
11 Eylül’de dünya, ABD’nin New York ve Was-
hington kentlerinde, ABD emperyalizminin gü-
cünün sembolü olan Dünya Ticaret Merkezi ve
dünyada yürüyen bir dizi gerici-karfl›devrimci,
emperyalist savafl›n planlama ve yönetim mer-
kezi durumunda olan ABD ‘Savunma’ Bakanl›¤›
(Pentagon) binalar›na yönelen, kaç›r›lm›fl uçak-
larla gerçeklefltirilen intihar eylemleri ile sars›l-
d›. Sald›r›lar sonucu DTM’nin ikiz kuleleri yana-
rak çöktü, Pentagon’un bir bölümü yanarak
çöktü, bunlarla birlikte ABD emperyalizminin
yenilmezlik, güçlülük mitosu çöktü. Binlerce in-
san bu eylemler sonucu hayat›n› kaybetti. Bu-
gün dünyan›n birçok bölgesinde yaflanan geri-
ci-karfl› devrimci savafllar, bu savafllar›n insan-
lar için getirdi¤i felaketler medyatik bir tarzda
ABD emperyalizminin iki büyük metropolüne,
New York ve Washington sokaklar›na, medya
üzerinden bütün dünyaya tafl›nd›.

Emperyalist efendiler aç›s›ndan bu eylemler
ezilen halklara ve tüm emekçilere karfl› yönele-
cek yeni sald›r›lar›n bahanesi yap›ld›, yap›l›yor,
yap›lacak.

11 Eylül’den bu yana bütün emperyalist ve ge-
rici medya üzerinden bir temel düflünce insan-
lar›n beynine kaz›n›yor:

Terörizm bütün insanl›¤›n yeni belas› ve bafl
düflman›d›r! Teröristler özgür ve demokratik
sistemin düflman›d›rlar ve özgürlü¤ün ve de-
mokrasinin nimetlerinden, aç›kl›¤›ndan, hoflgö-
rüsünden yararlanarak onu ortadan kald›rmaya
çal›flmaktad›rlar. Terörizm insanl›k d›fl›d›r. Yal-
n›zca terör eylemlerini gerçeklefltirenler de¤il,
onlar› hakl› gören ve gösterenler; teröristlere
yard›m edenler, onlar› bar›nd›ranlar vb. de suç-

ludur. Bundan böyle terörizme karfl› topyekün
sald›r›lacakt›r! Sorun burda art›k insanl›¤›n ve
uygarl›¤›n ortak de¤erlerinin, uygarl›k ve insan-
l›k düflmanlar›na karfl› ortaklafla savunulmas›-
d›r! Terörizm insanl›¤a karfl› savafl açm›flt›r!
fiimdi savafl hali söz konusudur! Bu savaflta ta-
rafs›zl›k vb. olamaz! 

Medya bütün gücüyle savafl k›flk›rt›c›l›¤› yap›-
yor.

NATO Konseyi, NATO kurulduktan bu yana ilk
kez NATO anlaflmas›n›n 5. maddesinde öngö-
rülen “Savunma Hali”nin ortaya ç›kt›¤› karar›n›
al›yor. Bunun anlam› flu: 11 Eylül’de ABD’deki
eylemlerin, NATO üyesi bir ülkeye (ABD’ye)
karfl› savafl ilan› oldu¤u kabul ediliyor. Bir NA-
TO üyesi ülkeye karfl› yönelen bir sald›r›, bütün
üyelere yap›lm›fl sald›r› olarak kabul ediliyor.
Bütün üye ülkeler, bu maddeye göre, sald›r›ya
u¤rayan ülkenin “savunma eylemlerine” istenen
her deste¤i vermekle yükümlendiriliyor. Yani
flimdi ABD emperyalizmi dünyan›n herhangi bir
yerinde, terörizme karfl› mücadele ad›na her-
hangi bir sald›r›ya giriflti¤inde, bütün NATO
üyeleri ona istedi¤i deste¤i vermekle yükümlü.

TC Baflbakan› Ecevit, D›fliflleri Bakan› Cem,
kraldan fazla kralc› “Üzerimize düfleni yapmaya
haz›r›z” aç›klamalar› yap›yorlar. Türkiye’deki
egemen s›n›flar ve medya, “Nihayet terörizmin
ne oldu¤unu anlad›n›z, biz demedik mi” hava-
s›nda, savafl k›flk›rt›c›l›¤›nda da flampiyonluk
yap›yorlar. Terörist-faflist MHP’nin bafl› Bahçeli,
11 Eylül’ün “Dünya terörizme karfl› mücadele
ve terör kurbanlar›yla dayan›flma günü ilan edil-
mesi” önerisi getiriyor! 

ABD emperyalistleri intikam, sars›lan prestijle-

“Terörizme Karfl› Mücadele” ad›na halklara karfl›
emperyalist sald›r›lar gündemde!

Emperyalist sald›r›lara karfl› ç›kal›m!

EMPERYAL‹ST SAVAfiA
HAYIR!



rini düzeltme ve son dönemde dünya hege-
monyas› dalafl›nda AB’ye karfl› yitirdikleri kimi
mevzileri yeniden ele geçirme peflinde. Onlar
flimdi bütün dünyan›n gözü önünde aç›kça “bir
vurufl de¤il, koordineli ve uzun süreli bir askeri
operasyon” olaca¤›n› aç›klad›klar› emperyalist
bir sald›r› savafl›n› ilan ederek haz›rl›yor. Pakis-
tan somutunda oldu¤u gibi, kendisine aç›k
destek sunma konusunda ikircikli davranmaya
kalkan tüm ülkeleri de “terörizme yard›m ve ya-
takl›k etmek”le suçlay›p sald›r› hedefleri aras›na
koyaca¤›n› ilan ediyor! Bütün ülkeleri kendi sa-
vafl›na destek vermeye zorluyor. ABD’nin ilan
etti¤i, NATO ülkelerinin kendilerini destekleme
yükümlülü¤ü alt›na soktuklar› savafl, gerçekte
ABD emperyalizminin dünya hegemonyas› da-
lafl›nda sars›lan prestijini düzeltme, patronun
kim oldu¤unu herkese bir kere daha gösterme
savafl› olacakt›r! Önümüzdeki k›sa dönem için-
de bafllat›lmas› için haz›rl›klar› hummal› bir bi-
çimde yürüyen bu savafl, halklar›n bafl›na
bombalar›n ya¤d›r›lmas› biçiminde, halklar›n
cezaland›r›lmas› biçiminde yürüyecektir. Sava-
fl›n ilk hedefi olarak, 11 Eylül eylemlerinden da-
ha ilk anda, elde hiçbir delil yokken bile sorum-
lu tutulan Usame Bin Ladin’in örgütü ve onu
bar›nd›rd›¤› söylenen Afganistan’daki Taliban
yönetimi seçilmifltir. CIA’n›n, revizyonist kamp›n
varl›¤› flartlar›nda ‘komünizme karfl› mücadele’
ad›na, ‘‹slamc› özgürlük savaflç›lar›’ olarak ye-
tifltirip destekledi¤i bu örgütler, sosyal-emper-
yalist Rusya çöktükten sonra ifllevlerini yitirmifl
ve kontrolden ç›km›flt›r. fiimdi bunlar art›k em-
peryalizm aç›s›ndan rahats›z edici düflman ör-
gütler haline gelmifltir. Emperyalizm kendi ya-
ratt›¤› canavarlar› yok etmeye yönelmektedir
flimdi. Bu yok etme operasyonunda Afganistan
halklar› sald›r›lar›n merkezinde olacak, en bü-
yük zarar› görecektir.

Bununla kal›nmayacakt›r. Bugünkü ortamda
ABD emperyalizmi, Orta Do¤u’yu kendi ç›karla-
r›na göre yeniden dizayn etme konusunda her
türlü avantaja sahiptir. Yapaca¤› tek fley vard›r: 

Askeri olarak sald›raca¤› ülkenin Usame Bin
Ladin’e yard›mc› oldu¤unu, terörizme karfl› ye-
terince mücadele etmedi¤ini, hatta destek verdi-
¤ini vb. iddia etmek! ‹srail gizli servisi Mossad,
daha flimdiden Saddam rejiminin Usame Bin La-
din’e destek verdi¤i konusunda belgeler oldu-
¤unu aç›kl›yor! 

Filistin’de Hamas, ‹slami Cihad, Hizbullah gibi
örgütlerin Usame Bin Ladin’le iliflkileri üzerine

her gün haberler yay›l›yor! Uzmanlar(!)a bu ko-
nularda aç›klamalar yapt›r›l›yor. Zaten genelde
“‹slamc› terör” ad› alt›nda, genelde ‹slam “kül-
türler aras› savafl”ta, Bat›n›n insani de¤erlerinin
düflman› olarak gösterilip, emperyalist ülke halk-
lar› ›rkç› temelde k›flk›rt›l›yor. Anda s›rada nüfu-
su ‹slam a¤›rl›kl› kimi ülkelere, yani bu ülkelerin
halklar›na karfl› aç›k emperyalist sald›r›lar var.
Bu sald›r›lar, di¤er ülkelerde emperyalizme flu
veya bu ölçüde karfl› ç›kan tüm muhaliflere, an-
da en baflta geliflen “Globalizasyon karfl›t›” ha-
reketlere karfl› sad›r›larla, ›rkç›l›¤›n geliflmesi,
yasalar›n sertlefltirilmesi, iç faflistleflmenin iler-
letilmesiyle paralel olarak geliflecektir. Türki-
ye/Kuzey Kürdistan’da biz “terörizme karfl›
mücadele” ad›na nelerin yap›ld›¤›n› çok iyi bili-
yoruz. 12 Eylül’ün 21. y›ldönümünü yafl›yoruz
bugün. “Terörizme karfl› mücadele” ülkelerimiz-
de halklara karfl› sald›r›lar›n yo¤unlaflt›r›lmas›-
n›n, demokratik haklar›n k›s›tlanmas›n›n, yarg›-
s›z infazlar›n, kitaplar›n toplan›p yak›lmas›n›n,
düflünen beyinlerin, konuflan dillerin susturul-
mas› giriflimlerinin, k›saca en yo¤un faflist terö-
rün kod ad›d›r. “Terörizme karfl› mücadele”
flimdi uluslararas› alanda, öncelikle seçilmifl ki-
mi ‹slam ülke halklar›na yönelecek emperyalist
sald›r› savafllar›n›n, emperyalist metropollerde
iç faflistleflmenin, ›rkç›l›¤›n azd›r›lmas›n›n kod
ad› konumundad›r.

Emperyalistler aç›s›ndan “terör” ve “terörizm”
gerçekte, kendi do¤rudan kontrolleri alt›nda ol-
mayan herkes, her hareket, herfleydir. Örne¤in
Filistin’de kendi iflgal alt›ndaki ülkesinde elli y›l-
d›r mülteci kamplar›nda sürünen Arap halk›n›n
iflgale karfl› ayaklanmas›, iflgalcilerin tank›na-
topuna karfl› elinde tafllarla sopalarla yürümesi
‘terör’dür, terörizmdir. 

Ya da Göteborg’da, Cenova’da emperyalist efen-
dilerin kendi aralar›nda dünyay› paylaflma görüfl-
meleri yürütenlere karfl› protestolar›n› dile getiren,
ve sald›ran polise karfl› militanca direnenler teröris-
tir, yapt›klar› terördür, terörizmdir. vb.

Bunun bilincinde olarak, terörizm ad›na em-
peryalistlerin giriflecekleri herhangi bir sald›r›-
n›n, o anda kime yönelirse yönelsin, sonuçta
gerçekte tüm halklara ve ezilenlere yöneldi¤i-
nin bilincinde olarak, haz›rlanan emperyalist
savafla ve tüm sald›r›lara karfl› ç›kmak tüm
emekçilerin, demokrasi, özgürlük, bar›fl taleple-
rini ciddiye alan tüm insanlar›n görevidir.

Terörizme karfl› mücadele, emperyalizme kar-
fl› mücadele olarak yürütülmek zorundad›r.



Emperyalist savafla hay›r!
Savafl haz›rl›klar›na hay›r!

Biz komünistler, hangi niyetle yap›l›rsa yap›l-
s›n, ayr›m yapmadan genifl kitleleri de hedefleri
içine alan askeri eylemleri, yanl›fl, amaca hiz-
met etmeyen eylem biçimleri olarak reddediyo-
ruz. Emperyalizme, faflizme, her türlü gericili¤e
karfl› mücadelede belirleyici olan, devrimin ger-
çek öznesi olan iflçi s›n›f›n›n ve emekçi y›¤›nla-
r›n devrim davas›na sahip ç›kmas›d›r. Emper-
yalizmi gerçekten y›kacak olan budur. Yoksa
ne kadar iyi planlan›rsa planlans›n, ne kadar iyi
gerçeklefltirilirse gerçeklefltirilsin, küçük örgütlü
gruplar›n kitlelerden kopuk, hatta onlar› da he-
defler içine alan eylemleri, sonuçta emperya-
listler taraf›ndan kullan›l›r, onlara yarar; en iyi
halde devrimci enerjinin yanl›fl alanlarda kulla-
n›lmas› anlam›na gelir. 11 Eylülde Washington
ve New York’ta gerçeklefltirilen eylemler de, ay-
r›m yapmadan adeta tüm Amerikal›lar› düflman
gören bir anlay›fl›n ürünü olarak gerçeklefltiri-
len, sonuçta emperyalizmin yeni sald›r›lar›na
bahane yap›lan yanl›fl eylemlerdir. (Bunlar› ya-
panlar›n ABD emperyalizmine darbe vurmak ni-
yetinden yola ç›k›yoruz.) 

Bu eylemlerde hayat›n› kaybeden binlerce in-
san, flimdi emperyalistler taraf›ndan yeni em-
peryalist sald›r›lar›n dolgu malzemesi olarak
kullan›l›yor.

Bütün emperyalist metropollerde ve bir dizi
ülkede yas ilan ediliyor! Terörizme karfl› gösteri-
ler düzenleniyor. vb.

Evet New York ve Washington eylemleri, kitle-
leri de hedefleri içine alan, insan hayat›na de-
¤er vermeyen, yanl›fl eylemlerdir. Ve bir dizi
insan›n samimiyetle bu eylemleri k›namas› anla-
fl›l›r bir fleydir. Fakat emperyalistlerin bunu yap-
mas› sahtekârl›kt›r. Her gün onbinlerce çocu-
¤un açl›ktan ölmesinden sorumlu olanlar, bu-
gün 1,5 milyar insan›n göç yollar›nda olmas›n-
dan sorumlu olanlar, dünyadaki tüm savafllarda
on milyonlarca insan›n ölmesinden, sakat kal-
mas›ndan sorumlu olup, bunlardan kâr edenler,
dünyada yaflama temellerinin tahrip edilmesi-
nin sorumlusu olanlar, dünyan›n bu en büyük

teröristleri, e¤er ç›k›p da “terör kurbanlar›” için
göz yafllar› dökerse, onlar›n döktükleri timsah
gözyafllar›d›r! 

New York ve Washington eylemleri, emperya-
list dünyada, ezilenlerin bir bölümünün çaresiz-
lik içinde, seslerini duyurabilmek için yanl›fl
eylem biçimlerini seçmesinin de bir ifadesidir.
Bu barbarca eylemi do¤uran, sonuçta evet em-
peryalizmin barbarl›¤›d›r! 

E¤er insanlar sesini duyurabilmek, protesto-
sunu dile getirebilmek için intihar eylemleri dü-
zenleme durumunda kal›yorsa, bu durumu
ortaya ç›karan düzen sorgulanmal›d›r. 

E¤er Filistin halk›n›n küçümsenmeyecek bir
bölümü, New York’ta binlerce insan›n cay›r ca-
y›r yanmas›n› sevinçle karfl›lama durumunday-
sa ve bu bir noktada gayet anlafl›l›r bir fleyse, o
zaman bu durumu üreten sistem sorgulanmak
zorundad›r.

Bu sistemin ad› emperyalizmdir. Bu sistem te-
rörcü ve barbar bir sistemdir. Bu sistem dünya-
y› ad›m ad›m barbarl›¤a sürüklemektedir. Bu
barbar sistem, kendi muhalifleri aras›nda da
kendini üreten barbarl›k biçimlerinin temel se-
bebidir. O sürekli olarak barbarl›k üretmektedir.

Çare bu sistemi bütün barbarl›¤› ile tarihin
çöplü¤üne gömmekte, çare sosyalizmdedir.

Rusya’da ve onun peyklerinde 50’li y›llar son-
ras›nda sosyalizm ad›na yaflanan yoz, sosyal-
emperyalist, sosyal-faflist düzen de¤il; Çin’de,
Kore’de, Küba’da bugün yafland›¤› söylenen
fley de¤il, gerçek sosyalizm! 

‹nsan›n insana kullu¤unun yok edildi¤i; sömü-
rünün yok edildi¤i; iflçilerin emekçilerin gerçek-
te ve do¤rudan iktidarda oldu¤u; her türlü milli
bask›n›n ve eflitsizli¤in ortadan kald›r›lm›fl oldu-
¤u; biyolojik ve ideolojik farkl›l›klar›n imtiyaz ve
bask› nedeni olmad›¤› bir düzen! 

Emperyalizmin gerçek alternatifi budur.
Bu alternatif er geç iflçilerin, emekçilerin elle-

riyle kurulacak, kazan›lacakt›r! 
Gelecek ya iflçi s›n›f›n›n ellerinde yo¤rulacak,

ya da gelecek olmayacakt›r! 
Ya Sosyalizm, Ya Barbarl›k içinde çöküfl! 

14 Eylül 2001

Bolflevik Parti/ Kuzey Kürdistan–Türkiye
Merkez Komitesi a.


