdığını söylemiş, Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin El-Abdullah ise “Türkmenlere yardım
getiren bir tır yok” diyerek bu iddiayı boşa
çıkarmıştır.
AKP’nin IŞİD’e desteği ve sempatisi ortadadır.
AKP’ye göre bu örgüt “öfkeli gençler kulübü”
veya “işkence etmeden öldüren bir örgüt” olarak
ifade edilmekkedir. Bu yaklaşımlarla IŞİD’ı aklamaya çalışan AKP, IŞİD’a yapılan eleştiriler
için ise islamafobi diyebilmektedir. IŞİD üzerinden tüm dünyada islamafobi yaratıldığı
tezini savunanlardan bu güne kadar bu barbarlara dönük ne bir eleştiri ne de pratik bir eylem gerçekleştirilmezken, IŞİD protestolarına
saldırmaktan geri durmamışlardır.
Ülkemizde IŞİD protestolarına müdahale
ederken “yaşasın IŞİD” sloganı atan, Rabia işareti yapan polisler, bu cesareti AKP
hükümetinden almaktadırlar.

Ya Barbarlık...
uSuriye’de yol kesip insanlara Sünni misin? Nusayri
mi? diye sorup, Nusayri olduklarını anladıklarını
oracıkta kurşuna dizenler,
uÖldürdükleri Suriyeli askerlerin ciğerlerini söküp
yiyenler, (Bu görüntüler bizzat IŞİD’lı barbarlar
tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılmıştır.)
uÖlümle birlikte 24-500 huriye veya gılmana, şarap
ırmaklarına ve sonsuz şehvet dünyasına ulaşacaklarına
inandırılanlar,
uŞii-Türkmen katliamı yaptıkları bölgelerde Irak
askerlerinin kelleleriyle futbol oynayanlar,
uIrak asker ve polislerinin kadınları ve kızları size
helaldir fetvası yayınlayanlar,
uEle geçirdikleri yerlerde kadınların sokağa çıkmasını
yasaklayanlar, esir aldıkları kadınları kurdukları köle
pazarlarında satanlar, evlerdeki her iki kızdan birinin
ve kocası üç ay eve gelmeyen kadınların IŞİD’a verilmesi
kuralını koyanlar...

Ya İnsanlık...
uOluşturulan Demokratik Özerk Bölge

Yönetimleri ile Kürdü, Türkmeni, Çerkezi,
Süryanisi, Arabı, her inançtan halkların
eşitlikçi bir modelde barış içinde kardeşçe
bir yaşam için,

uKadınların siyasi, toplumsal, ekonomik,

kültürel ve her türlü yaşam hakkını
güvence altına alınması için,

uBütün etnik, toplumsal, kültürel ve

ulusal oluşumların kendilerini kurumları
aracılığıyla ifade etmeleri için toplumsal
mutabakat, demokratik ve çoğulcu bir yapı
için,

uUlusal ve uluslararası barışa, Suriye’nin

sınırlarına ve insan haklarına saygılı bir
anlayışla, savundukları değerler için,
yaşlısı, genci, kadını, erkeği hep birlikte
DİRENENLER...

SESSİZLİK SAF TUTMAKTIR,
BİZİM SAFIMIZ İNSANLIKTIR!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
ve AKP İktidarına
Soruyoruz...
29 Ocak 2009 tarihinde
Davos’ta İsrail
Cumhurbaşkanına One
Minute Peres “siz öldürmeyi
çok iyi bilirsiniz” diyen
Cumhurbaşkanı Recep Tayip
Erdoğan, o tarihten bu yana
Türkiye’de kaç kişi öldürüldü?

?

İsrail’in Gazze’ye son yaptığı
müdahalede 2000’in üzerinde
Filistinli katledilirken kuru
söylem dışında somut olarak
hangi adımı attınız? İsrail
Devleti ile siyasi, ekonomik ve
askeri ilişkileri askıya almayı
hiç düşündünüz mü?
Suriye hükümetine karşı sözde
ılımlı muhalifleri Türkiye’de
askeri eğitime almaya bu kadar
hevesliyken, Filistin halkıyla
benzer bir dayanışma hiç
aklınızdan geçti mi?
Demokrasi olmayan Suriye’de,
Kobane’nin de içinde olduğu
Rojova bölgesinde oluşturulan
demokratik modele niçin sahip
çıkmıyorsunuz?
Suriye’ye demokrasi
götürmek için yola çıktığınız
Sudi Arabistan, Katar vb.
ülkelerin şeyhlikle, krallıkla
yönetildiğinin farkında
mısınız?
Ortadoğu’da mezhepçi savaş
politikalarınızın sonucu olarak
ülkemize göç etmek zorunda
kalan milyonlarca mülteciye
kapıları açmak ama onları yok
saymak, linçe uğramasına göz
yummak ve ucuz emek olarak
kullanmak nasıl bir kucak
açmaktır?

TÜRKİYE’NİN YENİSİ DE
ESKİSİ DE AYNI...
12 yıllık AKP iktidarında hızla muhafazakârlaşan Türkiye’de
AKP’nin devletleştiği ve rejimin tek adam rejimine dönüştüğü
ortadadır. Yasama, yürütme ve nihayet yargının da tek elde
toplanması ile tekçi anlayış giderek güçlenmektedir.
AKP’nin mezhepçi politikaları toplumda ayrıştırıcı bir rol
oynamakta, zorunlu din dersleri, türbanın orta öğretime kadar
girmesi, talep olmamasına rağmen birçok okulun imam hatiplere
dönüştürülmesi, öğrencilerin zorla bu okullara yerleştirilmeye
çalışılması vb. uygulamalarla ülkemizde yaratılan iklim, IŞİD
gibi örgütlerin bile taban bulmasına zemin hazırlamaktadır.
AKP bir yandan Türkiye için barış süreci derken, dışarıda
savaş çığırtkanlığı yapmakta, işine gelmediğinde barış
sürecinin karşısına radikal islamcı örgütleri, hatta IŞİD gibi eli
kanlı barbar çeteleri devreye sokarak ateşle oynamakta, ülkeyi
olası bir iç savaşa sürüklemektedir.
Kendi halkının demokratik taleplerini görmeyen AKP, önce
Gezi sürecinde ortaya çıkan milyonların özgürlük taleplerini
görmezden gelmiş, bu talepleri faşizan yöntemlerle bastırmaya
çalışmıştır. Dönemin Başbakanı Recep Tayip Erdoğan’ın o
dönem “destan yazdılar” dediği, “talimatı ben verdim” dediği
emniyet güçlerinin müdahalesiyle12 gencimiz katledilmiş,
yüzlerce kişi de yaralanmıştır.
Son olarak ülkemizde gerçekleşen IŞİD protestolarında
da yaşananlar farklı olmamıştır. Devreye IŞİD’ın yerli
işbirlikçilerinin de girmesiyle bazı bölgelerde linç girişimleri
yaşanmış, yaşanan saldırılarda 40 yurttaşımız hayatını
kaybetmiştir.
Bugün, Kobane’de Kürdüyle, Türkmeniyle Süryanisi, Çerkezi,
Arabıyla IŞİD barbarlığına karşı direniş devam etmektedir.
Ülkemizde IŞİD protestolerında yaşananlar, IŞİD’ın ülkemize
çok da uzak olmadığını göstermiş olup, gün “bana dokunmayan
yılan bin yıl yaşasın” değil, “hiç yaşamasın” günüdür.
AKP’nin ırkçı, mezhepçi politikalarına inat, ülkemizde ve
Ortadoğu’da barışı, kardeşliği, eşitliği, özgürlüğü, laikliği eksen
alan bir mücadeleyi büyütmek hepimizin görevi olmalıdır.
Soma’daki 301 işçiyi, her gün sokakta kadını, Gezide gençleri,
Kobane’de özgürlüğü, ülkede iki günde 40 yurttaşımızı
katleden zihniyet aynı zihniyettir.

Gün, emperyalizmin Ortadoğu’daki oyunlarını bozma günüdür!
Gün, ülkemizde ve Ortadoğu’da taşeronluğa soyunan AKP ve IŞİD’a karşı
mücadeleyi yükseltme günüdür!
GÜN DAYANIŞMA GÜNÜDÜR!
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