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Eme¤in özgürleflmesi ve Halklar›n ba¤›ms›zl›¤› için; 

Avrupa Birli¤i (AB), emperyalistler aras› pazar savafl›m›n›n bir sonucu olarak kuruldu. Avrupa Bir-
li¤i oluflturan üye ülkeler aras›nda esas rolü oynayan Fransa ve Almanya di¤er rakip blok(lar) karfl›-
s›nda (ABD, Rusya- Çin, Japonya v.s.) üstünlük elde edemeyince birli¤in genifllemesinde çare arad›-
lar. Birli¤e dahil edilen eski do¤u bloku ülkelerinin, kat›l›mlar›, birli¤i güçlendirmedi¤i gibi, giderek
daha çok sorun haline geldi. Bat› Avrupa ülkelerinde yo¤unlaflan sermayenin bir anda ücretlerin az
ödendi¤i, hammaddenin ucuz oldu¤u yeni kat›l›mc› ülkelere akmas›yla sorunlar büyümeye bafllad›.

Sayfa 3’de

EMPERYAL‹ZME VE 
EMPERYAL‹ST BLOK 
AB’YE HAYIR!

ADHK TAT‹L KAMPI 
BAfiARIYLA SONUÇLANDI!

Yaflam›m›zda her kesin ihtiyaç duydu¤u dinlenme dönemini birlikte bir
komün hayat› yafl›yarak geçirmek amac›yla, ‹spanyan›n Pals kentinde (Plat-
ja de Pals / camping INTER PALS) 16 Temmuz – 5 A¤ustos 2005 tarihle-
rinde (üç haftal›k) düzenled¤imiz ADHK Tatil Kamp›, tüm ADHK bile-
flenleri ve çevremizdeki demokrat, ilerici kesimlerin kat›l›m›yla kollektif ya-
flam ve birliktelik içinde baflar›yla sonuçland›. Kamp›m›za; toplam 152 kifli
kat›ld›. 11 kiflide dönem dönem kamp›m›z› ziyaret eden ziyaretçilerden olu-
fluyordu. Kamp›m›z› ziyaret edenleride dikkate ald›¤›m›zda, bu y›lki kampa
kat›l›m toplam say›m›z 163 dür. Tatil kamp›m›za kat›l›m bir önceki y›l›n
nerdeyse üç kat›na ç›km›flt›.                                     Sayfa 4-5’de

AB (Avrupa Birli¤i)
Nereden, nereye?

Bugün hala dünya
gündemini oluflturan
ana konulardan bir ta-
nesi durumunda olan,
AB'nin gidiflat›na iliflkin
olarak de¤erlendirme
ve bak›fl aç›lar› üst bo-
yuttad›r. AB'yi olufltu-
ran güçlerle birlikte,
bugünkü durumda ka-
t›lma e¤iliminde olan
yada, isteyen güçler ta-
raf›ndan, bu konu gün-
demde tutulmaya çal›-
s›lmaktad›rlar. AB'nin
gelece¤inden memnuni-
yet duyan, Reformist ve
Neo-Liberal ak›mlar›n
yan› s›ra, AB'cilerden
çok, AB'ci kesilenlerce
el üstünde tutularak
hayranl›k duyulmaktad›r.

Beyinlerin fevkalade dumura u¤rat›ld›¤›, gelecek umudunun köreltildigi bir ta-
rihsel süreçten geçiyor olmam›z›n  gerçekligi ile birlikte, sadece «birileri  evet der-
se olur, evet demezlerse, kimsenin bunu de¤istirme gücü  kalmam›flt›r» türünden
z›rval›klar›n hat safhaya ulaflt›¤›n›n alt›n› çizme durumundayiz. Gelece¤i, geleceksiz-
lefltirenlerin bu umutsuz vede emperyalistlerden medet bekleyen mant›klar›na ce-

vap olmak durumunday›z. Sayfa 2’de

Geliflmeler karfl›s›nda a¤›r sorumluluk ve tarih bilincimizin güçlü
sentezlenmesi göreviyle karfl› karfl›ya oldu¤umuz bu günkü süreçte ;
olay ve olgular›n çözümlenmesinde gerekli sorumluluk bilinciyle hare-
ket etmek durumunday›z.
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SORUMLULUK
B‹L‹NC‹

Büyük da¤ 
kartallar› 

ölümsüzdür!
Çeflitli ulus ve milliyetlerden iflçi ve emekçiler!

17'lerin açt›¤› meflakkatli yolda 
birleflelim! gelece¤imizi kazanal›m!

16-17 Haziran gecesi Türk devleti kafatasç› güçleriyle yeni bir katliam ger-

çeklefltirdi. Dersim/Ovac›k ilçesine ba¤li Mercan vadisinde gerçeklefltirilen bu

katliamda kullan›lan savafl araçlar›, teknik ve donan›m, faflist Türk Devletinin

katliamc›, kafatasç› gerçekli¤ini birkez daha kan›tlar durumdayd›. Bu ülkenin

ba¤›ms›zl›¤›n› ve bu ülke halklar›n›n özgür yaflama mücadelesine gönül vermifl

olan öncülerine karfl› nedenli bir pervas›zl›k içinde olduklar› çok daha iyi anla-

fl›lm›flt›r. 

Dili tutulmak istenen tarih, bütün aç›kl›¤›yla yeniden konuflma f›rsat›n› bul-

du. Art›k hiçbir yalan›n kendisini kan›tlama flans› kalmad›. Çünkü Ba¤›ms›zl›¤›n›

elde etmek isteyen bir ülkenin, özgürce yaflama talebinde bulunan bir halk›n,

cins, ›rk, ulus, milliyet ve dini inanç fark› gözetmeksizin, halklar›m›z›n yi¤it ve bir

anan›n ak sütü kadar temiz evlatlar› bir arada bulunuyor ve bu ülkenin kaderi-

ni de¤ifltirmek üzere çözüm aray›fllar›nda bulunuyorlard›. Türkiye ve Kuzey Kür-

distan'›n her vilayetinden, her milliyetten oluflan bu da¤ yürekliler, faflist ordu-

nun gece düzenledi¤i hava bombard›man› sonucu, canlar›n› halklar›m›z›n kurtu-

lufl mücadelesine, HALK SAVAfiINA FEDA ettiler.
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Bugün hala dünya gündemini olufltu-
ran ana konulardan bir tanesi durumun-
da olan, AB'nin gidiflat›na iliflkin olarak
de¤erlendirme ve bak›fl aç›lar› üst boyut-
tad›r. AB'yi oluflturan güçlerle birlikte,
bugünkü durumda kat›lma e¤iliminde
olan yada, isteyen güçler taraf›ndan, bu
konu gündemde tutulmaya çal›s›lmakta-
d›rlar. AB'nin gelece¤inden memnuniyet
duyan, Reformist ve Neo-Liberal ak›mla-
r›n yan› s›ra, AB'cilerden çok, AB'ci kesi-
lenlerce el üstünde tutularak hayranl›k
duyulmaktad›r.

Beyinlerin fevkalade dumura u¤rat›l-
d›¤›, gelecek umudunun köreltildigi bir
tarihsel süreçten geçiyor olmam›z›n  ger-
çekligi ile birlikte, sadece «birileri  evet
derse olur, evet demezlerse, kimsenin
bunu de¤istirme gücü  kalmam›flt›r» tü-
ründen z›rval›klar›n hat safhaya ulaflt›¤›-
n›n alt›n› çizme durumundayiz. Gelece¤i,
geleceksizlefltirenlerin bu umutsuz vede
emperyalistlerden medet bekleyen man-
t›klar›na cevap olmak durumunday›z.

Konu ba¤lam›nda esas olarak iki nok-
tay› önemle belirtmek gerekiyor . Bunlar-
dan birincisi ; herfleyden önce, AB olarak
tabir edilen «birli¤i» oluflturan etkeni iyi
anlamak gerekiyor. Ïkincisi, AB'yi yara-
tan bu serüvenin ad›n› etti¤imiz Refor-
mist ve Neo-Liberal ak›mlar› neden bu
kadar heyecanland›rd›¤›na aç›kl›k getire-
rek meselenin anlafl›lmas›n› sa¤lama
yard›m›nda bulunal›m.

Son süreçle birlikte giderek daha çok
geniflleme plan›n›da önüne proje olarak
koyan Avrupa Birli¤i denilen Emperyalist
blokun ; Emperyalist güçler aras›nda öte-
den beri süre gelen Pazar rekabetinin,
sermaye ihrac› yoluyla alan hakimiyetini
kurma girifliminin zorunlu sonucu ola-

rak, birinin, di¤erinin etki alan›n› daralt-
ma ve bütün pazarlar üzerinde tek yanl›
olarak etki gücünü sa¤laman›n « zorun-
lu » sonucu, böylesi bir oluflumun yara-
t›lmas›na ihtiyaç duymufllard›r. Özellikle
dünya pazarlar›n›n ve yetki etiketini elin-
de bulundurma h›rs›na bürünen ABD
emperyalistlerinin varl›¤› karfl›s›nda,
kendilerininde bir güç olduklar›n› kabul
ettirmeyi hedefliyen bir Emperyalist-Ka-
pitalist birlik olarak ezilenlerin karfl›s›-
na ç›kmaktad›r. 

Mevcut durumda, birli¤e üye olan ül-
kelerin say›s› gözönüne al›nd›¤›nda, çe-
liflkili ve çatiflmal› olma durumuna ra¤-
men, böylesine bir bloku yukar›da ifade
ettigimiz nedenlerden ötürü ayakta tut-
maktad›rlar. Zira ABD'nin etki gücü sa-
dece farkl› alanlarla s›n›rl› kalmay›p,
AB'yi oluflturan ülkeler üzerinde de etki
gücünü korudu¤undan, AB blokunun iç
çeliski ve çatiflmalar›n›n sürmesinde et-
kili olmaktad›r. 

Durum böyle olunca, her hangi bir
Avrupa ülkesinin bu koflullarda tek bafli-
na istikrarl› olmas›n›n kosullar› tama-
men zorlaflmaktad›r. Bu zorlanman›n
do¤al sonucu olarakta, varolan demok-
ratik hak güvenceleri günden güne orta-
dan kald›r›lmas›n›n yollar› denenmekte-
dir. Fransa'da sosyal reformlar, Alman-
ya'da agenda 2010 ve Hartz 4 gibi sosyal
y›k›m paketlerinin devreye konulmas›, «
sosyal devlet »teki y›k›m›n ad›m ad›m
kendisini hissettirdi¤inin göstergesidir.
Dolay›s›yla, di¤er üye ülkelerin Fransa
va Almanya'ya oranla istikrar vede eko-
nomik refah düzeylerinin daha gerilerde
oldu¤u gerçekli¤i düflünüldü¤ünde gele-
cek dönemi sorunsuz beklemek yanlifl
olacakt›r.

Aç›kt›r ki ; d›flar›dan bak›ld›¤inda ki-
mi çevreleri kendi etki kapsam› içine
alan bir AB ile karfl›laflmaktay›z. Bu an-
lamda tan›k oldu¤umuz  AB ve di¤er Em-
peryalist güçlerin iç dinamiklerini daha
yak›ndan incelemeye tabi tuttu¤umuzda
içi ile d›fl›n›n bir ve ayn› olmad›¤› ; bir bi-
riyle uyum içinde olmad›klar›n›n somut
gerçekliklerini halk kitlelerine kavrat›l-
mas› gerekmektedir. AB'yi kurtulufl  yo-
lu ( !) olarak gören ve kitlelere flirin gös-
terenlere ise Emperyalizmin yaflam ka-
rekterini vede varl›k sebebini irdeleme-
lerinin yolunu açma sorumlulu¤unu tafl›-
maktay›z. 

Giderek keskinleflen bloklar aras› re-
kabetin, gelecekte do¤uraca¤› olumsuz
sonuçlar› önlemenin en etkili araçlar›n-
dan biri olarak ; bu gün bir « terör » vur-
gusunun en canl› bir flekilde  yaparak,
kendi ç›karlar› do¤rultusunda sunni
gündemler oluflturuluyor. Kitlelerde  bi-
linç bulan›kl›¤› yaratma , gündemleri
carp›tmaya yönelik iken, bir di¤eri ise
gelece¤in yarat›c›s› durumunda olan
emekçi kitleleri oyalamay› ihmal etme-
den, sahte demokrasi anlay›fllar›n›n pas-
lanm›fl bir silaha döndü¤ünü vede uzuzn
vadede ifl göremiyece¤ini anlam›fl du-
rumdad›rlar. Bundan dolay› olacakki ; «
çözümün » Avrupa ordusunun oluflturul-
mas› gündeme getirilmifltir. 

Yukar›da da ifade etti¤imiz gibi, Av-
rupa Birli¤i(AB) bir çok alanda ipleri
ABD'ye kapt›r›rken, ayn› flekilde, Nato
içinde de ipleri ABD'ye kapt›rm›fl durum-
dad›rlar. ABD'nin kimi do¤u Avrupa ülke-
sini AB'ye dahil olmadan önce, Nato'ya
kat›lmalar›n›n sa¤lanmas›, ABD'nin bu
ülkeler üzerinden etki gücünü bu alan-
larda sa¤lama almay› amaçlam›fl olma-

s›ndand›r. Sonras›nda bu ülkelerden ki-
mileri ›rak iflgaline dahil edilerek, asker
göndermeleri sa¤lanm›flt›r. Görüldü¤ü
gibi, Halklar›n hakl› ve demokratik mü-
cadelelerinin engellenmesi noktas›nda
bir ortaklaflal›k kurulmufl ve ayn› telden
çal›p, ayn› dilden konuflurlarken, kendi
aralar›ndaki ç›kar dalafllar›n› gizlemeye
yetmemektedir. Her defas›nda bunlar
rahatl›kla ortaya ç›kmaktad›r.

Çözümsüzlük ve iç çeliflkiler devam
edip giderken, son olarak oluflturulan
AB Anayasas›n›n, referandum sonuçlar›
Fransa ve Hollanda da hay›r oyuyla yan›t
bulunca, birli¤in gelece¤i daha karma-
fl›k bir sürece girmifltir. Ancak flu andan
itibaren, Avrupal› Emperyalist güçler
aç›s›ndan yap›lacak baflka bir seçenekte
kalm›yor. Herfleye ra¤men, iç huzursuz-
luklar›n belli boyutlarda kendisi devam
ettirmifl olsada, birli¤in bu koflullarda
devam ettirilmesi tek ç›k›fl yolu olu ola-
rak de¤erlendirmektedirler. Ya Avrupa
birli¤i güçlendirilerek devam ettirilecek
ve bir flekilde rakip bloklar karflis›nda
vede onlar›n etki alan› içinde kalmamay›
baflaracak, yada tek tek etki alanlar›n›
yitirerek içerde kriz sürecinin derinlefl-
mesi dönemini yaflamayla yüz yüze kala-
caklard›r . Bunun korkusunu su an tüm
Avrupa ülkeleri yaflama durumundad›r-
lar. Bu korkunun sonucu olarak geliflti-
rilmek istenen yeni gündemler, al›nan
yeni güvenlik önlemleri, ç›kart›lan yeni
yasal düzenlemeler vs. bunun somut ka-
n›t› durumundad›r.               

Avrupa birli¤ine dahil edilen eski do-
¤u bloku ülkelerinde yarat›lan ucuz ifl
gücü avantaj›n› Bati Avrupa sermaye
gruplar›n›n iyi de¤erlendirmesiyle, bu
Pazar alanlar›na kayd›r›lan üretim po-
tansiyeli, geride iflsizlik oran›n›n artma-
s›na neden olmufltur. Anlafl›lan odurki ;
Avrupa'n›n flu anki kaderi, sermaye çev-
relerinin ç›kar ve kararlar›na ba¤l›d›r.
Kimi bat› Avrupa ülkelerinde s›n›rs›z
transfer edilen üretim araçlar›, ve eski
üretim alanlar›n›n yeni bölgelere kayd›-
r›lmas›yla, içerde giderek iflsizli¤in art-
mas› ve sosyal problemlerin  büyümesi-
ne neden olmufltur. Bunun yaratt›¤› kay-
g›lar›n fark›nda olarakta, Avrupa Emper-
yalist burjuvazisi göstermelikte olsa ki-
mi yasal engelleyici tedbirleri alma zo-
runda kalm›flt›r. Örne¤in ; baz› fabrikala-
r›n üretimlerini ucuz emek gücünün ol-
du¤u ülkelere kayd›rmalar›na karfl› iflçi-
lerin grevleri ve tepkilerine neden ol-
mufltur. Geliflen bu durumun ileride ya-
rataca¤› daha büyük kayg›lar› önlemek
amac›ylada olsa, bu yönlü tutum almak
zorunda b›rakm›flt›r. Ancak bu tav›r for-
malite olarak kalm›flt›r. Sonuçta serma-
ye sahiplerinin istem vede ç›karlar› neyi
emrediyorsa geçerli olan tav›r odur. Ya-
ni sonuçta ; iflverene, afl›r› kar ve ucuz ifl
gücü gerekti¤ine göre ve sistemde ken-
disi oldu¤una göre, o halde geçerli olan
karar kendisinindir. Ïstedi¤i an, istedi¤i
yere fabriky› tafl›ma hakk›na sahiptir.
Ïflçi ve emekçilerin engelleyici örgütlü
gücü oluflmad›¤› sürece böyle devam
edecektir.  

Avrupa Birli¤ine dahil edilme e¤ilimi
gösterilen ülke halklar›na flu mesajda
verilmek istenmifltir. Bunun arka plan›n-
da, Emperyyalizmi flirin gösterme tutu-
mudur. Halklar›n demokrasi mücadele-
lerini engelleyici faktör olarak ; kendile-
rini sorunsuz vede yaflan›l›r bir « de-
mokrasiye » sahip olduklar›n› kan›tla-

man›n manevras› ifllevini görmüfltür.
Bunun sonucu olarak bir yandan insan
ak›n› yaflan›rken, di¤er yandan sermaye
çevrelerinin de kendi sermayelerine da-
ha üst boyutta kar katmak üzere ülke d›-
fl›na ç›kmalar›n›nda zemini yarat›lm›flt›r.
Deyim yerinde ise, yine ekonomik ç›kar-
lar› bunu emretti¤i için, kendi egemen-
likleri alt›na alma hesab› olmufltur. Di-
¤er rakip güçlerden daha erken davran-
ma, esasta ise rusya'n›n denetimi d›fl›na
ç›karma politokas›n›n bir sonucu olarak
12'den birden 25 say›ya ç›kar›lm›flt›r.  

Bütün bu geliflmelerden sonra co¤-
rafik olarak bile bir avrupa ülkesi olm›-
yan Türkiyenin AB'ye dahil edilmesine
gelince : Yap›lan baz› araflt›rmalar›n so-
nucuna göre, halk›n %90'n› Avrupa birli-
¤inin ne anayasas›n› ve nede ne oldu¤u-
nu biliyor. Ancak önemli bir kesimi avru-
pa birligine girme e¤ilimindedir. Burda
sorun Avrupa Birli¤inin ne olup olmadi-
¤in› anlamak de¤il, sistemin çilesinden
kurtulmay› umut etti¤i için, bir flekilde
kurtulufl kap›s› olarak alg›lamaktad›r.
Ïflte buda gösteriyorki kitlelerin mevcut
sistemden hiçbir beklentisi kalmam›flt›r.
Çareyi AB'ye girmekte bulmaktad›r. Av-
rupa'n›n sorunsuz ve yaflan›l›r bir alan
olarak görmekte yada gösterilmektedir.
Ki gösteriliyor.

Böylece «Avrupa Birli¤ine girelim
belki düzeliriz» kayg›s›ndan baflka bir
fley de¤ildir. Türk devletinin mant›¤›da
budur. Bu beklenti içinde kitleleri kan-
d›rmaktad›r. Yar›-sömürge, ya›-feodal
sistemin içinde bocaland›¤› ç›kmaz› «
aflma » ad› alt›nda, Türkiye , Kuzey-Kür-
distan halklar›n›n gelecek umutlar›n› bir
yerlere endekslenerek,  « aflaca¤›z » ya-
lanlar›yla törpülemeye çal›flmaktad›r. 

Peki gerçekten Türkiye Avrupa Birli-
¤ine dahil edilecekmi ? Bunca demagojik
söylem ve aldatmacalardan sonra , bu
ülkeyi uzun tarihsel süreçte, hayali bir
beklenti içine sokarak halk›n umudunu
tümden tüketilmiyormu? Gazetemizin
bundan önceki say›lar›nda, konuya ilifl-
kin olarak geliflmeleri irdelemeye çal›fl-
t›k. Geliflmelerin ne yönde seyir izliyece-
¤ini, baz› avrupa birli¤i üyesi ülkelerin ;
özelliklede Almanya'n›n, Türkiyedeki ç›-
karlar›ndan ötürü tavizkar görünmeye
çal›flm›fl olmakla birlikte, Türkiye'yi ya-
k›n dönemde alma olas›l›¤› tamamen im-

kans›zd›r. Uzun vadede, yine Emperya-
listlerin kendi aralar›ndaki ç›kar iliflkile-
rinin do¤uraca¤› olas› durumlardan do-
lay›, evet deme zorunlulu¤u d›fl›nda, Tür-
kiye'nin AB'ye girmesi tamamen hayal-
den ibarettir. Ne varki Türk devleti, bu
durumun fark›nda olarak, uzun vadeye
yayd›¤› bir stratejik plan üzerinden kitle-
leri daha çok oyalama takti¤› güdüyor. 

Sonuç olarak; Emperyalist blok ça-
t›flmalar›n›n halklara kazandiraca¤› hiç-
bir fley yoktur. Sömürü, zulüm, açl›k, se-
falet ve katliamlardan baflka. Tabiki bun-
larda az fleyler de¤ildir. Bunlar› baflar-
makta bafll› bafl›na bir baflar›d›r. O muz-
zam özgürlük, demokrasi, insan haklar›
söylemlerinin d›fl›nda, hala çareyi yeni
ordular›n kurulmas›nda ar›yan, y›ll›k
bütçelerinin %30, 40'lara varan oran›n›
silah ve askeri harcamalara ay›ranlar›n
bütün bu söylemleri sahte ve aldatmaca-
dan ibarettir. Kitleleri kand›rman›n vede
oyalaman›n hesaplar› durumundad›r.
Halklar›n bilinçli vede örgütlü güçleri bu
durumun fark›nda olarak, sistem alter-
natifi politikalar›n› gelifltirip güçlendir-
mektedirler.

Yak›n tarihte, Türkiye'de Demokratik
Haklar Platformu taraf›ndan örgütlenen,
« özgür bir halk olmak ve ba¤›ms›z bir
ülkede yaflamak istiyoruz » kampanyas›
elbetteki bu aç›dan anlaml› vede önemli-
dir. Ülke özgülünde ele al›narak yürütü-
len bu kampanyan›n, sistemin dayatm›fl
oldu¤u, esir alma politikas›n› tan›m›ya-
rak, halk kitlelerine kendi geleceklerini
sahiplenmelerini aç›ktan dile getirmifl-
tir. Türkiye, Kuzey-Kürdistan gibi bir ül-
kede, özgürlük ve ba¤›ms›zl›k kavramla-
r› ; Emperyalist dayatma politikalar› ve
onlar›n yerli kuklalar›na karfl› somut ta-
lepleri içeren kavramlar durumundayd›.

Bu anlamda DHP taraf›ndan yürülen
kampanyay› benimsemifl ve destekledi-
¤imizi ilan etmifltik. Avrupa Demokratik
Haklar Konfederasyonu, Halklar›n De-
mokrasi vede özgürlük mücadeleleriyle
dayan›flma içinde bulunman›n gerekti¤i
bilincini tafl›yarak, kendi alan›nda bire
bir ayn› paralelde olmasada, özü itiba-
riyle ayn› hedefe yönelmifl, ayn› siyasal
birlikteli¤i paylaflan ancak kampanya bi-
çimi noktas›nda farkl› koflullar›n gerçek-
li¤inden ötürü, slogan›m›z farkl›l›k arz
etmifltir.

AB (Avrupa Birli¤i)
Nereden, nereye?

“Sosyal demokratlar›n” 
trajik sonu !

Alman tekelci burjuvazinin siyasal uzant›lar› SPD ve Ye-
fliller alttan gelen halk›n tepkisi sonucu di¤er düzen partile-
rin onay› ile genel seçimlere gitmektedirler. Alman ekonomi
ve siyasetindeki istikrars›zl›k ve bunal›m halk›n yaflant›s›n›
etkilemifl. AB'nin ortak para birimiyle zam ve akabinde SPD
ve Yeflillerin ç›kard›¤› yeni yasal de¤iflikliklerle Almanya'da
yaflayan ezilen halklar yoksullaflm›fl, iflsizlik 5 milyona ulafl-
m›flt›r. 

Hakim s›n›flar›n iste¤iyle yürürlü¤e koyulan  2010 agen-
das› yoksullar ve zenginler aras›nda derin uçurum açm›fl-
t›r.Büyük tekeller ise milyarlarca kar elde ederek sermayesi-
ni ifl gücünün ucuz oldu¤u ülkelere çekmifllerdir. 

Son dönemde uygulamaya koyduklar› Hartz IV ile iflsiz
olanlar› saat ücreti 1.50 Euro olmak üzere çal›flt›rmaya zor-
lam›flt›r. 

Siyasal planda da  yasal kanunlar› de¤ifltirerek emekçile-
rin yaflam standartlar›n›  her geçen gün daha da zorlaflt›rmak
istemektedirler. Terör yasalar›yla devrimci ve demokratik
kurumlar› da¤›tma ve ortadan kald›rma politikas› her geçen
gün daha da katmerleflerek yürürlü¤e konmaktad›r. Terörist
kimlerin oldu¤u, kimyasal silahlar›n ezilen halklar üzerine
hangi ülkelerin at›¤›, ve hangi ülkelerin insan haklar›n› sa-
vunma ad› alt›nda insan›n yaflam hakk›n› elinde ald›¤› daha-
s› teröristin kim oldu¤u iyi bilinmektedir. Geçti¤imiz gün-
lerde 17 devrimciyi, Tunceli Ovac›k ilçesinde kimyasal
bombalarla katleden T.C devletine silah ve leopart tanklar›
veren SPD ve yefliller hükümetidir. Terör ve terörizm bu de-
¤ilse nedir? Afganistan'da savafl alan›na askerlerini yollayan
keza bu hükümet de¤imlidir? Dünya hegomanyas›nda yeni
pazar için di¤er ülkelere askerlerini yollayarak ezilen halkla-
r›n mücadelesini bast›rmada rol oynayanlar keza SPD ve ye-
fliller hükümetidir.  

K›sacas› SPD ve yeflillerin oluflturdu¤u hükümet hakim
s›n›flar›n istemlerini benimseyen hükümet olmufl, halklar›n
kendi mücadelesi sonucu elde ettikleri demokratik,ekono-
mik haklar sendikalar›n sesiz kalmas›yla geri al›nm›flt›r. Öze-
likle yabanc›lar yasas›ndaki de¤ifliklik Almanya'da yaflayan
Türkiyeli ve Kuzey Kürdistan'l› emekçiler baflta olmak üze-

re göçmen ve yabanc›lar› zor durumda b›rakm›flt›r.
Alman halk› nezdinde gerçek karfl› devrimci yüzü görü-

nen hükümetin en son yenilgisi NRW de olmufltur. Halk
içinde teflhir olan SPD ve Yeflillerin yerine baflka düzen par-
tilerinin yer almas› hakim s›n›flar›n iste¤idir, bu da oluyor,
yani SPD'nin yerine CDU, CDS veya CDU,CSU, FDP hü-
kümetini oluflturmak.

Aç›kt›r ki; düzen partilerinde hangi parti parlamentoda
ço¤unlu¤u kazan›rsa kazans›n halk›n yaflant›s›nda fazla bir
de¤ifliklik olmayacakt›r. Çünkü bunlar büyük kapitalist te-
kel partileridir. 

Emekçi halklar kapitalist sisteme karfl› duracak  gücü
vard›r. Bu durufl Enternasyonal dayan›flma, enternasyonal
birlik ve beraberlikle sa¤lan›l›r.

Almanya'da yaflayan Türkiyeli Kuzey Kürdistan'l› emek-
çilerin seçimlerde kendi gelece¤ini belirlemede önemli güç
olma imkanlar› mevcuttur. Sermaye iktidar›na karfl› sosyalist
ideallerle, kapitalist sömürü ve bask›ya karfl› seçimlerde al-
ternatif durufluyla MLPD'nin aç›k listesini enternasyonal
dayan›flmayla desteklemek, burjuva partilerine karfl› alterna-
tif güç oluflturmak acil ve vazgeçilmezdir. 

MLPD aç›k listesinde ortaya konulan talepler desteklen-
meli ve sahip ç›k›lmal›d›r.  Özelikle seçimlerde önemli talep-
ler öne ç›kar›lmal› ve savunmal›d›r. Bunlar  Alman devleti-
nin d›fl ülkelerdeki askeri gücünün geri çekmesi, uluslar›n
kendi kader tay›n hakk›n›n savunulmas›, Türk devletine ve-
rilen silahlar ve leopart tanklar›n sat›fllar›n›n durdurulmas›.
‹çte  emekçilerin sosyal haklar›na yönelen 2010 agendas› ve
onun bir parças› olan Hartz IV yasas›n›n iptal edilmesi, Fa-
flist partilerin kapat›lmas›, Yabanc›lara özgü yap›lan yasan›n
geri çekilmesi, Ö¤renimin paras›z olmas› v.s talepler olmal›-
d›r.

Seçim sürecinde üstte dile getirdi¤imiz talepleri savuna-
rak, burjuva partilerin teflhir edilmesi,  Türkiye ve Kuzey
Kürdistan'da yap›lan katliamlar› Alman kamuoyuna da
aç›klama görev ve sorumluluklar›yla seçimlerde MLPD'nin
aç›k listesini destekliyoruz.

Yaflas›n Enternasyonal Dayan›flma
Kahrolsun Her Türden Gericilik

Almanya Demokraik Haklar Federasyon

Föderation für demokratische Rechte in Deutschland

E-Mail: adhf_almanya@hotmail.com

ALMAYA'da YAKLAfiAN SEÇ‹MLER
ve TAVRIMIZ

ADHF olarak seçimlerde MLPD aç›k listesini destekledi¤imizi kamuoyuna ilan ediyoruz.



Tart›flma  Konular› :
� Emperyalist bloklar aras› çeliflkinin gerçekli¤i ve geldi¤i aflama.
� ABD'nin yeni orta-do¤u plan› ve ‹srail - Türkiye iliflkileri, ve Kürt soru-

nu.
� AB (Avrupa Birli¤i) ve Türkiyenin AB'ye al›n›p al›nmamas› sorunu (3

Ekim müzakere tarihi)
� Türkiye AB'ye dahil edilecekmi? Bunun arka plan›ndaki gerçekler neler-

dir?
� Emperyalistlerin yeni Pazar alanlar› ve yeni dönemde olas› geliflmeler.
� Geliflen ulusal ve sosyal kurtulufl mücadelelerinin düzeyi ve meflrulu¤u.

17 Eylül Cumartesi · Zürich : • ADHK Temsilcisi • Ömer Levento¤lu
18 Eylül Pazar · Mulhouse : • ADHK Temsilcisi • Ömer Levento¤lu
17 Eylül Cumartesi · NRW : • ADHK Temsilcisi • Ömer Levento¤lu 
18 Eylül Pazar · Paris : • ADHK Temsilcisi • Ömer Levento¤lu
24 Eylül Cumartesi Viyana : • ADHK Temsilcisi • Ömer Levento¤lu
24 Eylül Cumartesi · Hannover : • ADHK Temsilcisi • Ömer Levento¤lu
25 Eylül Pazar · Stutgart : • ADHK Temsilcisi • Ömer Levento¤lu

(final)

ADHK 

(Avrupa Demokratik Haklar 

Konfederasyonu)

Genel Konseyi

3Haberler

Avrupa Birli¤i (AB), emperyalistler aras› pazar savafl›m›n›n bir sonucu
olarak kuruldu. Avrupa Birli¤i oluflturan üye ülkeler aras›nda esas rolü oy-
n›yan Fransa ve Almanya di¤er rakip blok(lar) karfl›s›nda (ABD, Rusya-
Çin, Japonya v.s.) üstünlük elde edemeyince birli¤in genifllemesinde çare
arad›lar. Birli¤e dahil edilen eski do¤u bloku ülkelerinin, kat›l›mlar›, birli¤i
güçlendirmedi¤i gibi, giderek daha çok sorun haline geldi. Bat› Avrupa ül-
kelerinde yo¤unlaflan sermayenin bir anda ücretlerin az ödendi¤i, hammad-
denin ucuz oldu¤u yeni kat›l›mc› ülkelere akmas›yla sorunlar büyümeye
bafllad›.

Çözümsüzlüklerin tehdit eder durumda olmas›n›n da pay› olmak kay-
d›yla, Türkiye gibi sömürge, yar› - sömürge,  yar› - feodal ülkeleri dahil et-
mek için yöntemler arad›lar. Halen bu gün, Türkiye'yi birli¤e dahil edip et-
meme konusunda içerde çok yönlü iç çeliflkiler yafl›yor olmalar›, AB emper-
yalist blok'unun ciddi sorunlarla karfl› karfl›ya oldu¤u gerçektir.

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu olarak, varl›k sebebimiz
olan emperyalist politikalar›n ve emperyalistler aras› bloklaflmadan kaynak-
l›, olarak yaflanan ve gelecekte yaflanacak olan olumsuzluklara sürekli par-
mak bast›k. Bunun içinde hakl› temelde geliflen tüm ulusal ve sosyal kurtu-
lufl mücadelerinin meflrutiyetini bu anlamda kabul gördük ve destekledik.

Blok çat›flmas›n›n gelecek süreçte , insanl›¤a ve do¤aya daha a¤›r tahri-
batlar yarataca¤›n› görmek durumunday›z. Rakip kutuplar›n sadece pazar
hakimiyetini sa¤lama amac›yla ç›karlar› gere¤i davrand›klar› için, Türkiye
gibi kukla rejimleri adeta parmak üzerinde oynatmaktad›rlar.

Çözüm halklar›n örgütlü mücadelesindedir !  ne AB, ne ABD ne di¤er-
leri ! Eme¤in özgürleflmesi, Halklar›n ba¤›ms›zl›¤› için ; Bütün ülkelerin ifl-
çileri ve ezilen halklar birleflin ! slogan› etraf›nda örgütlenme ça¤r›m›zd›r.

Bunun için Avrupa'n›n de¤iflik kentlerinde yapaca¤›m›z panellere tüm
devrimci demokrat, ayd›n kurum ve flahsiyetleri kat›lmaya, tart›flmaya ça¤›-
r›yoruz.

Eme¤in özgürleflmesi ve Halklar›n ba¤›ms›zl›¤› için; 

Emperyalizme ve Emperyalist
blok AB'ye Hay›r! Geliflmeler karfl›s›nda a¤›r sorumluluk ve tarih bilincimizin güçlü

sentezlenmesi göreviyle karfl› karfl›ya oldu¤umuz bu günkü süreçte ;
olay ve olgular›n çözümlenmesinde gerekli sorumluluk bilinciyle hare-
ket etmek durumunday›z.

Argümanlar ve pratik ad›mlar›m›z›n bir biriyle uyum içinde olmas›
gerekti¤ini bilerek, görev ve gelecek sürecin baflar›lmas› için yöntemde
netli¤in vede kararl›l›¤›n mutlak suretle bilince ç›kar›lmas›d›r.

Bu neden gereklidir? egemenlerin kan banyosundan hiç eksilmeden;
musluktan su akar gibi akmas›na sebeb olanlar›n halen, insanl›k nutuk-
lar› çekmeleri, faturay› baflka yerlere ç›karmada baflar›l› gözüküyorlar.
Nede olsa bir çok vahamet kan›ksan›r oldu. Ülkelermi iflgal edilmifl ; «Ne
yapabilirizki», sosyal haklarda ya¤mam› var? «Baflka türlü istikrar nasil
sa¤lan›r», «Toplumda iç huzursuzlukta art›flm› var»,  «Yabanc›lar, «te-
rör» örgütleri bunun sebebi»,  iflsizlik ülke gündeminden hiç kalkmam›fl
m›, yoksullaflma düzeyi sürekli art›flm› gösteriyor; fuhufl, yozlaflma, maf-
ya ülkelerin gündemini oluflturuyor gerçe¤inin sorumlusu sistem(ler)
olmuyor !

Evet do¤rusu egemenlerin yapt›klar› art›k kan›ksan›r oldu. Kitlelerde
hesap sorma bilinci, örgütlenme bilinci, helede kendi egemenlerine kar-
fl› ç›kma bilinci flu ya da bu gerekçeyle k›r›ld›, köreltildi. Uysal, karderci,
hesap sorma bilincinden al› konulmufl toplum / topluluklar yarat›l›yor /
yarat›lmak isteniyor.

Türkiye baflbakan› R. Tay›p ERDO⁄AN daha yak›n süre önce, küzey
Irak (Güney Kürdistan'a) gireriz diye meydan okuyordu. Yine ayn› Bafl-
bakan «Kürt sorunu yok, terör sorunu var» diyordu. 17 Haziran'da Mer-
can vadisinde katledilen 17 MKP önder kadro ve savaflç›s›n›n akabinde
birden söylemler de¤iflti, gündem de¤iflti. Birden yap›lan bu a¤›z de¤i-
flikli¤i tek bafl›na Erdo¤an'a m› ait? Buna hiç kimse ihtimal vermez. Bu
a¤›z de¤iflikli¤i gündeme getirenler ve uygulayanlar, neyin hesab› üze-
rinden buna gereksinim duydular.

ABD emperyalizminin Irak'a sald›r›rken ileri sürdü¤ü gerekçelerin
hiç birinin gerçek olmad›¤› olmad›¤› ortaya ç›kt›. Ancan yinede Irak ifl-
gal edildi. Her gün yaflanan direnifl ve  ölümler ile dünyan›n gözü önün-
de iflgal devam ediyor. Cebir zoruyla kendini kabul ettirmeye çal›flan
egemenler ; kitlelerin sorgulama gücünü zay›flatm›fl olmakla birlikte,
haks›z olana karfl› gelme bilincinden vede gücünden önemli oranda ko-
parm›flt›r.

Do¤al olarak sorular› ço¤altma  ve görev bilincini gelifltirmenin d›-
fl›nda baflkada bir çözüm kalm›yor. Y›llard›r iflgal alt›nda tutulan Filistin
topraklar›n› boflaltma karar› alan ‹srail siyonizmi on y›llard›r yaflatt›¤›
zulümün hesab›, türk devletinin kürt ulusuna yapt›¤› zulümlerin hesab›
orta yerde duruyor. Kimdir bunca kan›n sorumlusu ? ABD ve di¤er em-
peryalist güçler dün böyle istediler, bu gün ise böyle istiyorlar diye bun-
ca ac›y› halklara yaflatmak revam›yd› ? Bunun mücadelesini veren ve di-
rengenli¤ini gösterenler tarih karfl›s›nda bir kez daha hakl› ç›kmad›lar-
m› ?

Halklar›n özgürlük mücadelesini otuz küsür y›ld›r Türkiye ve Kuzey
Kürdistan'da bayraklaflt›ranlara flan olsun. Bu onurlu tarihi yaratanlar,
17 Haziran'da parçalanm›fl bedenleriyle kan›tlad›lar. Gelece¤in sahipsiz
olmad›¤›n›, emperyalizme ve yerli uflaklar›na karfl› demokrasi ve özgür-
lükler mücadelesinin bundan böylede kaç›n›lmaz oldu¤unu ö¤reterek
ölümsüzlefltiler. Bu tarihten ö¤renerek gelece¤i ad›ml›yaca¤›z.

SORUMLULUK
B‹L‹NC‹

Demokratik Gündem 
Gazetesinin çıkarılması

Bir süredir yayını durdurulan Gazetenin yeniden çıkarılmasına
karar verildi. Bunun için yazı kurulu güçlendirildi. Eylül ayının ilk
haftasında çıkması için planlama yapıldı. Gazetenin bundan böyle
düzenli çıkabilmesinin detayları üzerinde öneri ve düflünceler belir-
tildi. 

Çıkan sonuca göre, genel da¤ıtım, yazı, haber ve daha genifl oku-
yucu çevreye ulaflma olanaklarının yaratılması gibi konularda
de¤erlendirmeler yapan genel konsey; bölgelerde temsilcilerin
oluflturulması gibi önemli noktalarda somut belirlemeler üzerinde
somut önerilerde bulundu. Ïki ayda bir çıkarılan gazetenin süreç
içinde ayda bir çıkarılması hedeflenmektedir. Kitle derneklerimize
bu açıdan büyük sorumluluklar düflüyor. Her derne¤imiz birer ha-
ber ajansı gibi davranmalır. Gazetenin geliflip güçlenmesi, kurum-
larımızın gösterece¤i çaba vede duyarlılı¤a ba¤lıdır. 

Federasyonlarımızın bulundu¤u ülkelerde, federasyonların yetki
ve sorumlulu¤u daha büyüktür. Her federasyonumuz, kendi bulun-
dukları ülkedeki geliflmeleri sürekli takip etmeli ve düzenli olarak
gazeteyi beslemelidirler. Bunun için “Federasyonlardan sayfasının”
haber, yazı ve de¤erlendirmeler tamamen federasyonlarımıza aittir.

Aynı flekilde, Gençlik ve kadın sayfaları, kültür sanat sayfası, ku-
rumlarımıza ait sayfalar oldu¤undan, her kurum kendisine ayrılan
sayfayı de¤erlendirmeli vede beslemelidir.

ADHK Genel Konseyi
3. Toplantı Sonuçları

13 A¤ustos 2005

Osmanl› gelene¤ini sürdüren Türkiye Cumhuri-
yeti tarihinde, katliam, bask›, vahflet ve soyk›r›mlar
çokça mevcuttur. Bunlar›n en vahfli ve ac›mas›zla-
r›ndan biri, Ermeni ulusuna uygulad›klar› soyk›r›m-
d›r. 1908'de Jön Türk devrimiyle bafllayan, 1915'de
t›rmand›r›lan katliam, 1922'ye kadar ac›mas›zca
sürmüfltür. ‹ttihat ve Terakki döneminde bafllayan
ve Ermeni ve gayri-Müslimlere karfl› fliddete dönü-
flen pan-Türkizm, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de
katliamc›l›¤›n›n arka plan›n› oluflturmaktad›r.

1915'de milyonlarca Ermeni topluca öldürül-
müfl, çoluk çocuk, genç, yafll›, kad›n, erkek gözet-
meden sürgün edilmifltir. Katliamdan sa¤ kurtulan-
lar›n ço¤u di¤er ülkelere s›¤›n›rken, bir bölümü ise
Kuzey Kürdistan'da kimliklerini gizleyerek yafla-
m›fllard›r. Türk devletinin Türk flovenizmi ve Erme-
ni düflmanl›¤› bugün de devam etmekte ve gerçek
d›fl› bilgilerle Türkler Ermenilere karfl› k›flk›rt›la-
rak halklar aras›nda düflmanl›k körüklenmeye ça-
l›fl›lmaktad›r.

Ermeni soyk›r›m›n›n 90. y›l›nda baz› Avrupa
devletleri taraf›ndan Avrupa parlamentosunda Er-
meni soyk›r›m›n›n tan›nmas› yönlü giriflimlerle

soyk›r›m tekrar güncel bir tart›flma konusu oldu.
Osmanl›n›n iktisadi, sosyal geliflmesi üzerinde poli-
tikay› ve devlet gelene¤ini sürdüren Türk devleti,
Türkiye-Kuzey Kürdistan'daki ezilen uluslara ve
milliyetlere uygulad›¤› bask›, katliam ve vahfleti sa-
vunmakta Avrupa nezdinde s›k›flm›fl olsa da soyk›-
r›m gerçe¤ini inkar etmektedir. Soyk›r›m› kabul et-
memek için Osmanl› arflivlerini ba¤›ms›z araflt›r-
mac›lara açmay› reddederlerken, çözüm önerisi
olarak gene resmi tarihi, yani tarih çarp›t›c›l›¤›n›
dayatmaktad›rlar.

Bununla beraber, Avrupa Birli¤i emperyalistle-
rinin Ermeni soyk›r›m›n› tan›ma istemi, apaç›k tim-
sah göz yafllar›d›r. O dönemin politik koflullar› iti-
bariyle Ermeni soyk›r›m›na bir k›sm› aç›k destek
veren, bir k›sm› da buna göz yuman Avrupal› em-
peryalistler bugünkü politik ç›karlar› gerektirdi¤i
için sorunu yeniden gündemlefltirmekte ve bunu
Türkiye-Kuzey Kürdistan› sömürgelefltirme politika-
lar›na alet etmek istemekteler. Di¤er yandan bu
politikalar›yla halen Rus emperyalizminin büyük
oranda etkisinde olan Ermenistan pazarlar›na gir-
mek için Ermeni lobilerine flirin gözükmeye çal›fl-

maktalar. 

Her ulus ve milliyetten iflçi ve emekçiler, em-

peryalistlerin oyunlar›na karfl› uyan›k olmal›d›rlar.

Ezilen halklar›n ve ezilen uluslar›n u¤rad›klar› zu-

lüm ve katliamlara karfl› gerçek bir halklar›n kar-

deflli¤i ve uluslararas› dayan›flma fliar›yla hareket

edecek olanlar emperyalistler ya da uflaklar› de¤il

bizzat ezilen halklar ve ezilen uluslard›r.

Tarihteki tüm katliam ve soyk›r›mlara karfl›

olan konfederasyonumuz, bu bilinçle Türkiye-Kuzey

Kürdistan'da Ermenilerin maruz kald›¤› soyk›r›m›

da unutmayacak ve unutturmayacakt›r. Bununla

beraber, emperyalistlerin Ermeni soyk›r›m›n› ma-

nivela ederek suni bir ulusal çeliflki, halklar aras›

düflmanl›k yaratarak yeni pazar sorunu yaratma

oyununa da göz yummayacakt›r. 

Bu soyk›r›m ve Ermenilerin u¤rad›¤› tarihi hak-

s›zl›¤› her f›rsatta gündeme getirirken, fliar›m›z ve

çözüm perspektifimiz nettir:

Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i! 

Kahrolsun Milli Zulüm!

Kahrolsun Emperyalizm ve uflaklar›! 

Tüm Uluslar için Tam Hak Eflitli¤i!

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

90. Y›l›nda Ermeni Soyk›r›m›n› K›n›yoruz!
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Yaflam›m›zda her kesin ihtiyaç duy-
du¤u dinlenme dönemini birlikte bir
komün hayat› yafl›yarak geçirmek ama-
c›yla, ‹spanyan›n Pals kentinde (Platja
de Pals / camping INTER PALS) 16
Temmuz – 5 A¤ustos 2005 tarihlerinde
(üç haftal›k) düzenled¤imiz ADHK Ta-
til Kamp›, tüm ADHK bileflenleri ve
çevremizdeki demokrat, ilerici kesimle-
rin kat›l›m›yla kollektif yaflam ve birlik-
telik içinde baflar›yla sonuçland›. Kam-
p›m›za; toplam 152 kifli kat›ld›. 11 kifli-
de dönem dönem kamp›m›z› ziyaret
eden ziyaretçilerden olufluyordu. Kam-
p›m›z› ziyaret edenleride dikkate ald›¤›-
m›zda, bu y›lki kampa kat›l›m toplam
say›m›z 163 dür. Tatil kamp›m›za kat›-
l›m bir önceki y›l›n nerdeyse üç kat›na
ç›km›flt›.

Konfedarasyonumuz ADHK Genel
Konseyi taraf›nda oluflturulan Merkezi
Kamp Komitesi, kamp öncesi haz›rl›kla-
r›n›, ç›kard›¤› materyalleri (Afifl, el ilan›,
iki adet genelge, yol güzergah›, kamp
yerinin tan›t›m› için broflür vb.) bütün
federasyon, dernek ve komitelere iletti.
Kamp komitesi, kamp›n duyurusu, da-
ha genifl kesimin kat›l›m›n›n sa¤lanma-
s›, kamp yerinin ihtiyaçlar›n›n haz›rlan-
mas›, ulafl›m sorunun çözülmesi, yani
k›sacas›, kamp›n bütün haz›rl›klar› ta-
mamland›. 

Kamp faaliyetimiz sürdü¤ü süreçte,
17 Haziran’da 17 Komünist önder,
kadro ve savaflç›n›n Dersim’de flehit
düflmesi, ADHK çevresi, ve bütün hal-
k›m›z› oldu¤u gibi bizi, kamp komitesi-
ni derin bir üzüntüye bo¤mufl ve kam-
p›n yap›l›p/yap›lmayaca¤› noktas›nda
bir dönem belirsizlik yafland›. fiehit dü-
flen yoldafllar, Türkiye ve Kuzey-Kürdis-
tan devrimi aç›s›nda büyük bir önem
arz ediyordu. fiehit düflen yoldafllar›n
önemli bir k›sm›, yurt d›fl›ndaki devrim-
ci, demokrat ve ADHK kitlesi taraf›n-
dan yak›nen tan›n›yorlard›. Bu yoldaflla-
r›n içinde bir kaç taneside do¤rudan bu
alanda faaliyet yürütüyordu. Berna ÜN-
SAL yoldafl ADHK Genel Konsey üyesi
idi. Bir y›l önceki tatil kamp›m›za kat›l-
m›flt› ve kamp komitesinde görev alm›fl-
t›. Berna yoldafl flehit düflmesiydi, bu y›l-
ki tatil kamp›m›zdada bizlerle birlikte
olacakt›. Çünkü kamp›n örgtlenmesi ve
gerçekleflmesini en çok isteyenlerden bi-
ride o idi. Kamp örgütlenmesi aflama-
s›nda, beklemedi¤imiz ve bir türülü ka-
bullenemedi¤imiz, bizleri derinde sarsan

bu sorunu (kamp›n yap›l›p/yap›lmama-
s› baz›nda) tart›flt›k. Sonuçta do¤ru
olan; yas tutup, geri çekilmek, faaliyetle-
ri ertelemek veya ask›ya almak de¤il, ak-
sine, flehit yoldafllara en iyi ba¤l›l›¤›n,
onlar›n takipçisi olmak, mücadelelerini

devam ettirmek, düflmana inat daha
güçlü performansla görev ve faaliyetleri-
mize sar›lmakt›r. Görevlerimizi en iyi

bir flekilde icra etmek ve pratikte bunu
uygun vaziyet almakt›r. Konfederasyo-
numuzda bu anlay›flla, kurumlar›m›z›n
önüne koydu¤u bütün faaliyetleri, ak-
satmadan, ertelemeden, bunlar› en iyi
bir flekilde yerine getirmek için do¤ru

olan bir tutum ald›. Kamp faaliyetide
görevlerimiz aras›nda idi. Bu faaliyeti-
miz, iyi bir flekilde yerine getirildi. Yine
bu faaliyetimizin kendisi içinde, flehit
düflen 17 yoldafl an›ld› ve onlara iliflkin
çeflitli konuflmalar, tart›flmalarda yürü-
tüldü. Buda kamp›m›z›n olumlu olan
yanlar›ndan biriydi.  

Uzun bir aradan sonra bu y›l ikinci-
sini grçeklefltirdi¤imiz tatil kamp›m›z
esas olarak iki yönlü oldu. Bir yönüyle
kamp kat›l›mc›lar›n›n, zihinsel ve fizik-
sel olarak dinlenmek iken, ikinci yönü
ise, bu üç haftal›k süre içinde, kollektif
iliflki, yaflam, dayan›flma ve paylafl›m›
ö¤renmek ve en iyi bir flekilde yaflamak-
t›r. Tatil kamp›m›z boyunca, bu iki yö-
nün birbirini zay›flatmayacak, aksine
birbirlerini güçlendirecek tarzda ele al-
d›k. Kamp Komitesi olarak bu iki nok-
tada yo¤unlaflt›k. Kuflkusuzki, kamp ka-
t›l›mc›lar›n›nda destek ve katk›lar› bu-
nun baflar›lmas› için oldukça önemli bir
etkendi. Kamp›m›z; bencili¤e, bireysel-
li¤e, önemli ölçüde yabanc› oldu. Bura-
s› bizler aç›s›nda k›sa da olsa bir s›nav
niteli¤indeydi. Birlikte, yani kollektif
yedik, e¤lendik ve dinlendik. Bizler aç›-
s›nda önemli bir s›navd›. Ve bu s›nav
baflarl› bir flekilde sonuçland›.

Bir önceki yaz tatilinide yine ayn›
yerde geçirmifltik. Kamp komitesi ve
kamp kat›l›mc›lar›n›n ortak çaba ve öz-
verisiyle kamp›m›z baflar›l› bir flekilde
sonuçlanm›flt›. Uzun bir aradan sonra
ilk kez yaflanan böylesi bir kollektif yafla-
m› pratikte olumulu bir tarzda sonuç-
land›rmak kuflkusuzki baflar›d›r. Geçen
y›lki tecrübedende ö¤renerek, bu tatil
kamp›m›z› daha iyi, sa¤l›kl› ve kollektif
bir birliktelik içinde sonuçland›rd›k.  

Kamp Komitesince haz›rlanan
kamp program›, herhangi bir aksama ol-
madan tümüyle baflar›l› bir flekilde uy-
guland›. Kampta çeflitli yar›flma ve tur-
nuvalar›n (futbol, voleybol, satranç ve
tavla) düzenlenmesi, kampta dönem dö-
nem akflamlar› müzik dinletisi yapmak,
Pals’a komflu kasabalara toplu geziler
düzenlemek, Andorra ve Barcelona gezi-
leri, bilgi yar›flmas›, akflamlar› sahilde

atefl etraf›nda toplu sohbet, kampta
günlük gazete ç›karmak, haftada bir
kamp kat›l›mc›lar› ile e¤lence, yine her
hafta kamp kat›l›mc›lar› ile kamp de¤er-
lendirilmesi, çocuklara yönelik çeflitli
e¤lence ve programlar, zaman zaman

tv’de film izlemek, Skeç, Tiyatro ve
pondomim gösterileri, kamp›m›z› kapa-
n›fl flöleni ile sonuçland›rmak. 

Bunlar önümüze koydu¤umuz faali-
yetlerdi.  Bunun d›fl›nda yine görevleri-
mizin aras›nda olan, kamp›m›zda kamp
sakinlerine, demokratik kitle kurumlar›-
m›z taraf›ndan üç ayr› seminer verildi. 

Bunlardan birincisi; DGH taraf›n-
dan „gençlik ve örgütlenmesi“ üzerine,
ilk seminerimiz. 

Seminer, genel olarak gençlik nedir,
çeflitli toplumsal koflullar içerisinde ya-
flayan gençli¤in karakterleri, s›n›f müca-
delesi içerisindeki gençli¤in rolü vb. flek-
linde seyir alarak devam etti. Semineri
sunan DGH temsilcisi konuflmalar›nda;
„Gençlik bafll› bafl›na bir s›n›f de¤ildir,
aksine farkl› sosyal s›n›flardan oluflan

kar›fl›k bir toplumsal tabakad›r. Dolay›-
s›yla gençlik, de¤iflik kültürlerin, ideolo-
jilerin ve düflüncelerin bütünüdür. Her
genç içinden ç›kt›¤› toplumsal s›n›f›n
karakteristik özelliklerini tafl›yor. Buna
ra¤men ortak yanlar›, yafl› itibariyle
araflt›rmac›, atik ve bilincinin geliflime
aç›k olmas›d›r.“

‹kincisi; ADHK taraf›ndan „S›n›f
mücadelesi ve yeni insan“ konul semi-
ner; 

Tatil kamp›m›z›n komün yaflam›n›n
etkili ortamlar›ndan biri olarak gördü-
¤ümüz fikirlerin tart›fl›lmas›n› içeren se-
minerlerimizden biri olan « S›n›f müca-
delesi ve yeni insan » konulu seminer,
kat›l›mc›lar›n, konuya iliflkin görüfl ve
önerileriyle baflar›yla sonuçland›.

ADHK’n›n demokratik mücadele
sorumluluklar›n›n bir parças› olarak
gerçeklefltirdi¤i tatil kamp›nda, gelecek
dönemde önüne koymufl oldu¤u plan ve
projelerin hayata geçirilmesinin  müm-
kün olabilmesi kapsam›nda önemsedi¤i
seminer ile bir konuya aç›kl›k kazand›r-
may› hedeflerken, ayn› zamanda, konu-
ya ba¤l› olarak, bu faaliyetlere daha aktif
destekleri kazand›rarak, s›n›f mücadele-
sinde taraf oldu¤u gerçekli¤inin bilince
ç›kar›lmas›n› tart›flmaya açm›flt›r.

Tart›flmada konu ba¤lam›nda de¤i-
flik biçimlerde de¤erlendirmeler ve öne-
riler sunulmufl olmas›na karfl›n, De-
mokratik kitle örgütü aç›s›ndan konu-
nun anlam› ve önemi daha iyi anlafl›l-
m›flt›r. S›n›f mücadelesi gerçekli¤i ve bu
mücadelede taraf durumunda olan ezi-
lenlerin kendi geleceklerini bilinçli sa-
hiplenerek, örgütlü bir güç durumuna
gelmesinin tarihi sorumlulu¤u karfl›s›n-
da baflar› elde edebilmesinin k›staslar›n-
dan olan yeni insan tipi olgusunun öne-
mi ortaya ç›km›flt›r.

Üçüncüsü; Demokratik Kad›n Ha-
reketi giriflimi taraf›ndan «genel olarak
kad›n sorunu » adl› seminer verildi. Se-
minerde özet olarak flunlar ifllendi;

«Binlerce y›ll›k bask› ve zulüm onu
edilgenli¤e pasifli¤e ve kifliliksizli¤e bo¤-
mufltur. Kad›n›n bunlardan kendisini
kurtarma mücadelesi do¤ru bir flekilde
ele al›namam›flt›r. Bugün, giriflim halin-
de olan ADHK´n›n DKH giriflimi bu-

nu hedeflemektedir. Kad›n›n kendisine
sahip ç›kmas› onu insan oldu¤u ve insa-
n›n kendisini örgütleme çabas›ndad›r.
Bunun yap›labilmesi ekonomik, siyasal
ve kültürel alanlardaki Kad›n›n karfl›
karfl›ya bulundu¤u  tüm sorunlar›n tes-
piti ve teflhiriyle olacakt›r. 

Bu anlamda ADHK´n›n DKH giri-
flimini teflviki bunu tepeden inme pers-
pektivler sunarak kad›nlar› örgütleme
gibi tarihsel bir yanl›fll›ktan kopararak
kad›n›n kendi örgütlenmesini kendisi-
nin yaratmas›n› savunmakta ve destekle-
mektedir. Çünkü kad›n tarihin tüm el-
zemliklerden kurtulman›n yolunu kendi
oluflturaca¤› örgütlülüklerde tart›flarak
kendini e¤iterek ve günün en acil sorun-
lar›na demokratik müdahalelerle çöze
çöze olacakt›r. Tarihsel çölleri olan, k›s-
kancl›k, dedikoduculuk, kendini be¤en-
mifllik, kibirlilik, erkekleflme, yeri geldi-
¤inde en iyi kölelik ve benzeri gibi ken-
disini gün getikçe yok eden al›flkanlik-
lardan kurtarman›n yolunu bulmal›d›r.
Kendisini birey yapma toplumun tüm
sorunlar› ve bunlar› kendi üzerindeki bi-
çimlemesini çözmek için ideolijik, siya-
sal, kültürel alanlarda kendini ifade et-
meyi baflarmas›n› sa¤lamakt›r. Sonuç
olarak kendi gücüne dayanmas›, kendi
gücüne güvenip onu aç›¤a ç›karmas›,
sa¤lam politik durufllar göstermesini he-
deflenmektedir. Çünkü kad›n binlerce
y›ld›r onu yok ederek yerlerin alt›na gö-
men sistemden, kendisini, yürütece¤i
kendi mücadelesiyle kopar›p alacakt›r.
Bu anlam›yla kad›n›n gücüne ve iradesi-
ne olan güveninden dolay› kutluyor ve
DKH´nin büyük baflar›lara imza ataca-
¤›na inan›yoruz. Çünkü biz örgütlene-
ce¤iz kararlar› biz alaca¤›z ve biz uygula-
yaca¤›z. Çünkü biz hiç bir zaman böyle
bir söz hakk› ve eylem hakk›m›z› kullan-
mad›k. Onu yaratmak bugün bizlere
düflüyor ve onu tüm gücümüzle yarat-
mal›y›z.»

Yine dönem dönem kamp yerinde
çeflitli konular üzerinde sohbet ve tart›fl-
malar, bazen akflamlar› sahilde atefl ya-
karak çeflitli konular üzernide tart›flma-
lar yürütmek vb. kamp›m›zda olumlu
siyasi bir ortam›n do¤mas›na vesile ol-
mufltur. 

Kamp›m›z›n düzenlenlenmesindeki
amaç iki yönlü idi. Birincisi kollektif ya-
flam, dayan›flma, ortak de¤erlerin öne ç›-
kar›lmas›, hoflgörülü bir ortam yarat›l-
mas›, komün yaflam›n›n k›sa bir deneyi-
mini yaflamak ve seminer, sohbet vb. ça-
l›flmalarla kampta canl› siyasi bir ortam
yaratmak idi. 

Ikincisi bir y›l›n yorgunlu¤unu gi-
dermek, fiziksel ve zihinsel olarak din-
lenmek, da¤›n›k ve tek tek tatil yapma
yerine, derli toplu insanlar›m›z› bir ara-
ya getirme, maddi olanaks›zl›klardan
dolay› tatil yapamayan çevremiz ve de-
mokrat kesimler için imkan ve olanaklar
yaratmak idi. Bu iki nokta, kamp›m›z›n
amaç ve hedefleriydi. Gerek kamp›m›-
z›n amaç ve hedefleri noktas›nda, gerek-
sede kamp komitesinin üç haftal›k süre
içinde önüne koydu¤u kamp program›
uygulamas› noktas›nda, baflar›l› oldu¤u-
muzu söyleyebiliriz. Kamp›n son günü
akflam›, kamp kat›l›mc›larla birlikte ya-

ADHK TAT‹L KAMPI

Kamp›m›z›n en olumlu yanlar›ndan birini oluflturan komün yafla-

m› üzerinde durmak oldukça önem arz ediyor. Deyim yerindeyse,

kapitalizmin bireycilik okyanusunda küçücük bir ada ve bu ada tüm

kuflat›lm›fll›¤›na ra¤men bir yaflam olana¤› sunuyor. Bunu kamp›n

ilk gününden bugüne ve son süreçte pratik olarak bir arada olup,

baflkalar›na karfl› bireyin sorumluluklar›n› yerine getirmesi ve bu-

nu yaparken bir dayan›flma içinde kendisini toplum içinde örgütle-

mesi, egemen s›n›flar›n çeflitli dillerde bir “düfl” oldu¤unu iddia et-

mesine ra¤men, bu kamp yaflam›nda, bir gerçe¤e dönüfltü. 

Ekonomik, kültürel, sosyal aç›dan farkl› konumlar›m›za ra¤men

hepimizin komün nöbetinde eflit flartlarda nöbet tutmas›nda ortak

masalarda ayn› yemeklere kafl›k sallan›p, ortak türkülerde yürekle-

rin buluflmas›, ortak düflüncelerimizin bunlar›n üzerinden ortak bir

yaflama dönüflmesi,”baflka bir dünya mümkün” iddias›na bizim cep-

hemizden küçük bir kan›t sunmufl oluyor. Öyleyse buradan gider-

ken, bu ortakl›¤›n tüm moral gücünü, bizi kuflatan bencil kapitalist

kuflatmaya karfl› bir silaha dönüfltürerek gitmeliyiz.

“Hep bana” c›l›¤› dayatan, toplumsal yanlar›m›z› her türlü araçla

afl›nd›ran ve sunduklar› orman kanunlar›na dayanan hayvani bir ya-

flam›, u¤runa onca bedenlerin ödendi¤i gelecek özgür dünyan›n bu-

günde yaflanan küçük bir örne¤i oldu. Ve bunu yaratan› ve yaflayan›

biz olduk.

Dolay›s›yla kamp komün yaflam›n›n kültürünü, kamp sonras› ya-

flamam›za tafl›mal›y›z. Bu külütürün gerçeklerine uyan bir duruflu

her zaman sa¤layarak sonuçta kapitalizmin tek tutarl› durmas› ve

onun er yada geç alt edip yenecek olan MLM ideolojisini ö¤renip ya-

flama geçirmeliyiz.

Son söz olarak; bu komün yaflam›, onu yer yüzünün cenneti hali-

ne getirecek olan MLM ideolojisini ö¤renmede bir DAVET‹YE’dir diyo-

ruz.

Komün Yaflam› Üzerine
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p›lan de¤erlendirme toplant›s›nda, gö-
rüfllerini belirten arkadafllar›n tümü, üç
haftal›k tatil kamp›m›z› baflar›l› olarak
görmüfltür. Kuflkusuzki bu baflar› yaln›z-
ca kamp komitesine ait de¤ildir. Kampa
kat›lan arkadafllar›n, kamp komitesinin
insiyatifine uymalar›, kamp program›
uygulamas›nda duyarl› davranmalar›,
kollektif yaflama ayak uydurmalar› ve
hoflgörülü olmalar›, dayan›flmac›, payla-
fl›mc› tav›rlar› kamp›m›z›n baflar›l› geç-
mesinde önemli bir etken olmufltur.
Dolay›s›yla baflar› hepimizindir. 

K›sada olsa hep birlikte komün ha-
yat›n›n ve kollektif yaflam›n abartma-
maks›z›n, üç hafta boyunca güzel bir ör-
ne¤ini sunduk. Kampta herhangi bir so-
run ç›kmamas›, gruplaflmalar›n olma-
mas›, kiflisel çeliflkilerin öne ç›kmamas›,
bireycilik de¤il, hep birlikte ortak de¤er-
lerin öne ç›kmas›, dayan›flmac› ve payla-
fl›mc› ruhun öne ç›km›fl olmas›, kamp›-
m›z›n baflar›l› geçmesinin kan›tlar›d›r. 

Bütün temennimiz, üç haftal›k süre
içerisinde yakalad›¤›m›z bu birlikteli¤i,
dayan›flmac› ve paylafl›mc› bu ruhu
ADHK’n›n yürüttü¤ü kampanyalarada
aktarmakt›r. Hep birlikte yaflad›klar›-
m›z, önümüzdeki süreçte yürütülecek
olan kampanyalarda, güçlü bir perfor-

mansla her arkadafl›n yer alaca¤›d›r. Bu-
na inan›yoruz.

Gelecek y›l düzenleyece¤imiz tatil
kamp›, bu y›l ç›kard›¤›m›z tecrübelerle,
daha baflar›l› bir kamp› örgütleyece¤imi-
ze ve yürütece¤imze inan›yoruz. Uzun
bir aradan sonra, konfederasyonumuz
ADHK taraf›ndan iki y›ld›r gerçeklefltir-
di¤i tatil kamplar›n›n baflar›l› geçmesi,

buna bir kan›tt›r. Gelecek y›l tatil kam-

p›nda buluflmak dile¤iyle …. 

ADHK Genel Konseyi

Merkezi Kamp Komitesi

�

Merhaba Dostlar, Arkadafllar!
Sonunda gelebildik iflte. Önce evden ayr›l›ncaya kadar flunu, bu-

nu unutmayal›m dedik, bavullar› teker teker aç›p kapatarak otobü-
se, arabalara bindik. Sonra yine bu bavullar› aç›p kapata, aç›p ka-
pata buraya kadar geldik. 

Geldik ama bu seferde çad›rlarm›z küçük geldi, kafl›klar›m›z ek-
sik, tabaklar çok olmus serzenifllerimizle çad›rlar›m›za yer bulduk,
ilk yemegimizide yedik. Afiyet olsun! Afiyet olsunda anneler tabak
kafl›k ellerinden, insanligin en güzel, en masum ama inan›lmaz fle-
kilde bir emekle, sevgiyle sarf edildigi çoçuklarm›z›n peflinde dolafl-
maktalar.

……….
Kutluyorum ve seviniyorum. Çünkü, günümüzün her aç›dan bi-

reyselleflme, rekabetin, insan›n insana yabanc›laflt›r›ld›¤› bu koflul-
larda, bizler bireyselleflme rekabetini ve bunun bizlerde yaflam bul-
mas›na hiç çaba harcamadan, kahkahalarla gülerek top oynayarak,
k›sacas›, eglenerek k›r›yoruz. Ohhh, iyide yap›yoruz. Çünkü bizler in-
san›z ve insan› insan yapan emegimizi bu sosyal iliflkilerimizle, yine
insana yani kendimize sunuyoruz. Bu tatilimiz boyunca bu iliflkileri-
miz, yani paylafl›m ve dayanflmam›z› bize kazand›racaklar›n› geri
döndügümüzde çok daha iyi anlayacag›z.

Hepimiz hofl geldik. Ve hepimize üç hafta boyunca bol bol kah-
kaha diliyorum.

Sevgilerle…

CIR CIR BÖCEG‹

�

„Burada geçirdi¤imiz günlerin de¤eri anlat›lsada bitmez. Öyleki
birbirimizi ilk defa görmemize ra¤men sanki uzun y›llard›r tan›fl›yor
gibi sevgi ile, sayg› ile ve hoflgörü ile sohbetler ettik.

Tabiki birbirimize çoktan al›flt›¤›m›z› ve birbirimizin  sorunlar›y-
la ilgilendi¤imizi söylüyorum. ‹nan›nki her insan›n olmak istedi¤i
do¤ada ve en önemlisi beraberce bir fleyleri üretmenin tad›nda ya-
fl›yoruz. Özlemlerin, sevgilerin, hasretlerin yo¤un oldu¤u ve bir za-
man diliminde onu aza indirgemek için hepimiz bir araday›z. Bunun
onuruylay›z. Yani buradaki her kesin böyle düflündü¤üne eminim!
K›sacas› güzel insanlar, yaflam›m›z çözemedi¤imiz flekilde çok k›-
sa... Öyle anlar olurki hayat›m›z› o anlar belirler. Ben derimki ve is-
terimki bu anlar›m›z› hep güzele dair, insanl›¤a dair kullanal›m. Bo-
fluna geçirece¤imiz hiç bir salisemiz yoktur. Gerçekten güzel insan-
lar... Sizleri yürek dolusu sevgimle selaml›yorum. Her do¤an günü-
müzede merhaba diyorum. Anlayaca¤›n›z, çocuk yüreklerinizi asla
ve asla terkedifllerle y›kmay›n derim. Umudunuzla kal›n.“

ZUHAL

Burada bulunan tüm dostlar›m›za
merhaba:

Öncelikle buraya gelip yerleflmeyle ilgili s›k›nt›lar›m›z› giderdik-
ten sonra hemen akl›mda flunu geçirdim. Böyle bir organize hede-
fine uygun olursa çok güzel olacak, ve iyiki olmufl, bizde gelmifliz.
Son dönemlerde  yaflanm›fl olan bizler için büyük önem tafl›yan ola-
y›n bizlerdeki etkisini abartmadan söylemek gerekirse yüregimizi
derin ac›tt›¤›,ve bunun etkisi ac›m›z› kat be kat bilincimizle bütün-
lefltirmekti ve yaflama daha kararl› sar›lmakt›r derim.

ADHK“nin düzenlemifl oldu¤u tatil kamp›n›n asl›nda içinde bir
çok güzellik tafl›m›fl olmas› burada olmam›z› daha anlaml› k›l›yor.
Örnek verirsek eksiklerimizin üstüne gidebilmek, bireyci yanlar›m›-
z› fark edip birbirimizi k›rmadan rencide etmeden anlat›p kapata-
bilmektir.

ZERE

Kampa dair
Dostlar......
Biz Aachen'dan ilk defa bu kampa kat›ld›k. fiu ana kadar ki göz-

lemlerimiz çok olumlu, hatta beklentilerimizin üzerinde. Pazar günü
yap›lan kamp de¤erelendirmesinde gelen elefltirilere, komiteden
bir arkadafl ve yaz› kurulundan bir arkadafl tav›r tak›nd›. Ancak bu
arkadafllar taraf olarak görülebilinirler. Onun için ilk defa kampa
kat›lan birisi olarak tav›r tak›nma ihtiyac› hissettim. 

Ben, flu ana kadar geçen sürede elefltirecek bir konu bulama-
d›m. Gruplaflmalar›n oldu¤u ve nöbetçilerin sorumlu davranmad›k-
lar› konusunda gelen elefltiriler kesinlikle objektif de¤il.

3-5 kiflilik ailelerde bile, bu kadar uyumlu bir çal›flma yürütüle-

bilinece¤ine inanm›yorum. Özellikle genç arkadafllar›n kampa bü-
yük bir özveriyle destek vermeleri, bu kadar uyum içerisinde çal›fl-
malar›, bizi çok etkiledi. Hepsini kutluyorum.

Kamp› düzenleyen arkadafllara ve destek veren herkese teflek-
kür ederim. Baflka kamplarda görüflmek üzere.

Aachen'dan fiAH‹N

Sevgili okurlar 
De¤erli kamp sakinleri
Hepimizin tan›k oldu¤u gibi, kamp›m›z s›k s›k ziyaretçi ak›n›na

u¤ramaktad›r. Ziyaretçi ak›n› bizleri sevindirdi¤i ve bize de¤iflik bir
atmosfer yaflatt›¤› gibi ziyaretçiler aras›ndada benzeri duygular›n
yan› s›ra “keflke biz de kat›labilseydik” fleklindeki arzular›n› dile ge-
tirmelerine neden olmaktad›r. Bu durum kamp›m›z›n varl›¤›n›n
olumlu ve güzel bir etkinlik oldu¤unun kan›tlamaktad›r. Bizler bu
pozitif durumdan iyi bir flekilde yararlan›p güçlü dostluklar ve yol-
dafll›klar yaratabiliriz. Kampta yer alan her insan›m›z baflkas›yla ta-
n›flmak, dostluk iliflkileri gelifltirmek için çaba harcamal›d›r. Özel-
likle genç arkadafllar, farkl› bölgelerden gelen kendi yafl›tlar› veya
yak›n yafltakilerle iyi diyalog kurmaya çal›flmal›, burada kurduklar›
dostluk ve arkadafll›k iliflkilerini  daha sonraki yaflam sürecinde de
sürdürmenin zeminini oluflturmal›d›rlar.

Sosyal yaflam içinde oluflturulan arkadafll›klar›n oldukça güçlü
oldu¤unu yaflam deneyimimiz bizlere ö¤retmifltir. Kamp yaflam›m›z-
da kollektif dayan›flmac› bir sosyal komün yaflam›d›r. Günlük ya-
flamda bir çok fleyi paylaflmaktay›z. Paylaflacaklar›m›z› burada ço-
¤altabilece¤imiz gibi buran›n d›fl›ndaki yaflam›m›zda da ço¤altabili-
riz. Güçlü dostluklar›n oluflmas› umudunu tafl›d›¤›m›z› hat›rlatarak
baflar› dileklerimizi sunar›z.

Yusuf  Demir  

� Her örgüt ve örgütlenme bir ihtiyaçtan dolay› do¤ar. Örgüt

veya örgütler, kollektif çal›flma tarz› ile hareket eden kiflilerden
oluflmaktad›r.

Emperyalist talan ve sosyal y›k›mlar›n, katliamlar›n yafland›¤›
bir süreçte, ADHK'n›n düzenlemifl oldu¤u bu kamp, bizler aç›s›ndan
çok önem tafl›mal›. Kollektivizimin dostlar›m›zla, yoldafllar›m›zla bir
yürek olup, k›sada olsa bu tatil kamp›n› dolu dolu yaflamal›y›z. Tatil
kamp› derken günefl veya denizden bahsetmiyoruz. Burada paylafl›-
m›n ve kollektivizmin en güzel örne¤inden bahsediyoruz. Aksi taktir-
de gider, her hangi bir yerede tatilimizi geçirirdik. Buda gösteriyor-
ki örgütlülük, bir ihtiyaçt›r. Hayat›n neresinde olursak olal›m, yafla-
d›¤›m›z her alanda, demokratik halk kültürünü yaflat›p, örgütlü bir
tarzda yaflatal›m.

MAH‹R

� Ortak duygu ve düflünce ortakl›¤› üzerinde flekillendi kamp›-

m›z. Önemli olan bu ortak yön. Eger öyle olmasayd›, farkl› ülke ve
kültürlerden, farkl› yafl gruplar›ndan olan bu kadar insan, böylesi-
ne k›sa bir zaman da s›cak bir sosyal iliflkiyi yakalayamazd›.E¤er bu
baflar›l›yorsa, kamp süreci boyunca, bu temel üzerinde kültürel, po-
litik, ideolojik her fikri alanda düflüncelerimizi rahatça ifade edebi-
liriz ve etmeliyizde. Bir türküyü söylerken nas›lki her cinsden ve her
yafldan seslerin zenginli¤i ortak bir güzelli¤e donüflüyorsa, seminer
ve politik sohbetlerde ayn› rahatl›kla ortak zenginli¤i yakalay›p bafl-
ka bir zenginli¤i yaratabiliriz.

Ancak, flu ana kadar yap›lan sohbetlerde büyük bir sessiz ço-
¤unluk oldu¤u görüldü. Kamp›n geri kalan zaman diliminde bu du-
rumun çözülmesi için herkes küçükte olsa bir gayret göstermeli, bu
konudaki cesaretsizli¤i yenmeye çal›flmal›d›r. Burada, bir tatil ra-
hatl›¤› ve esnekli¤i içinde at›lacak küçük bir ad›m, kamp sonras› sü-
reçte büyüyerek devam edecek ve budurum bir noktadan sonra
afl›llaflacakd›r.Yeter ki, o ilk ad›m at›ls›n. Bir düflünce, hangi düzey-
de ve ne flekilde ifade edilirse edilsin, her fleyden önce bize aittir ve
onun üzerine kimin ne diyece¤inden çok, kendi düflüncemizi ifade
etme eylemimiz önemlidir.Yanlifl düflünceleri ifade etmek bile bir
hakt›r ve insan›n kendini ifade etme eylemi olarak kutsald›r.

Kamp›n muziginden mizah›na, nöbetinden turnuvalar›na, soh-
betlerinden candan dostluklar›na kadar bir çok kendini ifade etme
ve pratikleflme biçimlerinde kendimizi katt›¤›miz gibi, fikir belirtme,
tart›flma ve düflünce al›fl veriflinde bulunma eylemlerinede kat›lma-
l› bu cepheyide kollektiflefltirmeliyiz. Küçü¤ünden büyü¤üne tum ko-
nuflmalar›m›z, ortak yaflam›n, ortak ak›l yönünü güçlendirecek, fla-
irin dedi¤i gibi, “ Yaflamak bir a¤aç gibi tek ve hür ve bir orman gi-
bi kardeflcesine “olacakt›r.

ERKAN

BAfiARIYLA SONUÇLANDI!

„Neden günlük gazete!

Kamptaki yaflam›, birlikteligi perçinlemek ve dahada
ileriye götürmek için, kamptaki tüm kat›lanlar›n sesi ol-
mak için. 

Kamp›n Sesi; kamptaki kat›l›mc›lar›n ortak yaflamda-
ki sorunlar›n› dile getirip, bu çerceve d›s›na kesinlikle ç›k-
mayacakt›r. Kamp›n Sesi kamptaki güncel olaylar›, spor-
tif ve kültürel faaliyetleri, gezileri, günlük nöbetçileri ve
günlük menüleri duyurmak için çikan bir gazetedir. Kam-
p›n Sesi, deniz, kum, güneflin olumlu ve olumsuz yönlerini,
kamp kat›l›mc›lar›na anlat›r, onlar› bilinçlendirip duyarl› bir
hale getirir. 

Ayr›ca bu gazetede, mizah, öykü, fliir, karikatür vb. yer ve-
rilecektir.

Gazete kollektif olacakt›r. Bütün kamp kat›l›mc› arkadaflla-
r›n elefltiri, görüfl ve önerilerine aç›kt›r.“

(Kamp›n Sesi Say›:1, 17 Temmuz 2005 Pazar)

Kamp›n Sesi düzenli periyodlarla kampta günlük gazete olarak yay›n
faaliyetini sürdürdü. Çok kez tatil kamp› düzenlememize karfl›n, günlük
gazete ç›karma fikri ilk kez gerçekleflti. Kamp›n Sesi gazetesinin kamp›-
m›z›n daha olumlu ve baflar›yla sonuçlanmas›nda küçümsenmeyecek
katk›s› olmufltur. Kamp›n Sesi, kamptaki günlük olaylar› (her yönlü) iflleyerek
kamp sakinlerinin ortak dili olama özelli¤ini tafl›d›. 

Bütün bunlarla birlikte öz olarak gazetemiz kampta komün, kollektif ya-
flam ve bunlar› birlefltiren ortak de¤erlerin öne ç›kar›lmas› ve yükseltilmesi,
bunun sürekli olarak propaganda etmesi esas amac›yd›. Yine bununla birlikte
kampta fiziksel ve zihinsel olarak dinlenme, insanlar›m›za bir arada tatil yapt›rma,
eskide var olan, ancak epey bir süre ara verdi¤imiz tatil kamp› gelene¤ini yeniden
yerlefltirmektir. Yine, kampta yaflanan günlük olaylar, f›kra, mizah, çeflitli sportif
ve kültürel faaliyetler vb. noktalar›da baflar›yla iflledi.

Kamp›n Sesi gazetesi yukar›da belirtti¤imiz  bu yay›n politikas›n›n  d›fl›na ç›kmad›.
Bu bizler aç›s›ndan bir baflar›d›r, zira kamptaki durum, gazetenin içeri¤i ve düzenli ya-
y›n hayat›n› sürdürmesi, bunun yan›nda ilk kez bir kampta bir gazetenin yay›n hayat›n›
sürdürmesi ve karfl›laflt›¤›m›z zorluklarda dikkate al›nd›¤›nda, tart›flmaks›z›n bir baflar›d›r
diyoruz.

KAMPIN SES‹ GAZETES‹
yay›n faaliyetini baflar›yla sürdürdü!

Kamp kat›l›mc›lar›ndan, 
Kamp›n Sesi gazetesine gelen baz› yaz›lar;



6 Konfederasyondan... Federasyonlardan

Madde 1 : Konfederasyon'un ad› ve merkezi;

a) Konfederasyon'un ad›: Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyo-

nu.

b) Konfederasyon'un merkezi FRANKFURT'tur. 

Madde 2 : Amaçlar›;

a) Emekçilerin, ekonomik, demokratik, akademik vb. taleplerini savu-

nur. Özel olarak Avrupa'da yaflayan Türkiye-Kuzey Kürdistan'l› göç-

menler, mülteciler ve yabanc› iflçilerin; genel olarak ise Avrupa'da

yaflayan tüm iflçi ve emekçilerin demokratik haklar›n›n korunmas›

ve ilerletilmesi için mücadele eder, demokratik mücadelelerini yü-

rütür ve örgütler. 

b) Avrupa'da yaflayan çeflitli milliyetlere mensup, ezilen halklar ara-

s›nda kardefllik ve dostluk ba¤lar›n› gelifltirir. Demokratik halk

kültürünün geliflmesi için çal›fl›r. Bilim, kültür ve sanat alan›nda ifl-

çi s›n›f› ve emekçilerden taraf çal›flmalar› destekler. 

c) Türkiye-Kuzey Kürdistan halk›n›n ba¤›ms›zl›k ve Halk demokrasisi

mücadelesini destekler ve savunur.

d) Emperyalizme, Kapitalizme, Faflizme, Irkç›l›¤a, fiovenizme ve her

türden gericili¤e karfl› mücadele eder. 

e) Dünya halklar›n›n ve ezilen uluslar›n›n (devrimci hareketler, de-

mokratik muhtevas› olan ulusal mücadeleleri, s›n›fsal kurtulufl

mücadeleleri ve savafllar› dahil) tüm hakl› ve meflru mücadeleleri-

ni destekler.

f) Bütün gerici, ya¤mac› haks›z savafllara karfl› ç›karak, hakl› savafl-

lar› destekleyip, dünyadaki tüm iflçilerin ve emekçilerin her türlü

anti-emperyalist, anti-faflist, anti-feodal, ba¤›ms›zl›k ve sosyal kur-

tulufl mücadeleleriyle enternasyonal dayan›flmaya girer.

g) Uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›n› kay›ts›z flarts›z savunur.

h) Ïnsanlara cinsel kimlikleri ya da tercihlerinden dolay› ayr›mc›l›¤a

ve kad›nlar üzerindeki cins bask›s›na karfl› ç›kar, mücadele eder. 

i) Do¤an›n, çevrenin ve insanl›k de¤erlerinin tahribine karfl› müca-

dele eder.

Madde 3 : Birlikte çal›flma;

a) Faflizme, emperyalizme, feodalizme, flovenizme, erkek flovenizmine

ve milliyetçili¤e karfl› olan kifli, örgüt ve kurulufllarla birlikte çal›-

fl›r.

b) Kendi gücünü esas almak kofluluyla birlikte, ortak eylemlilikleri

benimser.

c) Dünya halklar›n›n hakl› ve meflru mücadelelerinin anti-emperya-

list bir uluslar aras› kitle hareketi olan Dünya Halklar› Direnifl Ha-

reketi çat›s› alt›nda birli¤inin inflas› için çal›fl›r.

Madde 4 : Üyelik;

a) Konfederasyon'un tüzü¤ünü benimseyen federasyonlar, federas-

yonun olmad›¤› ülkelerde ise dernek ve komiteler, konfederas-

yon'a üye olabilir. 

b) Konfederasyon'a üye olan federasyon, dernek ve komiteler, konfe-

derasyon'un faliyetlerini desteklemek ve merkezi kararlar›n› uy-

gulamak zorundad›r. 

c) Üye federasyon, konfederasyon'a üyelik aidat› olarak ayl›k 50¤

ödemek zorundad›r.

d) Konfederasyon'a direk ba¤l› olan dernek ve komiteler, konfede-

rasyon'a üyelik aidat› olarak y›ll›k bünyesindeki üye bafl›na göre;

dernek 30¤, komite 5¤ ödemek zorundad›r.

Madde 5 : Üyelik koflullar›;

1. YÖNTEM;

a) Konfederasyon'a kongre sürecinde üye olmak isteyen federasyon,

dernek veya komite, konfederasyon'un kongresine gözlemci ola-

rak kat›l›r, üyelik için bafl vurur. 

b) Kongre'yi dernek veya federasyon hakk›nda bilgilendirdikten son-

ra, kongre iradesi müracaat› salt ço¤unlukla kabul veya reddeder.

c) Kongre sürecinde üyeli¤i kabul edilen federasyon, dernek ve komi-

tenin söz hakk› var, oy hakk› yoktur.

d) Kongrede üyeli¤i kabul edilen federasyon, dernek yada komite üye-

sinin seçme hakk› yoktur. Seçilme hakk› vard›r.

11. YÖNTEM; 

a) Üye olmak isteyen dernek veya komite, konfederasyon yönetim ku-

rulu'na (genel konseye) bafl vurur, derne¤in tüzü¤ü ve çal›flmas›y-

la birlikte Konfederasyon Genel Konseyi bilgilendirir. 

b) Konfederasyon Genel Konseyi, müracaattan sonraki ilk toplant›s›n-

da üyelik hakk›nda olumlu yada olumsuz karar›n› gerekçeleriyle

birlikte müracaat edene bildirir. 

c) Reddedilmesi durumunda baflvuru yapan ilk kongrede 1. yöntemi

izliyebilir.

Madde 6 : Üyelikten ç›kar›lma ve dondurma;

a) Üyelikten ç›kmak isteyen federasyon, dernek veya komite, yaz›l› is-
tifas›n› ADHK Genel Konseyine sunar. 

b) Konfederasyon tüzü¤ünü çi¤neyen, faliyetlerini desteklemeyen, ka-
rarlar›n› tan›mayan dernek ve komitenin üyeli¤i, Konsey taraf›n-
dan ve denetim kurulu'nun salt ço¤unlu¤uyla dondurulur. 

c) Dondurulan dernek ve komiteler, delege seçerek Kongreye gelebi-
lir ve kendi durumuyla ilgili oy kullanma hakk›na sahiptir.

Madde 7 : Delegelik;

a) Her üye derne¤in, ilk on befl (15) üye için iki (2) delege, ondan son-
raki her on (10) üye için bir delege hakk› vard›r. 

b) Her üye komitenin bir (1) delege hakk› vard›r. 

c) Delegeler, dernek üyeleri ve komite üyeleri taraf›ndan seçilir. 

d) Delegeler, dernek kitlesinin ve komitelerin ortak görüflünü savun-
mak ve bu irade do¤rultusunda, oyunu kullanmak zorundad›r.

e) ADHK program›yla çeliflen düflünce, kongre'de tart›fl›labilinir. An-
cak dernek kitlesi veya komite üyelerince tart›fl›lmam›flsa, delege-
lerin oy kullanma haklar› yoktur.

Madde 8 : Üye dernek ve komitelerin haklar› ve yükümlülükleri;

1. HAKLARI;

a) Her üye federasyon, dernek ve komite, Konfederasyon Konseyini
elefltirme hakk›na sahiptir.

b) Her üye federasyon, dernek veya komite, Konfederasyon'un kon-
gresinde elefltiri ve özelefltirisini sunabilir.

c) Üçte ikilik (2/3) ço¤unlu¤u sa¤layan üye dernek ve komitelerin,
ola¤anüstü Kongre talep etme hakk› vard›r. 

11. YÜKÜMLÜLÜKLER‹; 

Her üye fedreasyon,dernek ve komite, Konfederasyon Kongresinde
al›nan kararlara ve Konfederasyon Genel Konseyi kararlar›na uy-
mak zorundad›r.

Madde 9 : Konfederasyon'un kollar›, kurumlar› ve iflleyifli; 

a) Konfederasyon, kendine kal›c› ihtisaslaflmay› esas al›r.

b) Konfederasyonu oluflturan ülke federasyonlar›, Federatif bir yap›
olan Demokratik Gençlik Hareketi, direk ba¤l› olan dernekler ve
komiteler konfederasyonun bileflenleridir.

c) Konfederasyon Genel Konseyi denetiminde; KADIN, KÜLTÜR-SANAT,
AJ‹TASYON-PROPAGANDA ve ENTERNASYONAL ‹L‹fiK‹LER kollar›n› ku-
rar, gerekti¤inde ihtiyaca göre, di¤er kollar›n› da oluflturur

d) Kongre'den sonra en yüksek merci, yönetim (konsey) ve denetim
kuruludur.

e) Konfederasyon yönetim kurulunda, federatif bir yap› olan, Demok-
ratik Gençlik Hareketinin seçilmifl Komisyonunun bir temsilcisi ay-
r›lan Gençlik Kontenjan›nda yer al›r.

f) Konfederasyonun örgütlenme prensibi demokratik merkeziyetçi-
liktir. 

Madde 10 : Kongre; 

a) Kongre tarihi ve tart›flma belgeleri, kongreden en az iki ay önce
dernek ve komitelere yazi›l› olarak gönderilir. 

b) Kongre, Konfederasyon'un en yüksek organ›d›r.

c) Kongre, üye ülke federasyonlar›, dernek ve komitelerin delegeleri
toplaminin salt ço¤unlu¤unun kat›l›m› ile yap›l›r.

d) Salt cogunluk saglanamazsa Kongre, ikinci bir cagri ile yapilir. Bu
durumda salt cogunluk aranmaz.

e) Kongre'de, kararlar iradenin salt cogunluguyla alinir.

f) Kongre yilda bir (1) defa yapilir.

g) Kongre, bir önceki kongre'de alinan kararlari salt cogunlukla bo-
zabilir.

h) Kongre'de yönetim kademelerine, dernek ve komitelere üye olan
herkes secileblir.

i) Kongre'ye katilan tüm delegeler secme hakkina sahiptir. Sadece
dogal delegeler, eger ayni zamanda secilmis delegeler degillerse,
oy kullanma ve secme hakkina sahip degildirler. 

Madde 11. Olaganüstü kongre;

a) Öezel durumlarda konfederasyon konseyi'nin ca¤r›s›yla bir(1) ay
içinde toplan›r.

b) Üye federasyon, dernek ve komite üçte ikisinin (2/3) yaz›l› müra-
caat› üzerine, müracaat tarihi esas al›narak, en geç bir (1) ay için-
de konge toplan›r. 

c) Ola¤anüstü kongre delegeleri, bir önceki ola¤an dönemdeki yap›-
lan kongre delegeleri üzerinden hesaplanarak yap›l›r. 

d) Konsey üçte iki (2/3) cogunlu¤u yitirmiflse, konfederasyon'u ola¤a-
nüstü kongreye tafl›yabilir.

Madde 12: Denetim kurulu; 

a) Denetim kurulu, konfederasyon konseyini denetler. 

b) Genel konseyin çal›flmalar› hakk›nda, üç (3) ayda bir federasyon,

dernek, komite ve DGH üyelerine rapor sunar.

c) Konsey, denetleme kurulu'na rapor sunmak zorundad›r.

d) Denetleme kurulu üç (3) kifliden oluflur.

Madde 13: Konfederasyon'un yükümlülükleri;

a) Konfederasyon, konfederasyon'la, federasyon, DGH, dernek ve ko-

miteler aras›ndaki düzenli iliflkileri sa¤lamakla yükümlüdür.

b) Konfederasyon, federasyon, DGH, dernek ve komitelere perspektif

sunmakla, sefk ve idareyi sa¤lamakla yükümlüdür. 

c) Konfederasyon, kendi iç tüzügü do¤rultusunda yay›n ç›karma hak-

k›na sahiptir.

Madde 14: Genel Konseyin görev ve yetkileri;

a) ‹ki kongre aras›nda en yüksek organd›r.

b) Genel konsey üyelerinin say›s› dönemin faliyetlerine ve ihtiyaca gö-

re kongre taraf›ndan belirlenir.

c) Yönetim kurulu seçimi, aç›k oyla yap›l›r. ‹tiraz olursa gizli oy aç›k

seçimle yap›l›r. 

d) Seçilen yeni konsey, kongre'den sonra en geç onbefl (15) gün için-

de toplan›r, kendi içinde görev bölümü yapar. Bu toplant›da eski

yönetim devir-teslim yapar;

e) Konsey yedek üyeleri, konsey toplant›lar›na kat›l›r, as›l üyeler gibi

faaliyet yürütür.

f) Konfederasyon konseyi baflkan›, konfederasyon'un d›fla karfl› so-

rumlusudur.

g) Konsey, kongre'nin kararlar›n› prati¤e uygulamakla yükümlüdür.  

h) Kongre kararlar›na uymayan federasyon, dernek ve komiteleri, de-

netim kurulu'nun onay›n› alarak ask›ya (dondurma) alma yetkisi-

ne sahiptir.

i) Konfederasyon'un Genel Konseyi, yeni üye alma yetkisine sahiptir.

j) Konsey raporu, salt ço¤unlu¤uyla yaz›l›r.

k) Farkl› düflünenler flerh düfler. Önemli konularda konsey vas›tas›y-

la derneklere açmas›n› önerir. ‹rade birli¤ini parçalam›yorsa, kon-

seyin co¤unlu¤u bunu yapmak zorundad›r. 

l) Konsey çal›flmalar›n›, genel kongre'de tespit edilen program dog-

rultusunda olusturur. Bu irade do¤rultusunda, üç (3) ayl›k çalisma

programini olusturup, bu programi hayata gecirmekle yükümlü-

dür.

m) Bir konsey üyesi hakk›nda, dernekler ba¤lay›c› karar alamazlar.

Her hangi bir iddia var ise, bu iddiayi konseye sunar cevap ister.

n) Konsey toplant›s›na, iki (2) defa gerekçesiz kat›lmayan üyenin, üye-

li¤i dondurulur. Bu durum, denetleme kurulu üyesi icinde geçerli-

dir. 

o) ‹stifa etmek isteyen YK ve DK üyesi, yaz›l› baflvuru yapmak zorun-

dad›r. 

p) Genel konsey ihtiyaca göre dönem, dönem “ADHK Geniflletilmifl Ge-

nel Konseyi”ni toplayabilir ve kadro/aktivist konferanslar› düzenli-

yebilir. ADHK Geniflletilmifl Genel konseyi, ADHK'a ba¤l› tüm fede-

rasyon ve federatif yap› yönetimlerinden ve do¤rudan ba¤l› dernek

ve komitelerin temsilcilerinden oluflur. 

Madde 15. Konfederasyon'un gelir ve giderleri;

a) Konfederasyon'un düzenli gelirleri; üye aidatlaridir. Ayr›ca; ba¤›fl,

gece vb. yöntemlerle düzensiz gelir elde edilebilir.

b) Konfederasyon bütçesi, kiflisel ç›karlar do¤rultusunda kullan›la-

maz. Konfederasyon bütçesi, yönetim kurulu tarafindan düzenle-

nir. Harcamalar, denetim kuruluna rapor halinde bildirilir.

c) Yönetim kurulu üyelerinin, yaln›zca konfederasyon iflleriyle u¤ra-

flabilmeleri için, kiflisel masraflar› konfederasyon tarafindan kar-

fl›lanabilir, ancak, bu durum kiflinin insiyatifine b›rak›lmamal›d›r.

d) Esas olarak, konfederasyon üyelerinin harcamalar› bölgelerce

karfl›lan›r.

Madde 16. Tüzük de¤iflikli¤i;

Konfederasyon'un tüzü¤ü, dernek ve komitelerde tart›fl›ld›ktan

sonra, üçte iki (2/3) Genel kurul co¤unluguyla bütün noktalar›nda

de¤ifliklik yap›labilir. 

Madde 17. Konfederasyon'un feshedilmesi;

a) Konfederasyon'a ba¤l› kurumlar›n iradesiyle Genel kurulu'nda

beflte dörtlük (4/5) delege co¤unlu¤unun alaca¤› kararlarla konfe-

derasyon feshedilebilir.

b) Konfederasyon'u da¤›tma karar› alan Genel kurul, Konfederas-

yon'un mal varl›¤›na iliflkin karar› da kongre iradesiyle al›r.

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

AVRUPA DEMOKRAT‹K HAKLAR
KONFEDERASYONU ‹Ç TÜZÜ⁄Ü
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1. Alman devletinin militarist özü ve sald›rgan
tutumu üzerine.

26. kongremiz sonras› Alman devleti, uluslararas› tekel guruplar› içinde önemli
atakta bulunarak yay›lma sürecine girmifltir. Pazar dalafl›nda, Fransa'yla kutsal it-
tifak içinde olan Almanya, Rusya ve Çin'le olan ittifaklar›n› korumufltur. Avrupa bir-
li¤i içinde Fransa'yla etkinli¤ini sa¤lamaktad›r. Dünya çap›nda, ABD  gerisinde iler-
leyen Alman tekelci burjuvazisi sermayenin yolar›n› açmada militarizme bafl vur-
maktad›r. 90'lar sonras› difl ülkelere asker yollayarak pazar kavgas›nda sermaye
ihrac›n›n yan› s›ra askeri araçlar› devreye koymufltur. Militarist öze dikkat çeken 26.
kongremiz flu tespiti yapm›flt›: Alman devleti, dünya emperyalist devletleri aras›nda
yer alan bafll›calar›ndand›r. Ekonomik ve askeri olarak di¤er emperyalist devletler-
le rekabet eden, dünya ezilen halklar› sömürme ve talan etmesinde h›zl›ca yay›lan
militarist bir devlettir.

Kongremizin bu tespiti bugün Almanya'n›n gidiflat›n› ulusal ve uluslar aras›nda-
ki durumu de¤erlendirince daha  iyi görebiliyoruz. Alman devleti içte sosyal haklar›
k›s›tlarken Uluslararas› arenada sald›rgan ve militarist konumunu gelifltirip güçlen-
dirmektir. Sömürge yar› sömürge ülkelerde  geliflen anti-emperyalist, anti-faflist ha-
reketleri bast›rma ve ezmek için alman devleti faflist ve gerici devletlere askeri tek-
nik aç›dan desteklemektedir. Son olarak 100 üzerinde leopar tank›n›n Türkiye'ye sa-
t›fl› bu sald›rgan tutumun özüdür. Bu tanklar›n Türkiye ve Kuzey Kürdistan'nda ezi-
len halklar›n mücadelesini bast›rmada kullan›ld›¤› herkes taraf›nda bilinmektedir.
Ayr›ca Irak ve Afganistan'daki polis ordusunu e¤itim ve teknik bilgisi Alman devle-
tince de üstlenilmifltir. 7900 asker d›fl ülkelerde  konumland›r›lm›flt›r. 

Alman devletin militarist özüne dair, sömürge yar› sömürge ülkelere ihraç etti-
¤i  silah ticaretinde emperyalist devletler  aras›nda 3. s›ray› almaktad›r.  Bu konu-
da bir Alman gazetesinde ç›kan paragraf›  özetlemek istiyoruz: Geçen sene ABD 14.5
(13.6) milyar dolar, Rusya  4.6 (6) milyar dolar, Almanya 1.4 milyar dolar silah
anlaflmas› yapm›flt›r. Dünya çap›nda silah ticaretinde 25.6 milyar dolar (21.1
mrd Euro) ticaret olmufltur. Bunun  %53.6 si  geliflmifl ülkeler yap›yor.

(31.08.2004 Frankfurter Neu pres)

Alman devleti uluslararas›nda daha fazla söz sahibi olma iste¤indedir ve dünya
hakimiyetine soyunmaktad›r. Bunun sonucudur ki Alman devleti, kendisinin birlefl-
mifl milletlerin güvenlik konseyinin daimi üyesi olmak istemektedir ( Daimi komite-
de olan ve veto hakk›na sahip olan 5 ülke vard›r. Bunlar: ABD, ‹ngiltere, Fransa, Rus-
ya, Çin'dir). 

Alman devletinin BM daimi üyeli¤ine girmek istemesinin amac› nedir? K›saca ba-
z› paragraflar alt›nda bu soruna de¤inelim: Emperyalistler, dünya hakimiyetine so-
yunarak ekonomik, askeri, siyasal kurum ve kurulufllar›n› oluflturmufllard›r. Bu ör-
gütlerin esas amac› ezilen haklar›n mücadelesini bask› alt›na almak ve daha fazla
sömürmektir.BM,  emperyalist örgütlenmenin bir parças›  ve çok önemli yetkiye sa-
hip olan  bir kurumdur, dünyan›n yeniden düzenlenmesinin temel arac›d›r.ABD, Irak
savafl›nda BM  daimi komitesi sald›r›y› veto etti¤i için, BM gücünü arkas›na alama-
m›flt›r, ancak lojistik destek alabilmifltir. Ayn› birleflmifl milletler örgütü, Afganistan
iflgalini sa¤lam›fl, Yugoslavya'da ise milliyet ve uluslar› birbirine k›rd›rm›flt›r.

Dünyan›n yeniden flekillendirmesinde emperyalistler aras›nda k›yas›ya mücade-
le sürmektedir. Emperyalistler, aralar›ndaki çeliflkilerinden ötürü iki kutba ayr›lm›fl-
t›r. Birinci kutup, ABD'nin, di¤er kutup ise Almanya ve Fransa'n›n bafl›n› çekti¤i ku-
tuptur. Bu mücadele içinde Rusya ve Çin, Almanya ve Fransa'n›n yan›nda yer almak-
tad›r.  Kutuplar aras›ndaki bu mücadele NATO, BM, Dünya ekonomik örgütleri içinde
de sürmektedir. Alman devletinin amac› bu emperyalist örgütler vas›tas›yla  dünya
çap›nda süren bu dalaflta daha fazla söz hakk›na sahip olmakt›r. Bundan dolay›d›r
ki Alman devleti Birleflmifl Milletleri (BM) yediden  sekilendirmek istemektedir. Bir-
leflmifl Milletlerde veto hakk›na sahip olmayan Almanya Birleflmifl Milletlerdeki den-
geleri yeniden ç›karlar› do¤rultusunda sekilendirmek için veto hakk›na sahip olma
çabas›ndad›r. Ayni flekilde Japonya da BM üye ve  veto hakk›na sahip olmak istemek-
tedir. Almanya ve Japonya'n›n bu hakk› elde etmesi durumunda, BM'deki dengeler
tamamen yeni bir boyut alacakt›r.Buda mevcut çeliflkilerin daha da k›z›flmas› anla-
m›na gelmektedir. 

Militarist tutum, ayn› zamanda Almanya'da yaflayan emekçilere karfl› da uygu-
lanmakta, faflizan yasalar ç›kart›lmaktad›r. Son dönem dinci radikal örgütler baha-
ne edilerek yabanc›lar yasas› de¤ifltirilmifltir. Ç›kar›lan anti terör yasas›yla pasa-
port uzatmada veya yeni pasaport almada genifl araflt›rmalar öngörülmektedir. Ör-
ne¤in ilticac›lar›n geldikleri ülkelerdeki politik durum 3 y›lda bir de¤erlendirilecek
ve ilgili kurum gerekli gördü¤ünde flah›s ülkesine geri gönderilebilecektir. Bu uygu-
lamayla Almanya'da yaflayan devrimci demokratlar› sindirme ve geriletme amaç-
lanmaktad›r. 

Ayr›ca yeni ç›kar›lan pasaport sistemi,  son dönemde alman kamuoyunda tart›fl-
maya aç›lmas›na ra¤men fazla gündem teflkil etmedi. Alman içiflleri bakanl›¤› tara-
f›ndan uygulamaya koyulan yeni pasaport sisteminde, kimli¤e yerlefltirilen cip saye-
sinde ayr›nt›l› bilgi ulafl›labilmektedir, yani kiflinin foto¤raf›, parmak izi ve  hakk›n-
da tüm bilgiler kimlikte yer alacakt›r. Devlet, kimlikte yer alan bilgilere, her kontrol
noktas›nda ulaflabilecek bir a¤ oluflturmaktad›r. Bu kimlik sayesinde Devlet, istedi-
¤i-istemedi¤i bütün bilgilere ulaflabilecek, dolay›s›yla rutin bir trafik kontrolünde
dahi bütün flahsi bilgilere ulafl›lacakt›r.  Bu uygulama  ilk olarak alman devletine ait
olacak  ve Avrupa çap›nda yayg›nlaflacakt›r. Almanya'da bugüne kadar olan daten
schutz yasas› çi¤nendi¤i için baz› alman köfle yazarlar› bu uygulaman›n gerçekleflti-

rilmesine karfl› ç›km›flt›r. Bu sistem içinde ehliyet hakk›nda da bilgiler içerdi¤i için
ehliyet tafl›mada gereksiz olacakt›r. Ayr›ca cip sistemiyle kifli kontrol edilebilecek
mi, konuflulan konuflmalar dinlenecek mi, uydu sistemiyle yeni bilgiler kay›t edilebi-
lecek mi bu sorular alman kamuoyunda k›smi gündeme gelmifl ancak es geçilmifl-
tir. 

Di¤er sorun ise ilticac›lar›n Avrupa'ya gelmesini engelleme sorunudur. Alman
içiflleri bakanl›¤› taraf›ndan önerilen bir taslakta en önemli madde Avrupa iç isleri
bakanl›klar›n›n ‹spanyada yapt›klar› toplant›da gündeme gelmifl ancak kamuoyunun
tepkisi sonucu baz› ülkelerin iç isleri bakanl›klar› taraf›ndan kabul görmemifltir. Bu
plan fludur: Afrika ülkelerinden gelen ilticac›lar›n Libya ve Tunus'da yap›lan kamp-
lara yerlefltirme, Kafkaslardan gelenleri ise Kafkaslarda yap›lacak kamplara yerlefl-
tirme. Alman içiflleri bakanl›¤› taraf›ndan savunulan bu görüfl, ‹spanya ve Fransa ta-
raf›nda ret edilmifltir. Bu önerinin yerine deniz k›y›lar›ndan gelen ilticac›lar›n dur-
durulmas› için elektronik uyar› sistemlerin kurulmas› kabul edilmifltir, ‹talya ve is-
panya deniz k›y›lar›nda milyonlarca euroluk masrafa yol açan sistemle elektronik
uyar› sistemine geçilmifltir. Üstteki görüflümüzü k›saca toparlarsak, Alman devleti
ulusal ve uluslar aras› alanda, ezilen halklar› ve uluslar› sömürmenin yan› s›ra sö-
mürüsünü devam ettirmek ve halklar› köle durumuna getirmek için militarist bas-
k›lara bafl vurmakta  ve ülke içinde faflist yasalar› ç›karmaktad›r. Almanya, Avrupa
devletleri içinde h›zl›ca yay›lan ve geniflleyen bir devlet konumundad›r...

2. Hartz IV uygulamas› ve sonuçlar.

26. kongremizde agenda 2010 uygulamas›n›n bir parças› olan  hartz IV üzerinde
genifl ve detayl› tart›flma yafland› ve siyasal tesbit delegeler taraf›nda kabul edildi.
Kongremizin ortaya koydu¤u perspektif do¤rudur ve halen geçerlidir. Bu uygulama-
y› kitleler ancak bugün  kendi yaflant›lar›nda görmektedirler. Iflsizlik yard›m› alan
emekçiler 1.50 Euro karfl›l›¤›nda çal›flt›r›lmaktalar. ‹ssizlik yard›m›n yok edilmesi,
büyük tekellerin ifl saatlerini 38.5 den 40 veya 42 saate ç›kar›lmas›, iflsizlik yard›m›
II almak isteyenlerin tüm malvarl›klar›n›n bildirilmesi, hatta günlük çocuklar›n el
harçl›klar› ö¤renmeleri vs uygulamalarla karfl› karfl›yay›z. Uygulanan ekonomik po-
litika Almanya'da yaflayan emekçilerin gün geçtikçe daha fazla yoksullaflaca¤›n›n
'göze batan merdek' niteli¤indeki kan›t›d›r. 

De¤ne¤in sivri ucu büyüyecek orta tabaka ad›m ad›m eriyecektir. Büyük tekeler
on binlerce iflçiyi, bürokrat› bir ç›rp›da kap› d›flar› etmektedir. 

Almanya'da yoksulluk standard› alt›nda 3.7 milyon insan  yas›yor. Hartz IV uygu-
lamas›yla 1.5 milyon çocuk  yoksulluk s›n›r› içinde yaflayacakt›r, bu say› ilerde yük-
selecektir. Yoksulluk büyürken büyük sermaye tekelleri ise emekçilerin s›rtlar›nda
milyarlarca kar elde etmektedir. Emekçilerin ifl yerlerini kaybetme korkusundan do-
lay› ifl yerinde fazla çal›flmaktalar,  ikincisi  hastal›k raporu almaktan çekinmekte-
dirler . Hasta olan emekçi zorunluluktan dolay› iflyerine gitmektedir. Yap›lan resmi
aç›klamalara göre çal›flan iççiler ifl yerlerini kay›p etme korkusundan dolay› hasta-
l›k raporu almamaktalar. Yap›lan  aç›klamada hastal›k raporu alanlar›n say›lar›nda
düflme oldu¤u bu say›n›n 1974 seviyesine indi¤ini tespit ediliyor (Genifl bilgi için Welt
kompakt 20.12 04 bak›n). 

Sermaye tekelleri iflçileri ili¤ine kadar sömürürken  kamuoyunu aldatmak için
kendilerinin zarar ettiklerini beyan ediyorlar. Bu konuda yap›lan iki yüzlü politikay›
ortaya ç›karmak için iki  sermaye alan›nda birer örnek vermek istiyoruz, birinci ör-
nek sa¤l›k kurulufludur. Agenda 2010 uygulamas›yla 2004 de sa¤l›k aln›nda ilk uygu-
lama sonucu  tekeller milyonlarca euro kar elde etmifltir. Sa¤l›k branfl›ndaki uygu-
lama flu sonuçlar› do¤urmufltur: Almanya'n›n en büyük sa¤l›k sigortas› AOK'n›n
19.08 2004 de yapt›¤› aç›klamaya göre 2004'ün ilk 6 ay›nda AOK'n›n kasas›na 960
milyon Euro,  di¤er sa¤l›k sigortalar› ise kasalar›na  2.4 mlr Euro para girdi¤ini ya-
ni kar ettiklerini bas›na aç›klad›lar. Tekellerin kasalar›nda biriken bu para, sa¤l›k
reformu olarak bilinen ve  kamuoyunda kitlelerin tepkisini alan 2010 agentas›n›n uy-
gulamalar›n›n sonucudur.

‹kincisi ise  en fazla tart›fl›lan iflas gedi¤inde olan sanayi alan›ndan bir örnekle
aç›klamaya çal›flal›m; Endüstri alan›nda 1991- 2003  aras›  her iflçi, senelik üretimi
167.820 den 335.441 Euro ç›kararak ikiye katlam›flt›r. Yani 1991’de bir iflçi senelik
üretimi 167.820 Euro gerçeklefltirirken 2003 de 335.441 Euro’ya ç›karm›flt›r. Kapita-
listler ise halen zarar ettiklerini söylüyorlar. (MLPD ç›kard›¤› weg mit hartz IV)

Üçüncü örnekse; Alman devletine ait olan firmalar d›fl ülkelere 2003de 748
mlr dolar sermaye ihracat etmifllerdir. ABD  ayn› y›l 724 mlr dolar, Joponya ise
472 mlr dolarl›k  ihracat yapm›flt›r. (8.juni 2004 Neu presse)

K›saca toparlarsak, Agenda 2010 uygulamas›n›n sonuçlar›, emekçiler aç›s›ndan
çok ac› olacakt›r. Bu gün yoksulluk ad›m ad›m  büyümektedir. Bu uygulaman›n ac›
sonuçlar› 2005 do¤ru daha iyi görülecektir. Emekçiler geçim derdine düflerek sos-
yal hayat› unutacaklard›r. Sosyal hayattaki dostluklar ad›m ad›m ç›kar iliflkiler üze-
rinde büyüyecektir. Hakim s›n›flar bu yap› içinde kendisine yarayan yeni bir tabaka
oluflturacakt›r.Sistemin istedi¤i de budur.

26. kongremiz sonras› alman kamuoyunun meflgul eden di¤er sorun ise alman
e¤itim sistemi olmufltur, bu sorun halen tart›fl›lmaktad›r, Bu sorun bizi direk ilgilen-
dirmekte, en önemlisi gelecek nesli ilgilendiren hayati bir sorundur. Biz 26. kongre-
mizde dikkatleri bu soruna çekmifl, bilimin zengin ailelerin denetime girece¤ini, öze-
likle yabanc›lar›n e¤itim sisteminde geri kald›klar›n› sözlü tart›flmalarda  vurgula-
m›flt›k. Bu sorunu baz› objektif verilerle güçlendirmek istiyoruz. Zira e¤itim sistemin
bozuklu¤unun faturas›n› yabanc› çocuklara ç›karmaktalar. Eski SPD flefi Schmit ya-
banc›lar› Almanya'ya getirdi¤imiz için yanl›fl yapt›k diyebilmektedir.

Özel okullara giden çocuklar›n e¤itimdeki baflar›s› belediye okuluna gidenlerden
daha fazla oldu¤u araflt›rma sonucu ortaya ç›km›flt›r. Özel okullara çocuklar›n› gön-

derenler iflçi statüsünde olmayanlard›r. Sonuçta flu  gerçek ortaya ç›kmaktad›r. ‹fl-
çi durumunda olan kiflinin çocu¤u e¤itimini devam etmesi koflullar› çok azd›r.Bunun
di¤er sebebi ise Alman devletinin bütçesinde ay›rd›¤› ödenektir. Almanya   bütçenin
%5.3 e¤itime ay›rd›¤› ve bunun çok az oldu¤u vurgulanarak di¤er ülkelere nazaran
16. s›rada yer ald›¤›n› belirtiliyor. Güney Kore bütçesinin %8.2 ay›rarak 1., Türkiye
ise %3.5 e¤itime ay›rarak 27. s›rada yer almaktad›r.

E¤itim sisteminde en fazla ac› çeken yabanc›lar olmufltur. 02 .12 2004 tarihinde
die welt kompakt gazetesinde ç›kan bir araflt›rmay›, tart›flmalar›m›za yararl› olabi-
lece¤i düflüncesiyle özetlemek istiyoruz.Almanya'da yabanc›lar›n ilk okulu (Haupts-
chule)  bitirenlerin %40,9 yabanc›, % 27.7 almand›r. 20 ve 25 yafllar› aras›nda Hochs-
chule'ye girenlerin %17.4 alman % 3.8 yabanc›d›r.Okuyanlar›n içinden % 19 yaban-
c›, %8 alman olmak üzere, diploma alamadan okuldan uzaklaflmaktad›r. 

Yukar›da ortaya ç›kan gerçek flu, yabanc› veya göçmen ne derseniz deyin çocuk-
lar›m›z›n okuma olanaklar›n›n alman çocuklar› kadar olmad›¤›d›r. Bu, ailenin yap›-
s›, çevre iliflkileri ekonomik koflular› vb sebeplerden kaynaklanmaktad›r.Ayr›ca baz›
eyaletlerde devlet elindeki hastanelerin özelleflmesinin akabinde s›rada üniversite
olaca¤› ve üniversitelerinde özellefltirilece¤i tasar›lar›n›n gündemde oldu¤unu dü-
flünürsek yoksulluk içinde olan aile çocuklar›n ö¤reniminin nas›l olaca¤› herkes ta-
raf›ndan büyük bir soru iflareti olarak alg›lanacakt›r. Bu dalga en fazla yabanc›lar›
vuracakt›r, çünkü yoksulluk siniri içinde olanlar›n ezici ço¤unlu¤u yabanc›lard›r. 02
12.04 tarihli die welt kompakt gazetesinde su gerçekleri dile getirmektedir.

Arbeitlos hilfe alan yabanc›lar  Alman'lara nazaran 3 kat daha fazlad›r. Sosyal
hilfe alan yabanc›lar›n say›s› Alman'lara göre 2.5 daha fazlad›r. Yaklafl›k 2 milyon ya-
banc› sosyal yard›mla geçiniyor ve devlet bu konumda olanlar›n çocuklar›n› bir an
önce üretim süreci içine çekmeyi düflünerek okuma flanslar›n› elinde almaktad›rlar.

Bu sorunu açmam›zdaki amaç gelecek nesli köle durumuna getiren agenda
2010 uygulamas› e¤itim sistemi ve yabanc›lar üzerindeki ac› sonuçlar›n kavranma-
s›n›n amaçlanmas›d›r. 

Ayr›ca ›rkç› politikalar›n sonucunda, okullarda alman ö¤renciler ile yabanc› ö¤-
renciler aras›nda suni bir ayr›m havas› yarat›lmakta, ve yabanc› ö¤rencilerin okul-
lardan uzaklaflmas› hedeflenmektedir.

Sonuç olarak sisteme hakim olan kesim tüm yasalar› kendi ç›karlar›na göre de-
¤ifltirmektedir. E¤itim sistemindeki bozukluk, milyonlarca kiflinin Almanya'da oku-
ma ve yazmay› zor becermelerinin sorumlusu devlettir. Ki uluslar aras›nda yap›lan
araflt›rmada alman e¤itim sisteminin ne kadar bozuk oldu¤u göstermektedir. Gele-
cekte e¤er emekçi halklar›n ciddi mücadelesi olmazsa üniversite alanlar› zengin ve
orta hali çocuklar›n e¤itim alan›na dönüflecektir.

3. Hart IV karfl› geliflen kitle hareketleri.

Alman  devleti 2010 agendas› uygulamas› esnas›nda kitleler, gözlemci tavr› ser-
gilediler. Belirli büyük fabrikalarda çal›flan iflçiler grevlere gittilerse de sendikan›n
ifl verenlerle anlaflmas› sonucu iflçi hareketleri bast›r›ld›. 2010'nun e¤itim sistemi-
ne getirdi¤i sonuçlardan dolay› ö¤renci hareketi belirli bir süre geliflti, toplant› mi-
ting v,s gerçekleflti, ancak buda belirli bir süre sonra sona erdi. Hart IV parlamen-
toda kabul edilmesiyle baflta yeni eyaletlerde buna karfl› protesto hareketleri yük-
seldi, bu bat›ya da yans›d›. Bölgesel temelde geliflen bu harekete önderlik edilmesi
vesilesiyle 28,08,04 tarihinde 186 kiflinin 66 sehirde gelen kiflilerle Leipzig'de toplan-
t› gerçeklefltirdi. Bu Agenda 2010'nun parças› olan Hartz IV karfl› oluflum oluflturu-
luyordu. Platformda temel sloganlar üzerinde anlaflmaya var›ld›. Bu tarihten sonra
Almanya genelinde kitleler yürüyüfl miting ve benzeri eylemliklerle hartz IV protesto
etiler. Hakim s›n›flar› ürküten bu hareketi bast›rmak ve bölme  yolunu arad›lar, Bu
hareket yaln›zca iflsiz olanlar›n kat›ld›¤› hareket de¤ildi toplumun her kesiminde
oluflan emekçiler kat›l›yordu. ‹flçi s›n›f›nda geliflen eylemlikler hakim s›n›flar›n cep-
hesinde de de¤ifliklikler yaflat›yordu. Sermaye partileri tümü birleflerek ayn› a¤›zda
konufluyorlard›,ikincisi SPD içinde çatlaklar görünüyordu, bir kesimi  ayr›larak yeni
parti giriflimine giriflmekteydiler.

Almanya'n›n birleflmesi dolays›yla yap›lacak olan hartz IV karfl› eylemlilikler Le-
ipzig toplant›s›na kat›lan eylem birlikleri oluflturan en güçlü örgütleri dahi böldü,
Bafl›n› attac'›n çekti¤i kesim 2.10 tarihinde, bafl›n› MLPD'nin çekti¤i kesim ise 3,10
04 tarihinde iki ayr› yürüyüfl gerçeklefltirdiler. Ayr› yürüyüflle kal›nmad› attac daha
önce tespit edilen sloganlardan da vazgeçerek iki ayr› yönelim belirlendi. Bugün ay-
n› platform etkinliklerinde yer al›nmas›na ra¤men iki farkl› e¤ilim ortaya ç›kmakta-
d›r. Bu hareketlere ra¤men hakim s›n›flar Hartz IV uygulamas›nda geri ad›m atma-
d›lar. 

4.Faflist partilerin geliflimi.

Ekonomik ve siyasal istikrars›zl›klar faflist partilerin geliflmesini sa¤lam›flt›r. Al-
manya'daki faflist partiler halk›n içinde bulundu¤u ekonomik bunal›m› kendi lehine
kullanarak gün geçtikce geliflmekteler. 90lar öncesi yasak olan bu partiler legal or-
tama ç›km›fl seçimlere katilmifl, yerel seçimlerde parlamentoya girebilmifllerdir. Bu
faflist partileri de politikalar›n› hartz IV üzerinde yapmaktalar.

Son dönemde Eylül 2004 de Sachsen ve Brandenburg da olan seçimlerde 36 se-
ne sonra  faflist ve ›rkç› partiler Alman seçim baraj›n› aflarak yerel parlamentoya gi-
rebilmifllerdir. DVU ve NPD yerel seçmenlerin güvenini kazanma ve seçimlerde güç-
lü ç›kmalar› için gelen seçimlerde bir platform alt›nda birleflerek seçimlere girece-
¤ini belirtiler.Bu devrimci demokratik kesim için en büyük tehlikeyi oluflturmakta-
d›r.

Federasyonumuzun (ADHF) 
26. genel kurulundan bu yana Almanya'da ki geliflmeler:
1. Alman devletin militarist ve sald›rgan tutumu
2. Hartz IV uygulamas› ve sonuçlar›.

3. Hartz IV karfl› geliflen kitle hareketleri
4. Faflist partilerin geliflmesi

K›sa bafll›klar alt›nda  4 maddeyi açmak istiyoruz. 



8 Konfederasyondan... Federasyonlardan

16-17 Haziran gecesi Türk devleti kafatasç› güçleriyle ye-
ni bir katliam gerçeklefltirdi. Dersim/Ovac›k ilçesine ba¤li
Mercan vadisinde gerçeklefltirilen bu katliamda kullan›lan
savafl araçlar›, teknik ve donan›m, faflist Türk Devletinin kat-
liamc›, kafatasç› gerçekli¤ini birkez daha kan›tlar durumday-
d›. Bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› ve bu ülke halklar›n›n özgür ya-
flama mücadelesine gönül vermifl olan öncülerine karfl› ne-
denli bir pervas›zl›k içinde olduklar› çok daha iyi anlafl›lm›fl-
t›r. 

Dili tutulmak istenen tarih, bütün aç›kl›¤›yla yeniden ko-
nuflma f›rsat›n› buldu. Art›k hiçbir yalan›n kendisini kan›tla-
ma flans› kalmad›. Çünkü Ba¤›ms›zl›¤›n› elde etmek isteyen
bir ülkenin, özgürce yaflama talebinde bulunan bir halk›n,
cins, ›rk, ulus, milliyet ve dini inanç fark› gözetmeksizin, halk-
lar›m›z›n yi¤it ve bir anan›n ak sütü kadar temiz evlatlar› bir
arada bulunuyor ve bu ülkenin kaderini de¤ifltirmek üzere
çözüm aray›fllar›nda bulunuyorlard›. Türkiye ve Kuzey Kürdis-
tan'›n her vilayetinden, her milliyetten oluflan bu da¤ yürekli-
ler, faflist ordunun gece düzenledi¤i hava bombard›man› so-
nucu, canlar›n› halklar›m›z›n kurtulufl mücadelesine, HALK
SAVAfiINA FEDA ettiler.

Bu ülkeyi günden güne Emperyalist gerici sermaye grup-
lar›na peflkefl çekerek; halk› adeta uyuflturarak, anlam›yan,
sorgulam›yan, kaderci, bofl bir kuru kalabal›k haline gelmesi-

ni ›srarla isteyen  bir sistemin, faflist ve gerici yüzünü iyi gö-
ren halk›m›z›n komünist evlatlar› haince katledilmifltir. Bu
katliamla geleceklerini garantilemeyi tasarl›yorlar(!) Bu bey-
hude bir çabad›r. 17'lerin mesaj› ve mücadele tarihleri ülke-
mizin ve halklar›m›z›n gelece¤ini ayd›nlatan bir meflale ol-
mufltur.

Halklar›m›z aras›nda yarat›lan düflmanl›¤›n, Kürt ulusu-
nun  varl›¤›n› inkardan gelerek, her gün iflledi¤i cinayetler
yetmiyormufl gibi, bilinçli olarak örgütleyip soka¤a sald›¤› ça-
pulçu, kafatasç› faflist güruhlarla sahte “vatan” ç›g›rtkanl›¤›
yap›l›yor. Gerçek vatanseverli¤in; anti Emperyalist mücadele-
den geçti¤ini/ geçece¤ini bilen 17'ler tamda bu mücadelenin
nak›fl nak›fl örülmesi gerekti¤i pratik çabas› içindeyken, bu
çabay› fark eden ve iyi gören  faflist Türk Devleti, emperyalist
efendilerinin emirlerini bir kez daha yerine getirerek, kulluk-
ta kusur ifllemiyeceklerinin mesaj›n› sunmufl oldular. 

Yak›n dönemde, Türkiye'de yürütülen “AB'ye karfl›y›z.
Cünkü özgür bir Halk olmak ve ba¤›ms›z bir ülkede yaflamak
istiyoruz” kampanyas›n› yürüten devrimcilerin katledilenler
aras›nda olmas›, Türk devletinin hainane planlar›n› ve sahte
vatan yüzünü ortaya koymaktad›r.  Konfederasyonumuz tara-
f›ndan da desteklenen bu kampanyan›n bir fiil savunucusu
olarak, vatanseverli¤in muazzam örne¤ini göstererek öne at›-
lan, Konfederasyonumuzun konsey üyesi  Berna Saygili Ünsal;

bu ülke ba¤›ms›z ve  Halklar›m›z özgür olacaksa, “CANIMIZ
HALK SAVAfiINA FEDA OLSUN” diyerek, bu onurlu yaflama ve
mücadeleye kat›lmay› tercih etmifltir. Yaban ellerde yafla-
maktansa ülkenin ba¤›ms›zl›¤›, halklar›n özgürlük mücadele-
sine kat›lmak o/onlar için onur olmufltur. ‹flte vatanseverlik,
iflte cüret ve iflte fedakarl›k. 

Faflist Türk devleti için, vatan›n› ve halk›n› seven bu u¤ur-
da hiçbir ç›kar gözetmeden, yaflam›n› ortaya koymak “Terö-
ristlik” ise, böylesi bir teröristli¤in bafl›m›z üzerinde yeri var-
d›r. “Bunlar›n Liderleri yurt d›fl›nda villalarda yafl›yorlar” di-
yen Adalet Baflkan› Cemil çiçek'e hat›rlat›r›z. fiu faflist devle-
tinizde h›rs›zl›k yapm›yan, rüflvet yemiyen, nezle tedavisini
Amerika'da yapm›yan, halk› soyup so¤ana çevirmiyen, bu
halk çöplüklerden karn›n› doyururken; vicdan ve hak ad›na
çocu¤unun e¤itimini Amerikada yapt›rmayan lideriniz varm›
acaba? Paras›n› dahi Türkiye'de de¤ilde yabanc› ülkelerde
yüksek faizle bankalara yat›ran en keskin sözde “vatan sever”
liderlerinizin gerçekli¤ini gördük/görüyoruz.

Devrimcilerin, Komünistlerin tarihine bir bak›n. En son 16
Haziran gecesi Mercan Vadisinde hunharca katletti¤iniz Dev-
rim önderlerinin gerçekli¤inede bak›n. Yüre¤iniz varsa, aç›k
kimliklerini ve yaflamlar›n› sunun halka. Korkak ve alçaks›n›z.
Çok iyi bilinirki, onlar Anadolunun en temiz, en sade, vede en
namuslu önder ve savaflc›lar› olarak tarihe yaz›ld›lar. Onlar
baflkalar› açiken, yoksulluk içinde k›vran›rken, de¤il villarda
yaflamay›, tok olmay› bile kendilerine yak›flt›rmad›lar. Bunun
için Türkiye ve Kuzey/Kürdistan halklar›n›n kurtulufl yolu olan
Halk savafl›na canlar›n› seve seve feda ettiler.  

Evet onlar çeflitli ulus ve milliyetlerden halklar›m›z›n birer
öncü neferiydiler. Faflist devletin, iflkence tezgahlar›nda, zin-
danlar›nda ömür tükettiler. Sadece özgür bir halk, özgür bir
ülke ve özgür bir dünya istemleri vard› ve hakl› olarak ta bu-
nun mücadelesini veriyorlard›. Villarda yaflam f›rsat›n› bula-
mad›lar. Cünkü zindanlardan ç›kma f›rsat› bulamad›lar. An-
cak inançlar› u¤runa, devrim u¤runa, dünyan›n vede insanl›-
¤›n gelece¤i u¤runa direnmesini de bildiler ölmesinide. Ya-
flamlar›yla ve ölümleriyle halkalr›m›z›n onur ve güven kayna-
¤› oldular. 

Bu sistemin çürümüfl, halklar›n bafl›na musallat  oldu¤u-
nu bilen Maoist/Komünistler ülkenin gidiflat›na bilinçli müda-
hale sorumlulu¤u tafl›yor olmalar› sonucu olacakki, Türk dev-
leti böylesi bir katliam seçene¤i d›fl›nda baflka bir engelleyici
rol bulamam›flt›r. Hiç bir kirli silahlar›n›n flu andan itibaren

Maoistleri durduram›yaca¤›n› bildi¤inden, bu düzeyde bir
katliam plan›n› haz›rl›yarak uygulamaya koymufltur. Zira KAY-
PAKKAYA ardillar›n› karalama ve çamur atmalarla y›pratam›-
yaca¤›n›n bilincinde olarak, dünyada esen Maoizm rüzgar›n›n
Türkiye, Kuzey/Kürdistan co¤rafyas›na da yak›c› bir flekilde
geldi¤i korku ve telafl›d›r. Sinsi vede haince katliam plan› bu-
nun sonucudur.  

Her gün sahte vaatlerle kitleler aldat›l›yor. Ülke insan›n›
günden güne nas›lda çileden ç›kard›¤›n›, ülkenin her köflesi-
ne yay›lm›fl olan gasp, kap-kaç, rüflvet ekonomik ve sosyal bu-
nal›m›n manzaralar›, yurt d›fl›nda yafl›yan gurbetçilerin ülke-
sine dönme güvenini bile tümden ortadan kald›rd›¤›n› kim in-
kar edebilir? ‹nkarc›l›k ve kafatasç›l›kta uzman rolü oynamak-
tan baflka bir icraat› olmayan bir ülke durumuna getirilmifl
olan Türkiye'nin bu gidiflat›na elbetteki birileri dur diyecektir.
On y›llard›r bunun mücadelesini veren komünistler en afla¤›-
l›k bask› ve katliam yöntemlerine bunun için maruz kald›-
lar/kal›yorlar.

Ceflitli ulus ve milliyetlerden iflçi, köylü, ö¤renci, esnaf,
memur ve tüm dar gelirli emekçiler; yurt d›fl›nda yaflam mü-
cadelesi veren Türkiye, Kuzey/Kürdistanl› emekçiler; Türkiye
cumhuriyeti devleti sizleri aldatmaya devam ediyor. AB'ye gi-
rece¤iz diye duygular›n›zla vede gelece¤inizle oynuyor. Kitle-
leri oyalaman›n ve kand›rman›n yeni bir stratejik plan› olarak
uzun vadeye yayd›¤› AB üyelik serüveni, tepkilerinizi sindirme-
nin bir arac›d›r. Oysa bu ülkenin gelece¤i bizim kendi elleri-
mizdedir. Bunu anlamak ve kavramak durumunday›z. Bu ülke-
nin daha fazla sat›lmas›na, halk›n açl›k-sefalet içinde sürün-
mesine nas›lki 17'ler r›za göstermediylerse, bundan böyle
bizlerde buna asla r›za göstermiyerek, direnmesini ve savafl-
mas›n› bilece¤iz.

Halk kitlelerinin derya gibi kabaran kin ve öfkesi, yarat›-
lan devrimci dayan›flma eylemlilikleri devrim tarihimizde ye-
ni bir dönüm noktas›n› teflkil etmektedir. Bunu yaratan 17'le-
re flan olsun. And olsunki, bu ülke ba¤›ms›z ve halklar›m›z öz-
gür olacakt›r. ‹flte halklar›n son sözü bu olacakt›r. Emperya-
list sömürücüler ve onlar›n yeminli uflaklar› halk›n kin ve öf-
kesi karfl›s›nda daha fazla dayanam›yacakt›r.

Halklar›m›z›n kurtulufl meflalesi 17'ler ölümsüzdür!
Devrim flehitleri ölümsüzdür!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu
Temmuz 2005

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

Çeflitli ulus ve milliyetlerden iflçi ve emekçiler!
17'lerin açt›¤› meflakkatli yolda 
birleflelim! gelece¤imizi kazanal›m!

Dersim'de Türk güvenlik kuvvetlerince katledilen MKP yö-
netici ve gerillaları arasında Diyarbekir Cezaevi direniflçile-
rinden Cafer Cangöz ve Aydın Hanbayat'ın da bulundu¤unu
üzüntüyle ö¤rendim. 

Cafer Cangöz, 12 Eylül sonrasındaki 5 No'lu Diyarbekir Ca-
zevinin efsaneleflen direniflçi isimlerinin baflında gelen bir ar-
kadafltı. Her direnifl ve eylemin içinde ve ön saflarında bulu-
nan bu kararlı arkadafl, aynı zamanda dost canlısı bir in-
sandı. 

Diyarbakır sorgusundaki "inatçı" tavrından dolayı, polis
kendisine kafa tutanlara "Caferleflme ulan!" diyerek kendi
üzerlerinde bıraktıkları izi dıfla vururdu. 

Cafer'le 1984 yılında birlikte ölüm orucu direnifline
katıldık ve sonuna kadar sürdürdük. Eskiflehir ve Aydın sür-
günlerinde de birlikteydik. 

Cafer Cangöz ve Aydın Hanbayat'la 1995 yılında ‹stanbul

Sa¤malcılar cezaevinde de birlikte kaldım.  ……… ………. 

Siyasi çizgiler insanları farklı yerlere götürse de Cafer

Cangöz ve Aydın Hanbayat'ın düflman karflısındaki kararlı ve

onurlu tutumları, Dersim sevdalılıkları ve kendi davalarına

ba¤lılıkları benim için her zaman saygıyla anaca¤ım özellikle-

ridir. 

Eminim di¤er katledilenlerin hepsi de kendi içlerinde de-

¤erli insanlardı. Ama iflte insan yakından tanıdıkları ve özel-

likle de zorlukları birlikte paylafltı¤ı insanların acısını daha

derinden hissediyor. Biraz bencilce de olsa iflin gerçegi bu. 

Dostları ve arkadafllarının acısını paylaflıyor, anıları

önünde saygıyla e¤iliyorum. 

Recep Marafllı

B‹Z D‹YARBAKIR Z‹NDAN YATANLARI
AYNI BATININ ‹K‹ZLER‹Y‹Z

BÜYÜK DA⁄ KARTAL
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Kalabal›k bir saatte flehrin merkezinde dolafl›rken es-
kiden kalma yüzlerle karfl›lafl›yorum; ayaküstü olanlardan
ve öldürülenlerden bahsediyoruz. Sizin ad›n›z geçiyor an-
s›z›n. “Bizim okuldan diye bafll›yorlar...” Onlar için anlam›
bizim okuldan olman›z ve karfl›lafl›lan eylemler, belki bir-
kaç toplant›. 

Sizinle uzun uzun sohbet etmedik, birkaç karfl›laflma
ço¤u tesadüf olan, ama yine de her zaman yan›bafl›m›zda
bir yerlerdeydiniz. Tüm sohbetlerimizde, türkülerle, gele-
ce¤e dair umutlarla geçirilen tüm gecelerde... Aram›zda
geçen tüm olumlu duygular sizinle an›ld›, yarat›c›s› belki
de siz oldu¤unuzdan. Böyle diyorum, yine de bu cümleler
içinde flüpheyi de bar›nd›r›yor. 

Neden cenazede eskiden kalma yüzler yoktu diye hay›f-
lan›yorum. Biliyorum o çokça kulland›¤›m›z s›n›fland›rma-
y› yapacaks›n›z (1). Bu s›n›fland›rman›n neresine denk dü-
flecekler. Son an›nda bile sahiplenmeyen yürekler, düzene
tamamen yaslanm›fl, ac›n›n bile u¤ramad›¤› yüreklere mi
döndüler? Ya da o küçük evlerinde zamanlar›n› nas›l geçi-
riyorlar, pek çok fley ard› ard›na s›ralan›yor iflte... Yarg›la-
mamak için elimden geleni yap›yorum ama ne yaz›k ki
mümkün de¤il art›k, bafllad›m bir kere. 

Sizi u¤urlarken “gözyafllar›n›n zaman› olmad›¤›na” da-
ir konuflmalar yap›ld›, fliirler okundu. Yine de onlara dur
demek mümkün de¤ildi. Evet yas esvaplar› giymedik ama
belki de gidenlerin ard›ndan a¤lamak da gerekiyor... 

“Dursun 
Dursun yas esvaplar›n›z 
Y›¤›n derleyin 
Gözyafllar›n›z› 
Bir metal oluncaya kadar 
Bununla vuraca¤›z 
Gündüz-gece 
Bununla çi¤neyece¤iz 
Gündüz-gece.... ”, (2) 
Evet, ac› yoketmiyorsa güçlendirirmifl, hatta tanr›ya

atfedilen tüm özellikleri tafl›rm›fl sana do¤ru. Bilmiyorum
ama bildi¤im flu ki gözyafllar› ne kinin ne de nefretin sim-
gesiydi. Tek kelimeyle ac›n›n, kopuflun getirdi¤i ac›n›n.
Hakl›l›¤›n getirdi¤i duygu ac›y› hafifletmiyor. Belki mutlu
ölmeniz hafifletir, evet tek avuntu bu iflte. Mutluydunuz.
Son defa tafl›nan yanyana duran foto¤raflar›n›z mutlulu-
¤un kendisiydi iflte. fiaire bunu söylemek gerekiyor, iflte
mutlulu¤un foto¤raf› (resminin nerde oldu¤u bilinmiyor-
sa da foto¤raf› burada). Uzaklarda aramay›n, sormay›n

yok yere, mutluluk yüreklerini birlefltiren herfleyle birlikte
devrimin devrimcili¤in getirdi¤i sonsuz uyumlar›nda...
Ölüme mutlu gittiler, ve birlikte gittiler. Birlikte diyorum
çünkü isimleriniz yaflad›¤›n›z sürece birlikte an›ld›. Ayr›l-
maz bütün olarak, biri di¤erini gölgelemeden. Okulda, mü-
cadelenin içinde birlikte; cezaevinde birlikte; ölüm oru-
cunda birlikte; sonra cezaevleri operasyonu, tahliye ve an-
s›z›n gelen ölüm. Ans›z›n beklenmedik bir anda ve zaman-
da. Henüz size dair an›lar› bile toparlayamam›flken, dü-
flünmemiflken... 

En son DGM koridorunda seni görmüfltüm. Avukat
Okan dedi, ölüm orucundan yeni ç›kt›¤›n› ekledi. Bakt›m
sadece, yan›nda annen vard›, bense oturdu¤um yerde sa-
dece bak›yordum, yan›na gelmem gerekirdi, bir fleyler
söylemem, belki yeniden tan›tmam gerekiyordu kendimi...
Bafltan bafllamak, size dair hiçbir fley bilmiyormuflças›na,
ama ben oturdum öylece, yap›lmas› gereken en son fleyi
yapt›m. fiu an nedenini düflünürken, neden bulmaya çal›fl-
mak bile anlams›z, yine de bilmiyorum kendimi kötü his-
setmifl olmal›y›m diyorum, bu nedenle uzaktan bakt›m di-
yorum. Daha pek çok fley. Anneni tekrar cenazede gördü-
¤ümde tan›yamad›m. ‹pincecikti ve so¤uk kanl›, mezar ta-
fl›n›n ne zaman yap›laca¤›ndan üzerine ne yaz›laca¤›ndan
bahsediyordu. Garipti, insan belki de kimi zaman ac›dan
ne yapaca¤›n› kestiremiyor, üstesinden nas›l gelece¤ini.
Sonuçta insana dair hiçbir fley bize uzak de¤il, olmamal›... 

fiu an yaflayan ve ortak sohbetlerimizde sizden bah-
setti¤imiz tüm eski yol arkadafllar›ndan sizi tekrar tekrar
dinlemeyi ne çok isterdim, ama ne yaz›k ki mümkün de¤il,
ne yaz›k ki bu sat›rlar› da okumayacaklar, hiçbir fley onla-
r› girdikleri delikten ç›karamaz gibi... Öyle görünüyor, ya-
n›lmay› umuyorum. Ne çok ilgilendin diyeceksin geride ka-
lanlarla, evet ne yaz›k ki öyle, kimseyi b›rakmak istemiyo-
rum çünkü, hayat›n bir an›nda birlikte olduklar›m›zla son-
suza kadar birlikte olmak ve yürümek -bir hayal iflte. 

Mücadelenize dair çok fley anlat›ld›, anlat›lacak. Dev-
rimci kiflili¤iniz, kavgadaki duruflunuz. Bense flunu söylüyo-
rum; sadece nas›l mücadele edilmesi gerekti¤ini de¤il, na-
s›l sevilmesi gerekti¤ini de ö¤rettiniz. Sonsuza kadar sü-
ren, tek bir bütünde erimifl ve amaca kilitlenmifl yürekler... 

Sizi ‹brahim'in sözleriyle u¤urlad›k, “Türkiye'nin gele-
ce¤i çelikten yo¤ruluyor, belki biz olmayaca¤›z, ama bu
çelik ald›¤› suyu unutmayacak”. Bu çelik sizi unutmaya-
cak, mücadelenin herbir an›nda, dalgalanan her bir k›z›l
bayrakta yan›m›zdas›n›z, yan›m›zda olacaks›n›z. 

Eski bir yoldafl›n›z 

Analar›n öfkesi katilleri bo¤acak! 
“Herfleyi biliyorum da, ci¤er ac›s› baflka oluyor” di-

yordu Ahmet Perktafl'›n annesi, ayn› zamanda Ali R›za
Sabur'un ablas›. Hem kardefli, hem de o¤lu için ci¤eri
ac›yordu anan›n. Ziyarete gittikten iki-üç dakika sonra,
ana Kürtçe bir a¤›t yakarak a¤lamaya bafllad›. Gözyafl-
lar› yürek yak›c›yd›. Ama bir o kadar da o¤lu ve karde-
fliyle birlikte 17 can›m›z› katledenlerin yüre¤ine s›k›lan
bir mermi... 

TUYAB olarak Mercan Vadisi'nde flehit düflenlerin
ailelerini ziyaret etmeyi planlad›k, Gülmez ve Güzel
analarla birlikte. Gazi Mahallesi'nde oturan Ahmet
Perktafl'›n ailesini ziyarete gittik. Hüzünlü ama s›cak
bir flekilde karfl›land›k. 

Ahmet'in anas› a¤›t yakarak a¤l›yordu, ama a¤›d›n-
da ve gözyafllar›nda bir yi¤itlik vard›. Sözcükler bu du-
rumu anlatmakta yetersiz kal›r. Anan›n gözyafllar› yü-
re¤imizi yakt›¤› kadar, sisteme karfl› öfkemizi de bili-
yordu. Ama dilimiz tutulmufl gibiydi. 

Güzel ana Perktafl'›n anas›na, “A¤la ama düflman›n
karfl›s›nda a¤lama” dedi. Hemen ard›ndan söze Gül-
mez ana girdi. Ölüm orucu direniflinde flehit düflen k›-
z› Nergiz'le bir konuflmas›n› anlatt›: “Görüflüne gitti¤in-
de k›z›m bana bir fley söyledi. 'Ben veya abim flehit dü-
flerse, düflman›n karfl›s›nda asla a¤lamayacaks›n ana.
Bunun için söz veriyor musun?' dedi. Bunun için söz
veremem k›z›m. Ben anay›m. H›z›r güç verirse a¤la-
mam dedim. K›z›m›n flehit düfltü¤ü haberini al›nca H›-
z›r güç verdi onlar›n karfl›s›nda a¤lamad›m. Ama evde
a¤lad›m. 

“Cemal'in annesi ne iyiydi. Mezarda a¤›t yak›yordu,
ama a¤lam›yordu. Cemal ona, Ulucanlar katliam› önce-
sinde, 'Ana e¤er ölürsem, düflman›n karfl›s›nda a¤la-
ma' demifl. Ayd›n'›n anas› da öyleydi. Onlar›n karfl›s›n-
da a¤lamad›...” 

Ahmet'in anas›, Ali R›za Sabur'un ablas› Gülmez
anan›n sözlerinden sonra, duruldu. Ayn› ci¤er ac›s›n›
yaflayan anan›n sözleri onu etkilemiflti. 

fiehitlerimizle ilgili hemen her eylemde, “Analar›n
öfkesi katilleri bo¤acak!” slogan›n› at›yoruz. Bu, ajitas-
yon de¤il bir eylem slogan›d›r. Bu gerçeklik defalarca
oldu¤u gibi Mercan Vadisi flehitlerinin ailesini ziyaret-
te, bir kez daha kan›tland›...           Bir TUYAB çal›flan›

Kara bir haber... 
Desim Mercan vadisinde çat›flma 17 ge-
rilla öldürüldü... 
Dikkatle okuyorum haberi.... 
MKP-HKO gerillar›yla Faflist Diktatörlü-
¤ün güçleri aras›nda ç›kan çat›flma da
öldürülen gerillalardan MKP-MK üyeleri
Cafer Cangöz, Ayd›n Hanbayat... isimleri-
ni okudu¤um da öylece kal›yorum. 
Tekrar tekrar okuyam›yorum. 
Bu iki isme tak›l›p kal›yor gözüm... 
Bo¤az›ma bir yumruk gelip t›kan›yor. 
Yutkunam›yorum. 
Gözlerim doluyor... 
‹syan etmek istiyorum... 
Hayk›rmak istiyorum ama... 
Yapam›yorum.. 
Öylece kala kal›yorum... 
Takii...
‹ki can gelip karfl›ma oturuncaya ka-
dar... 
Cafer'in o tatl› güleç yüzü karfl›mda...Yi-
ne gülümsüyor.. 
Ölüme de öyle gitti¤ini biliyorum. 
“Kirvem nas›ls›n? Ac› bir haberini ald›m..
do¤ru mu?” 
Diye sesleniyorum ama yan›t vermiyor... 
Gülümsüyor hala... 
Onu o gülümsemesiyle ve kahkalar›yla
hat›rl›yorum...Ve hep öyle hat›rlayaca-
¤›m. 
Ayd›n geliyor karfl›ma.. 
Gözlerini k›sarak bafll›yor anlatmaya... 
Dersimi ...Munzuru ..Mercan vadisini.. 

Anlat›rken gözlerinin içi gülüyor... 
Bir Dersim sevdal›... 
Munzurun asi çocu¤u. 
Ve hep Dersime geliyor konuflmalar›m›z. 
Ve onlar› bizden kallefl düflman yine Der-
sim Mercan vadisin de al›yor. 
Ne anlatay›m ki.. 
Nas›l anlatay›m ki sizlere.. Bu yi¤it yol-
dafllar›m›z›.. 
Devrime olan kararl›l›klar›n›... 
Ve mücadele azimlerini... 
Yaflamlar›n› verdikleri davalar›n›... 
Her zaman ve her flart alt›nda inançla
savunduklar›... 
Düflman›n bütün bask›lar›na ra¤men
ayakta kalabildiklerini.. 
‹flkence hanelerde...zindanlardaki karar-
l›l›klar›n›... 
Dal›yorum... 
Gözümü Diyarbak›r cezaevinin havalan-
d›rmas›nda, bir futbol müsabakas›n›n
ortas›nday›m... 
Cafer h›rsla sald›r›yor topa.. Kazanma
h›rs›yla... Ayd›n kenardan uyar›yor ihti-
yar›... 
“Kirvem dikket et Cafo senide topla
birlikte götürecek...” 
Bu kez ihtiyar uyar›yor Cafo'yu... 
“Dikket etsene kardeflim...beni mi çi¤-
neyeceksin..”. 
Ayd›n kenardan gülüyor bu tak›flmaya... 
Evet kesin flimdi de birbirine tak›l›p gü-
lümsüyorlard›r... yoldafllar›na, bizlere
verdikleri ac›n›n bilinçiyle..Ayd›n gözleri-
ni k›sarak ellerini kald›r›p bafll›yor ko-
nuflmaya.. 
”Kirvem bu yolda bafl›m›z› verdik yine
verçe¤iz... Bizden sonra gelen yoldafllar›-
m›zda bizim yolumuzu izleyecek ve kav-
gam›z sürecek...Taki zafere kadar.. Biz-
ler bu inançla flehit olduk...Biz bu flanl›
miras› yollafldafllar›m›zdan devrald›k ve
ard›m›zdan gelen yoldafllar›m›zda bizim

yolumuzu izleyeçek.” 
Ard›ndan Cafer söze giriyor.. 
”Bu dava y›llard›r sürüyor ve sürecek.
Bizim yoklu¤umuz bu davan›n kayb›d›r
ama yoldafllar›m›z bunu k›sa sürede te-
lafi edip kald›¤›m›z yerden devam ede-
ceklerdir...buna inan›yor ve onlara güve-
niyoruz...Bu güvenimizin de bofla ç›kma-
yaça¤›n›da biliyoruz. Daha önce de flehit
olanlar›m›z oldu bu yüce kavga da...De-
nizler, Mahirler, ‹bolar, Süleymanlar ve
daha niceleri, ama bitmedi bitmeyeçek
bu kavga taki yer yüzü aflk›n yüzü olun-
çaya dek!” 
Y›lllard›r birlikteler ve omuz omuza ve-
rip devrim yolunda savaflt›lar...Ve ölümü
birlikte gö¤üslediler..Yine Dersim de.
Ovac›k Mercan vadisinde... 
Ve.. 
Dersim topraklar› yine devimclerin ka-
n›yla suland›.. 
Bu kan›n sulad›¤› topraklarda yeni filiz-
ler boy verecek... 
Her zaman oldu¤u gibi.. 
Faflist diktatörlükte hiç bir zaman bu fi-
lizlerin yeflerip boy vermesini engelleye-
meçek... 
Çünkü bu topraklar da isyan›n ve direni-
flin mayas› çok eskiden tuttu. Art›k bu-
nun sonu gelmez...zafere kadar. 
fiimdi y›ld›zlardan seyrediyorlar halk›m›-
z›n, yoldafllar›n›n ve bizlerin arkalar›n-
dan yakt›klar› a¤›tlar›, kavga türkülerini
ve intikam yeminlerini... 
Selam olsun halk için ölenlere...Silah el-
de topra¤a düflenlere...Selam olsun Dev-
rim için savaflarak ölen 17 lere ve tüm
devrim flehitlerimize.. 

Cafer ve Ayd›n; 
Dersim Mercan vadisinde Faflist Dik-

tatörlük tarf›ndan alçakca katledilen
MKP-MK üyesi ve gerillalar› aras›nda Ca-

fer Cangöz ve Ayd›n Hanbayat'›n da oldu-
lar›n› ö¤rendi¤im de böyle bir yaz›y› ka-
leme almak gerekti¤ini düflünmedim.
Ama sonradan bu yi¤it insanlar›, devrim
flehitlerini tan›yan birisi olarak yazma
gere¤i duydum...Bunu hep bu yi¤it insan-
lar› bilmeyenlerin k›saca olsa tan›mas›n›
sa¤lamak, hemde devrimci bir görevi ye-
rine getirmek için.Ayr›ca siyasi olarak
farkl› düflünceden olan bir devrimci ola-
rak yazmam›n daha anlaml› olaça¤› dü-

flüncesiyle yaz›yorum. Tabi onlar› böyle
k›saca anlatmak da yeterli de¤il benim
için ama bunu yoldafllar›na b›rakman›n
daha do¤ru olaçag›n› düflünüyorum. 

Cafer Cangöz, Diyarbak›r ‹flkence ha-
nelerin de iflkencecileri direnifliyle ç›lt›r-
dan,12 Eylül den sonra 5 No'lu Diyarba-
k›r Askeri Cazevi direniflin de devrimci
kiflili¤ine yak›flan bir flekilde direnerek
efsaneleflen direniflçilerden birisi olan ,
1984 deki ölüm orucu direnifline kat›l›p

sonuna kadar götüren ve cazeevinde ki
tüm direnifl ve eylemin içinde yer alan ve
mücadelenin her zaman en önünde olan
kararl› yi¤it bir devrimci. Ve her en kötü
zaman da bile hep gülümsemisini bilen
ve bunu çevresine de yans›tan flakalar›y-
la da insanlara moral veren bir can
dost. 

Daha sonra Eskiflehir ve oradan da
Ayd›n'a uzanan sürgün dönemlerinde de
bu tavr›ndan hiçbir zaman taviz verme-
yen yi¤it insan. 

Siyasi çizgilerimizin farkl›l›¤› bu yi¤it
insanlarla aramadan ki devrimci dostlu-
¤u hiçbir zaman engellemedi. Cafer Can-
göz ve Ayd›n Hanbayat'›n devrimci ka-
rarl›l›klar›, davaya inanm›fll›klar›, düfl-
man karfl›s›ndaki her zaman ve her yer-
de kararl› ve onurlu tutumlar› onlara
sayg› duymam›n bir ifadesi olmufltur. 

Evet tüm devrimcileri, dostlar›n› ve
yoldafllar›n› üzmüfltür onlar›n ölümü
ama beni kiflisel olarak daha da çok et-
kilemesinin nedeni, onlar› yak›ndan tan›-
mam, bir süre ortak bir yaflam› paylafl-
m›fl olamaktan ayn› lokmay› bölüflmüfl,
ayn› karavana kafl›k sallam›fl olamaktan
ve ayn› cezaevi havas›n› tenefüs etmifl ol-
maktan, k›sacas› tüm güzellikleri ve zor-
luklar› paylaflm›fl olamaktan geliyor. 

Ve devrim için flehit düflen Cafer
Cangöz,Ayd›n Hanbayat ve 17 leri sayg›y-
la an›yorum. 

Bir Dost

17'lerin ard›ndan...
Gidenlere ve giderken hiç ölmeyenlere... “Düflman›n karfl›s›nda

a¤lama ana!..” 

MUNZURUN AS‹ ÇOÇUKLARI 
CAFER VE AYDIN YOLDAfiLARA.... 

LARI ÖLÜMSÜZDÜR!

Alt›nda¤l› gençler 
ya da Kenan'›n ölümü 

"Ac› haber tez duyulur" derler ya, ne de do¤ru derler. Avusturya'n›n Inns-
bruck kenti, da¤lar› ile Dersim co¤rafyas›n› ça¤r›flt›r›r. Ac› haberi bu kez Inns-
bruck'ta ald›m. Ovac›k-Mercan Vadisi'nde 17 kifli öldürüldü… 

En son Türkiye'de ayr›ld›¤›mda asker cenazelerinin görüntüleri gözlerimde,
annelerin ç›¤l›klar› kulaklar›mdayd›. ‹nsan izlerken; ister istemez empati yap›yor.
Gencecik o¤lunu askere gönderen annenin, ans›z›n ac› bir haberle dünyas› kara-
r›yor… Innsbruck dönüflü, akflam üzeri annem ar›yor. "Ne var ne yok?" soruma
hüzünlü bir sesle, "Müflkünaz'in o¤lu Kenan'› Tunceli'de öldürmüfller, cenaze dün
geldi. Mezarl›k ana baba günüydü. Her taraf› kuflatt›lar. Hüsnü ile Müflkünaz pe-
rifland›. Allah bu ac›y› düflman›ma vermesin" diyordu. 

Kapanan telefonla y›llar öncesine savruldum. Hüsnü amca ile Müflkünaz abla
Çal›flkanlar Mahallesi'nin varl›kl›, birbirini seven ve yak›flan çiftleriydi. Tek eksik-
leri çocuklar›n›n olmay›fl›yd›. Müflkünaz ablay› gören herkes ona doktorlar, tür-
beler, yat›rlar öneriyordu. Bir gün güzel haber duyuldu. Müflkünaz abla hamiley-
di. Güzelli¤ine güzellik katan bu hamilelikten bir o¤lu olaca¤›n› ultrasonun olma-
d›¤› dönemlerde, deneyimli kad›nlar müjdeliyordu… 

13 Kas›m 1964 günü davullarla, zurnalarla, kurbanlarla o¤lu oldu. Ad›n› Kenan
koydular. Tüm mahalleli onlar ad›na sevindi. Genç k›zlar, gelinler k›rk gün boyun-
ca Müflkünaz ablay› yaln›z b›rakmad›lar. Kenan'›n tüm dü¤ünleri mahallenin dü-
¤ünü oldu. Halas› n›n k›z›yla evlenip Hollanda'ya yerleflti. Y›llar sonra o¤lu
Onur'un ve k›z› Dilara'nin ad›n› yine mahalleliden duydum. 

Hüsnü amca Erzincan'in Tercan ilçesine ba¤l› önceleri ad› Zaggeri olan daha
sonra Büklüm Dere olarak degifltirilen köyünden amcas›n›n k›z› Müflkünaz ile ev-
lenerek Ankara Alt›nda¤'a yerlefliyor. Sosyal demokrat bir aile olarak yaflamlar›-
n› sürdürüyorlar. Kenan, solun kalesi Alt›nda¤'da do¤uyor ve sol düflünce ile bi-
çimleniyor. 12 Eylül sonras› cezaevi günleri ard›ndan özgürlük ve evlenerek Hol-
landa'ya yerlefliyor. Sonra hem çal›fl›p hem siyasi görüflünü sürdürüyor… 

Alt›ndag'a giderken, yol boyu Kenan'›n yak›fl›kl› gülen yüzünü, sayg›l› tav›rla-
r›n› ve kararl› duruflunu an›msad›m. Hüsnü Amca ile Müflkünaz ablan›n ac›lar›n›
paylaflmak için gitti¤im evde ans›z›n çalan telefonda Onur, Hollanda'dan dedesi-
ni ar›yordu. Hüsnü amca, torunu ile hiçbir fley olmam›fl gibi konufltu. "Çocuklar›n
s›navlar› var. Bitince söylemeyi düflünüyoruz" diyordu. Gözyafllar› m› tutamad›m.
Kenan do¤dugunda, muhtar babama yard›m ediyordum ve do¤um ilmuhaberini
sevinçle yazm›flt›m. fiimdi ölümünü yazan gazeteleri okuyorum. Yaflam ac› rast-
lant›larla insan› sars›yor. Müflkünaz abla da adaklar adad›¤› o¤lunu Düzgün Ba-
ba'ya kurban vermifl, Munzur yine kan ak›yordu. 

Alt›nda¤ dönüflü, idam edilen Necdet Adal›'y›, öldürülen Sami Bayraktar ve Ke-
nan Çak›c›'y› düflündüm. Alt›nda¤l› gençlerin yazg›lar› de¤iflmiyordu. 

Devletin de yurttafllar›na karfl› sorumluluklar›n› düflündüm. Ovac›k'ta kuflat›l-
m›fl 17 insan› sa¤ olarak yakalay›p, yetkili organlara teslim etmek varken; ailele-
ri Malatya morgunda buluflturmay› akl›m alm›yordu. Art›k cenazeler, ac›l› anne-
ler, omuzlar› çökmüfl babalar ve yetim Onurlar, Dilaralar görmek istemiyorum.
Neden bu ülkede hukuk yerine hâlâ silahlar konufluyor?

Yaflar Seyman

CAFER
CANGÖZ
resmi

AYDIN 
HANBAYAT
resmi



10 Kad›n

Kad›n binlerce y›ld›r insan olarak
de¤il kad›n olarak yaflad›klar› günümüz-
de dahi kendisini en ac› biçimleriyle or-
taya koymaktad›r. Özellikle yaflad›¤›m›z
Avrupada  burjuva demokratik devrim-
leri yaflanm›fl ve 1917 Ekim ve1949 Çin
devrimleriyle  Avrupal› devletler kendi-
lerini güvenceye  almak için izledikleri
sosyal devlet politikalar› son  on  onbefl
y›l öncesine kadar olabildi¤ince genifl
"demokratik" yasalar yürülü¤e koymufl-
lar ise de  toplumlar özelliklede kad›nlar
bu olanaklardan  yararlanmay› tam an-
lam›yla baflaramam›fllard›r. ‹nsanl›k ta-
rihiöyle ac›mas›z ve korkutucu dönem-
lerden geçerek günümüze gelmifltir ki,
bu ac›mas›z ve korkutucu ça¤lar günü-
müz emperyalist sistemlerde ve onlara
ba¤›ml› sistemlerde yasallarla, savafllarla,
ve hergün gaspedilen flu veya bu demok-
ratik haklarla fark›nda olmasakda yaflam
bulmakta  ve daha da  kötüyü beslemek-
tedir. 

Tüm bunlara toplum olarak  müda-
hale edemedi¤imiz bir gerçektir. Em-
peryalizmin ç›karlar› do¤rultusunda  is-
tedi¤i yerde gerekli gördü¤ü politikalar›
uygulatmas› ve savafllar ç›kartmas›, as-
l›nda toplumlar olarak  tarih boyunca
halklar› hakl› mücadelelerine ra¤menge-
nede kal›n kabuklar içinde oldu¤umuzu
ve bunu da toplumlar olarak k›ramad›-
¤›m›z› gösterir. Bu kabuklar neden bir
türlü tam anlam›yla k›r›lam›yor, k›rma-
ya kalksakda bir noktadan sonra neden
gene "kal›nlaflmaya" bafll›yor. Tarihi, ta-
rih baba olarak kendimize yak›nlaflt›ra-
rak bize söylediklerini annemizin top-
lumsal al›flkanl›klar› do¤rultusunda bize
verdi¤i, sistemin yönlendirdi¤i e¤itim
gibi kabul ediyoruz fakat devrimide do-
¤um sanc›s›na benzetiriz.kad›n toplum
içinde yaflay›p yine toplum taraf›ndan
yok say›lmas›n›n nedeni kad›n olmas›-
n›n bir sonucu de¤ildir. Herfleyi bölüp
parçalay›p yöneten özel mülkiyetin insa-
n›da cinslere  bölüp bask› alt›na alarak
yönetmesinin bir sonucudur. Insanl›¤›n
en ilkel ça¤› olan ilkel komünal ça¤da

Toplant› Gündemleri:

1-) Demokratik Kad›n Hareketi Giriflimi'nin bugünkü durumu.

2-) Kongreye kadar,
a) Örgütsel sorun (giriflim komitesinin kurulmas›) 
b)Siyasal görevler.

3-) fiubat ay›nda yap›lmas› planlanan kongre öncesi haz›rl›klar.

Tarih : 08.10.05

Yer : Frankfurt derne¤inin bu tarihe kadar aç›lmas› durumunda
Frankfurt'ta, yetiflmese.
Ludwigsburg derne¤inde yap›lacakt›r.

Saat : 13.00

AVRUPA DEMOKRAT‹K KADIN HAREKET‹  G‹R‹fi‹M‹
18.8.2005

Avrupada Emekçi kad›nlara özgü faliyet uzun sü-
reden beri ADHK'la birlikte Avrupan›n de¤iflik bölge-
lerinde DKH giriflimi aktivistleri taraf›nda yürütül-
mektedir.Yeni at›l›mlar›n olabilmesi, faliyetlerin ile-
riye s›çramas› için DKH giriflimleri çal›flmalar›n› ye-
ni bir seviyeye ç›kararak Avrupa çap›nda aktivistle-
riyle merkezi toplant› yapacakt›r. Çal›flmalar›n› kor-
dineli ve sistemli olarak yürüterek,merkezi toplant›-
y› flubat ay›nda yap›lacak DKH kongresine tafl›may›
hedeflemektedir. Kongre öncesi planlamalar›n ger-
çeklefltirilmesi için Demokratik Kad›n Hareketi giri-
flimcileri merkezi toplant›ya güçlü kat›l›m›n sa¤lan-
mas›  iç›n çal›flmalar yürütmesi  hayati önemdedir.

Merkezi toplant›; Demokratik Kad›n Hareketi'nin ge-
linen aflamadaki durumunu,kongreye tafl›ma süre-
cinde örgütsel ve siyasal aya¤›n› tart›flarak örgütsel
çekidüzen vermeyi amaclamaktad›r.

Dünyan›n de¤iflik parçalar›nda bask› ve sömü-
rü alt›nda olan cins bask›s›ndan dolay› horla-
nan,eme¤inin karfl›l›¤›n› alamayan,bazen süs eflyas›
bazende kulan›lan meta gözüyle bize bakan,dünya
emperyalist sistemin tüm bencil,çirkin çirkefli¤ine
karfl› seferber olal›m,tertemiz bir dünya u¤runa mü-
cadelede buluflmak için 8.9.05 tarihinde olan merke-
zi  toplant›da buluflal›m.

KADIN VE ÖRGÜTLENME
kad›n›n üretgenli¤i ve paylafl›m› o top-
lumsal ça¤a do¤al bir komünallik dam-
gas› vurduysa bugün kad›n binlerce y›l-
l›k ezilmiflli¤in, bask› alt›nda tutulma-
n›n ve asla insan olarak görülmemenin
kendisinde yaratm›fl oldu¤u tahribatlar›
(bast›r›lm›fll›¤›n getirdi¤i kendisini ifade
edememe, kendine güvensizlik hep bafl-
kalar›n›n ne diyece¤i korkusu dediko-
duculuk, kaprislilik vb.vb. sayabiliriz)
aflmaya bafllay›p kendisi olmaya bafllad›-
¤›nda ortaya ç›kacak olan insan kad›n›n-
da insanl›¤a katk›s› çok büyük olacakt›r.
Ilk ça¤da o ilkellikler içinde topluma
kom¤nalli¤i yaflatan kad›n, bugün bili-
min, bilginin teknolojinin, sanat›n ve
benzerinin ulaflm›fl oldu¤u seviyede  ka-
d›n insanl›k mücadelesine kendisi ör-
gütleyerek toplumsal olaylara müdahale
ederek, etki ederek insanl›¤›n› kazana-
cakt›r. 

Ancak insanl›¤›n bu yar›s› kendi
kendisini örgütleyip kendisinin tarihsel
edilgenliklerine karfl› kendi özgün örgü-
tünü kurmas›yla toplumlardaki tüm
olaylar› kendisinin insanl›k mücadelesi
do¤rultusunda müdahale etmeye baflla-
mas›, taa, o ilk benim özelleflmesinden
de¤il mülkiyetleflmesinden bu yana in-
sanl›¤›n yar›s›n›n yok say›lmas›n› dur-
durup kendi insanl›¤›n› ortaya koyarken
di¤er yar›s›n›n da yok ediliflini durdurup
önüne geçecek ve t›oplumsal olarak in-
sanca yaflaman›n mutlulu¤unu yaflaya-
cakt›r. 

K›sacas› kad›nlar, özel mülkiyet  u¤-
rad›¤› her nitel de¤iflimde öz olarak  bir
de¤iflime u¤ramam›flt›r. Ve kad›nda özel
mülkiyetin u¤rad›¤› her nitel de¤iflimde
nitel bir de¤iflime u¤ram›flta olsa özünde
özel mülkiyetin mülkü olarak görülmüfl
ve asla insan olarak de¤er görmemifltir.

Diyebilirizki kad›nlar kendilerini ör-
gütleyerek kendi sorunlar›na ve toplum-
sal olaylara politik müdahalelerini yap-
mad›kca, baflar›lar elde etmedikçe sade-
ce özel mülkiyetin kad›n› olarak kala-
cakt›r.  Bügüne kadar birçok ülkede ile-
rici, devrimci , demokrat ve komünist

yap› ve örgütlerin  kad›n konusunda
belli ç›k›fllar› ve  örgütlenmeleri olmufl-
tur. Fakat bunlar uzun vadeli olmay›p
ya marjinaleflmifltir yada bir ço¤u kendi-
li¤inden kalkm›flt›r. Tün bunlara ra¤-
men, kad›n›n insanlaflmas›n›n önünün
aç›lmas› sistemleri flekillendirip de¤er
verdi¤i de¤il kendi sorunlar›na ve top-
lumsal olaylara politik örgütsel müdaha-
lesini gerçeklefltirerek, kendilerine, in-
sanl›¤›n de¤erlerin katmas› için  ADH-
Kn›n  DKH giriflimi gerçek bir bilinçtir.
Ve bu kad›n›n tarihsel edilgenliklerinin
aflmas› ve kendisinin insanl›¤›n›n› ka-
zanmas›nda ki kültür devrimlerinin zo-
runlulu¤unun kavranmas›d›r. Bundan
dolay› kad›n›n cinselli¤inden dolay› in-
sanl›ktan d›fllanmas›n›n önüne, gene ka-
d›n bu d›fllanm›fll›k duvarlar›n› özel
mülkiyetinin, kendisinden tarih boyun-
ca çald›klar›n› geri alma mücadelesi ile
cinsin özgürleflmesini sa¤layacakt›r. Ta-
ki cinsler aras›ndaki do¤al farkl›l›klar
bask› ve ezilme arac› olarak görülmekten
ç›k›p zenginlik olarak kabul edilip de¤er
görünceye kadar. Kad›nlar›n kad›n ol-
maktan kaynakl› yaflad›¤› her türlü bas-
k› fliddet, sönürü vb.gibi tüm sorunlar›-
na karfl› kendi özgün örgütlülü¤ünü
oluflturmak için caba harc›yan
DKHG’nin 2006 fiubat ay›nda yapma-
y› planlad›¤› kurultay›n tüm dünyadaki
sömürülen her türlü bask›ya maruz ka-
lan ve sadece c›ins olarak kad›n olmas›n-
dan dolay› ezilen, horlanan, siddet gö-
ren, tecavüze u¤rayan tüm kad›nlar için
güç kayna¤› olacakt›r. Bunun için cinsi-
yetinden dolay› sömürülerek bask› alt›-
na al›nan ezilen tüm kad›nlar›n iflçi,köy-
lü, evkad›n› , okumufl okumam›fl, savafl-
larda siddete u¤rayan , yok edilen, k›sa-
cas› dünyaya niye kad›n olarak geldim
diyen tüm kad›nlar›n 2006 flubat ay›nda
kendi kurultaylar›nda buluflacaklard›r.
Hep birlikte kendi ac›lar›m›z›, ezilmiflli-
¤imizi, sömürülüflümüzü paylaflarak
umutlar›m›z› gerçeklefltirmek için ör-
gütlenerek özgürleflme mücadelesinin
bu ilk kurultay›nda buluflacaklard›r.

DEMOKRAT‹K KADIN HAREKET‹ 
G‹R‹fi‹MC‹LER‹N‹N MERKEZ‹ TOPLANTISINA 

ÇA⁄RI...

Do¤a üzerinde insan›n  etkili olmas› ile bafllayan üretim süreci ald›¤› öz ve nitel de¤iflimlerle  toplumlar›da flekillendirmifl-

tir. Bu anlam›yla, ›nsanl›¤›n ilk  toplumsal üretim   süreci olan ilkel komünal toplumdur. ‹lk toplumsal süreç olmas›n›n yan› s›-

ra bu sürecin tarz olarak komünal olmas›, kad›n›n bu süreçte iktidar olmas› aç›s›ndan, hem öz olarak  hemde nitel olarak  da-

ha sonraki tüm toplumsal  süreçlerden ayr›lmas› bu toplumun ilkli¤ine  ve ilkelli¤ine  ayr›ca bir özellik katmaktad›r. 

‹lkel Komünal Toplum; 
Do¤an›n tehlikelerine ve hayvanlar›n  sald›r›lar›na karfl› kendilerini koruma zorunlulu¤u   tüm di¤er  canl›larda oldu¤u gi-

bi insan canl›y›da topluluklar halinde  yaflamaya itmifltir.

Bu dönemdeki üretim do¤ada varolandan   topluluklar halinde, kendilerini besleyebilmekve koruyabilmek için en ilkel tarz-

da toplama ve  avlanma fleklindedir. Bunu  o dönemde herkes yapabilmekteydi. Kad›n›n do¤um yapmas›  kendine benzeyen bir

canl›y›  dünyaya getirmesi ve bu canl›n›n beslenmesinde  ve korunmas›nda do¤al olarak eflit davranmas›, o topluluklar›n ken-

di içlerinde tüm sahip olduklar›n›  eflit paylafl›ma götürmüfltür. Kad›n›n do¤um yapmas› onu  ola¤anüstü k›lm›fl ve do¤al olarak

topluluklar›n yaflamalar›n›n örgütlenmesi ve yönlendirilmesi kad›n taraf›ndan yap›lm›flt›r. Fakat, üretim araçlar› onbinlerce y›l

sonucunda da olsa art›k geliflmeye bafllam›fl maddenlerden yararlanmaya ve dolay›s› ile do¤a karfl›s›nda üstünlükler edinilmifl

ve tabiki üretim araçlar›n›n kabal›¤› ve do¤an›n sertli¤i biraraya gelince kad›n›n do¤urganl›¤› ile tüm bu koflullar  karfl› karfl›-

ya gelmifltir. Art›k, geliflen üretim araçlar›n› erkek kullanmakta  ve bu üretim araçlar›yla yapt›¤› üretimden ürün  fazlas›n› el-

de  etmeye  bafllam›flt›r. Bunlar› baflka toplumlardaki ürünlerle de¤ifltirerek, hatta zorla  onlar›nkinide ele  geçirmeyle  ürün

fazlas›n›da  artt›rmaya bafllam›flt›r. Kad›n ise, tüm bunlara do¤urganl¤›n›n verdi¤i yavafll›k, kendini ve çocu¤unu koruma iç gü-

düsü  güvenilir yerde kalma zorunlulu¤u, erke¤i öne ç›kartm›flt›r. Erkekte art›k kad›n›n  do¤um yapmas›na paralel üretimler

yapmaktayd›.fakat, bu üretimlerden gere¤inden fazlas›nada sahip oluyordu. Ve bunlarda onundu. Bunlar üzerinde de söz hak-

k›na sahip oldu. 

Kad›n ise, kendisi ve çocu¤u için bunlardan faydalanmak  zorundayd›. 

Erke¤in elde ettikleri üzerindeki söz hakk› ile kad›n›n çocuklar› dolay›s›yla toplum üzerindeki söz hakk›, kad›n›n do¤urgan-

l›¤›yla  kabam› kaba olan üretim araçlar›  karfl› karfl›ya geldi¤i gibi, toplumdaki iktidar›da erkekle  karfl› karfl›ya geldi. Ve er-

kek kazand› bu savafl› 

Ürünün erke¤e ait olmas› gibi kad›nda erke¤e ait oldu. Olmak zorunda kald›.  Çünkü erke¤in ürünlerini devredece¤i varis

sorunu ortaya ç›kt›. Buda kad›na  sahip  olundu¤u anda çocuklarada sahip olmakt›.dolay›s›yla ürünlerde  varislerine kalacak-

t›.Kad›nla erkek aras›ndaki  ilk en kötü ayr›m bu oldu. cins karfl› cinsin sahibi oldu. Kad›n cinsinin özellikleri  mülk halini ald›

di¤er ürünler  gibi ve  erkek egemenli¤i ortaya ç›kt›.  Ama bu ortaya ç›k›fl mülkle, mülkün ço¤alt›lma savafllar›yla, do¤al olarak

eflitsizliklerle kad›n›n itaati, köleli¤iyle  toplumlar›n  köleleflmesi ile oldu.  

Kad›n›n kendisine erke¤in sahip olmas›yla  bafllayan köleli¤ine üzerinden yükseldi¤i üretim fazlal›¤›  ( özel mülkiyet) do¤u-

fluyla birlikte  insanl›¤› ezen ve ezilenler olarak bölüp bunlar›n birbirleriyle  mücadeleleriyle ileriye tafl›nm›fl olsa da, tafl›yor ol-

sada  insanl›¤›n yar›s›n›, dolay›s›ylada  bütününü kad›n›n aç kalmamak, çocuklara bakabilmek için  o ilk baflta  iktidar›n› bile

terketme zorunlulu¤una ra¤men  genede  insanl›k, açl›k, yokluk ve savafllar yaflam›flt›r.  Ve halende yaflamaya devam etmekte-

dir. 

Özel mülkiyet erke¤in üzerinden kendisini flekillendirirken anaerkilli¤i ataerkili¤e komünal yaflam› köleli¤e dönüfltürmüfl-

tür. 

Köleci toplumda  köle sahipleri varislerini do¤uran   kad›ndan kendisine tam itaat  etmesini dayatm›fl ve bunun  toplumsal

zemininide yaratarak  kad›na, üretimde de  yer  alamad›¤› için kad›n› kendi kölesi haline sokmufltur. Sadece  kendisinden olan

varisler do¤urmas› gereken köle ürün olarak kullanm›flt›r. 

Kölenin ise köle  sahibi gibi bir mülkü yoktu. Fakat onunda mülkü köleli¤iydi.  Bu anlamda bunu b›rakabilece¤i  varisler  için

oda ayn› flekilde kad›n› bask› alt›na ald›. Kad›n köleninde  kölesi durumuna getirildi.

Köleci toplumun ba¤r›nda geliflen yen› üretim araçlar› beraberinde sahiplerini (yeni s›n›flar›) de yaratm›flt›r. Bu yeni s›n›f-

lar›n ortaya ç›k›fl›yla köle sahipleri ile aralar›ndaki çeliflkiler ve  kölelerin isyanlar›, köle sahiplerinin yerlerini feodal derebey-

lerine a¤alara vb. B›rakm›flt›r. Köleler ise, köylülere dönüflmüfltür.bu dönüflüm biz a¤a olal›m sizlerde köylüler olun gibisinden

bir yumuflakl›kla de¤il, aksine kanl›  ve zor yoluyla olmufltur. Sonuçta yeni s›n›flar topraklar›n›n vbç nin üzerindeki egemenlik-

lerini önceden yeme içmesine  yat›p kalkmas›na, giyimine, kadar bak›lmak zorunda olunan  kölelerin  tüm bu yükümlüklerin-

den gerek kendisi da¤›tarak gereksede  zorla ele geçirilmeleriyle kurtuldu. Art›k kölelerde  toprak sahibi olmufllard›. Ama özel

mülkiyet onlar› öyle  bir egemenlik alt›na alm›flt›ki köleler ne kadar  köylüleflmifl iselerde asl›nda köylüler kölelerin yaflam ko-

flullar›n›.bu sefer kendi sahip olduklar›  üretim araçlar› üzerinden  devam ettiriyorlard›. a¤aya derebeyine verilmesi gereken

verildikten sonra ellerinde kalan ancak kendilerini yaflatabilecek kadard›.  Kad›n ise  gene üretim araçlar›n›n kabal›¤›ndan do-

lay› üretime kat›lamamakta ve birkez bafllam›fl olan erkek bask›s›n›n alt›nda feodal toplumda mal›n  özellikleride  eklenerek

toprak sahibinin bir mal› iyi bir hizmetkar›yken, köylününde  ayn› flekilde hizmetkar› ve  mal› durumuna dönüflmüfltür.fakat,

köylünün elindeki üretim araçlar›n›n azl›¤› buna paralel olarak elde ettikler›ini azl›¤› ve tüm bunlar› kaybetme korkusu, köylü-

nün kar›s›, k›z› üzerindeki bask›s›n›da ellerindeki üretimaraçlar›n›n çeflitlili¤i gibi çesitlenerek  derinleitirmifl  ve karabasan-

laflt›rm›flt›r.  Feodal toplumda egemenlerin her zaman  en iyi yad›mc›s› olan din ise kad›n üzerindeki en korkunç dönemi yaflat-

m›flt›r. Feodal üretim tarz›nda mal olarak  de¤er gören kad›n de¤erinin gereklerinin d›fl›na az›c›kta olsa ç›kt›¤› andan itibaren

Tanr› kat›nda fleytan olarak de¤er görüp ac›mas›z flekillerde cezaland›r›lm›flt›r.  Fakat, feodal üretim tarz›nda  üretim araçlar›-

n›n  geliflimi devam etmifl ve bu geliflen üretim araclar›n›n sahipleriyle topraklar›n sahipler› aras›ndaki çeliflkiler öyle  bir se-

viyeye gelmifltir ki, feodal  toplum art›k canlar›n› çöküflü  için çal›yordu.

El tezgahlar›n›n geliflerek fabrikalara dokuma tezgahlar› olarak tafl›nmas›yla, pamu¤un toprak sahiplerinden sat›n al›nma-

s›, fabrika sahipleri için çözülmesi gereken bir sorundu. Ve bu sorunun çözümüde toprak  sahiplerine  karfl› iflçilerle köylüle-

ride yan›na alarak baflarm›flt›r. Ekmek ve  adalet sloganlar›yla harekete  geçen burjuvazi derebeylerinin bask›s› ve  sömürüsü

alt›ndaki köylüleride yan›na alarak topraklar› ele geçirmifl pamuk için ücret ödemekten kurtulup, bu topraklar üzerinde çal›-

flan köylüleride  ürün veya  herhangi bir mal vergisinden kurtularak iflçilerine dönüfltürmüfltür.

Kad›n›n evinde el tezgah› ile  bafllayan üretimdeki yeri burjuvazinin fabrikalar›na tafl›nm›flt›r. Burjuvazi kendisini feodal top-

lumdan ay›r›ncaya kadar tafl›d›¤› ilerici yönleri kad›nlar›nda okuma  ve  yazma hatta daha ileri  gitmesine vesile oldu. kad›nda

ayd›nlanmaya bafllad›. Fakat burjuvazi köfle  tafllar›n› yerlerine oturttuktan sonra ekmek  adalet ve eflitlik sloganlar›n› unuttu.

Bu sloganlar›n alt›ndan açl›ktan ölünmeyecek kadar bir ücretle uzun ve a¤›r çal›flma koflullar› ç›kt›. 

Kad›n›n  kapitalist toplumda bafllayan, üretime kat›lma,  e¤itim ve ayd›nlanma  süreci, onun fabrikalarda daha fazla  çal›-

fl›p s›rf kad›n oldu¤u için daha az ücret almas› ve her zaman mutlak  iflçisi oldu¤u evin ve çocuklar›n bak›m›yla içinde oldu¤u

korkunç sömürü ayd›nlanmas›yla  bulufltu. 

Kap›talizm, üretim araçlar›n›n kullanabilmesi için zorunlu olarak yaratt›¤› e¤itimden yararlanmalar›  ve fabrikalarda  bira-

raya gelmifl olmalar› kad›nlar›n üzerlerindeki amans›z sömürü ve bask›ya karfl›da örgütlenmelerini sa¤lad›. Kad›n›n ilk örgüt-

lü mücadelesi olarak tarihe geçen 1857 deki ayaklanmalar›n›n talepleri eflit ifl, eflit ücret  ve çal›flma koflullar›n›n ve süresinin

düzeltilmesi onlar›n nas›l bir sömürü alt›nda oldu¤unuda göstermektedir. 

Fakat kapitalizimde kad›n› sadece sömürmek için kullanmam›fl kullanmamaktad›r. Kendisi için meta   ne idiyse kad›n›da öy-

le görüp metalaflt›rm›flt›r. Yani özel mülkiyet, o ilk özel mülkiyet olufluyla kad›n› nas›l özel mülkiyet niteli¤ine  sokmufl ise ürün

olarak,  bu mal biçiminden metaya dönüflerek günümüze tafl›m›flt›r. 

Ve kad›n öyle bir metalaflm›flt›r ki kendisini nas›l iyi birmeta haline getireçe¤ini pazarda kendi kendisini pazarlayarak di-

¤er metalar›n daha fazla tüketimini gerçeklefltirmeyi  sa¤lamaktad›r. Her zaman en iyi, kendisini üretebilen ve tüm di¤er me-

talar›n pazardaki yerinde etkili olan tek meta olmufltur.

Evet kad›n insanl›¤›n özelinin ilk mülkiyetleflmesinden bu yana iktidar›ndan alafla¤› edildi¤inden beri asla insan olarak de-

¤er görmedi. Ve bu binlerce y›l›n bask›s› ve sömürüsü alt›nda öyle bir yok edildiki  oda insan oldu¤unu hiçbir zaman ö¤rene-

medi.ilk gerçeklikleri Paris komününün k›sa ama gerçek ›fl›klar› alt›nda ö¤rendi. 1917 Ekim devrimiyle kad›nda devrim yaflad›.

1949 daki Çin devrimi kendi içinde ve tüm dünyay› sarsan Kültür devrimleriyle,insanl›¤›n ve kad›n›n gerçeklefltirmesi gereken

kültür devrimlerinin yaflanm›fl perspektifleri oldu. 

Sonuç olarak maymunun çal›flmas›yla bafllayan  insanlaflma süreci gene çal›flmas›yla elde ettiklerini paylaflmas› sorun ol-

mufl ve bu sorun özel mülkiyet olarak insan› cinslere bölüp bir cinsin bir cinsi hep bask› ve sömürü alt›nda  tutmas›n› berabe-

rinde getirmis  ve tüm toplumu sömürü ve bask› alt›nda tutarak günümüze getirmifltir.. 

Kad›n›n özgürlü¤ü için mülkiyetin   özel'li¤inin  ortadan kalkmas› zorunluluktur. 

Bu ise mülkiyeti sadece  paylafl›m için ele geçirecek olan proleteryan›n mücadelesinde yer almakla mümküm olacakt›r. Bafl-

kada yolumuz yok. 

Demokratik Kadın
Hareketi

Kad›nlar üzerine

Dizi
Yaz›
-I-



11Kad›n

Emperyalist ve 
kapitalist ülkelerde 
kad›n gerçekli¤i

Kad›n sorunu dedi¤mizde bize herfleyden önce geri kalm›fl ülkelerdeki ezilen,

sömürülen ve tecavüze u¤rayan kad›n›n yaflam›ndaki manzaralar› ça¤r›flt›r›r. Oy-

sa kapitalizmin geliflti¤i, yani kendilerini „demokratik ve ilerici“ diye deklare eden

ülkelere bakt›¤›m›zda durum pek farkl› de¤il. Aradaki tek fark kad›n›n ezilmesinin

bariz bir flekilde görülmemesidir. Dolay›s› ile ço¤u insanlar kad›n›n kapitalist ve

geliflmifl ülkelerde eflit muamele gördügüne inan›rlar, nede olsa kad›n bu sistem-

de erkekler gibi giyimi hakk›nda karar verebiliyor ve daha önemlisi onlar gibi

üretimde yerini alabiliyor ve her konuda söz hakk›na sahiptir. Bu düflüncenin yay-

g›nlaflmas›ndaki en büyük etken tabiki egemen s›n›f›n iletiflim araçlar›d›r, yani

görsel ve yaz›sal medya. Bu araclar ile kad›n›n bu sistemde erkekler ile eflit ko-

numda oldu¤u empoze ediliyor ve e¤er kad›n yaflam›nda erkeklerden daha az im-

kanlara sahip ise bu tamamen kendi hatas› ve eksikli¤i diye yans›t›l›yor.

Fakat kad›n›n geliflmifl ülkelerdeki konumununun temeline indi¤imizde kad›n

ile erke¤in aras›ndaki eflitsizlik kaç›n›lmaz bir gerçektir, yani kad›n daha çok ezi-

liyor, sömürülüyor ve fliddete maruz kal›yor. 

Günümüzde kad›n iflçi s›n›f›n›n %42sini oluflutuyor, yani üretimde önemli bir

konuma sahip, fakat ayn› ifl için erkeklerden %75 daha az maafl al›yor. 

Amerikada yap›lan bir araflt›rmaya göre kad›nlar›n ald›¤› maafl son 30 y›lda

erkeklerin ald›¤› maafla oranla yaklafl›yor yani %59 dan %75e bir art›fl var. Bu ge-

liflim yaln›zca erkeklere verilen maafllar›n giderek düflmesinden kaynaklan›yor,

bunun haricinde kad›n aç›s›ndan olumlu bir geliflmeye iflaret etmiyor.

Almanyada son zamanlarda geliflen sosyal k›s›tlamalar, Hartz vier denilen

proje kapsam›nda kad›n giderek ba¤›ml›l›¤a, yoksullu¤a ve çaresizli¤e itiliyor. 

Yeni uygulamaya göre flimdiye kadar 32 ay olan iflsizlik paras› 12 aya düflürü-

lüyor ve bu zaman afl›m›ndan sonra sosyal yard›m düzeyinde bir para verilecek

iflsizlere.

‹flsizlik paras› için baflvuruda bulunan kiflinin birlikte yafladi›¤› insan, bu an-

ne, baba, efl veya sevgili olabilir, yeterince kazan›yorsa, kiflinin baflvurusu red edi-

liyor, yani bir y›ldan sonra para alam›yor. ‹statistiklere bakt›¤›m›zda genelde da-

ha fazla para kazanan erkek oldu¤u için, iflsiz kalan kad›na iflsizlik paras› verilmi-

yor ve buda kad›n› ekonomik olarak erke¤e ba¤›ml› k›l›yor. Bu geliflme sonucu

2005 de 400.000 kad›n bir y›ldan sonra iflsizlik paras› alamayacak ve geçimini bir-

likte yaflad›¤› kifli (evli olmak zorunda de¤il) sa¤lamak zorunda.

Di¤er göze çarpan geliflme ise, sekiz saatlik ifllerin giderek iki saatlik, düflük

ücretli, ifllere bölünmesi. Kad›nlar›n ço¤unlukla çocuk bak›m› ile yükümlü olduk-

lar› için bu gibi ifllerde çal›flmak zorunda kal›yorlar. Bu ifllerde çal›flan kad›nlar›n

maafllar› düflük olmas› ile birlikte sosyal güvenceleri yok, sigortalar› ödenmiyor

ve ileri süreçte emeklilikleri için hiç bir yat›r›m yap›lm›yor. Hartz vier kapsam›n-

da kad›nlar uzak mesafede de olsa bu iflleri kabul etmek zorundalar.

Sosyal k›s›tlamalar sonucu giderek anaokullar›, krefller ve huzur evleri kapa-

t›l›yor veya özellefltiriliyor, öyleki günümüzde almanyada 500.000 çocuk anaokulu-

na gidemiyor. Sonuç itibari ile kad›n klasik rolüne itiliyor, yani çocuk ve yafll› in-

sanlar›n bak›m› yeniden kad›n›n görevi haline getiriliyor. Aile kapsam›nda kad›n

karfl›l›¤›nda para almadan ev ifllerini yap›yor, bu sisteme gelece¤in iflci kufla¤›n›

yetifltiriyor ve ayn› zamanda üretimde sömürülen ve afla¤›lanan kocas›n› onar›-

yor. 1992 de Bat› almanyada yap›lan bir araflt›rmaya göre, kad›n›n evdeki eme¤i

ücretlendirilseydi bir y›lda verilen 77 milliyar saat eme¤e devletin 2,8 million

Mark para vermesi gerekiyordu.

Özellikle 1968 hareketi kapsam›nda kad›n mücadelesi ile bir cok hak elde et-

mifltir. Bunlardan biri k›smen cinsel özgürlügüdür, örne¤in k›yafet özgürlügü, do-

¤um kontrol hap› vs. Fakat günümüzde yaflan›lan kad›n›n cinselli¤ini özgürce ya-

flamas› de¤il, aksine bedeninin kapitalist sistemde daha fazla kar elde etmek için

pazarlanmas›d›r. Sat›lan ürün ne olursa olsun kad›n›n cinselli¤i kullan›larak rek-

lam yap›l›yor. Bir çok alanda kad›n sexobjesi olarak kullan›l›yor ve böylelikle ege-

men s›n›f›n ç›karlar›na hizmet ediyor.

Reklamlarda gösterilen kad›n bedeni ile ayn› zamanda bu toplumda kad›n›n

uymas› gereken bir sablonu oluflturuyor. Yani kad›n zay›f, bak›ml› ve s›k olmas›

gereklili¤i do¤rultusunda piskolojik bask› uygulan›yor. Yap›lan bir araflt›rmaya

göre verilen normlara uymak için 11 - 13 yafl aras› k›zlar›n %50 si bir çok diet tü-

rünü denemisfl kad›lar›n %4 zay›lanma hastal›¤›na yakalanm›fl (erken tedavi edil-

medi¤i taktirde ölüm ile sonuçlanan bir hastal›k) ve anket yap›lan kad›nlar›n %85

d›fl görünüfllerinden memnun olmad›klar›ndan piskolojik sorun yafl›yor.

Madalyonun di¤er bir yüzüde kad›na kullan›lan fliddet. Her kad›ndan ücüncü-

sü fliddete maruz kal›yor ve her kad›ndan yedisincisi hayat›nda  en az bir defa te-

cavüze u¤ram›fl. Ayr›ca hukuki boyutta hayat kad›n›na tecavüz eden cezaland›r›l-

m›yor.

Kad›n›n ezilmesini besleyen en önemli kurum ifllevi itibari ile ailedir. Kapitali-

zimde ortaya çikan aile biçimi insanlar›n do¤al ihtiyaclar›ndan veya istemlerin-

den dolay› oluflmad›, temelini tamamen bu sistemin ç›karlar› ve ekonomik koflul-

lar› oluflturuyor.

Dolay›s› ile kad›n›n ezilmesi bu sistem var oldu¤u sürece kaç›n›lmaz bir ger-

çektir.“ Kad›n›n kurtuluflu sosyalizim ile olur“ iddias› 1917 ekim devrimine bakt›-

¤›m›zda sadece teorik bir olgu olmaktan ç›k›yor. Çünkü kad›n›n kurtuluflu do¤rul-

tusunda önemli giriflimler oldu örne¤in devrim sürecinde komünal kantinler, ça-

mafl›r hanaler, komünal çocuk bak›m evleri oluflturuldu. Böylelikle kad›n çifte kö-

lelik konumundan kurtulup hayat›n her alan›nda eflit düzeye gelmesi önünde hiç

bir engel kalmad›.Tarihi bu deneyim bize çok fley kazand›rd› her fleyden önce ka-

d›n›n ezilmesinin sonsuz olmad›¤›n› aksine kapitalist sistem ile s›n›rl› oldu¤unu.

Ezilen, sömürülen ve emekçi kad›n saf›n› ezilen s›n›f›ndan yana belirlemek zo-

runda çünkü hemcinsinden olan burjuva kad›n ile ortak ç›karlar› yoktur. Örne¤in

1970 lerde emekçi kad›nlar daha çok ücret için sokaklara dökülürken, burjuvazi

kad›nlar bu noktada egemen s›n›f›n yan›nda yer ald›lar, çünkü onlar›n evlerinde

sömürdükleri hizmetçilerine daha fazla ücret verme gibi bir iste¤i yoktu. 

Bu gerceklikten yola ç›karak kad›n, ezilen s›n›f›n yan›nda yer alarak erkekler

ile birlikte sosyalizim ve kominizim için mücadele etmek zorundad›r.

YAfiAMIN YARISI B‹Z‹MSE, KAVGANIN YARISIDA B‹Z‹M OLMALI…

Demokratik Kadın
Hareketi

Sevdam sudur F›rata, dicleye .....

Sevdam ›fl›kt›r hücrelere .....

Sevdam yoldur munzura  da¤lara

Sevdan kurflundur namerde, alça¤a

Sevdam kelepçedir dostlu¤umuza

Yüre¤im yang›n yeridir aya¤›m pusu

Dokuz yerinden kanatt›lar bedenimi 

K›rd›lar yaral› ellerimi 

fiimdi buz gibi so¤uk odalarda 

Yat›yorken koç yi¤itlerim 

Upuzun o s›cac›k gülücükleriyle

Ancak ›s›n›r yüre¤i

Geceye bir k›v›lc›m çakar›m 

Ayd›nlan›r munzurlar !

‹smail

Özlem Eker 
Yoldafla !

Olimpos da¤lar›n›n etekle-
rinde flalvarl› bir k›z dolafl›rd›.
Imgelerin ç›lg›n sular›nda flar-
k›yan bir gülüfl kurmufltu ya-
naklar›na. Kalbine siper kur-
mufl çocuklar tafl›rd› usanma-
dan. Atina'n›n saçlar›na tak›l-
m›fl esmer bir düfl çiçe¤iydi ki-
mi zaman…

Onu Homerus'un dizelerine çad›r kurarken görmüfltü dostlar›. Tru-
va destan›ndan süzülmüfl mistik ama çelik ›fl›lt›s› bir taaruz dolafl›rd›
damarlar›nda. Ege'nin zümrüt mavisi enginli¤inde onun gizemli ezgi-
lerle donatt›¤› sesinin mayas›da vard›. Ak köpüklü dalgalar›n s›rt›na
binmifl bir amazon kad›n dolafl›rd› o engin deryada…

Yang›n mavisi bir isyan, k›zg›n güzergahlar› yararak yürür. Onu
durdurmak isteyen hamle, mutlak bir ›srarla yan›tlan›r. Kendi keflfine
ç›km›fl bir yolculuk Dersim'de doruklafl›r. Munzur 17 türküyle tarar
saçlar›n› onun…

(Not: Dersim Çiçekli'de flehit düflen Özlem Erker'e. Ölüm orucu son-
ras› Yunanistan'a gelmifl ve 1. Kongre sonras› saflara kat›lm›fld›.)

Serhat

KARA C‹VC‹V
Eylül'lü y›llarda,yazar, Onat Kutlar aktarm›flt›, genç bir Yugoslav yö-

netmenin k›sa filminden...
Dev civciv fabrikas›, pazar›n ihtiyaçlar›ndan dolay› kuluçkadan ç›-

kan civcivlerin, beyaz olmas› isteniyor. Gel gör ki arada bir kuluçkadan
beyaz de¤ilde siyah civciv ç›k›yor. ‹flte o zaman sistem devreye giriyor.
Kuluçkadan ç›kan siyah civcivler görevliler taraf›ndan ay›klanarak k›r›k
yumurta kabuklar›, tüy vb. at›klarla birlikte, farkl› bir banda aktar›l›yor.
Band›n sonunda siyah civcivler tüm at›klarla birlikte preslenerek-ezile-
rek çöpe at›l›yor.

Bizim civcivimizde siyaht›r. Renginin siyahl›¤›, kendi seçimi de¤il-
dir. Ve tüm siyah civcivlerin kaderi onuda beklemektedir. Farkedilir
edilmez di¤erlerinin içinden al›narak, prese ve ölüme akan bantlara ak-
tar›l›r. Bir kaç dakika sonra siyah civcicvimiz, dev pres makinelerinin
içindedir. Di¤er at›klarla birlikte presten geçirilerek, yine yürüyen bant-
lar üzerinden bir top balya olarak çöpe at›l›r. Zavall› siyah civciv. Art›k
o, çöpe at›lan balya içinde bir avuç et ve kan lapas›d›r. Fakat o da ne! Yu-
murta kabuklar› k›m›ld›yor, orada bir yaflam belirtisi var. Dakikalarca
süren bir u¤rafltan sonra, ezilmifl çöp ve yumurta kabuklar›n›n aras›ndan
y›pranm›fl, yaralanm›fl ama inad›na yaflayan kara civcivimiz ç›k›yor. Mi-
nik kara civcivin yaflam tutkus ve teslim olmayan iradesi, koca fabrika-
n›n dev pres makinas›n›n gücünü yenmifltir.

Bu fabrikada yaflananlar, günümüz dünyas›na ne kadar çok benziyor.
Egemenler bir sistem kurmufllar; kendi ç›karlar›n›n devam› için bu siste-
mi, modern silahlarla donat›lm›fl ordularla, polis ile, farkl› isimlerle ad-
land›rd›klar› silahl› güçlerle desteklemifller. Yasalar ç›karm›fllar, kara cüb-
beli hukukçularala özgürlü¤ümüzün s›n›rlar› çizmfliler.

Bu s›n›rlar› aflan, aflmaya çal›flan insanlar›, y›ld›rmak için, e¤itime-
sa¤l›¤a verdi¤i paralar›n çok daha fazlas›yla dev hapishaneler, korkunç ifl-
kencehaneler inflaa etmifller. Sistem bize derki “siyah civciv olmay›n be-
yaz civciv olun. Yoksa ezerim yok ederim öldürürüm.” Sistemin beyaz
civcivleri düflünmeyen araflt›rmayan sorgulamayan insanlard›r. Yani sü-
rülefltirilmifl, kendi ç›karlar›na yabanc›laflt›r›lm›fl kitlelerdir. Egemen s›-
n›flar herfleyin en iyisini bilir. Bizim ad›m›za düflünür planlar kurup ka-
rarlar al›r ve kararlar› uygular. Özgürlü¤ümüzün s›n›rlar› bellidir. T›pk›
beyaz civcivin kesime haz›r hale gelinceye kadar, yaflam hakk›na doku-
nulmas› gibi...

Haks›z savafllar›n, ya¤ma ve talan›n, bask› ve iflkencenin, k›sacas› bar-
barl›¤›n her türlüsünün mazlum halklara, ezilen uluslara her gün binler-
ce kez dayat›ld›¤› günümüz dünyas›nda, herfleye karfl›n insano¤lunun
gelece¤i için, gözyafllar›na bile k›yamad›¤›m›z›n çocuklar›m›z›n ayd›nl›k
yar›nlar› için yaflam›n oldu¤u her yerde, içerde d›flarda, fabrikada-tarla-
da, Munzur'lardan Ant'lara, Kaçkar'lardan Himalaya'lara savaflan-ölen,
ama teslim olmayan tüm kara civcivlere, canlar›ma...

“Son sözü direnenler söyler!”

Cenk

Avukat Özlem Durmaz 
ölüm orucundaki 
Berna Ünsal Yoldafl› Anlat›yor:

''Berna Ünsal Sayg›l›'yla Yeflilyurt Devlet

Hastahanesi'nde avukat görüfl odas›nda tan›fl-

t›m. Dimdik bakan gözlerindeki sevgi dolu p›r›lt›-

dan etkilenmemek mümkün de¤ildi. Anadolu li-

sesi ve fen lisesinden mezun olduktan sonra OD-

TÜ'de Endüstri Mühendisli¤i'nde okumufltu Ber-

na. Çok iyi derecede ‹ngilizce, Frans›zca biliyor.

Daha neler mi biliyor, neler bilmiyor ki: Hayat›,

dünyay›, en çok da insanlar› tan›yor. Sevmeyi bi-

liyor. 'Sizleri çok seviyorum' derken s›ms›cak

koyuyor yüre¤ini masan›n üstüne, hiç hesaps›z.
Gözlerindeki sevecen parlakl›k içini ›s›t›yor insa-
n›n. Tokalafl›rken sevgiyle tutuyor elimizi. Bazen
moralimiz bozuk oluyor, bin türlü üzüntüden. He-
men anl›yor, bafll›yor bize moral vermeye... Ay-
lard›r devam eden ölüm orucuna art›k zorlukla
dayan›yor bedeni. Zorlukla geliyor görüfl odas›-
na, masaya dayanmadan konuflam›yor bizimle.
Bir yandan yudum yudum ›slat›yor bo¤az›n› pi-
petten damlac›klarla. Kuruyor konuflurken dili,
konuflmakta zorlan›yor... Ben, içim ac›yarak
u¤urluyorum bu güzel gözleri. Dayanmakta zor-
lan›yorum art›k bu ac›ya. Oysa kaybetmek iste-
miyorum bu hayat›n anlam›n› avuçlar›nda tafl›-
yan genç ve güzel kad›n›. Nefes almakta zorlan›-
yorum.''

fiimdi zili çalacak ve  içeri gireceksin. "ben geldi¤im" diyeceksin bende iyi
halt ettin hoflgeldin deyip seni s›k› s›k› kucaklayaca¤›m vars›n geç saatlerde
bir flarap açal›m ben hemen sarhofl olay›m sende zevk al dur.

Ama keflke gelsende  yine küfür etsen yada seni bir yerlere iple ba¤lay›p
hiçbiryerlere b›rakmasam ne olurdu sanki. Geç kald›m bunlar› söylemeye ve
yapmaya . ve bu kac›nc› kalem kac›nc› ka¤›t, seni birazda tan›yanlarla ve ta-
n›mayanlarla paylaflmak için bu sefer baflarmak istiyorum 

1990'l› y›llarda üniversite kampüslerinde bafllayan politik sohbetler deva-
m›nda TMLGB de örgütlenmen seni TKP( ML ) ile buluflturdu. Yakalanman ve
uzun süre cezaevinde kal›fl›n flubede ki direngenli¤in gibi cezaevlerinde ki
tüm sald›r›larda, açl›k  grevlerinde ve ölüm oruçlar›nda devam etti. Tüm ce-
zaevi yaflam›n boyunca kalemini  ka¤›d›n› kitaplar›n› hiç eksik etmedin. Bilgi-
nin peflini hiçbir koflulda b›rakmad›n. Bu kiflili¤in ayn› zamanda karfl›t fikir-
lerle  çart›flmada,  kendi do¤runu savunmada  ve  onu kabul ettirmede  mü-
cadelecili¤in senin  bilime olan inanc›n›n ölçütüydü. 2000 de  "Can›m›z Halk
Savafl›na Feda Olsun" fliar›yla bafllat›lan Ölüm orucuna tereddütsüz kat›l-
d›n. Devam›nda a¤›r tahribatlarla, sakatl›klarla tahliye edildin. Avrupa’ya ç›-
kart›ld›n. Birçok  ölüm orucu gazisi gibi. Ve sen gene herkese fark›n› koydun.
Avrupa’da profesyonel faal›yetine tüm gücünle devam ettin. Komünist bir bi-
linçle nerde ihtiyaç varsa kofltun. ADHK da örgütlenerek sekreterlik görevini
devr ald›n. Bu görev ve sorumluluk do¤rultusunda ADHK ya ba¤l› Demokratik
Kad›n Hareketi Girfliminin oluflturulmas›n› ve bu giriflimin kendisini kurulta-
ya tafl›yarak baflar›za ulaflmas› için gerek teorik gerekse de örgütlemek için
tüm gücünle çabalad›n. 2. kongreye kat›lmandan sonra heyecanla gerçeklefl-

tirmek istedi¤in kad›nlar kurultay›  çal›flmalar›n bugün Demokratik Kad›n Ha-
reketi Giriflimi kendili¤inden 2006 fiubat kurultay›na gidiyor bu kendili¤inden-
cilik bildi¤imiz de kendili¤indencilik de¤ildir. Aksine Avrupa Demokratik Kad›n
Hareketin olufltural›m adl› broflür ve di¤er yaz›lar›n›n tafl›d›¤› bilinç ö¤esidir
harekete geçiren.

Ve Berna Ünsal s›n›f mücadelesinin yaratt›¤› ender kad›n önderlerinden
bir fark› olmad›¤›n›da ortaya koymaktad›r. Bunu yar›nlarda halklar›n kendi
tarihlerinde gurula yazaca¤›n› flimdiden anlamak zor de¤ildir. DKH kurulta-
y›ndan zaferle ç›kacak ve kendini büyütüp proleteryan›n zafere yürüyüflünde-
ki tek güclü yoldafl› olacakt›r. Bu anlamda Berna Ünsal ne sadece bir MKP
üyesidir ne de adam yoklu¤undan kaynakfl› ADHK'n›n sekreteridir nede  ör-
gütlük olsunda nas›l olursa olsun deyip DKH ni yaratma mücadelesi veren bi-
risiydi.  O " Enternasyonel proleteryan›n yürüyüflü rotas› gerçek bir DKH nin
ana ekseni olabilir öyleyse bu ana eksen etraf›nda DKH inflas› kad›n›n cinsel
kimlik, cinsel özgürlük ve cins ayr›mc›l›¤›na ve cinsel bask›s›na  karfl› tüm ge-
çek mücadelelerin birlefltirerek ortak bir nokta da   köklü çözüme yürümesi
zorunluluktur." Diyordu. 

O kendi kurtuluflunu insanl›¤›n kurtuluflu ile birlefltiren  kom¤n›t bir ka-
d›nd›. Ve tüm kad›nlar›n kendi kurtulufllar›n› kendi elleriyle yaratmas› için
mücadele eden insan›n Maoist bilinçli kad›n›yd›. 

Mücadelesini eme¤ini gururla sahiplenmek insan›m diyen  herkesin ve
özellikle ezilen  sömürülen kad›nlar›n mücadelerinde rehber  olmal›d›r ola-
cakt›rda.

Kavgam›z›n ey güzel k›z çocu¤u



12 Gençlik

Anlatmak m› zor, yoksa yazmak m›? 

Her kifliye göre de¤iflen göreceli bir
durum olsa gerek, san›r›m benim için
yazmak daha zor,

Anlat›rken; biraz genifl bir perspek-
tife sahipsen ve birazda dil otu yemiflsen
zaman›nda, kelimelerin tükendi¤i yani
h›çk›r›¤›n bir yumruk gibi bo¤aza otur-
du¤u anda sudan sebeple kahkahay› ba-
s›p, bazen beyaz yalanlarlada süsleyip
baflka bir konuya geçer kendinide çev-
rendeki insalar›nda ruh halini aniden
de¤ifltirebilirsin. 

Ancak yazmak o kadar kolay de¤il;
yani kalemi al›nca eline o an gelip h›ç-
k›r›k tak›l›nca bo¤az›na, kan dolar göz
bebeklerine art›k yazmaya arada versen,
ç›k›p bir sigarada tüttürsen dönüpte
al›nca kalemi eline coflkun seller gibi
göz kanallar› kan akmaya bafllar, iflte o
zaman yazabilene aflk olsun.

Hangisinden, neresinden, nas›l yaz-
maya bafllamal› diyorsun, diyorsunda
cevab›n› kendin bile veremiyosun. Veya

nas›l tarif etmeliyim diyorsun kendi
kendine yani 17 ülkemi desem, yoksa
17 medeniyet, yok yok 17 evren... En
iyisi 17 yürek.

Ad›na ne dersen de bir bakars›n ki
buldu¤un s›fatlar›n hiçbiri 17 leri tek
bafl›na  anlatmaya yetmez olmufl. 

Hani 7´den 70´e derler ya iflte öyle
birfley yani 20´den 50´ye, yani Dur-
sun´dan Cafer´e, Taylan´dan Ayd›n´a
... dedim ya nas›l bafllamal›. Yoksa sev-
das›na ac›s›n› sar›p iki çocuk, bir efl, bir
yetim bölge, bir güleryüz, bir flapka, bir
tebessüm, bir yaflmakl› göz... geride b›-
rakan Kenan´dan m› bafllamal›.
Okan´dan m› yoksa Berna´dan; hani flu
ODTÜ mezunu, kaymakam k›z› uzun
boylu güzel kad›ndan m›? Ya Ökkefl,
Binali, ‹brahim...yoksa Munzur´da kut-
sanm›fl Alir›za´dan,Gülnaz´dan,Ca¤-
dafl´tan m›, yoksa bir da¤ parças› Ce-
mal´den, Aris´den, Ersin´den, Ah-
met´den...

Hangisinden anlatmaya bafllarsan
baflla sonu ummana varan bir 17 HA-

Z‹RAN...
Sonra bir bakm›fls›nki kimden veya

nerden bafllad›¤›n›n hiçbir önemi yok.
Çünkü: 17 yürek 17 medeniyeti ba¤r›n-
da yetifltirip aflkla sofram›za sunmufllar.
Hemde öylesine bir aflkki ölümün ken-
disi bile gölge düflürememifl sevdalar›na. 

Üsdad›n” Terketmedi Sevdan Beni”
fliiri ç›nlan›r kulaklar›mda. Gerçektende
hiçbir zaman terketmedi sevdalar› onla-
r›, Diyarbak›r´da, Buca´da, Ümrani-
ye´de, Ulucanlar´da, Bayrampafla´da...
ölüm oruçlar›nda, katliamlarda, içerde,
d›flarda, ülkede, yurtd›fl›nda ölümde bi-
le terketmedi sevdalar› onlar›. 

Bu öylesine uzun boylu, türkü bak›-
fl›kl›, bahar gülüfllü genç bir k›z›n sevda-
s›, veya üçgen vücut, karakafl, karagöz,
karaya¤›z bir delikanl› sevdas›ndan fark-
l› bir sevda olmal›, hemde o kadar fark-
l› olmal›ki ne aflk tanr›s› Eros´un  görüp
bildi¤i, ne güzellik tanr›s› Afrodit´in sa-
it oldu¤u, nede tabiat tanr›s› Hora´lar›n
yarataca¤› bir sevda olmal›. 

Bir ömür, yirmi küsür sene iflkence,

mapus yat›ran sevda: olsa olsa yoldafll›k
sevdas› olmal›, olsa olsa halk sevdas› ol-
mal› ve olsa olsa özgür ve ba¤›ms›z bir
ülke sevdas› olmal›.

17´ler tüm yaflamlar› boyunca
diflle, t›rnakla yaratt›klar› de¤erleri bize
b›rakarak sadece götürmek zorunda kal-
d›klar› yaflamlar›n› ald›lar yanlar›na.

Elbetteki hiçbir de¤er kendisini ya-
ratan nitel koflullardan ba¤›ms›z de¤il-
dir. 17´leri yaratan de¤erlerin elbetteki
öncelikleri vard›r. 17´ler kendilerinden
önceki önderlerinden alm›fl oldu¤u
emaneti onurla tafl›y›p ve hiç ihanet et-
meden aflkla sevdaland›lar emanetlerine
ve bu sevda yaflamlar›n›n sonuna kadar
onlar› hiç terketmedi flimdi onlarda bi-
ze t›pk› onlara b›rak›ld›¤› gibi bir ema-
net b›rakarak ayr›ld›lar aram›zdan. 

fiimdi sevda kap›m›z› çal›yor genç-
ler, bizim için flimdi afl›k olma zaman›...

MAV‹

sevgili arkadafllar;

Bir yaz dönemini daha geride birakarak, görev ve sorumluluklar›m›z›n artt›¤›

yeni ve yak›c› bir faliyet dönemine girmifl bulunmaktay›z.

Gecen yaz bizim için ag›r ve sanc›l› geçti. Zira 17 Haziran gecesi Faflist Türk

Ordusu tarafindan, 17 k›z›l Kardelenimiz Yeni ‹nsan Özgür Dünya mücadelesinde

tereddutsüzce kavgan›n en ön saflar›nda yürürken katledildiler.

17 kardelenimiz içinde bir ço¤unu tan›man›n ve onlarla Yoldafll›k yapm›fl

oldu¤umuzun onuru içindeyiz. Onlardan ögerendigimiz gibi gidenlerin ard›ndan

yas tutmak degil, devrettikleri bayra¤› daha illeri çekerek, bir ad›m daha öne

at›larak sahiplenebilecegimizin bilincindeyiz.

Zira 17 kardelenimiz ölumsüzleflmesinden hemen sonra, ilk görev onlara laik

anmalar gerceklestirmekti. Bu ilk görev Turkiye-Kuzey Kürdistan dan Avrupaya

baflar›yla yerine getirildi. Avrupada gerek merkezi yürüyüfl gerkse akabindeki

merkezi anma gerekse bölgelerdeki yürüyüfl, anma vb. etkinlikler 17 kardeleni-

mizin kararl›l›¤›yla yerine getirildi.

Geride b›rakt›g›m›z bu süreç biz DGH'l›lar olarak bilince ç›kart›l›p, yeni faaliyet

döneminde 17 kardelenimizin duruflu, kararl›¤›, inanc› ve ideolojisiyle donan-

mal›y›z. Çünkü süreç a¤›r ve bizden bir ad›m öne at›lmam›z› emrediyor. 17 k›z›l

kardelenlerimizin an›lar› önünde bir kez daha sayg›yla egiliyor ve b›rakt›klar› mi-

ras› asla unutmayacag›m›z›n sözünü veriyoruz.

Bununla birlikte 1 May›s, 18 May›s, G8 zirvesi kampanyalar›n› merkezi bir flek-

ilde yürüttük. Önemli eksiklerimizin ve yetmezliklerimize ra¤men, geride

b›rakt›g›m›z dönem itibar›yla olumlu bir faliyet dönemi gecirdik diyebiliriz.

Ve yine çat› örgütümüzün örgütledi¤i baflar›l› bir tatil kamp› gerceklefltirdik.

Gerek kamp içindeki kolektif yaflam›n iyi bir flekilde ifllenmesi, gerekse geçen sen-

eye oranla kampa kat›l›m›n epey bir artmas› kamp›n baflar›l› geçtiginin iflaret-

leridir. Önümüzdeki sene gençlik oalarak eksiklerimizi görüp bu tip basar›l›

faaliyetlere daha aktif kat›lmal› ve gençlik olarak buralara damgam›z› vurmal›y›z.

13. dönem komusiyonumuzun 3.toplant›s›n› baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirdik

ve bir dizi merkezi faaliyet ve kampanyalar› önümüze koyduk. Tüm DGH üye ve ak-

tivistleri aflag›dak› planlamaya göre kendini haz›rlamal›lar.

1.AB Karfl›t› Kampanya
Sevgili arkadafllar;

Bilindigi gibi y›llard›r gerek Türk egemen s›n›flar›n›n, gerekse Avrupa'daki

efendileri Türkiye'nin AB'ye girip girmemesini tart›fl›yor. Bu konu piflirilip, pisirilip

önümüze sunuluyor. Bunu yaparkende ifl, özgürlük demokrasi vb masallar›yla

gercek yüzlerini gizlemeye çal›flmaktad›rlar. AB'nin gerçek yüzü bizim için

tart›fl›lmayacak kadar aç›kt›r. AB'nin gerçek yüzünü kitlelere kavratabilmek için

bizim de içinde oldu¤umuz çat› örgütümüz ADHK güçlü bir kampanya basalat›yor.

ADHK'nin 1. toplant›s›nda kara alt›na ald›¤› ve Eylül ay› ile bafllay›p bir ay boyunca

sürdürecegi, kampanyayla ulaflabilecegimiz herkese, Emperyalist, gerici ve dünya

halklar›n›n düflman› olan AB'nin gerçek yüzünü teflhir etmeliyiz. DGH olarak bize

düflen görev ç›kacak olan afifl, broflür, bildiri vb. metaryalleri en genifl kesime

ulaflt›rmak ve kampanyan›n finali olan merkezi Bruksel yürüyüflüne bütün

gücümüzü seferber etmektir.

2. Almanya Seçimleri

Alman egemenlerinin içine düfltügü ç›kmazdan dolay› erken genel seçime

gidiyor. SPD iktidar›n›n sosyal devlet politikalar›n›n ç›kmaza girmesi ve kitlelerin

deste¤ini yitirmesiyle birlikte böyle bir tatktik menavraya gidiyor. Almanya

fedarasyonumuz ADHF ç›kard›¤› bildiriyle seçimlerde MLPD'yi destekleyece¤ini

duyurdu. Çünkü bizim taleplerimizi dile getirildigi tek seçim program› MLPD'de

mevcut. Bizim üzerimizde oynanan oyunlara izin vermemek için MLPD'nin aç›k lis-

tesine oy vermeliyiz. Biz DGH olarak tavr›m›z› MLPD'nin aç›k listesinden yana

koyuyoruz.

3. Son Londra sald›r›lar›, 

Geliflen ›rkç›l›k ve Görevlerimiz 11 Eylül sald›r›lar›yla birlikte, bafl katil Busch

bafllatt›¤› „haçl› seferi“ ile ›rkç› ve faflist çeteler kinlerini aç›kça kusmaya

bafllad›lar. Son 7 temmuz Londra sald›r›lar›yla özellikle ‹ngiltere, Hollanda ve

Fransa baflta olmak üzere ›rkç›, faflist sald›r›lar artmaya bafllad›. Sald›r›lar›yla bir-

likte o çok övundükleri demokrasilerinin bir balondan ibaret old¤unu, ç›kard›klar›

terör yasalar›yla hep birlikte görüyoruz. Bu yasalarla birlikte Avrupada yaflayan

baflta Asya kökenli yabanc›,  ve göçmen gençler olmak üzere nerdeyse tüm ya-

banc›lar birer potansiyel suçlu olarak görulüyor. Ve bunu sald›r›lardan hemen

sonra Londrada suçsuz bir Brezilyal›y› hunlarca katletmekle gösterdiler.

Bu sald›r›lar›n karfl›s›na ançak daha fazla örgütlenerek geçebiliz. Her alanda

ç›kart›lan bu ›rkç› ve faflist yasalar› teflhir etmeliyiz. Bundan sonra geliflebilecek

olas› sald›r›lara ve pravakosyanlara karfl› daha dikkatli olaml›, önlemlerimizi ona

göre almal›y›z.

4. Gençlik Kültür Sanat Festivali

Bu y›l Enternasyonal Kültür sanat festivalinin 8.incisini 26 Kas›m Cumartesi

günü Almanya'n›n Frankfurt flehrinde gerçeklefltiriyoruz. Bilindi¤i gibi uzun bir

aradan sonra 7.ncisini geçen sene gerceklefltirebildik. Baz› eksik yanlar›m›z ve

henüz kurumlaflmaktan uzak olsada bizim aç›m›zdan baflar›l› bir festivaldi. Geçen

seneden ç›kard›¤›m›z derslerle 8.inci festivalimize daha haz›rl›kl› giriyoruz.

Festivalle amac›m›z; Demeokratik Halk kültürünün geliflmesine katk›da bulunmak,

genclik kitleleri aras›nda yayg›nlaflmay› sa¤lamak, toplumun özgürleflmesine

hizmet eden, bir sanat anlay›fl›ndan hareketle gençleri sanatsal cal›flmalara teflvik

etmektir.

Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi (ADGH) olarak flimdiden tüm

haz›rl›klar›m›z› tamamlam›fl durumday›z. Eylül'lün son haftas›yla birlikte bütün

metaryaller bölgelere ulaflt›r›lacakt›r.Tüm DGH komite ve üyeleri flimdiden festi-

vale yönelik tüm haz›rl›klar›n› tamamlamal›d›rlar. Bölgelerdeki yetenekli gençler-

le konuflulup festivale kat›l›m için ikna edilmelidirler. Ayr›ca yak›n çevremizdeki

ilerici demokrat ve devrimci kurum ve kurulufllar festivalin tan›t›m› yap›l›p davet

edilmelidir. Haydi gencler daha kitlesel ve coskulu bir festival icin görev bafl›na. 26

Kas›m Cumartesi Frankfurta büyük bir coflkuyla buluflmak üzere.

Bitirirken basta da söyledigimiz gibi çok zor ve ag›r bir süreçten geciyoruz. Bu

zorlu sureci ancak bir birimize daha çok kenetlenerek aflabiliriz. Gerek tarihsel

birikimimizle gerek dogru siyasal cizgimiz ve ideolojimizle bunlar› aflacak güçtey-

iz. Yeterki o casareti kendimizde görüp bir ad›m ileri at›lal›m. O zaman haydi

gençler görev bafl›na. Özgür Dünya mücalesinde yaflas›n  ADHK-DGH

Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi
Merkezi Komusiyonu

Merkezi komusiyondan
Önümüzdeki Görevler
ve Sorumluluklar›m›z

“AfiK ZAMANI”

Gün bu gün yar›na bak›yor 
Emekten yana bir ruzgar›n kanatlar›nda büyor ayd›nl›klar. 
Onlar gittiler! Ellerimizden bir bir uçarak . 
Adlar›n› yazd›k yüreklerimize 
Adlar› sevincimiz öfkemiz , sevdam›z oldu .. 
Bu da¤ burdan göcerse bu yurt burdan uçarsa 
Onlarda silinip Gidecekler göklerimizden .. 
Oysaki hiç tükenmiyecek Nehirlerin sevdas›yla kufland›k onlar› içimize. 
onlar ad›na dald›k an›forlara .. 
o yüzdendirki gitmediler . bir hasretlik 
düfltü pay›m›za ayar›l›k degil .. 
Günül bahçemizin içinde Gök kuflag›n›n 
renklerini tay›flyan birer çicektiler .. 
koklamaya bile k›yamazd›k biz onlar› .. 
fiimdi ise erken gidenlerimizin isimlerini 
Gülden gülüfllü çocuklar›m›z ald›lar .. 
bizden önce günefle bir koflu tuturanlar 

Halaya durmufllar güneflin sofras›nda .. 
Ellerinde bayraklar Dillerinde KAYPAKKAYA türküleriye .. 
Gögü türkülüyorlar .. 
ve bizlerden birer aflk olsun demeyi hak ediyorlar.. 
AfiK OLSUN SANA 

düflman›n›n beyinine CAFERLEfiMEYI kaz›yan .. Partimizin onurlu befli... 
CAFER CANGÖZ yoldas... 
AfiK OLSUN SANA 

Yari felcli bedenine ragmen - kah elinde mavzeri bir gerilla 
kah ceza evi direnifllerinde bir komutan 
kah ölüm oruçlar›nda bir önder .. 
AYDIN HANBAYAT yoldafl .. 
AfiK OLSUN 

gözleri çakmak çakmagim. 
ceza evi direnifllerinde kör cemali ayr›n dedirten .. kaypakkaya inançl›m . 
CEMAL ÇAKMAGIM .... 
AfiK OLSUN SANA 

antebin k›z›l gülü - bitmeyen inanç çelik yüreklim 
Yel dag›ndaki destan›n›n mercanda flimdi 
elden ele dilden dile , 
ustan›n o¤lunda yaka numaran .. 
ÖKKEfi KARAOGLUM 
AfiK OLSUN SANA 

Yurt d›fl› örgütümüzün KAYPAKKAYA dili .. 
fiapkal›m gülden gülüfllü yoldas›m .. 
KENAN ÇAKICIM 
AfiK OLSUN SANA 

yurt d›fl› örgütümüzün . Bitmeyen azmi 
kad›n hareketimizin simgesi 
BERNA SAYGILI ÜNSALIM 
AfiK OLSUN SIZLERE 

saymakla bitmeyen 17 kaypakkaya güllü.. 
OKAN ÜNSAL 
ALLAT‹N ATEfi 
AL‹ RIZA SABUR 
B‹NAL‹ GÜLER 
GÜLNAZ YILDIZ 
‹BRAHIM AKDEN‹Z 
TAYLAN YILDIZ 
DURSUN TURGUT
ÇAGDAS CAN 
AHMET PERKTAfi 
ERS‹N KANTAR 
GÜLE güle yoldafllar. y›ld›zlar ya¤›yor üzerinize 

kavga dün vard› bu günde var.. 
Zaferin ad› yar›n 
Tükenmez Azmi KAYPAKKAYA ard›llar›n ... 
ve sen sercesme basi 

sen eyyyyyyyyyy sehitlerin sahiiiii
gökteki ay 
denizdeki kum .. 
da¤daki kaya 
I B R A H I M KAYPAKKAYA .. 

Senin emanetin olan on bir ilke befl temel belge 
flimdi dahada yücelerde .. 
ve söyletiyorlar dersimin sarp daglar›n› mesken 
eyleyen yoldafllar›n mavzerlerine türküyü.. 

ÖNDERIMIZ ‹BRAHIM ‹BRAH‹M KAYPAKKAYA diye 
Sana söz veriyoruz . 
fieref , hasiyet, namus 
MAO‹ST sözü.. 
kavgam›zda yaflatacag›z sizi .. 
y›kacag›z tarihin yüz karas›
FAfi‹ZM! 

Bu u¤urda and içiyoruz söz veriyoruzki.. 
baflta sevgili halk›m›z›n huzurunda 
ve siper yoldafllar›m›z›n önünde.. 

KAYPAKKAYA güzargah›nda MAO‹ZIM rehberliginde.. 

CANIMIZ HALK SAVAfiINA 

FEDA OLSUN  .....  FEDA OLSUN   ..... FEDA OLSUN ..... 
Almus

ZAFERE MAHKUM ED‹LENLER ÖLÜMÜ 
KÜÇÜLTEREK YENERLER!
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Son günlerde Türk devletinin en yet-
kili mercihi olan Milli Güvenlik Kurulu-
nun start vermesiyle Türkiye'nin bir çok
bölgesinde devlet deste¤inde, Türk bay-
ra¤›na sevgi gösterileri tertiplendi. Okul-
larda düzenlenen bayra¤a sevgi gösteri-
lerine ö¤rencileri zorlan katarak flöve-
nist dalga boyutland›r›lmaya çal›fl›ld›. Bu
gösterilere kat›lmayan ö¤renciler hak›n-
da ise soruflturmalar aç›ld›.  Spor musa-
bakalar›nda türbünlerde Kürt hareketi
aleyhine sloganlar att›r›larak ›rkç› faflist
sald›r›lara zemin haz›rland›. Ve nihaye-
tinde devlet deste¤inde geliflen ve de-
seklenen ›rkç› ve flövenist dalga, devrim-
ci-demokratik kitle örgütleri ve temsilci-
lerine yönelik sokaklarda linç giriflimle-
rine varan faflist sald›r›lara dönüfltü. 

Trabzon'da TAYAD üyelerinin hapis-
hanelerdeki koflullar›n iylefltirilmesi ta-
leplerini içeren bildirileri da¤›t›klar› s›-
rada devletin sivil polis ve istikparat ele-
manlar›n›n k›flk›rtmas›yla toplanan
MHP'li ›rkç› faflist güruh,demokratik ta-
leplerini kamuoyuna duyurmaya çal›flan
TAYAD üyelerine sald›rarak linç etmeye
çal›flt›lar.  Devlet deste¤i ve k›flk›rtma-
s›yla boyutlanan ›rkç› faflist sald›r›lar
Trabzon'dan sonra Samsun ve Sakar-
ya'dada uygulanmaya çal›fl›ld›. Demok-
ratik taleplerini kamuoyuna duyurmaya
çal›fl›rken ›rkç› faflist sald›r› ve l›nç giri-
flimine maruz kalan TAYAD üyeleri tutuk-
lan›p cezaevine konulurken,›rkç› faflist
gürüh elini kolunu salayarak olay yerin-
den ayr›lm›flt›r.

Sald›r›lardan hemen hemen sora ba-
s›n aç›klams› yapan TC'nin baflbakan›
TAYAD üyelerine sald›ranlara destek de-
meçleri vererek,zeni sald›r›lar›n önünü
açm›flt›r. 

Mersin'deki Newroz kutlamalar›nda

yaflanan bayrak olay›n› kulanarak flöve-
nist ve milliyetçi bir dalgan›n gelifltiril-
mesini sa¤layan Türk devleti,bütün bu
faflist lald›r›lar›n birinci dereceden so-
rumlusudur.

Devlet denetimi alt›nda gelifltirilen
flövenist faflist sald›r›lar ezilen halklar
ve Kürt ulusu için büyük tehlike teflkil et-
mektedir.Her türlü provakas›yonla Türk
halk›n› Kürt hak›na karfl› k›flk›rtan Türk
devleti,ezilen halklar aras›nda s›n›f kar-
deflli¤ini zedeleyerek hakllar› bir birine
düflman etmek istemektedir. flnsanl›¤›n
ileri de¤erlerini temsil eden devrimci-
demokrat kamuoyu sesiz kal›rsa bu mil-
liyetçi,flövenist,faflist sald›r›lar artarak
sürecektir. Dün Marafl, Sivas ve Gazi
Mahlesinde bir çok kez tan›k oldu¤ümuz
bu katliam ve provakas›yonlar›n yaban-
c›s› de¤iliz. ‹flte bugün ayn› provakas›yon
ve katliam giriflimleri yeniden sahnelen-
mek isteniyor. Yine bu son olaylar flunu
göternektedir:Türk devleti geçmiflteki ki-
mi katliamlarda oldu¤u gibi yine polis ve
ordusunun baz› görevlerini MHP'li sivil
faflistlere b›rakarak ezilen halklar› sivil
faflist sald›r›larla sindirmeye çal›flacak
ve uluslar aras› kamuoyunda demokrasi
oyununu oynuyarak ordu ve polisinin in-
san haklar›na sayg›l› oldu¤u flovunu ya-
pacakt›r. Burjuva medyas› her zamanki
gibi bayrak ve sokak ortas›nda yap›lan
l›nç olaylar›n› manupule ederek kamu-
oyunu yanl›fl yönlendirerek faflist sald›-
r›lar›n niteli¤ini gizlemektedir. Halk› pro-
vakas›yona getiren,sald›r›lar› gerçeklefl-
tirenler sivil ve resmi polis olmufltur.
Sald›r›da mafla olarak kulan›lanlar ise
MHP'li sivil faflistler olmufltur. Burjuva
medyas› halk›n TAYAD üyelerine  sald›r-
d›¤›n› beyan ederken bu gerçekli¤i halk-
lardan gizlemektedir. Ayr›ca flu gerçekli-

¤in alt›n› bir kez daha çizmek istiyo-
ruz;Türk flövenizminin zirvede olmas›n›n
önemli sorumlular›ndan biriside tekelci
burjuva medyas›d›r. Mersinde yaflanan
bayrak olay›n› k›flk›rt›c› yay›nlarla tele-
vizyon ve  gazete manfletlerine tafl›yarak
yalan yanl›fl haberlerle Kürt ulusunu he-
def  gösteren gerici Türk medyas› ol-
mufltur. 

‹nsanl›¤›n gelce¤i aç›s›nda tarihteki
örneklerde oldu¤u gibi bir felaket olan
›rkç›l›k ve faflizime karfl› mücadele in-
sanl›¤›n ileri de¤erlerini savunan dev-
rimci ve demokratik kurum ve kiflilerin
acil görevidir. Bu anlam›yla gerek Türki-
yede'ki son flövenist faflist sald›r›lara
gereksede dünyan›n de¤iflik ülkelerinde
yaflanan ›rkç› faflist sald›r›lara karfl›
tepkimizi dile getirmeliyiz. Bizler çeflitli
demokratik kitle ögütleri ve devrimci-de-
mokratik kifliler olarak frankfurt'ta
oluflturdu¤umuz "Türkiye'deki ›rkç› ve
faflist sald›r›lara karfl› Mücadele platfor-
mu"olarak gerek Türkiye'de kürt ulusu-
na karfl› gelifltirilen flövenist sald›r›lara
ve TAYAD üyelerine yönelik faflist linç gi-
riflimlerini gereksede geçti¤imiz günler-
de Almanya Dortmund kentinde Thomas
ve Arthur adl› iki anti faflist gencin Nazi-
ler taraf›nda alçakça katledilmesini  la-
netliyoruz.  Bu anlam›yla insanl›¤›n gele-
ce¤inde sorumluluk tafl›yan tüm kurum
ve kiflileri,geliflen ve gelifltirilen ›rkç› fa-
flist sald›r›lara karfl› tepkilerini dile ge-
tirmelerini ve bu sald›r›lara karfl› müca-
deleye ça¤›r›yoruz. flövenizme ve fafliz-
me karfl› bugünden üzerimize düflen gö-
revleri yerine getirelim,aksi taktirde ya-
r›n geç olacakt›r. 

Türkiye'deki ›rkç› ve faflist 
sald›r›lara karfl› mücadele 

platformu (Frankfurt)

‹ster küçük kar›nca adlar›yla, ister dört nala koflan cins
arap at›yla, ya da teknolojinin son harikas› uçaklar›yla dünya-
n›n dört bir yan›na gitsende asl›nda on metre kareyi bile bu-
lamayan hücrenin d›fl›na ç›kamamak ne korkunç bir duygu ya-
rat›yor insan beyninde.

Dünyan›n her kar›fl topra¤›n› gezebilme özgürlü¤ü ile on
metre karelik bir hücre...

Belki ilk bak›flta bir birine tam ters hareket alan›n› karfl›-
laflt›rmak, büyük  bir çeliflki hatta saçmal›k gelebilir darat›l-
m›fl beyinlerde, o zaman tamda anlatmak istedi¤im konu bu
noktadan bafll›yor.

Bugune kadar insan beyni uzerinde yap›lan bilimsel çal›fl-
malar›n konunun uzmanlar›na b›rakal›mda, bütün insan bün-
yesini kontrol eden, vücudun her hareketinde bire bir sorum-
lu olan insan beyni, neden kendisine hakim olupta ikircili¤ine
düflmesine engel olam›yor. Neden dilere özgürlük türküsünü
ezberle ditorda, kendi gelece¤ini orta ça¤ köleleri gibi pasl›
zincirlerle bir sütuna ba¤l›yor. Nesen insanl›¤›n haps edildi¤i
insanl›k ay›b› karanl›k hücreleri parçal›yal›m diyorda, gitti¤i
her yere kendisini hapsetti¤i kendi karanl›k hücresini beraba-
rinde tafl›yor.

Bugünler bombalar alt›ndaki feluce, birazda postallar al-
t›nda inleyen Kürdistan olan beynim, asl›nda susarak birer
Amerika ya da Türk devleti oluyorsa ben biraz Amerika, biraz-
da Türk devleti de¤il mi.

Sabah›n kuflluk vaktinde boyac› çocu¤un uykusuz gözlerin-
de umut dolu bir dünya gören gözleri, onu sabah›n kor vaktin-
de soka¤a salan düzeni göremiyorsa o zaman ben art›k gören
bir kor gegilmiyimm?

Bir yanda bunlar ka¤ıttan kaplan, ben ise bir halk›n karfl›-
s›nda duracak hiç bir güç duramaz diyen dilim, ama halka ön-

cülük yapamay›p kendi dar dünyama s›¤›n›p tarihten nostalji
tak›l›p polyanac›l›k oynuyorsam ben biraz riakar birazda lal
de¤il miyim?

Benim yaflam sebebim küçük kizim...
Bütün yaflant›lar› gibi parklarda koflup oynarken... Irak'li,

Kürdistan'l›, Somali'li... Çocuklar›n bafllar›na bombalar ya¤d›-
¤›n› gören gözlerim.... Benim k›z›m her çocuk gibi oyuncakla-
r›yla oynarken... Irak'l›, Kürdistan'l›... Bombalar›n çocuklar›
oyuncak diye may›nlarla oynuyorlar.

Çocuk çocuktur, benim k›z›m›n bir Arap çocuktan hiç bir
fark› yok diyen beynim, benim k›z›m koflup oynarken, Irak'l›,
Kürdistan'l› çocuklar oluyorsa, bu kadar de¤ildir... Ölme s›ra-
s› daha benim k›za gelmemifl demektir diyen ben isem, ve ha-
la susuyorsam, bir gün s›ra bize de gelece¤ini bile bile susu-
yorsam, hala üç maymunu oynuyorsam, o zaman o bombay›
ateflleyen, tetikleyen parmak, biraz benim parmaklar›m olmu-
yor mu, dilim varm›yor ama asl›nda ben k›z›m›n gelecekteki
katili de¤il miyim...?

Devlet neden birilerini dar karanl›k hücrelere zorla t›kt›r›p
katliamlar›yla Hitlere rahmet okutuyorda, benim hala k›l›ma
dokunmuyor, oysa hücrelere t›kt›r›l›p iflkenceden geçirilen
devrimcilerle aram›zda bir fark yokki... Bunun iki nedeni ola
bilir, ya daha s›ra bana gelmedi¤i içindir, yada buna gerek
görmüyordu. Çünkü; ben kendi hücremi zaten beynimde olufl-
turdu¤umdand›r

Dedim ya kimse al›nmas›n, kendimi yazd›m! Olurya... biri-
leri bu sat›rlar› okursa birgün kendilerine bir sorum olacak.

Acaba sendede biraz›c›kda olsa bir "ben"yok muyum...?

Frankfurt'an bir "Demokratik Gündem" okuru

1 May›s'ta Alanlarday›z!
‹flçinin emekçin bayram› 1 May›s tüm ülkelerde s›n›f mü-

cadelesinde ezenler ve sömürenlerle ezilenler ve sömürülen-
lerin karfl›l›kl› gövde gösterisi fleklinde geçmektedir. Bu ne-
denle sömürülenler ve ezilenler örgütlü tüm güçlerini 1 May›s
alanlar›na tafl›yarak 1 May›s'› hem bayram olarak kutlar hem
de tarihsel-politik içeri¤ine uygun olarak bir kavga günü ola-
rak ele al›r. 

2005 1 May›s'› bu yönüyle bir yanda emperyalistler ve tek
tek ülkelerdeki uflaklar› taraf›ndan estirilen ›rkç›, faflist milli-
yetçilik politikalar›na karfl› tüm dünyada iflçilerin, köylülerin,
emekçilerin k›sacas› ezilen halklar›n ve ezilen uluslar›n hakl›
anti-emperyalist mücadelelerinin yükseltildi¤i; tam bir enter-
nasyonal dayan›flma ile bu mücadelelerin selamland›¤› bir 1
May›s olarak geçecektir ve geçmelidir. 

Türkiye-Kuzey Kürdistanl› emekçiler,
Ülkemizin AB Emperyalizminin 
Sömürgesi Olmas›na Karfl› Ç›kal›m!

Türkiye- Kuzey Kürdistan'da Türk hâkim s›n›flar› AB üyeli-
¤i demagojisi ile Türkiye-Kuzey Kürdistan iflçilerini, köylüleri-
ni halk›n› kand›rmaya ve kendi s›n›f ç›karlar› do¤rultusunda
emekçilerin düzene olan tepkisini kullanmaya çal›fl›yor. Bu-
nun için bir yan›yla Türk milliyetçili¤ini körüklerken AB hülya-
s›n› da halk›n bilincine pompa etmek istiyor. Yani bir yandan
sahte bir milliyetçilik di¤er yanda sahte bir AB üyeli¤i umudu
var. Politik çat›flmay› bu zemine çekerek kendi iktidarlar›n›
güçlendirmek ve halk›n öfkesinden uzak tutmaya çal›fl›yorlar. 

Gerek Avrupa'da gerek Türkiye-Kuzey Kürdistan'da bu
oyun bozulmal› ve her türden sahte emperyalist umudu ve
milliyetçili¤i hep birlikte mahkûm etmeliyiz. Türkiye-Kuzey
Kürdistan halk›n›n her türden emperyalist ba¤›ml›l›¤a karfl›
kendi demokratik iktidar› için sürdürdü¤ü mücadelesini des-
teklemeliyiz.

AB Emperyalistlerinin Dayatt›¤› Sosyal
Y›k›ma Hay›r!

Avrupa emperyalist burjuvazisi bir yandan d›fl ülkelere ta-
rihinin en büyük yat›r›mlar›n› yaparken ve afl›r› karlar eder-
ken kendi halklar›n›n sosyal haklar›n› budamakta ve bunu da
baflta ABD olmak üzere di¤er emperyalistlerle daha fazla re-
kabet gücü kazanma ad›na yapmakta. Onlar sömürge ve yar›-
sömürge halklar› daha fazla sömürmek için yeni emperyalist
dalafllara girmeye haz›rlan›rken bunu Avrupa halklar›n›n sos-
yal ve demokratik haklar›n› k›s›tlayarak yapmak durumunda-
lar. Hem kendi ekonomik ve sosyal haklar›m›z› korumak, yük-
selen ›rkç› milliyetçili¤e karfl› etkili mücadele etmek için, hem
de sömürge ve yar›-sömürge halklar›n daha fazla sömürüye
maruz kalmamas› ve yeni yeni emperyalist askeri macerala-
ra sürüklenmemeleri için 1 May›s alanlar›na gitmeliyiz.

1 May›s tüm bu sorunlar›n çözülece¤i bir mücadele günü
de¤ildir elbette. Ama halklar›n kavga günüdür ve bayram›d›r.
Bu günde ortaya konulan örgütlü güç ve politik bilinç demok-
ratik mücadelenin seyrini gösterecektir. Bu nedenle 1 May›sa
haz›rlanmak s›radan bir demokratik gösteriye haz›rlanmak
de¤ildir. 1 May›sa kat›lmak kendi kaderimizi ellerimize almak
iste¤imizin somut bir ifadesidir. 1 May›s enternasyonal prole-
taryan›n bayram›d›r. 1 May›s halklar›n kendi kaderini tayin
hakk› için mücadele etme iste¤inin billurlaflm›fl bir politik ifa-
desidir. 1 May›s dünya proletaryas›n›n, ezilen halklar›n›n ve
uluslar›n›n birlik, mücadele ve dayan›flma günüdür. 

1 May›s› kim kazanacak? Emperyalist burjuvazi ve yerli
uflaklar› m› yoksa enternasyonal proletarya, ezilen halklar ve
ezilen uluslar m›? Tarih kimin kazanaca¤›n› gösteriyor. Tari-
hin ak›fl›n›n etkin bir öznesi mi olaca¤›z yoksa toplumsal ya-
salar›n edilgin birer figürü mü? 

Kendi kaderimizi elimize mi alaca¤›z yoksa emperyalistle-
rin insaf›na m› b›rakaca¤›z?

Bu sorular›n do¤ru cevab›n› verebilmek için en güzel elbi-
selerimizle ve mücadele bilincimizle 1 May›s alanlar›na!

Sayg›de¤er Dostlar,
16/17 Haziran 2005 tarihlerinde Türkiye Kürdistan› Der-

sim eyaleti k›rsal›nda Türk Devleti hummal› ve vahfli bir as-
keri operasyonla 17 MKP kadro ve militan›n› hunharca kat-
letmifltir. Üç kiflinin bu vahfli olayda tutukland›¤› söylen-
mektedir. Bu flah›slar›n kimlikleri hala gizlenmektedir ve
infaz edilmifl olma ihtimalleri vard›r. Bu operasyondan yak-
lafl›k üç hafta önce, Kürsidtan'da Türk Devleti'nin büyük as-
keri y›¤›naklarla bafllatt›¤› operasyonlara karfl›, AT‹K bir
bildiri ile dikkat çekmifl ve derhal durdurulmas›n› talep et-
miflti. Maalesef, onbinlere varan büyük askeri birliklerin,
büyük imha silahlar›n›n, Skorksky helikopterlerinin ve kim-
yasal silahlar›n kullan›ld›¤› bu operasyonlarda uluslarara-
s› savafl hukuku yerine faflizan hukuk iflletilmektedir. Yara-
l› olarak yakalananlara iflkence yap›lmakta ya da yarg›s›z
infaz edilmektedirler. Ölü bedenlere yönelik; yeniden kafa
kesme, ölüleri ç›r›lç›plak meydanlarda teflhir etme, iç or-
ganlar›n› tahrip etme, göz ç›karma, kulak kesme gibi kötü
muamele yap›lmaktad›r. Çat›flmalarda onlarca insan›n
kimyasal silahlar ve bombalarla hazin bir flekilde katledil-
mesi sözkonusudur. 

Bu bahsedilen durum, katledilen MKP kadro ve militan-
lar›n›n ölü bedenleri üzerinde yap›lan otopsi belgelerinde
k›smen kan›tl›d›r. Türk devleti, devrimcilere ve muhalefete
karfl› ifllenen en vahfli katliamlar›ndan biri olan bu operas-
yonun gerçeklerini örtbas etmeye çal›fl›yor. Avrupa bas›n›
ve medyas› maalesef büyük oranda ''üç maymunlar›'' oy-
nuyor ve susuyor.

Öldürülen MKP'lilerin bir ço¤u mahpushanelerdeki aç-
l›k grevleri ve ölüm orucunun gazileri olarak zaten sakat ve
bedensel özürlü insanlard›. Öldürülenlerin ço¤u demokra-
tik mücadele alanlar›nda aktif mücadele yürütüyorlard›. Yi-
ne önemli bir bölümü, Avrupa'da politik mülteci hakk›na
sahiptiler. 

Katliamda kullan›lan kimyasal silahlar›n ve vahfletin
belgelenmemesi için operasyon alan› hala özel koruma al-
t›ndad›r ve her türlü girifl yasaklanm›flt›r.Neden? Gizlenen,

saklanan, manüpüle edilen gerçekler nelerdir? Avrupal›
göçmen ve yerli halklar›n bu bilgiler ›fl›¤›nda gerçeklere
ulaflma hakk› vard›r.

Avrupa'da ve Türkiye'de yaflayan katledilenlerin ailele-
ri ve yak›nlar›ndan sürekli araflt›rma yap›lmas› için acil ta-
lepler ve istekler gelmektedir. Bizler, olayda Türk Devle-
ti'nin savafl hukukuna ayk›r› davrand›¤›, suç iflledi¤i kana-
atindeyiz ve derhal sorumlular›n hesap vermesini istiyoruz.
Avrupa halklar›n›n vergileri ile karfl›lanan ve Avrupa hükü-
metlerince Türk Devleti'ne sat›lan veya hibe edilen silahla-
r›n nerelerde ve nas›l kullan›ld›¤›n› bilme haklar› vard›r. Bu
olgu dahi bir delegasyon çal›flmas› için yeterli bir neden-
dir. Avrupa'da demokrasi ve insan haklar› mücadelesi yü-
rüten bütün kurum, örgüt ve duyarl› flahsiyetleri Avrupa
Türkiyeli ‹flçiler Konfederasyonu (AT‹K) ve Avrupa Demokra-
tik Halklar Konfedarasyonu (ADHK) ve MLPD ad›na olaya el
koymaya ça¤›r›yoruz. Gerçeklerin ortaya ç›kmas› için aci-
len Dersim(Tunceli), Ankara ve ‹stanbul'a gidecek uluslara-
ras› bir delegasyon çal›flmas› bafllatm›fl bulunuyoruz. Bu
çal›flma içinde duyarl› doktor, avukat, gazeteci/medya çal›-
flan›, politikac›, ayd›n ve ilerici insanlar›n acil deste¤ine ih-
tiyac›m›z vard›r.

‹lgi duyanlar›n AT‹K-ILPS, ADHK ve MLPD üzerinden iliflki
kurmas› gerekmektedir.Delegasyonun muhtemel ve düflü-
nülen gidifl/dönüfl tarihi 16-26 Temmuz 2005 aras›d›r. 

Almanca konuflanlar için irtibat: 
ufuk-berdan@freenet.de 
Tel: 0049-177-355 91 38 
adhf_almanya@hotmail.com 
Tel: 0049-177-44 72 999 
info@mlpd.de 
Tel: 0049-209-95 19 40 

‹ngilizce konuflanlar için irtibat: 
arman@wordwize.net 
Tel: 0044-778-55 64 976 

Faflist Türk Devleti, yüzbinlerce e¤itilmifl askeri birlikleriy-
le Kürdistan'da operasyon düzenleyerek terör estirmekte,
kimyasal bombalarla katliamlar gerçeklefltirmektedir. 16/17
Haziran günlerinde Dersim'in Ovac›k ilçesi Mercan Vadisi'nde
MKP'ne yönelik düzenlenen operasyonda kimyasal ve a¤›r si-
lahlar kulanarak 17 kifli yine hunharca katledilmifl 3 kifli ise
yaral› olarak göz alt›na al›nm›fl ve tüm çabalara ra¤men hak-
lar›nda her hangi bir haber al›namam›flt›r. Avukatlar›n ve ai-
lelerin tüm çabalar›na ra¤men sa¤ yakalananlar hak›nda Türk
Devleti'nin kimlikleri ve sa¤l›k durumlar›na iliflkin bir bilgi
vermemesi bu kiflilerinde katledilece¤i flüpesini art›rmakad›r.

Avrupa'n›n kap›s›nda her gün dilenen Türk Devleti, dev-
rimci demokrat ve sosyalistlere karfl› a¤›r kimyasal silahlar
kulanarak uluslararas› hukuk statüsünü çi¤nemektedir.17 Ha-
ziran 2005 günü MKP üyelerine yönelik kimyasal silahlarla
gerçeklefltirilen katliamda ölenlerin cenazeleri ailelerine ve-
rilmemifl, cenazelerini almak için Tünceli Askeri Morg'una gi-
den aileler güvenlik güçlerince tartaklanm›fl ve taciz edilmifl-
lerdir. Yine baflka bir keyfi uygulamayla, flehitlerin cenazeleri
Malatya'ya gönderilerek, aileler y›ld›r›lmaya ve halk›n flehitle-
ri sahiplenmesi engelenmeye çal›fl›lm›flt›r. Malatya'da aileler
ve halk taraf›ndan al›nan fiehitlerin cesetleri parçalanm›fl,
yanm›fl ve tan›nmaz durumdad›r. Baz›lar›n›n gözleri oyulmufl-
tur, Aileler, çocuklar›n›, kardefllerini, tan›yamam›fllard›r. fiehit
olanlar›n vucutlar› kulan›lan kimyasal ve a¤›r silahlardan kay-
nakl› olarak yanm›fl ve parçalanm›flt›r. Malatya Devlet Hasta-
hanesi Adli T›p Kurumu'ndan al›nan otopsi raporu, flehit dü-
flen gerilla cesetlerinin tümünün yanm›fl, parçalanm›fl ve darp
izlerinin oldu¤unu tespit etmifltir. 

Bu katliam Faflist Türk Devleti'nin imha ve yok etme politi-

kas›n›n ürünüdür. Burjuva medyas› ise bu imhan›n borazan›-
d›r. Komuoyunu yanl›fl ve yalan haberlerle yönlendirerek
T.C.'nin uflakl›¤›n› yapan gerici medya, gerçekleri çarp›tarak
17 kifliyi terörist olarak göstermeye çal›flmaktad›r.Terörist
kimdir? Terör estiren, halka bask›, katliam yapan, kimyasal ve
a¤›r silahlar kulanarak uluslar aras› savafl suçu iflleyen, ken-
disine karfl› gelen tüm muhalefeti katliamla bast›ran, gözalt›n-
da insanlar› yok eden, f- tipi hücrelerle Hitler kamplar›n› yeni-
den kuran Türk devletidir. En son 17 kifliyi kimyasal ve a¤›r si-
lahlarla katleden yine bu faflist devletdir. Burjuva uflak med-
yas›n›n bu gerçekli¤i ters yüz ederek halk› aldatmas›, üstlen-
di¤i uflakl›k görevinin bir sonucudur, Türk devleti taraf›ndan
katledilenlerin ismleri flunlard›r: 

Cafer Cangöz, Ayd›n Hanbayat, Ali R›za Sabur, Cemal Çak-
mak, Kenan Çak›c›, Okan Ünsal, Berna Sayg›l› Ünsal, Alaattin
Atefl, Ökkefl Karao¤lu, Taylan Y›ld›z, ‹brahim Akdeniz, Binali Gü-
ler, Dursun Turgut, Gülnaz Y›ld›z, Ahmet Perktafl, Ça¤dafl Can
ve Ersin Kantar 

Afla¤›da imzas› bulunan kurumlar olarak, Faflist Türk Dev-
leti'nin gerçeklefltirdi¤i bu katliam› lanetliyor ve insanl›¤›n ile-
ri de¤erlerini savunan tüm kurum ve kurulufllar›, T.C.'nin bu
ve benzeri katliamlar›na karfl› mücadele etmeye ça¤›r›yoruz. 

AVRUPA DEMOKRAT‹K HAKLARKONFEDERASYONU (ADHK)
AVRUPA DEMOKRAT‹K GENCL‹K HAREKET‹
AVRUPA DEMOKRAT‹K KADIN HAREKET‹ GIR‹fi‹M‹
AVRUPA TÜRK‹YEL‹ ‹fiÇ‹LER KONFEDERASYONU (AT‹K)
YEN‹ DEMOKRAT‹K GENÇL‹K (YDG)
AT‹K-YEN‹ KADIN  

ADHF  olarak Almanya'da yaklaflan seçimlerde tav-
rımızı MLPD'nın açık listesini destekleme biçiminde ol-
du¤unu kamuoyuna ilan edizoruz. Yapılacak seçimlerde
tavrımızın hangi talepler eksenli MLPD' nin açık listesini
destekledi¤imizin tartıflılaca¤ı paneller serisine tüm
devrimci demokrat kurum ve kiflileri ve tüm emekçileri
davet ediyoruz.

KATILIMCILAR:
ADHF TEMS‹LC‹S‹.
MLPD TEMS‹LC‹S‹.

YER:
SAAT:

PANELE ÇA⁄RI...

Kimse al›nmas›n 
kendimi yazd›m..!

BASIN VE KAMUOYUNA
TÜRK‹YE'DEK‹  IRKCI  FAfi‹ST
SALDIRILARI  LANETL‹YORUZ..!

Demokratik kamuoyuna!

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

Emperyalist ‹flgal, 
Talan ve Sosyal Y›k›m Sald›rganl›¤›na Karfl›

Avrupal› Demokratik Kurum ve flahsiyetlere...



Insgesamt zeigen die neuen Statistik-
ten, wie sich in den letzten Jahrzehnten
die Migrationsgründe differenziert ha-
ben. Die Zahl der Menschen, die ihre Her-
kunftsländer aufgrund von Bürgerkrie-
gen, politischer Verfolgung, Aussichtslo-
sigkeit auf eine menschwürdige Zukunft
oder aufgrund der Zunahme der weltwei-
ten Mobilität verlassen, wächst.

Für Frauen aus den Auswande-
rungsländern ist auch die Heiratsmigra-
tion anzuführen, von der wir inzwischen
wissen, dass sie viele verschiedene Hin-
tergründe haben kann. Trotz zahlreichen
Zuwanderungsbeschränkungen für nicht
EU-Angehörige finden viele von ihnen ei-
nen dauerhaften Lebensmittelpunkt in
Deutschland.

Seitdem die Bundesrepublik Deutsc-
hland sich als ein Zuwanderungsland
begreift und sich bemüht Zuwanderer zu
,,integrieren”, hat sich die öffentliche
Wahrnehmung darüber verändert. Zu-
nehmend rückten Frauen, Kinder, Ju-
gendliche, Familien aus verschiedenen
Kulturen ins Bewusstsein der Öffentlich-
keit.

Ihre Probleme, die u.a. durch die Mig-
ration-bedingte Faktoren wie die verän-
derten wirtschaftlichen, sozialen, ge-
sellschaftlichen und kulturen Gegeben-
heiten, die Sprachbarriere, aber uch
durch institutionelle und gesellschaftlic-
he Ausgrenzung, und Abwehr entstanden
sind, lasen und erkennen, dass vorhan-
dene Integrationsmaßnahmenoft nicht
ausreichen bzw. nicht am Bedarf anset-
zen.

Wertkonflikte, Ehe- und Familien-
probleme, Erziehungsprobleme, Gene-
rationsfragen, Lebenskonzepte, verän-
derte Familienstrukturen sowie -for-
men, Arbeitslosigkeit, emotionale Bin-
dung, bzw. Bindungslosigkeit in der Bi-
kularität wie sie in    inländischen Fami-
lien auftreten, gibt es auch bei den Zu-
wanderern. Sie bringen jedoch neben
den bekannten Erscheinungsformen, mit
denen deutsche Fachkräfte umzugehen
lernen, noch eine zusätzliche kulturelle
Komponente mit, die in besonderer Wei-
se beachtet werden muss.

Vor dem Hintergrund zahlreicher
Undtersuchungen und Erfahrungen zur
sozialen Lage der MigrantInnen werden
die Zweifel unterschützt, dass die bishe-
rigen Integrationsbemühüngen nicht nur
in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, sondern
vor allem auch mit ihren Angeboten die
psychische und sozioökonomiche Lage
sowie die kulturspezifischen Bedürfnisse
von Zugewanderten nicht adäquat be-
rücksichtigen.

In diesem Sinne gewinnt die interkul-

turelle Kompetenz als Schlüsselqualifi-
kation in allen Bereichen des gesells-
chaftlichen Lebensan Bedeutung.

Die familienpolitischen Dimensionen
der gesellschaftlichen Veränderungspro-
zesse u.a. im Zuge der Mgration wurden
im sechsten Familienbericht differenzi-
ertdargestellt.

Die Integration ovn Zuwanderern, die
sich auf Dauer in Deutschland niederge-
lasen haben, ist ein langfrstiger Prozess,
der  Anstrengungen sowohl bei den Mig-
rantInnen als auch bei der aufnehmen-
den Gesellschaft erfordert.

Integration ist ein Prozess. in den
alle Mitglieder dieser Gesellschaft ein-
bezogen sind. Jedes einzelne Individu-
um, ob deutscher oder ausländischer
Herkunft, ob alt ober jung, ob Mann oder
Frau, alle befinden sich in diesem Pro-
zess.Die Heterogenität der MigrantInnen
sowie die Unterschiedlichkeit ihrer Mig-
rationsmotivation und Geschichte erfor-
dert, dass MigrantInnenvereinigungen
bzw. Vertretungen aktiv in die Planung,
Organisation und Durchführung von In-
tegrationsmaßnahmen eingebunden
werden müssen.

Wir möchten diesen Prozess mit un-
seren vielfältigen Komptenzen unters-
tützten. Wir wollen Seminare, Schulun-
gen und Fortbildungen anbieten, um ak-
tuell notwendige Prozesse der interkul-
turellen Verständigung zu unterstüt-
zen.Wir wollen mit   unserem Beitrag Vo-
rurteile und Diskriminierungen abbauen
helfen. Es muss eine Sensibilisirung für
die Prozesse der interkulturellen Kom-
munikation angestrebt werden, um kul-
turelle Unterschiede nicht als Bedro-
hung sondern als Vielfalt und wechselse-
itige Bereicherung wahrnehmen zu kön-
nen.

Dabei soll es um das Verständnis der
eigenen Identität und die Entstehungen
und Wirkung von Angst der Fremdheit
gegenüber und Vorurteile gehen.

Es muss praxis- und handlungsorien-
tiert besprochen und beabeitet werden,
mit dem Ziel soziale Handlungskompe-
tenzen anzuregen und interkulturelle
Kompetenz zu erlernen.

Während auf der einen Seite Fachleu-
te der Mehrheitsgesellschaft als Medi-
atoren bzw. Multiplikatoren in der inter-
kulturellen Kompetenz unterstützt und
geschult werden, sollen MigrantInnen In-
tegrationshilfe in Form von Seminaren,
Kursen und  Schulungen zu wichtigen ge-
sellschaftlichen Themen erhalten, um als
gleichberechtigte, mündige Bürger am
gesellschaftlichen und politischen Leben
in diesem Land teilzunehmen .

Mit speziellen Fortbildungsangebo-
ten sollen u.a. folgende Fragen geklärt
werden:

� politische Partizipation

� Gleichstellung im öffentlichen Leben

� Aufklärung im Schul- und Bildungss-

ystem
� Informationen zur interkulturellen

Pädagogik/Erziehungssysteme
� Aufbau von Gewaltprävention

� Erarbeitung von sozialer Kompetenz

in veränderten Gesellschaftsformen
� Prävention im Gesundheitswesen

� Individuelle Sensibilisierung für das

Arbeitsleben
� Förderung und Verstärkung von vor-

handenen Ressourcen und Kompe-
tenzen

� Förderung und Verständnisses der

veränderten Geschlechterrollen in
der Migration (Stellung der Frau in
der Gesellschaft im Vergleich zur
Heimatkultur)

� Erfassung, Modifikation, Anpassung

und Integration von traditierten Erzi-
ehungsvorstellungen

� Informationen zu Bildung - Ausbil-

dung und Fortbildungsmöglichkeiten
sowie Chancen von Migrantenkin-
dern

Bei allen Fortbildungsangeboten im
Rahmen der Integrationsmaßnahmen
muss aufgrund unserer bisherigen Er-
fahrungen unbedingt Beachtung finden:

1. Erweiterung der Erziehungskom-
petenz der Eltern insbesondere der Müt-
ter (Väter sind oft berufsbedingt nicht
zu Hause). Die Mütter sind häufig in dem
heimatlichen Wertesystem sozialisiert
worden und kennen häufig ihre soziale
Umgebung und institutionelle Struktu-
ren nicht.

2. Stabilisierung der Familien.
Migrationbedingt sind die Familien

einem Wertewandel ausgesetzt. Viele
können mit dieser Veränderung nicht
adäquat umgehen. Viele wissen und fin-
den nicht den richtigen Umgang sowohl
mit ihren eigenen Kinder als auch mit
den Schulgemeinden und anderen her-
kömmlichen Institutionen. Sie wissen oft
nicht wann ihre Kinder überfordert und
wann sie unterfordert sind. Diese Fehle-
inschätzung und Instabilität führt oft zu
Kompetenzverlust. Ein Umgang mit
veränderten Rollen der Geschlechter so-
wie der neudefinierten Eltern-Kind Bezie-
hung in der Migration muß erst neu er-
lernt werden.

3. Konfliktfähigkeit der Migranten
fördern:

Aufgrund der ungesteuerten Zuwan-
derung in den letzten 40 Jahren sind
Ghettos entstanden. Es gibt in Stadttei-
len, Straßenzügen und Häusern viele
Konflikte, die kulturell bedingt sind. Mit
Unterstützung der interkulturellen Medi-
ationsverfahren (Informationsvermitt-
lung, Verstärkung der Konfliktfähigkeit
usw.) können bei den verschiedenen
Parteien Konflikte leichter geschlichtet
werden.

Viele Konflikte, die es mit den Mig-
ranten gibt, sind Wertekonflikte. Man
kann sie besser arbeiten, wenn die Wer-
te des anderen vorurteilsfrei erfahren
werden, und wenn sie sich gegenseitig
respektieren lernen.

4. Unterstützung der Einheimischen
und Migranten-Organisationen und - Ins-
titutionen. (interkulturelle Öffnung)

Jede Gruppe hat ihre eigenen An-
sichten über das Vorhandensein eines
bestimmen Verhaltensrepertoires. Vie-
len fällt es schwer über den eigenen Tel-
lerrand hinaus zu schauen. Menschen
sollen in die Lage versetzt werden sich
in die Perspektive des Anderen hineinzu-
versetzen, um so die Verhaltens- bzw.
Denkweisen des Anderen vorurteilsfrei
zu verstehen und zu akzeptieren.

5. Förderung und Verstärkung des
Wir-Gefühls. In Schulungen soll mit Mig-
ranten das Wir-Gefühl mit der Mehrhe-
itsgesellschaft ausgearbeitet werden.
Sie sollen das Gefühl bekommen, dass
sie dazugehören. Wenn Menschen sich
nicht sicher füllen, werden sie sich auch
nicht öffnen. Ohne Öffnung gibt es keine
Integration.
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ALMANYA •  Türkiyeli ve kuzey kürdis-
tanl› demokratik kitle örgütleri  Alman-
ya'n›n Frankfurt flehrinde açt›klar› standlarla
Türkiye'de yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›lan linç
giriflimlerini teflhir ettiler. 

ADHF, AG‹F, B‹R-KAR, AT‹K, KAL-
DIRAÇ ve  HALK EV‹ örgütlerinden olu-
flan 'Türkiye'deki Irkç› ve Faflist Sald›r›lara
Karfl› Mücadele Platformu', 28 Nisan ve 4
may›s  günleri Frankfurt merkezinde, bilgi-
lendirme stand› açarak linç giriflimlerini tefl-
hir ettiler. Linç giriflimlerinin yer ald›¤›
standta, linç giriflimini k›nayan Almanca bil-
diriler da¤›t›ld›. 

Türkiye'deki ›rkç› faflist Linç
giriflimlerine karfl› eylem

Sivas Mad›mak otelinde Faflist
Türk devletinin teflvikiyle dinci radikal
güçlerin  gerçeklefltirdikleri katliam›
unutmayaca¤›z.

2 Temuz 1993' de geleneksel Pir-
sultan Abdal kültür etkinli¤i düzenle-
mek için mad›mak otelinde yazar,sa-
natç›, flair, folklor ve sema ekipleri
toplanarak alevi kültürünü sergile-
mekteydiler.

Ayn› saatlerde camide Cuma na-
maz›nda ç›kan yüzlerce devlet besle-
mesi gerici faflist güruh, Mad›mak
otelinin çevresini sararak içerde
olanlara ölüm  fetvas› ç›karm›fllard›.
Çok geçmeden, önceden planlanan
katliam Otelin çevresini saran gerici
faflist yobazlar›n eliyle hayata geçiril-
meye baflland›.Saatler geçmesine
ra¤men devletin tüm koluk kuvetleri
yap›lan katliam› izlemekle kalma-
y›p,katliamc›lar› cesaretlendiren giri-
flimlerde bulunmufllard›.Devrimci de-
mokrat ve yurtseverlere karfl› dipçik
jop ve en üstün teknik kulanan Türk
devleti, mad›mak otelini atefle veren
gerici yobazlara karfl›  sesiz kalarak
katliam›n gerçeklefltirilmesini sa¤la-
m›flt›r.‹nsanl›k tarihinin kara sayfas›-
na yaz›lan bu  insanl›k d›fl› katliam›n
sonucunda 37 devrimci,demokrat,ay-
d›n sanaç› ve yazar, faflist, gerici yo-
bazlarca atefle verilen mad›mak ote-
linde alevlere kar›flarak can verdiler.
‹nsanl›k tarihinin not etti¤i bu katlia-
m› unutmad›k, unuturmayaca¤›z... 

Katliam›n akibinde göstermelik
yarg›lama mahkemeleri yap›lm›fl ka-
tillerin önemli kesimi sal›verilmifl-
tir.Buda gösteriyorki, katliam birkaç
kiflinin ç›lg›nl›¤› veya bafl› bofl bir gü-
ruhun ifli de¤ildir.Tam tersine geç-
miflteki Çorum,Marafl katliamlar›nda
oldu¤u gibi faflist Türk devleti taraf›n-
dan planlan ve gerici faflist çeteler
kulan›larak gerçeklefltirilen bir katli-
amd›r. Katliam›n esas sorumlusu geç-
mifl katliamlarda oldu¤u gibi faflist
Türk devletidir. 

TC'nin geleneksel politikas› olan
katliam, ›rkç›l›k, flövenizm daha önce
Marafl'da, Çorum'da, Malatya'da ve
daha sonrada Gazi'de gerçeklefltiril-
misti.Çorum ve Marafl'ta yeni do¤an
bebeklerin bedenleri parçalanm›fl,
hamile kad›nlar süngülenmifltir.Dev-
letin eliyle alevi ve suni çatismas› ya-
rat›lm›flt›r.Türk devletinin buna ihti-
yac› vard›r. Din, dil, mezhepler aras›n-
da ayr›mc›l›k yaparak ezilenleri bir bi-
rine k›flk›rtmakda, ezenlerin esas mü-
cadelesini gölgelemek istemektedir.
Miras› devrald›¤› Osmanl›larda az›n-
l›k miliyet ve etnik guruplara karfl› ay-
n› katliam› gerçeklestirmifl, Alevi,
Kürt, Asuri,Ermeni, Çerkez halklar›  en
vahfli biçimde bast›rm›fltir.Bugünde
ayn› katliamlar sürmektedir, Türk
devleti geliflen her türlü demokratik
hareketi kanla bast›rmaktad›r. Tunce-
li ovac›k kazas›nda 17 MKP kadro ve
üyesine yönelik katliamda kimyasal

ve a¤›r silahlar kulan›larak gerillala-
r›n bedenlerinin parçalanmas›,bar-
saklar›n›n ç›kar›lmas›,gözlerinin oyul-
mas› Türk devletinin katliam ve vah-
flete s›n›r tan›mayan baflka boyutu-
dur.

ADHK olarak gelene¤imizde ald›¤›-
m›z güçle her türlü haks›zl›¤a karfl›
oldu¤umuzu  din dil ›rk ayr›m›ndan
dolay› insanlar›n birbirini küçümse-
mesi,horlamas›, insanl›k ay›b› oldu¤u-
nu belirtmek istiyoruz.

Toplumda s›n›f farkl›l›klar›dan do-
¤an siyasal, kültürel etkinliklerde ile-
rici kültürle donanan bizlerin Pir sul-
tan, karacalar, fieh Bedrettin'lerin
haks›zl›¤a karfl› verdikleri mücadele-
nin birikimleri üzerinde yükselele-
rek,“Yarin yana¤›ndan gayri her fleyi
paylaflmak ”felsefesini kendimize te-
mel al›yoruz.Bundan dolay›d›rki dün-
yan›n neresinde olursa olsun haks›zl›-
¤a, bask›ya karfl› durma görevimiz
vard›r.

Sivas katliam› Hittlerci mant›¤›n
sonucudur, dünya ezilen halklar› ve
Türkiye- kuzey kürdistanl› emekçiler
bu katliam› unutmayacaklard›r. Sivas
flehitlerini bir kez daha sayg›yla anar-
ken, onlar› mücadelemizde yaflataca-
¤›m›z› hayk›r›yoruz...

SIVAS fiEHITLERI ÖLÜMSÜZDÜR.!
YAfiASIN EZ‹LEN HALKLARIN B‹RL‹K,
DAYANIfiMA VE MÜCADELES‹.!

ATIF, ADHF, AGIF, ANADOLU FEDERASYONU, KARAWANE, INITIATIV EV, MLPD
KONTAKT: Jugend & Kulturverein e.V. · Kaiser - Wilhelm - Str. 284, 47169 Duisburg

ATIF, ADHF, AGIF, ANADOLU FEDERASYONU, KARAWANE, INITIATIV EV, MLPD
KONTAKT: Jugend & Kulturverein e.V. · Kaiser - Wilhelm - Str. 284, 47169 Duisburg

Ein Konzept zu 
Integrationsmaßnahmen

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

S‹VAS fiEH‹TLER‹N‹ ANIYORUZ
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Bir sanatç› olarak "Y›lmaz Güney" diye bilinirim. As›l ad›m Y›lmaz Pütün'dür.
Ad›m, zorluklar karfl›s›nda e¤ilmez, umutsuzlu¤a kap›lmaz, y›lg›nl›¤a düflmez ve ba-
fle¤mez anlam›na gelir; soyad›m Pütün ise bir da¤ meyvesinin k›r›lmaz çekirde¤i de-
mektir. 1937 y›l›nda, Türkiye'de, bir güney flehri olan Adana'n›n Yenice köyünde do¤-
dum. Kürt as›ll›, topraks›z bir köylü ailenin iki çocu¤undan biriyim. Annem dindard›
ve okuma yazma bilmezdi. Hâlâ sa¤... Babam ise okuma yazmay› askerde ö¤renmifl-
ti. Annem gibi o da hiç okula gitmemiflti. 1976'da ben Kayseri Cezaevi'ndeyken öldü.
Mezar›n› göremedim...

Dokuz yafl›mdan bu yana hayat›m› çal›flarak kazand›m. ‹lk iflim dana gütmekti. Li-
seyi Adana'da bitirdim. O y›llar Doruk ad›nda bir sanat dergisi ç›kard›m. Sanata me-
rakl›yd›m ve hikayeler yaz›yordum. 1955'te bir hikayemden ötürü takibata u¤rad›m.
Hakk›mda dava aç›ld›. 

1957 y›l›nda ‹stanbul'a, ‹ktisat Fakültesi'nde ö¤renim görme hayalleriyle gel-
dim. Fakat devam edemedim. 1955'ten beri süren takibat ve mahkeme sonuçlanm›fl-
t› ve ben bafllang›çta yedi buçuk y›l a¤›r hapis ve iki buçuk y›l sürgün cezas›na çarp-
t›r›ld›m. Daha sonra temyiz mahkemesi karar› bozdu, yeniden görülen mahkeme so-
nucu cezam bir buçuk y›l a¤›r hapis ve alt› ay sürgün cezas›na çevrildi. Ö¤renimim
yar›m kalm›flt›. Önümdeki tek yol, kendimi hayat›n okulunda, hayat›n kabul etti¤i ve
dayatt›¤› ö¤retmenler arac›l›¤› ile e¤itmekti. Öyle yapt›m... 

Kitaplar, sinema, ifl, cezaevi, ac›mas›zl›k, hayat›n kat› kurallar›, toplumsal bask›-
lar, kahpelikler, yi¤itler... Karfl›laflt›¤›m zorluklar› yenmek için direnmek ve kararl›-
l›k...  Ö¤retmenlerimden biri zor'dur... 

1961 May›s›'nda cezaeviyle tan›flt›m. 1962 Aral›¤›'nda cezam bitti. Muhafazakar-
l›¤›yla ünlü Konya flehrine sürgüne gönderildim. Konya s›n›rlar›ndan ç›kamazd›m.
Her akflam polise imza vermeliydim. En çok imzay› polis defterine att›m. 180 defa...
1968'de askere gittim. 1970 Nisan'›nda döndüm.  Hayat›mdan çal›nan iki y›l...

1971 May›s'›nda on binlerce ayd›n, sanatç›, yazar gibi ben de gözalt›na al›nd›m.

YILMAZ GÜNEY‹ ANIYORUZ
"Onurlu yaflaman›n bir tek
yolu vard›r, onurlu yaflamak
için mücadele etmek ve
gereken zorluklar› göze 
almak. Savafl› ve kay›plar›
göze almadan yeni bir dünya
kurulamaz".   

YILMAZ GÜNEY

Hakk›mda hiçbir delil yoktu. Sadece kuflku.  Bir hafta gözalt›nda tutulduktan sonra
serbest b›rak›ld›m; resmi olmayan bir emirle, sözlü bir emirle ve tehditle Nevflehir'e
üç ayl›¤›na yine sürgün edildim. Bu kez polise imzaya gitmiyordum, polis beni d›fltan
kolluyordu. 1972'de, Mart'›n 16's›nda, devrimcilere yard›m gerekçesiyle tutuklan-
d›m. Mahkeme sonucu 10 y›l a¤›r hapis ve sürgün cezas›na çarpt›r›ld›m. Ecevit hü-
kümetinin 1974 genel aff›yla serbest b›rak›ld›m. Bugün ise Ecevit cezaevindedir.
1974 Eylül'ünde, bir cinayet olay›na ad›m kar›flt› ve 19 y›la mahkum edildim.

Cezaevindeyken Güney adl› bir kültür-sanat dergisi ç›kard›m. Onüç say› sonra s›-
k›yönetimin yeniden gelmesi üzerine, dergimiz kapat›ld› ve hakk›mda yaz›lar›mdan
ötürü on ayr› dava aç›ld›. Suçum, komünizm propagandas› yapmak, milli duygular›
zay›flatmak, halk› suç ifllemeye teflvik etmek, suç say›lan fiilleri övmek ve devletin iç-
te ve d›flta itibar›n› sarsmak... ‹stenen ceza toplam› yaklafl›k 100 y›l... 1981 Ekim'in-
de, izinli ç›kt›¤›m Isparta yar›-aç›k cezaevine dönmedim. Sonra da yurt d›fl›na ç›kt›m.
1981 Ekim'ine kadar, yaklafl›k oniki y›l›m› çeflitli cezaevlerinde geçirdim. Bu oniki y›l
içinde, ikisi yar›-aç›k olmak üzere onbefl cezaevi tan›d›m Ülkemden ayr›ld›ktan son-
ra ilk aylarda üç davan›n sonuçland›¤›n›, sonuçta, toplam 20 y›l a¤›r hapis, 7 y›la ya-
k›n da sürgün cezas› ald›¤›m› ö¤rendim... Öbür davalar›m devam etmekte; ancak he-
nüz hangileri sonuçland›, ne kadar daha ceza ald›m, bilmiyorum...

YILMAZ GÜNEY

17 Ocak  1974

Can›m ci¤erim sevgili,

Bugün senin do¤um günün... ayr› de¤iliz bilesin... her zamankinden çok, her za-
mankinden içten yüre¤imdesin... sürekli yaflatarak, besleyerek, büyüterek seni... içi-
mi yalay›p geçen hüzün geride mutlu düfller b›rak›yor... çünkü tutaca¤›z bir gün ha-
yat›n ucundan, yüklenece¤iz ne varsa, ne kadar solmufl gül varsa canland›raca¤›z
onu....

•  •  •

Sevgili, yavrum.... hiçbir darbe y›kamad› içimizdeki hayat a¤ac›n›... ezemedi... eze-
mez de... Bugün... yirmiikinci yafl›na bast›¤›n gün bilesin ki, önümüzde hiçbir engel
duramayacakt›r... ak›p geçece¤iz, y›k›p gidece¤iz çünkü...

Kar var d›flar›da, günefl var, insanlar var... ‹çimizde canl›l›¤›n› koruyan hayat bö-
ce¤i k›p›rd›yor... buzlar çözülüyor, toprak uyan›yor...

Evet... Hayat ve onun bütün unsurlar› baflkald›r›yor... Yeni bir güne, yeni bir gü-
nefle... Sevgiyi yeni bafltan kurarak.

Can›m sevgili... yirmiiki yafll›m... güzelim... sevgiyle kucaklar›m hepinizi... bin de-
fa, yüzbin defa, onmilyon defa merhaba...

Merhaba sevgili!

Evet... hayat durdurulamaz yerine ak›yor ve biz bu  ak›nt›n›n içinde bizi bekleyen
yar›nlara, sardunyalara, han›meli çiçeklerine, kiraz a¤açlar›na varaca¤›z...

Mutlu ol sevgili... Sevin... hayat senindir... bir ›rmakt›r çünkü o... sonsuza akan bir
›rmak...

Öperim... Heyecan›m›, hüznümü, ac›m› anla sevgili... O¤lumu sar ve ona anas›n›n
yirmiiki yafl›na bast›¤›n› anlat. O¤lumuz da yirmiiki yafl›nda olacak birgün... sen de
k›rkiki yafl›nda olacaks›n... Ya ben... ben n'olaca¤›m acaba!

YILMAZ GÜNEY'‹N
KEND‹ A⁄ZINDAN YAfiAM ÖYKÜSÜ 

YILMAZ GÜNEY'‹N ESERLER‹

SEL‹M‹YE MEKTUPLARI / YILMAZ GÜNEY

Rol Ald›¤› Filmler:
• Tütün Zaman›, 1959 • Doland›r›c›lar fiah›, 1961 

• Kara fiahin, 1964 • Mor Defter, 1964  

• On Korkusuz Adam, 1964 • Yaral› Kartal, 1965

• Beyaz Atl› Adam, 1965 • Ben Öldükçe Yaflar›m, 1965

• Sokakta Kan Vard›, 1965 • Çirkin Kral, 1966

• Hudutlar›n Kanunu, 1966 • Ve Silahlara Veda, 1966

• Yi¤it Yaral› Olur, 1966 • Balatl› Arif, 1967 

• ‹nce Cumali, 1967 • K›z›l›rmak Karakoyun, 1967

• Kozano¤lu, 1967 • Kurbanl›k Katil, 1967

• Azrail Benim, 1968 • Kurflunlar›n Kanunu, 1969

• Zeyno, 1970 • Namus ve Silah, 1971

• Sahtekar, 1972. 

Senaryosunu Yaz›p Yönetti¤i Filmler:
• Bu Vatan›n Çocuklar›, 1959 • Alageyik, 1959

• Kamal› Zeybek, 1964 • Konyakç›, 1965

• Krallar Kral›, 1965 • At, Avrat, Silah, 1966

• Eflrefpaflal›, 1966 • Çirkin Kral Affetmez, 1967

• Belan›n Yedi Türlüsü, 1969 • Piyade Osman, 1970

• Sevgili Muhaf›z›m, 1970 • fieytan Kayal›klar›, 1970

• ‹bret, 1971. • Film: Le Mur, 1983.

Senaryosunu Yazd›¤› Filmler:
• Karacao¤lan'›n Karasevdas›, 1959

• Endifle, 1974

• ‹zin, 1975 - Bir Gün Mutlaka, 1975

• Sürü, 1978

• Düflman, 1979 - Yol, 1982.

Senaryosunu Yazd›¤›, Yönetti¤i ve Oynad›¤› Filmler:
• Bendim Ad›m Kerim, 1967 • Pire Nuri, 1968

• Seyit Han, 1968 • Aç Kurtlar, 1969

• Bir Çirkin Adam, 1969 • Umut, 1970

• Kaçaklar, 1971 • Vurguncular, 1971

• Yar›n Son Gündür, 1971 • Umutsuzlar, 1971

• Ac›, 1971 • A¤›t, 1971

• Baba, 1971 • Arkadafl, 1974

• Zavall›lar, 1975.

Kitaplar›:
• Boynu Bükük Öldüler, 1971

• Hücrem, 1975

• Salpa, 1975

• San›k, 1975

• Selimiye Mektuplar›, 1975

• Soba, Pencere Cam› ve ‹ki Ekmek ‹stiyoruz, 1977

• Seçimlerde CHP Neden Desteklenmelidir?, 1977

• Faflizm Üzerine, 1979

• Paris Komünü Üzerine, 1979, 

• O¤luma Hikayeler, 1979.

Hayat Bize 
...hayat bize 

mutlu olma flans› 

vermedi sevgili 

biz kendimizden 

baflka herkesin 

üzüntüsünü üzüntümüz, 

ac›s›n› ac›m›z yapt›k 

çünkü. Dünyan›n öbür 

ucunda hiç tan›mad›¤›m›z 

bir insan›n göz yafl› bile 

içimizi parçalad›. Kedilere 

a¤lad›k, kufllar›n yas›n› tuttuk... 

Yüre¤imizin zay›fl›¤› kimi zaman hayat 

karfl›s›nda bizi zay›f yapt›. Asl›nda 

ne güzel fleydir insan›n insana yanmas› sevgili... 

Ne güzeldir bilmedi¤in birinin derdine 

üzülebilmek ve çare aramak. Ben bütün 

hayat›mda hep üzüldüm, hep yand›m. 

Yaflamak ne güzeldir be sevgili...Sevinerek, 

severek, sevilerek, düflünerek... Ve o 

vazgeçilmez sanc›lar›n› duyarak hayat›n... 
YILMAZ GÜNEY
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