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“AB’YE KARﬁI, DEVR‹MC‹
TUTUM” TARTIﬁMASI
Avrupa Birli¤i (AB) ile Türkiye
hükümetleri aras›nda uzun süredir devam eden “Birlik” süreci,
halen Avrupa’da yaﬂayan çeﬂitli
halklardan Türkiye ve Kuzey Kürdistanl›lar taraf›ndan da tart›ﬂmaya aç›ld›. Avrupa Demokratik
Haklar Konfederasyonu (ADHK)
taraf›ndan organize edilen konferanslar dizisinde, kat›l›m sürecinin Türkiye ve Kuzey Kürdistanl›
halklar için ne anlama geldi¤i
üzerinde duruldu. ‹sviçre’nin Zürih, Fransa’n›n Paris, Avusturya’n›n Viyana, Almanya’n›n Sch.
Gümünd, Duisburg ve Hannover
kentlerinde yap›lan konferanslarda, Avrupa emperyalizmine karﬂ›
devrimci tutumun ne olmas› gerekti¤i sorguland›.
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Kapitalizmin vahﬂili¤i
27. 09. 05 tarihinde Frankfurter Neu Presse gazetesinde kapitalizmin vahﬂetli¤ini gösteren çarp›c› haber yer ald›. Pisikolojik sosyal konumundan dolay›, fiziki olarak rahats›z olan veya yaﬂamak ismeyen kiﬂilerin kendi kendisini öldürmeye yard›mc› olan dernek kurulmuﬂ. Ölmek isteyenler bu derne¤e üye oluyor, istedi¤i tarihde kendisi ölüm günü belirleyerek
doktorlar taraf›nda Natrium pentobarbital ilac› verilerek öldürülüyor. Yani ölümü kendisi ›smarl›yor katilerde o gün onu gerçekleﬂtiriyorlar. Bunlar›n tümüde 1000 Euro’ya mal oluyor. Yani ölmek iste¤en kiﬂi
önceden bu paray› ödüyor. Kapitalizmin vahﬂetli¤i
çirkefli¤i budur. ‹nsanlara de¤er verme¤en paran›n
d›ﬂ›nda hiç bir ﬂeyi görmeyen emperyalist kültür budur.
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BAﬁ YAZI
Emperyalizm, ya da
Emperyalist Blok AB !
Geçti¤imiz günlerde, gündeme bir kez daha oturan ve 3 Ekim tarihinde, Türkiye ile yap›lan müzakere çerçeve belgesinin görüﬂülmesiyle daha da hareketlenen AB tart›ﬂmalar›na sahne oldu. Belirlenen yeni strateji ile birlikte,daha uzun bir tarihsel dönemde gündemde kalarak tart›ﬂ›lacak olan Avrupa Birli¤i sendrumu, Demokratik Gündem gazetesinin
geçen dönem say›lar›nda hakl› olarak ifade edilen; ‚uzun zamana yayd›r›lm›ﬂ, aldatmaca stratejisi’ de¤erlendirmesi bir kez daha hakl›l›¤›n› kan›tlam›ﬂ durumdad›r.
3 Ekim tarihinde ortaya ç›kart›lan ve Türk hakim s›n›flar›na imzalatt›r›lan belgenin, Avrupal› emperyalistler için yeni olmamakla birlikte,
ancak bu günden itibaren herﬂeyi tamamen kendi denetim ve kontrolleri alt›nda karara ba¤l›yarak söz ve yetki haklar›n› resmi bir belgeyle garantilemiﬂ oldular. Çerçeve belgesinde sunulan durumlar›n neler oldu¤unu kamuoyu yak›ndan izliyor ve görüyor.
Türk hakim s›n›flar› için durum gayet aç›k ve nettir. ‹çinde bulunduklar› açmaz›, Avrupa Birli¤ine endekslenenek aﬂmay› denemektedirler.
Yakalanm›ﬂ olan bu imzal› belge sürecini kullanarak, kitlelerde hayali
bir bekleyiﬂ süreci baﬂlat›lm›ﬂ olmakla birlikte, her defas›nda kitlelerin
karﬂ›s›na bu sorun ç›kart›larak, halk›n hakl› talep ve tepkileri dindirilmeye çal›ﬂ›lacakt›r. Bu strafejik plan içinde, bütün gericilerin ortaklaﬂt›klar› bir hesap,var; „kim kimden ne kopard›ysa“ mant›¤›n›n aç›k örne¤i durumundad›r. ...“Kimse kimseye bedava birﬂey vermez“ diyen T.Erdo¤an, Avrupa Birli¤i’ne endekslenmekten baﬂka da bir ç›k›ﬂ yolu bulam›yaca¤›n›, ancak bununla bir yere kadar daha idare edebilece¤ini aç›ktan dile getiriyor.
Benzer konu ve geliﬂmeleri, de¤erlendirmek üzere, de¤iﬂik kesimler
belirlemelerde bulunuyor ve tav›r tak›n›yor. Genel gidiﬂat› vede uzun süreye yayd›r›lan bu aldatmacaya karﬂ› en do¤ru tavr› ve karﬂ› koyuﬂu yine Devrimci-Demokratik güçler koyacakt›r.
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“Anl›n› da¤ ateﬂiyle ›s›tan,
yüzünü kanla y›kayan...”

Halk Savaﬂç›lar› Ölümsüzdür!
Dersim'in Ovac›k ‹lçesi, Gözeler Köyü Aksu Deresi'nde devletin kolluk güçleri ile
Maoist Komünist Partisi (MKP) önderli¤indeki Halk Kurtuluﬂ Ordusu (HKO) gerillalar› aras›nda ç›kan çat›ﬂmada Ayten Gülmez (Rojda), Murat Güzel (Muharrem) ve
Yusuf Dal (Agit) adl› Halk Kurtuluﬂ Ordusu gerillalar› ﬂehit düﬂtü. ﬁehit düﬂen gerillalar›n cenazeleri Malatya Adli T›p morguna götürüldü.
ﬁehit düﬂen 3 HKO gerillas›n›n cenazesi Sal› günü akﬂam saatlerinde topra¤a
verilmek üzere Malatya Adli T›p morgundan al›narak Dersim'e getirildi.
Yusuf Dal Pertek'te topra¤a verildi
Sal› günü saat 20.00'de Malatya Adli T›p morgundan al›nan
cenaze, gece geç saatlerde Pertek ilçe merkezine ulaﬂt›. Pertek Jandarma Komutanl›¤›'n›n cenazenin köye götürülmemesi
noktas›nda aileye uygulad›¤› bask›ya ra¤men, cenaze Çarﬂamba günü saat 16.00'da Tozkoparan Köyü'nde, yoldaﬂ› Baki Erten'in mezar› yan›nda topra¤a verildi.
ﬁiddetli ya¤mura ra¤men, yoldaﬂlar›, ailesi ve dostlar›n›n
kitlesel kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilen cenaze töreninde, Ovac›k'ta
ﬂehit düﬂenler ﬂahs›nda tüm devrim ﬂehitleri an›s›na sayg› duruﬂu yap›ld› ve s›k s›k “Halk Savaﬂç›lar› Ölümsüzdür”, “Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür”, “Ovac›k ﬁehitleri Ölümsüzdür” ve “Yusuf Yoldaﬂ Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›.
Ayten Gülmez ve Murat Güzel Nazimiye'de topra¤a verildi
Cenazeler, Sal› günü saat 23.30'da ailesi ve yoldaﬂlar› taraf›ndan Malatya Adli
T›p morgundan al›narak, Dersim'e do¤ru
yola ç›kar›ld›. Saat 03.30'da Dersim Elmal›
Karakolu'nda durdurulan araçlar›n sürücülerine, emniyet kemeri takmad›klar› için
235 milyon ceza kesildi. Saat 04.30'da il
merkezi giriﬂinde tekrar durdurulan araçtakilere, valili¤in ald›¤› karar üzerine cenazelerin cemevi morguna al›nmayaca¤› söylendi. Bu arada polis özellikle aileler
üzerinde bask› kurmaya çal›ﬂt›. Valili¤in cenazeleri cemevi morguna al›nmayaca¤›
yolundaki karar›, özellikle ailelerin diretmesi sonucu aﬂ›ld›. Cenazeler ancak Çarﬂamba günü saat 10.00'da cemevi morguna al›nd›. Cemevinde y›kanan cenazeler
saat 15.00'da Naz›miye'ye do¤ru yola ç›kar›ld›.
Ayten Gülmez'in cenazesi Naz›miye'nin Sar›yayla Köyü'nde topra¤a verildi.
Murat Güzel, Naz›miye'nin Güzelp›nar Köyü'de yaklaﬂ›k 300 kiﬂinin kat›ld›¤› bir
törenle sonsuzlu¤a u¤urland›. Cenazede, s›k s›k “Halk Savaﬂç›lar› Ölümsüzdür”,
“Ovac›k ﬁehitleri Ölümsüzdür”, “Feda Olsun Can›m›z Halk Savaﬂ›na”, “Murat Yoldaﬂ
Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›.

Mercan ﬁehitleri Yolumuzu Ayd›nlat›yor!
17 Haziran 2005 de Mercan’da 17 önder ve halk savaﬂç›s›
ﬂehit düﬂtü. Enternasyonal proletarya ve ezilen halklar büyük
bir yara ald›. Halk demokrasisi ve ba¤›ms›zl›k mücadelesinde,
çeﬂitli milliyetlerden emekçi halk›m›z yerleri kolay doldurulamayacak komünist önderlerini kaybetti. Kaypakkaya yoldaﬂtan sonra, enternasyonal proletaryan›n cografyam›zdaki öncünün ald›¤› en büyük kay›pt›r. Kuﬂkusuzki, bu büyük kay›p,
bizleri ve halk›m›z› derin bir üzüntüye bo¤muﬂtur. Düﬂman,
kendisi için tehlikeli gördü¤ü bu halk önderlerini alçakca katletti.
•••
Yoldaﬂlar›m›z›n ﬂehit düﬂtü¤ünün haberinin al›nmas›yla
birlikte, Duisburg derne¤inde yürütülen faaliyetlerin içinde
birde ANI DEFTER‹ aç›ld›. Daha sonra bu merkezileﬂtirilerek,
Anma toplant›s› ve sonras›ndada aç›k b›rak›larak kitleler, yoldaﬂlar ve siper yoldaﬂlar› bu ANI DEFTER‹’ne duygu, düﬂünce,
an›lar›n› yazd›lar. Dergimizin bu say›s›nda ANI DEFTER‹’ne yaz›lan an›lar›n birinci bölümünü yay›nl›yoruz.
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Avrupa Demokratik Kad›n
Hareketi Giriﬂimi Oluﬂtu!
Ezen ve ezilenler, aras›nda süren s›n›f mücadelesinde
yerini alan kad›nlar tarihe bir imza daha att›lar.
ADHK(Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)’nun karar alt›na ald›¤› ve bizzat konsey üyesi Berna
Ünsal Sayg›l› taraf›ndan Avrupa Demokrat›k Kad›n Hareketinin kurulmas› faaliyetli baﬂlam›ﬂt›. Bu faaliyetler Berna Ünsal Sayg›l›n›n ﬂehit düﬂmesinden sonra daha da büyük bir ivme kazand›. Bu karar do¤rultusunda, 15 Ekim
2005 tarihinde Almanya’n›n Frankfurt kentinde 65 kad›nla gerçekleﬂen bir toplant› gerçekleﬂtirildi.
Toplant›ya baﬂlamadan önce özgürlük ve demokrasi
mücadelesinde ﬂehit düﬂen devrimciler an›s›na baﬂta en-
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ternasyonalizmin simgesi olan Barbara Ana Kistler olmak
üzere, 17 Haziranda Mercanda ölümsüzleﬂen 17 karanfiller için bir dakikal›k sayg› duruﬂu yap›ld›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, Demokratik Kad›n hareketinin kurulmas› noktas›nda bizzat kendisinin eme¤i geçen Berna Ünsal Sayg›l›’ n›n
devamc›s› olunca¤›na vurgu yap›lm›ﬂt›r.
Toplant›da Avrupan›n çeﬂitli ülkelerinden gelen kad›nlar gün be gün yaﬂad›klar› sorunlar› dile getirirken, kad›n›n kurtuluﬂ ve özgürlük mücadeles›n›n tek tek bireylerle
degil, ancak ve ancak örgütlü bir ﬂekilde olabileceginin
de alt›n› çizmiﬂ, bunu iki ok ﬂeklinde ele alm›ﬂt›r.
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Demokratik Arena

Demokratik Gündem’den
Gazetemiz yay›n yaﬂam›na baﬂlad›¤›ndan bugüne düzensiz aral›klarla yay›n faaliyetini sürdürüyor. Düzenli periyodlarla ç›kma yerine, düzensiz, ihtiyaç hissedildi¤inde dönem, dönem ç›kar›lmaya çal›ﬂ›ld›. Buda yetersiz kal›yordu. ‹htiyaca ve istemlere cevap olmuyordu. ADHK Genel Konseyi son taplant›s›nda Demokratik Gündem gazetesini görüﬂmüﬂ, ﬂu ana kadarki düzensiz olarak ç›kan gazetenin, ihtiyaca cevap
vermedi¤ini, gazetenin bir periyoda kavuﬂturularak yay›n faaliyetinin bir düzene sokulmas› yönünde kararar vard›. Konfederasyonumuz ADHK aç›s›nda Demokratik Güdem gazetesi bir ihtiyaçt›r. Dolay›s›yla yay›n organ›m›z›n önümüzdeki kongreye kadar düzenli olarak iki ayda bir ç›kar›lmas› yönünde Genel Konseyimiz önüne hedef
koymuﬂtur. Bu say›m›zla birlikte 15. Kongremizden bugüne (say› 8 ile birlikte) iki say› ç›karm›ﬂ bulunmaktay›z. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, belkide en esas›,
Genel Konseyimizde yer alan ve ayn› zamanda Demokratik Gündem gazetesinin birinci derecede sorumlusu olan Berna ÜNSAL yoldaﬂ›n 17 Haziranda 17 yoldaﬂla birlikte ﬂehit düﬂmesi, gazetemizin düzenli ç›kmas›n› geçicide olsa önemli oranda etkiledi. Berna ve diger yoldaﬂlar›n ﬂehit düﬂmesi ve araya yaz sezonunun girmesi gazetemizin geç ç›kmas›n›n sebepleridir.
Durumumuzuda dikkate alarak, Konseyimiz, 16. Kongreye kadar iki ayda bir düzenli olarak Demokratik Gündem yay›n organ›m›z› ç›karma karar› alm›ﬂt›r. Ayn› zamanda sürenin k›salt›lmas›, alt yap›n›n oluﬂturulmas›, yaz› kurulunun yeni baﬂtan
ﬂekillenmesi halinde ayda bir ç›karma hedefinide prensipte önüne görev olarak koymuﬂtur.
Avrupada 30 y›la yak›nd›r kitle örgütleri olarak faaliyet yürütmekteyiz. Kitle örgütlerini bir çat› etraf›nda toplamak, tek merkezden koordinasyonunu sa¤lamak,
merkezileﬂtirmek ise, 20 y›l› kapsamaktad›r. 20 Aral›k 1986 da AT‹K kuruldu. Daha
sonra AT‹K’in devam› ve takipçisi olan ADHK önderliginde bu çal›ﬂmalar›m›z devam
etti ve etmektedir.
Uzun bir tarihe sahip olan ADHK ve bileﬂenleri, Avrupa’da kitlelerin ekonomik,
demokratik sosyal ve siyasal talepleri do¤rultusunda ciddi faaliyetler yürüttü. Baﬂar›lar elde etti. Kitleler üzerinde büyük sayg›nl›k ve güven yaratt›. Avrupada yürüttü¤ü faaliyetlerden dolay› sürekli olarak emperyalist burjuvazinin hedefi olmuﬂtur.Üyeleri, taraftarlar› sürekli tutukland›, haklar›nda soruﬂturmalar aç›ld›, dernekleri keyfi uygulamalara, soruﬂturma ve bask›nlara maruz kald›. Bütün bu bask› ve
sindirme sald›r›lar›na ragmen, gerçek demokratik kitle örgütü kimli¤ini koruyarak
bugüne kadar geldi. Kuﬂkusuzki büyük kampanyalarla, halk demokrasisi ve ba¤›ms›zl›k mücadelesine önemli katk›lar sundu. Ezilen uluslar›n ve halklar›n ulusal ve
sosyal kurtuluﬂ mücadelelerini destekleyerek onlarla her yönlü devrimci dayan›ﬂmada bulundu. Kitle örgütlerimizin 30 y›ll›k tarihleri gerçektende yo¤un mücadele,
kazan›m ve dayan›ﬂmayla geçmiﬂtir. Bizler bu uzun tarihmizle övünüyoruz.
ADHK merkezi yay›n organ› Demokratik Gündem geçmiﬂimizle ve bugünümzle,
önümzdeki görev ve sorumluluklar›m›z› yerine getirmek için gerekli ve zorunludur.
Çünkü, böylesi bir yay›n organ›, ADHK’n›n önüne koydu¤u görevleri yerine getirme,
kitlelere duyurma, kitleleri örgütleme, egitme vb. yönünde çok önemli etkisi olacakt›r.

¤alt›lmas› ve da¤›t›m›n›n sürekli olarak geliﬂtirilmesi gibi teknik bir görev bile, birleﬂik partinin bir temsilciler a¤›n› gerektirecektir; bu temsilciler birbirleriyle sürekli bir ba¤ kuracaklar, olaylar›n genel durumundan haberdar olacaklar, bütün Rusya çap›ndaki çal›ﬂmada kendilerine düﬂen ayr›nt›l› görevleri yerine getirmeye al›ﬂacaklar ve çeﬂitli devrimci eylemlerin örgütlenmesinde kendi güçlerini s›nayacaklard›r.”
K›saca gazete; kollektif bir ajitatör, propagandist ve örgütleyicidir. Gazetenin
önemi bu cümleyle özetlenebilir. Gazete halka ve kitlelere aç›lan bir penceredir. Kitleler buradan bakarak olaylar› ve geleﬂmeleri de¤erlendirir, ona göre tutum belirler ve bilinçlenir. Genel anlam›yla bas›n, özelde ise gazete, kitlelerin gözü ve dilidir.
Ayd›nlatma, bilinçlendirme ve örgütlenmede küçümsenmeyecek rol oynamaktad›r.
Gazetenin, yani yay›n organ›n›n önemi ortada. Do¤rudan bizim kendimizin önem
vermedi¤i bir ﬂeye kitleler kesinlikle önem vermez. Öncelikle bizim kendimizin önem
vermesi, okuyucusuna karﬂ› sorumluluk duymas›, gazetenin iﬂlevine, uslubuna ve diline dikkat etmemiz gerekli. Di¤er yanda, yaz›, haber, yorum, günlük yaﬂamda ortaya ç›kan sorunlar, dernek ve federasyonlar›m›z›n durumu, faaliyetleri, çal›ﬂmalar›,

hakk›nda sürekli haber vb. gelmesi,
bu yönlü düzenli olarak desteklenmesi zorunludur. Böyle olmazsa sadece iﬂ yaz› kurulunun omuzlar›nda
kalacak, kaç›n›lmaz olarak yetersiz
olacakt›r. Demokratik Gündem bir ihtiyaçt›r. Önemli olan bu ihtiyac› do¤ru ele almak ve kollekktif bir ürün
olarak katk›lar sunmak, destekte bulunmak, ileriye götürmek ve düzenli
peryodlara kavuﬂturarak, okuyucusuyla sistemli bir ﬂekilde buluﬂturmak.
Bunun için ADHK ve bileﬂenleri
sorumluluk duyup, üzerilerine düﬂen
görevleri yaparsa, gazeteye karﬂ› yükümlülüklerini yerine getirirse, bu
bilnçle hareket edildi¤inde, gazetenin daha somut ve güncel olaylar› yakalamas› kolay olacakt›r. Gazetenin
içerigi dahada zenginleﬂecek, kitlelerin sorunlar›n› dile getirmek, mucadele anlay›ﬂ› ve siyasal bilinç taﬂ›yarak onlar›n
örgütlenmesine büyük oranda katk› sa¤layacakt›r.
Her komite, dernek/federasyon kendi çal›ﬂma alanlar›ndaki faaliyetleri (her yönlü) haber, yorum, seminer, panel, yürüyüﬂ, di¤er Kitle Örgütleriyle ortak yürütülen
faaliyetler, vb. olup biteni Demokratik Gündem’e iletmelidir. Böyle olmas› halinde,
gazetemiz daha nitelikli, somut, dolgun içerikli ve okuyucusuna karﬂ›da verimli olacakt›r.
Faaliyet yürüttü¤ümüz alanlar›n ço¤unda, bu çal›ﬂmalar›m›z› yaz›ya dökerek gazeteye ulaﬂt›rm›yoruz. Bu noktada oldukça tembel ve vurdumduymaz davranmaktay›z. Gazete bizim. Biz destek vermezsek, katk› sunmaz isek, baﬂkalar›n›n bize destek
vermesi sözkonusu olamaz. Demokratik Gündem Avrupa’da kitle örgütlerimizin ortak dili ve gözüdür. Elimizdeki bu mevziyi iyi de¤erlendirmemiz halinde, faaliyetlerimiz ve kitle örgütlerimizin geliﬂmesi ve güçlenmesi, kitleselleﬂerek daha ileriye s›çramam›z kaç›n›lmazd›r.
Bütün bunlardan dolay› aﬂa¤›da belirtece¤imiz üç nokta gazetemiz Demokratik
Gündem için hayati önemdedir.
Birincisi; Demokratik Gündem’in, haber, yorum, araﬂt›rma, dernek/federasyonlardan haberler, günlük olaylara iliﬂkin tak›n›lan siyasal vb. tutum, seminer, kültürel ve sportif etkinlikler, kitle örgütlerinin çal›ﬂmalar›na iliﬂkin somut faaliyetler, diger kitle örgütleriyle ve diger uluslardan demokartik kitle örgütleriyle iliﬂki, ortak
yürütülen çal›ﬂmalar vb. hakk›nda yaz› ve fotograflarla desteklenmesi. Bunu dernek
üye ve YK’lar› yapmal›d›r. Her arkadaﬂ kendisini gazetinin muhabiri olarak görmeli.
K›sa ve uzun vadeli faaliyetlikleri takip etmeli, zaman kaybetmeden yaz›ya dökerek
gazeteye uluﬂt›rmal›d›r. Gönderilecek haber ve yorum yaz›lar›, egitici, ileriye götürücü, tecrübeleri aktaracak biçimde ele al›nmal› ve yaz› dili, okuyucu kitlesinin anlayaca¤› tarzda olmal›d›r.

Ustan›n dedigi gibi “bir gazetenin rolü, yaln›zca fikirlerin yay›lmas›, siyasi e¤itim
ve siyasi müttefiklerin kazan›lmas›yla s›n›rl› de¤ildir. Bir gazete sadece kollektif bir
propagandac› ve kollektif bir ajitatör de¤il, ayn› zamanda kollektif bir örgütleyicidir. Bu bak›mdan, gazete, inﬂa halindeki bir binan›n çevresinde kurulan iskeleye
benzetilebilir; bu iskele, yap›n›n s›n›rlar›n› belirler, inﬂaat iﬂçileri aras›ndaki ba¤lant›y› kolaylaﬂt›r›r ve böylelikle onlar›n yap›lacak iﬂleri da¤›tmalar›n› ve örgütlü çal›ﬂmalar›ndan ç›kard›klar› ortak sonuçlar› görmelerini sa¤lar. Gazetenin yard›m› ve
arac›l›¤›yla. sadece mahalli faaliyetlere de¤il, ayn› zamanda düzenli genel çal›ﬂmaya da giriﬂecek kal›c› bir örgüt do¤al olarak ﬂekillenecek ve üyelerini siyasi olaylar› dikkatle izleyebilecek ﬂekilde yetiﬂtirecek, bu olaylar›n halk›n çeﬂitli tabakalar›
üzerindeki etkisini ve önemini de¤erlendirecek ve devrimci partinin bu olaylar› etkileyebilmesi için etkili yollar› geliﬂtirecektir. Sadece gazetenin düzenli olarak ço-

Almanya’da gerçekleﬂen seçimler
ve kurulan hükümet
Alman tekelci burjuvazinin iste¤i üzerine Almanya 18 eylülde genel seçimler yaﬂand›. Genel seçimler 7 seneden beri hükümete olan SPD ve Yeﬂiller ço¤unluk kazanmayarak hükümeti oluﬂturamad›. Keza cdu csu ve fdp de ayn› ﬂekilde parlementoda
çu¤unluk oluﬂturmad›. Seçim öncesi birbirlerin kirli çamaﬂ›rlar›n› sergileyen SPD ve
CDU aras›nda büyük kualisyon oluﬂtu.
Seçimler Almanyada yasanan siyasal ve ekonomik bunal›m›n sonucu spd ve yesillerin bölgesel seçimlerde darbe almas›yla gündeme gelmiﬂti.
Özelikle Alman burjuvazisinin spd ve yeﬂiller üzerin de uygulad›¤› ekonomik politika ve bunun sonucu olan hartz IV kitleleri sokaklara taﬂ›m›ﬂ halk›n düzen partilerine karﬂ› nefret ve kini geliﬂmiﬂti. Almanya genelinde geliﬂen eylemlikler hakim siniflarin uygulad›¤› gerici politikas› önünde engel oluﬂturmam›ﬂt›. Akibinde 1 ¤ luk çal›ﬂma saatleri baﬂlad›. Uygulanan bu politika yanl›zca spd ve yeﬂillerin politikas› de¤ildi. Düzen partilerin tümü agenda 2010 uygulanmas›n› istediler. Aralar›ndaki tart›ﬂma ve polimik 2010 agendas›n›n uygulama biçimidir.Sosyal haklar›n hakim s›n›flar taraf›nda ad›m ad›m geri al›nd›¤› bir dönemde seçimler oldu. Seçimlerde SPD %
34.1 oyla 222 miletvekili , CDU %35.0 oyla 226 miletvekili, FDP %10.0 oyla 61 miletvekili, yeﬂiller %8.2 oyla 51 miletvekili, Sol parti %8.6 oyla 54 miletvekili kazanm›ﬂt›r.
Ortaya ç›kan taplo seç›m öncesi birbirleriyle anlaﬂarak seçim sonras› hükümeti birlikte kurmak için biri birine söz veren partiler parlementoda ço¤unl¤u sa¤layamad›lar. Hükümet kurulmas› için hakim s›n›flar iste¤i olan cdu ve spd baﬂda olmak üzere fdp nin de kat›l›m›yla güçlü hükümeti oluﬂturma istekleri gerçekleﬂti.
Gazetemiz yay›na girerken cdu-csu ve spd aras›nda yeni hükümetin kurulmas›nda anlaﬂma olmuﬂ, anlaﬂamad›klar› sorun mevki sorunuydu yani kimin daha fazla
bakanl›klar› alaca¤›, hakim s›n›flar›n hangi kli¤in yönetimde olaca¤› sorunuydu.
Hakim s›n›f partilerinde hangi parti hükümeti kurarsa kursun devlet politikas›n›
sürdüreceklerdir.
Devlet politikas› nedir. Tekelci bujuvaz›n›n ezilen halk üzerinde kanl› ve kans›z,
ekonomik ve siyasal bask› gücüdür. Parlemento ise bu bask› gücünün gizlemesidir.Bu günkü devlet politikas› Uluslar aras›nda ezilen ve ba¤›ml› ulus haklar›n› sömürme ve ezme, almanya içinde anti terör yasalar›yla halk› sindirme, korkutarak arka bahçesini sa¤lama alma, ezilenlerin kendi tarihinde hakim s›n›flarda zorla ald›klar› haklar› geri alma politikas›d›r. Bu politikan›n uygulanmas›nda biçimsel olarak
spd veya cdu fdp aras›nda farkl›l›klar olmas›na ra¤men özleri ayn›d›r, tümüde üstde vurgulad›¤›m›z politikadan yanalar.
Almanya demokratik federasyonumuz adhf olarak bizler seçimlerde mlpd destekledik. Mlpd 45 166 oy ald›.
Seçimlardeki politikam›z baz› kitle örgütleri gibi raformist partilerin arkas›na
kuyruk olma ve parlementoya girmek için sosyalizm bu sisteme alternatif oldu¤unu
ve alman devletinin parlementonun özünü gizleyen polikas›n› benimsemedik benimseyemezdik. Amac›m›z seçim sürecini iyi kulanarak kitlelerin parlementonon gerçek
yüzünü görmeleri ve kitlelerin örgütlenmesi ve politikleﬂmesidi. Seçim sürecinde reformculukla devrimcilik ayr›ﬂ›m› bir kez daha görebildik. Seçimlerde parlementonun
hakim s›n›flar›n sömürüsünü gizleyen araç oldu¤u bilinci, demokratik kitle örgütleri taraf›nda anlat›l›rken reformcular sol partinin arkas›nda kuyruk olup emperyalist

Bizim
kendimizin
önem
vermedi¤i
bir ﬂeye,
kitleler hiç
önem
vermez!

‹kincisi; Demokratik Gündem’in da¤›t›m sorunu. Ço¤u zaman gazetemiz dernek
raflar›nda koliler ﬂeklinde kalmaktad›r. Da¤›t›m› yap›lmayan, kitelere ulaﬂt›r›lmayan
bir gazetenin propaganda ve örgütlemede gereken fonksiyonu kesinlikle yerine getirmeyece¤ini hiç ﬂüphesizki sizlerde kabul edeceksiniz. Bir dizi çaba ve emek sonucu ç›kar›lan gazetenin da¤›t›m›n›n ciddi bir tarzda örgütlenmemesi, bu nokatadaki
duyars›zl›klar kabul edilemez. Bu durumun mutlaka komite, dernek ve federasyonlar baz›nda ciddi bir tarzda ele al›narak çözülmesi acil bir zorunluluktur. Federasyonlardan baﬂlayarak aﬂa¤›ya do¤ru, da¤›t›m a¤› oluﬂturmal›y›z. Her dernek ve komitede do¤rudan da¤›t›m sorumlular›n› belirlemeliyiz ve diger arkadaﬂlar›nda sözkonusu belirlenen arkadaﬂlara yard›mc› olmal› ve kollektif da¤›t›m› gerçekleﬂtirmeliyiz.
Üçüncüsü; Gazete paralar›n›n düzenli toplanarak, yay›n sorumlusu arkadaﬂa,
onunda üzerinden ADHK Genel Konseyine ulaﬂt›r›lmal›d›r. Demokratik Gündem’in
maddi olarak gelir kayna¤›, esas olarak gazete paralar› ve bunun yan›nda düzensiz
ba¤›ﬂlard›r. Gazete paralar› düzenli olarak toplanmad›¤›nda, Genel Konseye ulaﬂt›r›lmad›¤› zaman, gazetenin ç›kmas› ve okuyucu kitlesiyle buluﬂmas› imkans›z olacakt›r. Demokratik Gündem kendi kendisini finanse etmek zorundad›r. Bununda çözümü, gazete paralar›n›n düzenli toplanmas› ve zaman geçirmemeksizin Genel Konseye gönderilmesidir.
Belirti¤imiz bu üç noktada bütün arkadaﬂlar›n yo¤unlaﬂmas›, üzerilerine düﬂen
görevleri yapmas› halinde, herhangi bir sorunun kalmayaca¤› inanc›nday›z. Avrupada, küçümsenmeyecek bir kitle potansiyeline sahipiz. Önemli olan bu potansiyelin
sorumluluk duyup, bilinçle görevlerini yerine getirmesidir.
Bilinmelidirki; bizim kendimizin do¤rudan de¤er vermedi¤i, katk› sunmad›¤›, hiç
bir ﬂeye, kitleler kesinlikle de¤er ve katk› sunmaz. De¤erlerimize sahip ç›kmal›, onlar› güçlendirmeli, ileriye götürmeliyiz. Bunlar› bizden baﬂkas› yapmayaca¤›na göre,
öyleyse; görevlerimizin ve sorumulukular›m›z› bilerek öne ç›kmal›y›z.
Demokratik Gündem gazetesine iliﬂkin yeni E-Mail adresi aç›ld›. Demokratik Gündem gazetesine iliﬂkin bütün yaz›ﬂma ve yaz›lar bu adres üzerinden çözülecektir. Gazeteye yaz›, resim vb. gönderecekler mutlaka bu E-Mail adresini kullanmal›d›rlar.

Demokratik Gündem E-Mail Adresi:

gundem@gmx.de
Demokratik Gündem Yaz› Kurulu
sistemi eleﬂtirisini yapmakta kaç›nd›lar.
Seçim sürecinde sol parti paraj› aﬂarak parlementoda 54 milet vekilliyle temsil
etmesi sorununa k›saca de¤inelim. Sol parti 54 milet vekili almas› sol partinin kitlelerin nezdinde gerçek bir sol duruﬂ sergilemesiydi. Halk›n gerçek bir sol partiye duydu¤u ilgiden dolay› önemli oy s›çramas› yapm›ﬂt›r.Sol partide bunu biliyordu kitlelerin oyu için bile kendine sol ismi alm›ﬂt›r. Ayr›ca kitlelerin hartz ›v karﬂ› mucadelesini sol parti seçim sürecinde kendi lehine iyi kulanm›ﬂt›r. Kitlelerin hoﬂnutsuzlu¤u di¤er partilere karsi güvensizli¤i sol partinin güçlenmesini sa¤lam›ﬂt›r. Ancak ﬂunu
belirtmek istiyoruz ki sol parti parlementoda ço¤unluk sa¤lasa bile sistemin sömürü ve bask›s›n› incelterek, yumuﬂatarak halk üzerinde uygulayacakt›r.
Seçim program›nda dünya halklar›n mücadelesini kanla bast›ran BM güçlendirme iste¤i,nato ya karﬂ› suskun oluﬂu uluslar aras›ndaki sald›rgan politikanin destekleyicisi konumuna düﬂmüﬂtür. BM güçlendirmesi alman devletin iste¤idir, bu konuda uzun süreden beri abd ve almanya aras›nda pazarl›klar oluyor. Bu gün seçim progandas›nda sol parti BM güçlendirmesini savunmas›, gerçek bir sol parti olmad›¤›n› gösteriyor. Ayr›ca agenda 2010 karﬂ› tav›rda keza ayn› durumu sergilemektedir.Ayr›ca spd, cdu dan farkl› olmad›¤› kitleler taraf›nda anlaﬂ›lmas›, halk›n sol partilere geçmesini engelemek için, hakim s›n›flar tarafinda yeni sol veya sosyal demokrat partilerin sosyal toplumsal alanda do¤mas›n› gerektiriyor.
Sonuç olarak, seçimler alman halk›n›n sorunlar› ve içinde bulunduklar konumun
iyileﬂmesini sa¤lamad›, gelecekde daha kötüleﬂtirmesinin yolunu açt›. Kapitalist tekel partileri halk› düﬂünmezler. Ezilen halklar kendi hayat koﬂular›n› düzetmek istiyorsa bununda tek yolu geçmiﬂde zorla ald›klar› haklar›n› koruma ve bunun üzerinde hakim s›n›flar›n sömürüsüne karﬂ› siper olmakd›r.

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

Yaz›iﬂleri Müdürü:
Ertu¤rul Genç
Adhk logosu ile beraber adhk
yay›n organ› oldu¤u belirtilir.
Kontak:
demokratikhaklar_avrupa@yahoo.com
demokratikgundem@hotmail.com
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“AB’YE KARﬁI, DEVR‹MC‹
TUTUM” TARTIﬁMASI
Türkiye’den gazeteci-yazar Ömer Levento¤lu, Hollanda’n›n ........ Üniversitesinden
Ali Can Ataﬂ, prof.Haluk Gerger, yazar Muzaffer Oruço¤lu ve ADHK Temsilcisi’n›n kat›ld›¤› konferanslarda, a¤›rl›kl› olarak Avrupa Emperyalizminin kökenleri, Avrupa’da
ve dünyadaki emperyal yap›lanma süreci, tarih boyunca Avrupa ile bölgemiz aras›ndaki eklemlenme ve sömürgecilik iliﬂkileri ile bugünün koﬂullar› ele al›nd›.
Konferanslar, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da Demokratik Halklar Platformu
(DHP)’nin geçti¤imiz Nisan ve May›s aylar›nda düzenledi¤i “AB’ye karﬂ›y›z, çünkü ba¤›ms›z bir ülkede özgür yurttaﬂlar olarak yaﬂamak istiyoruz” temal› paneller dizisinin bir devam› olarak organize edilmiﬂti. Avrupa’daki konferanslar dizisinin ana temas› ise “Eme¤in Özgürlü¤ü ve Halklar›n Ba¤›ms›zl›¤› için Emperyalizme ve Emperyalist Blok AB’ye Hay›r” slogan› üzerine kuruldu. Konferanslarda ADHK ad›na konuﬂan temsilcisi a¤›rl›kl› olarak bu konferanslar›n amac› ve Avrupa’da yaﬂayan çeﬂitli
halklar›n koﬂullar› üzerinde durdu. ..... Özellikle konferanslar›n temel slogan›n› oluﬂturan “Emperyalizme Hay›r!” vurgusunun içeri¤i üzerine de¤erlendirmelerde bulundu. ADHK temsilcisi, AB ve genel olarak emperyalizme karﬂ› olman›n Türkiye ve Kuzey Kürdistanl› göçmenler aç›s›ndan ço¤u kez kafa kar›ﬂ›kl›¤›na yol açt›¤›na dikkati
çekerek, halklar›n ba¤›ms›zl›¤› ve emekçilerin özgürlü¤ünün, emperyalizme ve onun
sonuçlar›na karﬂ› ç›kmakla mümkün olaca¤›n› vurgulad›. Almanya seçimleri sonras›ndaki geliﬂmeler ve göçmenler üzerindeki ›rkç› bask›lar› da hat›rlatarak, sosyal
devletteki aﬂ›nmaya paralel olarak Avrupa demokrasisinin de çöküﬂ yaﬂad›¤›n› anlatt›.
Panalistlerden, Muzaffer Oruço¤lu “Emperyalizme karﬂ› ç›kman›n tekellere karﬂ› ç›kmak olmad›¤› üretim araçlar›n›n geliﬂme yasas› gere¤ince sürekli ilerledi¤i
basit metan›n manifaktüre, manifaktürün fabrikaya, fabrikalar›n tekele, tekellerinde birleﬂerek de¤iﬂik bloklara dönüﬂtü¤ünü AB’ninde böyle bir geliﬂmenin sonucunda oluﬂtu¤unu bundan kaç›n›lamayaca¤›n› bunu yaparken halklar› y›kt›¤›n› bizlerin
burada fabrikada oldu¤u gibi bir avuç az›nl›¤›n üretim araçlar› üzerindeki mülkiyet
biçimine ve bu mülkiyet içerisindeki iﬂleyiﬂ sistemine karﬂ› olmam›z gerekti¤i, bu
birlikteli¤in ‹ﬂçileride birleﬂtirdi¤i ve ortak örgütlenmelerin gündeme geldi¤i avantaj›n›n da oldu¤unu vurgulad›
Yine, Haluk Gerger “Türkiyenin veya di¤er ülkelerin AB’ye dahil edilmesinin
emekç› halklara getirilerini iyi hesaplamak gerekti¤ini dengesiz güçlerin birleﬂmesinde güçlünün daha güçlü güçsüzün daha güçsüz oldu¤u bilindi¤ini Türiyeninde bu
birleﬂmede kazanç sa¤lamas›n›n beklenmemesi gerekti¤ini zaten yüz y›llard›r de¤iﬂik anlaﬂma ve ekonomik iﬂleyiﬂlerle Türkiye’nin Avrupa ve Amerika’dan ba¤›ms›z olmad›¤› Bu birleﬂmenin halklar› kand›rmak için uzat›lm›ﬂ sahte bir çek oldu¤u ve
egemenlerin bak›n elimde çek var sizleri bir gün bu çeki bozdurarak kurtaraca¤›m
bekleyin dedi¤ini. Emperyalistlerin geri ülkeleri dünya üzerinde oluﬂan ve üretim
d›ﬂ› kazanç sa¤layan trilyanlarca dolar paran›n borsalarda güvenceyle dolaﬂ›p kazanç sa¤lamas› ve bu ülke pazarlar›n›n güvenceye al›nmas› için güvenlik hatlar›
oluﬂturduklar› türkiyeninde buna dahil oldu¤u AB ‘ye al›nmas› bunun sonucu oldu¤u demokrasi ilerleme desek yalanlar›na kimsenin kanmamas› gerekti¤i De¤iﬂik istatistiki rakamlara göre 3 insan›n geliri 48 ülkenin gelirinden fazla oldu¤u 10 kiﬂinin gelirinin AB ABD ve japonya hariç bütün dünya ülkelerinin gelirinden fazla oldu¤u milyarlarca insan›n açl›k s›n›r›nda milyarlarca insan yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda
yaﬂ›yor ve bunun sebebinin emperyalistler oldu¤unu vurgulad›”
Türkiye’den gelerek konferanslara kat›lan gazeteci-yazar Ömer Levento¤lu ise
“AB karﬂ›s›ndaki devrimci tutum” üzerinde durdu. Bu çerçevede emperyalizmin ortaya ç›k›ﬂ koﬂullar›n›n kapsaml› bir analizini yapan Levento¤lu, Avrupa’n›n emperyal
bir güç olarak ortaya ç›k›ﬂ› ile birlikte Osmanl› toplumundan bugüne kadarki eklemlenme ve sömürgeleﬂtirme sorunlar›na vurgu yapt›. Levento¤lu’nun çeﬂitli kentlerde yapt›¤› sunuﬂlardaki ana temalar ve dikkat çekti¤i belli baﬂl› noktalar ﬂunlard›:
“Bugünün Avrupa’s›, merkantilist dönem de dahil olmak üzere büyük oranda sömürgelerden transfer edilen birikim üzerine kuruludur. Dolay›s›yla Avrupa demokrasisi ve onun kayna¤›n› ald›¤› ‘sosyal devlet’, d›ﬂar›dan merkeze aktar›lan kaynaklar›n s›n›flar aras›nda belli bir denge ile da¤›t›lmas›yla mümkün oldu. Elbette bu bölüﬂüm formu, s›n›flar›n mücadelesinden ba¤›ms›z olarak gerçekleﬂmedi. Avrupa’da
iﬂçi s›n›f›n›n mücadele gelene¤i ve sermayeye karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂ›m bu bölüﬂüm
düzeyinin baﬂl›ca belirleyicisidir. Fakat Avrupa’n›n sömürgeleri ve kendisine ba¤›ml› k›ld›¤› çevre ekonomileri, görece bir ‘iﬂçi aristokrasisi’ oluﬂturmasayd›, tarihin
ak›ﬂ› daha farkl› olabilecekti. Bu nedenle devletin sosyalleﬂmesi ve demokratik aç›l›mlar›n sa¤lanmas› böyle bir tarihsel miras üzerinden yükselmektedir.
Avrupa’n›n varl›¤›n› ve niteli¤ini belirleyen bu temel ö¤e, geniﬂleme e¤ilimi söz
konusu oldu¤unda bizleri yeni bir durumla karﬂ› karﬂ›ya getiriyor. Bu durum, birikmiﬂ sermayenin aç›l›m ihtiyac› ve çevre ekonomilerle kurulu bulunan ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin tetikledi¤i yeni bir formdur. Avrupa’da biriken sermaye, küreselleﬂen ve sömürgelerin yeniden bölüﬂümünü zorlayan emperyalizmin yeni evresinde kendine
de¤erlenme alanlar› ar›yor. Bu alanlar, mutlaka yeni emek güçlerinin sömürülmesi
ﬂeklinde gerçekleﬂmek zorundad›r. Avrupa Birli¤i ülkelerinde kurulmuﬂ ve çok uluslu hale gelmiﬂ olan devasa ﬂirketler, bu ba¤lamda eme¤in ucuz oldu¤u alanlara aç›l›yorlar. Fakat bu aç›l›mla birlikte, eme¤in ucuz kalmas›n› sa¤layacak, sermayenin
ise daha özgür dolaﬂ›m›n› olanakl› hale getirecek olan hukuksal zeminlere ihtiyaç
duyuyor. Bu ihtiyac›n karﬂ›lanmas›, ba¤›ml› ekonomiler sayesinde mümkündür. ‹ﬂte
bu koﬂul, Türkiye ve Kuzey Kürdistan gibi bölgelerin yeni bir form alt›nda da olsa
merkezi hegemonyaya bir ﬂekilde ba¤lanmas›n› gerektiriyor. Balkan ülkelerinde
bask› alt›na al›nm›ﬂ emekçi güçlerin daha fazla sömürülmesi yoluyla sermayelerini
güçlendirmek isteyen ve yat›r›mlar›n› bu ülkelere kayd›ran büyük Avrupa sermayesi de bu aç›l›m›n baﬂka bir versiyonunu kan›tl›yor.
Bizim yaﬂad›¤›m›z topraklar›n Avrupa Birli¤i ile entegrasyon ﬂekli, AB’yi oluﬂturan temel saikler ve ona niteli¤ini veren koﬂullar nedeniyle bir ‘yeni sömürgecilik’
projesi olmak zorundayd›. Birlik ülkelerinin tamam› olmasa bile, hegemonik güçler,
(Fransa-Almanya-‹ngiltere) Türkiye hükümetlerinin kat›l›m taleplerini sürekli bu ihtiyaca cevap verecek bir forma do¤ru çektiler. Hem siyasal hem de iktisadi alandaki müktesebat›n niteli¤i de bu politikay› destekledi. Halen baﬂlan›lan müzakerelerde
eme¤in serbest dolaﬂ›m›n›n ask›ya al›nm›ﬂ olmas› da bu ana mant›¤› güçlendiren
bir unsur olmaya devam ediyor. Bu nedenlerle halk›m›z›n Avrupa’ya iliﬂkin iyimser
beklentileri, Ayzber’in görünmeyen k›s›mlar›nca tam bir y›k›ma yol açacak potansiyelleri taﬂ›yor.

Kapitalizmin vahﬂili¤i
Toplumda artan ekonomik ve siyasal bunal›m ezilen halk› sosyal ve piskolojik
ç›kmaz içine koymuﬂtur. ‹nsanlar biribirine yabanc›laﬂm›ﬂ komﬂu komﬂusunu tan›mama durumunu alm›ﬂt›r. Bu tür iliﬂkiler içinde yaﬂama mucadelesini devam edenler toplumda karﬂ›lad›klar› sorunlar üzerine gelme baﬂarma azm› zay›flan›yor. Bu
dönemde yaﬂam›n önemi kalm›yor, kendi kendisini intihar ediyorlar. Ayr›ca fiziki
olarak engelli insanlar toplumda gördükleri ilgisizlik v.b durumda yaﬂama azm› ortadan kalk›yor. Bu tür durumlarda bunlar› e¤itmek dönüﬂtürmek gerkirken, Hannover kentinde bunlar› öldüren dernek aç›l›yor, bu derne¤inde yasal statüsü Alman
devletinde al›n›yor.
‹nsan haklar›ndan bahs eden Alman devleti bu katliamlar› gözlemek onun ne kadar insanc›l oldu¤unu gösteriyor. ‹nsan haklar›n› savunan dernekleri kapatan içiﬂleri bakan›, insanlar› öldüren derne¤e izin vermesi sermayenin insanlara de¤er vermedi¤i, sermayenin yollar› insan kan›yla depoland›¤› gerçe¤i bu dernekle daha iyi
görebilmekteyiz.

AB EMPERYAL‹ZM‹ VE TÜRK‹YE-KUZEY KÜRD‹STAN
Avrupa Birli¤i’nin kökenini sömürgelerin paylaﬂ›m› oluﬂturuyor. 1492 y›l›nda Kolomb’un Amerika k›tas›na ulaﬂarak bu topraklardaki uygarl›klar›n katliam›na varan
bir sömürgecili¤i baﬂlatmas›, bu oluﬂumun milad› de¤ilse bile s›çrama taﬂ›yd›. O
günden bugüne gelen 500 y›ll›k ‘karanl›k tarih’, ayn› zamanda kapitalizmin olgunlaﬂt›¤› ve emperyalizmin yeni ﬂekiller alt›nda kendini sürekli yeniden üretti¤i tarihtir
de. Bu tarih, çevreden merkeze kaynak ak›ﬂ›, merkezde kurulan büyük endüstriler
ve sanayi devriminin dinamize etti¤i y›¤›nsal üretimin (baﬂta do¤rudan sömürgeler
olmak üzere) ba¤›ml› bölgelere aç›lmas› süreciydi. Son 200 y›ll›k dönemde Osmanl›’n›n yar›-sömürgeleﬂtirilmesi ve Cumhuriyet Türkiye’sinin ba¤›ml›laﬂt›r›lmas›n›
sa¤lad›. 1838 y›l›nda gerçekleﬂtirilen ‹ngiliz Ticaret Anlaﬂmas›, 1839 Tanzimat Ferman›, 1863 Osmanl› Bankas›’n›n kurulmas›, 1881 Düyun-u Umumiye Teﬂkilat›’n›n kurulmas› ve birinci bölüﬂüm savaﬂ›na kadar uzanan bu yar›-sömürge hukuku, Cumhuriyet döneminde de farkl› biçimlerde devam etti. 20’inci yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren ba¤›ml›l›k iliﬂkisi daha farkl› bir biçim kazand›. Ankara Anlaﬂmas› ile baﬂlayan entegrasyon giriﬂimleri, hukuksal düzeyde ad›m at›lmasa bile ekonomik düzeyde ba¤›ml›l›¤› perçinleyen sonuçlar do¤urdu. Bu dönemde Avrupa büyük devlet ﬂirketlerinden çok uluslu özel ﬂirketlerin hakim oldu¤u bir co¤rafyaya dönüﬂürken,
Türkiye de 1980 sonras›nda baﬂlayan liberalleﬂme dönemiyle birlikte aç›k bir Pazar
haline geldi. Kompradorlaﬂan bir ekonomi ve bunun koﬂullad›¤› iﬂbirlikçi bir yönetici elitin güç kazand›¤› Türkiye, eme¤in koﬂullar›n› a¤›rlaﬂt›ran Özalizm politikalar›yla geniﬂ emekçi kitleleri cendereye ald›. Son 20 y›lda ortaya ç›kan Kürt kalk›ﬂmas›n›n da etkisiyle ekonomi ve toplum psikolojisi savaﬂa endekslendi ve böylece geniﬂ
yoksul s›n›flar üzerindeki cendere pekiﬂti. 12 Eylül gibi darbelerin de y›k›ma u¤ratt›¤› toplumsal doku, hep bir demokrasi özlemiyle malül hale geldi. Fakat paradoksal
olarak bu toplum, demokrasiyi ‘kazan›lmas›’ gereken bir ﬂey olarak de¤il, bir ﬂekilde kendisine verilmesini arzu etti¤i bir ﬂey olarak gördü. Oysa bu dönemde savaﬂ›n
getirdi¤i rant ile de palazlanan az say›daki iﬂbirlikçi sermaye grubu, liberalleﬂmenin de etkisiyle Avrupa sermayesi ile bütünleﬂti. Dolay›s›yla geniﬂ emekçi kesimlerinin demokrasi iste¤i objektif olarak daha geniﬂ bir cephede düﬂmanla savaﬂarak
kazanmay› gerektirirken, demokrasi bilinci körelmiﬂ ve sadece “biri bize demokrasi getirsin” anlay›ﬂ›na kilitlenmiﬂti.

‘SOSYAL AVRUPA’ FENOMEN‹ YIKILIYOR
1980 sonras› emperyalizmin ve kapitalizmin kendini yeniden üretmeye baﬂlad›¤›
‘küreselleﬂen finans kapital’ dönemi, Avrupa iﬂçi s›n›f›n›n yaklaﬂ›k 150 y›lda elde etti¤i kazan›mlar› da budamaya baﬂlam›ﬂt›. Avrupa Birli¤i’nin ‘sosyal devlet’ olarak tan›mlanan ülkeleri, kendilerinin sosyal yan›n› budamaya ve sermayeye yeni kar alanlar› açmaya baﬂlad›lar. Bu dönemde Avrupa’ya gelen göçmenlerin de yararland›¤›
sosyal haklar budan›yor, demokratik haklar bir bir geri al›n›yordu. Son olarak Almanya’n›n sosyal güvenlik rejiminde yapt›¤› de¤iﬂimler, bu aﬂ›nman›n durmaks›z›n
devam edece¤ini de kan›tlad›.

TÜRK‹YEN‹N EMEKÇ‹LER‹N‹ HANG‹
FELAKETLER BEKL‹YOR?
Hem Avrupa’da hem de Türkiye’deki bu de¤iﬂimler, AB emperyalizmi ile bütünleﬂmenin Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki geniﬂ emekçi kesimlerine, iﬂsizlere, köylülere getirece¤i y›k›m hakk›nda da fikir veriyor. Y›k›m›n ilk iﬂareti ortaya ç›kt› ve eme¤in serbest dolaﬂ›m›n›n k›s›tlanmas› koﬂulu daha baﬂlang›çta kabul edildi. Türkiye’deki AB yanl›lar›n›n üzerinden atlad›klar› bu gerçek, emek sömürüsünün emperyalizmin ruhuna uygun bir ﬂekilde devam etmesi için plan›n baﬂtan sa¤lam kuruldu¤unu ispatl›yor. Çünkü halen Muﬂ’ta günlük ortalama 0.8 dolar gelirle açl›k s›n›r›n›n
çok çok alt›nda yaﬂayan emekçiler için ‘bölgesel asgari ücret’ önerisi hükümetin
gündemindedir. Bu da Kürdistan’daki yeniden yap›lanman›n emek sömürüsüne dayal› olaca¤›n›, Avrupa sermayesinin yoksul köylüleri proleterleﬂtirerek sömürebilece¤i yat›r›mlar›n› burada gerçekleﬂtirece¤ini gösteriyor. Halen Meclis’te müzakere
edilen Sosyal Güvenlik Yasa Tasar›s› da bu plan›n baﬂka bir hukuksal düzlemini oluﬂturuyor. Fakat AB ve di¤er emperyalist güçlerin hegemonya savaﬂ› verdi¤i bu co¤rafyada, sadece emekçilerin örgütleri da¤›t›lmad›, sadece özelleﬂtirme yoluyla sosyal haklar budanmad›, emekçiler ve köylüler sadece ekonomik iﬂkenceye al›nmad›;
ayn› zamanda kapitalist kâr amac›na tahsis edilen çevrenin ekolojik dengesi de tahrip edildi. Sa¤l›kl› bir çevrede yaﬂam olanaklar› s›n›rland›, nefes alma hakk› kâr h›rs›na kurban verildi.

KÜRTLER‹N BEKLENT‹LER‹NDEK‹ AÇMAZ NED‹R?
Fakat her ﬂeye ra¤men, AB sürecine en geniﬂ deste¤i Kürtler veriyorlar. Sosyologlar›n ve sosyal antropologlar›n farkl› analizleri olabilir fakat, Kürtlerin AB taraftar› olarak tarih sahnesine ç›kmalar› ciddi bir çeliﬂkiye iﬂaret ediyor. Çünkü Kürtler,
AB’yi görece demokratik haklara kavuﬂabilecekleri bir platform olarak görüyorlar,
oysa (yukar›da da aç›kland›¤› gibi) AB demokrasisinin kökeni sömürgecilik ile mayalanm›ﬂt›r. Kürtlerin demokratik haklara kavuﬂmalar›, göreli bir özgürlük alan› yaratmalar› ve kimlikleriyle kendilerini ifade edebilecekleri koﬂullar› sahip olabilmeleri, nas›l ki Türkiye’de çileli direniﬂlerle örülmüﬂ büyük bedellerin verildi¤i uzun savaﬂ y›llar› sonucunda mümkün olduysa, bundan sonra edinilebilecek en küçük bir
demokratik hak da ancak kazan›ld›¤›nda hayat bulacakt›r. ‘Kazan›lmam›ﬂ hiç bir beﬂeri de¤er yoktur’ sözündeki veciz ifadenin de kan›tlad›¤› bu gerçeklik, önümüzdeki
dönemde Kürtlerin içine girece¤i yeni bir açmazla ödünlenecektir. Güney Kürdistan’da da Kürtler özgür olamad›lar, çünkü özgürlü¤ü kendileri kazanamad›lar; e¤er
kendileri kazanmazlarsa, hiçbir zaman da özgür olamayacaklar› gibi...

EMEKÇ‹LER‹N VE ÖNCÜ DEVR‹MC‹LER‹N TUTUMU
NE OLMALIDIR?
Her türden özgürlük, ancak ve sadece itiraz etmenin, karﬂ› ç›kman›n, meydan
okuman›n sonucudur. ‹nsanl›k tarihini ilerleten bütün devrimci fikirlerin mayas› da
budur. Gerici olana, bask›c› olana, pranga vurmak isteyene, tahakküm kurma projelerine meydan› b›rakmamak, onunla iﬂbirli¤i yapmamak, direnerek kazanmakt›r bütün devrimci kazan›mlar›n özü.
Avrupa Birli¤i projesine karﬂ› ç›kman›n temel esprisi de buradad›r. Çünkü Avrupa Birli¤i emperyalist bir projedir; ancak ve sadece halklar›n boyunduruk alt›na
al›nmas›, eme¤in bask›lanmas› sayesinde kendini yeniden üretebilmektedir. Bu nedenle hükümetlerin ve devletlerin Ali ç›karlar› için de¤il, fakat halklar›n ba¤›ms›zl›¤› ve eme¤in özgürleﬂmesi için emperyalist projelere karﬂ› ç›kmak kaç›n›lmazd›r.
Sadece karﬂ› ç›kmak yetmez, ayn› zamanda onun alternatif ve enternasyonal s›n›f
örgütlerini yaratarak ilerlemek zorunday›z.

BAﬁ YAZI
Emperyalizm, ya da
Emperyalist Blok AB !
Geliﬂmelerin ne yönde seyir izleyece¤ini, bu anlamda yak›ndan izlemek
gerekiyor. Ancak durumu anlamak ve idrak etmek içinde fazla kahin olmaya gerekte b›rakm›yor. Burda do¤ru ve hakl› noktada olmak, meselelerin
do¤ru anlaﬂ›larak analiz edilmesine yetiyor. Bu noktay› elden b›rakma durumunda, tamda burjuvazinin istedi¤i bulan›kl› ortama çekilmiﬂ olarak
kalmay›p, düzen içi kulvarda, yanl›ﬂ yere kulaç sallamadan baﬂka bir sonuç vermiyecektir. Bu noktaya düﬂmeden, kitleleri her karmaﬂ›k dönemde, yarat›lan gündemlerle oyal›yarak sorunlar› geçiﬂtirme sorumsuzlu¤unu güden egemenlerin, gerçek anlamda sömürüye dayal›, stratejik plan
vede taktik politikalar›n› deﬂifre etme sorumlulu¤u her zamankinden daha da önemlidir.
Ezilen ve sömürülen geniﬂ halk kitlelerinde umutsuz beklentilere vesile olan, söylem ve vaadlerin, gerçek d›ﬂ› oldu¤una; k›smi ad›mlar›n at›lm›ﬂ
olmas›, bir ﬂekilde sistemin kendisini meﬂrulaﬂt›rmaya duydu¤u ihtiyaç
oran›nda yapma durumunda kald›¤› ad›mlardan ibarettir. Bu darumda,
genel anlam›yla Emperyalist egemen sistemin, gerçekli¤ini unutmadan,
özgül durumlarda ortaya ç›kan/ç›kart›lan yeni geliﬂmeleri do¤ru alg›lamak, kitleleri do¤ru bilgilendirmek gerekiyor. Güncel geliﬂme ve sorunlar›n bilimsel olarak analiz etme kavray›ﬂ›m›z, kitleleri daha iyi bilgilendirdi¤i gibi, kurumlmar›m›z› güçlendirilmiﬂ olacakt›r.
Emperyalizme „iyi niyet duygular›“ besleyen düﬂünce sahiplerinin, ortal›kta hem sosyalist(!) gözükme, hemde Emperyalizmin çözüm gücüne
güven getirme beyhudeli¤ini, sorunlar› kitlelerin önünde vede aç›ktan tart›ﬂarak boﬂa ç›kar›lmal›d›r. Aç›k kitle toplant›lar› düzenliyerek, demokratik bir zeminde, bilgilendirme vede dönüﬂtürme faliyeti canl› olarak ele
al›nmal› ve yürütülmelidir. Görülüyorki, sosyalist kiﬂilikte aranmas› gereken yaﬂam vede davran›ﬂ özelliklerini, gerici egemen sistemden safça
beklenti içinde olma derecesine düﬂüren düﬂünce sahipleriyle karﬂ›laﬂmaktay›z. Yeri gelmiﬂken bir hat›rlatma yapal›m. Sosyalist olmadan önce,
demokrat olmak bile bir erdemliliktir. Bu erdemlilik burjuvazinin hiç a¤z›ndan eksik etmedi¤i sahte demokrasi söylemlerinden tamamen uzak; tutarl› bir demokrat olman›n ilk basama¤›; anti-Emperyalist olmay› zorunlu
k›lan bir kimliktir. Yoksa egemenlerin kendileride belli ﬂeylerin fark›nda
olarak dillendirdikleri bu söylemlerinde, yönetici durumunda olduklar›
halde, her gün demokrasiden dem vururlar. Demokrasiyi kendi ç›kar hesaplar› için kulland›klar›ndan olacak ki; ezilen-sömürülen geniﬂ halk kitlelerinin hakl› ve meﬂru zeminde demokrasi talep etme vede onun mücadelesini verme ihtiyac›n› önlemek üzere bu söylemlerde bulunma gere¤ini
duymaktad›rlar. Tutarl› demokrat olma belirlemesi, sistemin dillendirdi¤i
sahte demokrasi söylemleriyle ayn› yerde durmamak için, mutlaka kendisine ve kendi hakl›l›¤›na yaraﬂ›r yerde durmas› bak›m›ndan böyledir. Bu
ayn› ﬂekilde, gerici sömürü düzenine bilinçli tav›r almay› ve bilinçli karﬂ›
koymay› ö¤retirki, sosyalist olman›n yolunu tarihsel olarak açm›ﬂ demektir. O bak›mdan egemenlerin, kitlelerin kafas›nda yaratt›¤› k›r›lmalar›n neden ve sebepleri üzerinde dururken, geliﬂmelerin basite al›nmamas› gerekti¤ini bilmek gerekiyor.
Öncelikle, bu günkü süreçte Emperyalist-Kapitalist sisteme tav›r al›ﬂ›m›z› küçümseyen, anti-Emperyalist bilincimizi yads›yanlar› ciddi olarak
eleﬂtirmeliyiz.
Ç›kar ve rekabet kültürü üzerinden yükselen, eme¤in sömürülmesi,
aﬂ›r› kar sa¤lama temeline dayanarak varl›k gösteren, giderek, dünya çap›nda bir tekelleﬂme süreci içinde bulunan sistem; bu gün farkl› kutuplar
ﬂeklinde bir ﬂekilleniﬂe do¤ru giderken, buna paralel olarak dünyada yosulluk ve fakirleﬂme oran› bir o kadar büyüme göstermektedir. Genel bu
tablo içinde düﬂünüldü¤ünde bile, s›radan bir halk mant›¤›yla ancak ﬂöyle düﬂünüeblinir. ..’ uyan›k olan kazan›r’. Bu arada hayali beklenti içinde
olanlar›n korkusu ﬂu olabilir. „inﬂallah do¤ru tercih yaparak bu kutubun
yan›nda yer ald›m“ korkusu içinde kendisine moral vermektedirler.
Almanya’da yap›llan seçimler sürecinde, Alman devleti’nin, „yeﬂil-k›rm›z›“ koalisyon hükümeti, özgür politikay› kapat›yor, çeﬂitli demokratik
kurumlara yönelerek göz da¤› veriyor. Neden belli. Seçimlerde Türkiyelilerin oylar›n› toplamak için türk devletine mesaj sunuyor. „ Bak›n ben bunlara yöneldim, kapat›yorum, sende benim seçim propagandam› yap, Türkler oylar›n› bize versin“. Baﬂka bir gerekçe yok. Fakat Avrupa Parlamentosunun aktif üyesi olan Almanya, Avrupa parlamentosu düzeyinde yap›lan
bir konferansa bir ﬂey demiyor. Üstelik bu konferans›n muhataplar›, hiç
bir gerekçe gösterilmeden anti-Demokratik bir kararla kapat›lan özgür
politika gazetesiyle ayn› taleplerde bulunmaktad›rlar.
ﬁunu iyi anlamak gerekiyor ki; sürdürülmek istenen avrupa birli¤i ve
birlik üyeleri her konuda kayg›l› vede çat›ﬂmal› olarak yürüyorlar. Bu günkü durumda yürümek zorundalar. Aksi halde baﬂka bir alternatifleri yok.
Bugün yaﬂad›klar› bu çeliﬂkileri gelecekte aﬂacaklar› umuduyla bir arada
kalmay› tercih etmektedirler. Helede kendilerince sorunlu olan Turkiye gibi bir ülkeyi al›p almama yönünde ikiyüzlüce yap›lan politikalar›n; kendi ç›kar alanlar›n› geniﬂ tutma ihtiyac›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Dünya’ya
egemen olma hevesinde olan ABD Emperyalizmi, di¤er yandan Japon teknolojisi, Çin’in ucuz iﬂ gücü ve ucuz hammadde kaynaklar› avantaj›n› kullanarak tekstil sanayinde Avrupay› tehdit eder aﬂamaya gelmesi vs. ‘Muass›r medeniyeti’ ciddi oranda kayg›land›r›yor. Bunun içinde sürekli yeni
strateji belirleyecek. ‹çerdeki çok seslili¤i azaltmaya çal›ﬂacak, yeni kaynaklardan fevkalede yararlanarak, iç ekonomiyi sabit tutmaya çal›ﬂacakt›r. Avrupal› kitleler fazla açl›¤a ve sosyal haklardan mahrum olarak yaﬂamaya al›ﬂk›n de¤ildir. Bu kitleleri “kaﬂ›kla verme” seviyesine al›ﬂt›rmak
kolay olmayaca¤›n› bilen Avrupal› egemenler, ﬂaﬂk›nl›klar›n› mülayim söylem vede içine sindire sindire gümrükleri kald›rarak, yeni Avrupa söylemi
ile yaﬂ›yor.
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Haber

Türk ordusu taraf›ndan 17 Haziran 2005 tarihinde mercan vadisinde
katledilen 17 kiﬂi hakk›nda ailelerden, gazetecilerden ve avukatlardan
oluﬂan soruﬂturma delegasyonu.

Bas›n aç›klamas›
Delegasyonun 2 Alman üyesinin geliﬂ
nedenlerinden biri bu vahﬂi olay›n Alman bas›n›nda hiç yer almamas›d›r.
Av.Meister öldürülenlerden baz›lar›n› Almanya’da mültecilik durumlar›ndan dolay› temsil etmiﬂtir.
Delegasyon aile yak›nlar›ndan bilgi
alarak bu korkunç olay›n perde arkas›n›
araﬂt›rmak için gelmiﬂtir.
Hollanda’dan gelen delegasyon üyeleri,öldürülenlerden Kenan Çak›c›’n›n
Hollanda vatandaﬂ› olmas›ndan dolay›
özel bir ilgi göstermiﬂtir.
Delegasyon 4 Eylül 2005’ten bu yana
‹stanbul’da bulunmaktad›r. Ailelerle, ailelerin avukatlar›yla, Temel Haklar Federasyon’un temsilcileriyle, DEHAP ve HD
ile çeﬂitli görüﬂmeler yapm›ﬂt›r.

Delegasyonun yapt›¤›
araﬂt›rmalar›n sonuçlar›:
•

•

•

•

Bu askeri operasyonun günler ve hatta aylar öncesinde
planland›¤› ve buna göre haz›rl›klar›n yap›ld›¤› ortadad›r.
Türk güvenlik güçlerinin bu insanlar› sa¤ yakalama amac› olsayd›, ölmeyeceklerini görüﬂündeyiz.
Ölenlerin yak›nlar›yla yapt›¤›m›z görüﬂmelerde, öldürülenlerden baz›lar›n›n en az üç kuﬂak aktif politik faaliyet
yürüterek Türk devletini rahats›z eden kiﬂiler oldu¤unu
ö¤renmiﬂ bulunuyoruz. Ancak bu durum Türk devletine bu
insanlar› öldürme hakk›n› vermez.
Görüﬂme ve belgelerden,öldürülen kiﬂilerin birço¤unun fiziksel sakatl›klar›ndan dolay› çat›ﬂma imkan›na sahip olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Cesetlerin tan›nmayacak kadar parçalanm›ﬂ olmas›,bu kiﬂilerin roketlerle ve bombalarla öldürülmüﬂ oldu¤unu çok

net göstermektedir.
Türk yetkili makamlar›, aileleri ve avukatlar›n keﬂif ve dosyadaki delilleri inceleme talepleri reddetmiﬂtir. Ayr›ca
olay mahalli askeri kontrol alt›nda tutulmaktad›r.
Bu nedenlerle, ölümleri konusunda yeterli sonuca var›lamam›ﬂ, soruﬂturma sonuçland›r›lamam›ﬂt›r. Delegasyon aileler ve ailelerin avukatlar›yla birlikte bu olay›n üstüne gitmeye
kararl›d›r.
7 Eylül 2005
•

Av. Roland Meister (Almanya) E-mail: raemeisterppge@t-online.de
Av. Rainer Ahues (Almanya) E-mail: kanzlei@ahues.de
Av. Cem Cihan (Hollanda)
E-mail: E.C.Cihan@uvt.nl
Rio Mondelo (gazeteci-Hollanda) E-mail: dlm747@gmail.com
H›d›r Cangöz (Cafer Cangöz’ün kardeﬂi)

Wir missbilligen den Beschluss zur Schließung
der Zeitung Özgür Politika
Mit dem Beschluss vom Innenminister Otto Schily, wurde das Büro vom Özgür
Politika am, 5. September 2005, mit der
Hilfe von hunderten Polizisten geschlossen. Es wurden alle Gegenstände beschlagnahmt. Alle Reporter und Arbeiter
wurden ohne einen wichtigen Grund aus
Lust und Laune in U-Haft genommen.
Die Özgür Politika wird zum größten
Teil, von den in Europa lebenden Kurden
unterstützt. Die Schließung der Özgür Politika ist ein Teil der Angriffe, die dazu dienen soll, die kurdische Bevölkerung zum
Schweigen zu bringen.
In letzter Zeit steigerte die deutsche
Regierung die Angriffe und ihre Antidemokratischen Politiken auf die Einwanderer. Die Gründe dieser Aktionen ist die Kooperation und voneinander Profitierungspolitik, zwischen der türkischen und der
deutschen Regierung.
Deswegen wird auf Wunsch der türkischen Regierung, die kurdischen Rechte
stark angegriffen wie z.B. die Schließung
der Özgür Politika.
Nach der Rede des türkischen Generals Yasar Büyükanit, bei der er die kurdischen Einrichtungen in Europa als Zi-

elscheibe schilderte, wurden die Angriffe
auf die demokratisch- kurdischen Institute verstärkt. Dies ist der Beweis dieser
Zusammenarbeit zwischen den zwei Staaten.
• Wir missbilligen die Angriffe gegenüber der kurdischen Nation
• Wir missbilligen das Lynchverhalten
gegenüber der kurdischen Nation
• Wir missbilligen die Schließung der
Zeitung Özgür Politika
Konföderation der
Demokratischen Rechte in Europa

10.09.2005 Cumartesi günü
ADHK Ludwigsburg ﬂehrinde bir Korsan gösteri düzenledi. A¤zını bantlayana eylemciler bildiri dagıtarak alman hükümetinin bu antidemokratik tutumunu protesto ettiler. Almanların ilgi ile karﬂıladı¤ı eylem
bir korsan yürüyüﬂ ile baﬂarılı bir
ﬂekilde sonlandırıldı. Hiç bir güç ezilen ve sömürülen halkların sesini
kısıtlayamıyacaktır sözleri ile kitle
da¤ıldı.

DERS‹MDE FAﬁ‹ST KATL‹AMLARA
VE DEVLET TERÖRÜNE HAYIR
Devletin Dersime yönelik yok etme politikas› bugünle s›n›rl› de¤ildir. Dersim’deki yok etme politikalar› bizi çok gerilere götürüyor.Bu politikalar ve katliamlara baﬂta Dersim halk› olmak üzere, bütün dünya halklar› tan›kt›r. Dersim’de yok
etme politikalar›nda görülen gerçeklik ﬂudur: imha etme politikalar› bizzat devletin en tepesinden tertiplenip, örgütlenmiﬂ, merkezi konsept taraf›ndan yönlendirilmiﬂ ve ac›mas›z
bir biçimde uygulanm›ﬂt›r.Tarihteki di¤er Kürt isyanlar› da bu
yöntemlerle bast›r›lm›ﬂt›r.
Kürt ‹syanlar› içinde Dersim, devletin gözünde ç›ban baﬂ›
olarak görülmüﬂ ve görülmeye de devam edilmekte. Tarih
sayfalar›na bakal›m: bizzat faﬂist devletin ›rkç› borazanc›
medyas› olan Hürriyet Gazetesinin “ekidir” dedi¤i kurtuluﬂ savaﬂ› bölümünde ﬂöyle yaz›yor “özellikle Ankara hükümetini
u¤raﬂt›ran Kürt ayaklanmalar› bu tarihi ﬂöyle veriliyor 6 Mart
1921 öncesi ve sonralar›.” Dersim’e iliﬂkin bölümde ise ﬂöyle
yaz›l›yor; “TBMM’nin toplanmas›ndan sonra bölgeyi denetim
alt›na almaya yönelik giriﬂimler çok geçmeden baz› sürtüﬂmeler yaratt›.Bir süvari bölü¤üne düzenlenen bask›n›n ard›ndan çat›ﬂmalar Erzincan ve Dersime’de s›çrad›. Daha sonra
Koçgiri ve Dersim aﬂiretleri, Zara, Divri¤i, Refahiye, Kumçay
ve Kemah kazalar›n›n ayr› bir vilayete dönüﬂtürülmesi ve bu
vilayetin baﬂ›na kendilerinden bir yöneticinin getirilmesi iste¤iyle TBMM’ye baﬂvurdular.Görüﬂmelerde bir çözüme var›lmamas› üzerine, Bölgeye Nureddin Paﬂa komutas›ndaki merkez ordusu gönderildi.Birincisi 8 Nisan’a, ikincisi 21 Haziran’a
de¤in süren iki harekatla ayaklanma bütünüyle bast›r›ld›.‹ç
ayaklanmalara karﬂ› askeri önlemler al›n›rken, asileri cezaland›rmak için ola¤anüstü yetkililerle donat›lm›ﬂ istiklal mahkemelerine baﬂvuruldu.”
Bu ayaklanmay› bast›ran Nureddin Paﬂa komutas›ndaki
merkez ordusunun örgütleyicisi ve karar mekanizmas›
TBMM’dir.Burada da görüldü¤ü gibi, Dersim’e yönelik yok etme katliamlar› bizzat devletin tepesi taraf›ndan karara al›nm›ﬂ ve uygulanm›ﬂt›r.
1938 katliam› Türk devletinin faﬂist ›rkç› Kemalist ideolojisi taraf›ndan düzenlenmiﬂ ve bizzat Atatürk taraf›ndan da
yönlendirilmiﬂtir.Bu gerçek tüm ç›plakl›¤›yla gözler önündedir.Dersimdeki gerçeklik dünde böyleydi bugünde böyledir…
Seyit R›za Elaz›¤’da as›l›rken son sözü nedir; “BEN S‹Z‹N
OYUNLARINIZDA BAﬁ ETMED‹M BU BANA DERT, AMA BENDE S‹ZE
BAﬁ E⁄MED‹M BUDA S‹ZE DERT OLSUN…”Biz Dersimliler bu
aç›k gerçe¤in bilincindeyiz ve de olaca¤›z.
Daha dün haf›zalar›m›zdan silinmeyecek bir katliam daha
Dersimde yaﬂanmad› m›?Bütün bunlar bunun tan›¤›d›r…MGK
önderli¤inde Erzincan’a yerleﬂtirilen Genel Kurmay›n ikinci
baﬂkan› Büyükkan›t taraf›nda 16-17 Haziran’da Dersim’in Mercan Vadisinde, en üstün savaﬂ araçlar›yla, hiçbir uyar› ça¤r›s› yap›lmadan ço¤u silahs›z 17 devrimciyi havadan bombalayarak, kimyasal silahlarla katletmedi mi? Bununla yetinmeyen
katliam tertipçileri 17 devrimcinin cesetlerine iﬂkence yaparak vahﬂice parçalad›lar.Bu katliam›n amac›n›n 17 devrimcinin ortadan kald›r›lmas› olarak de¤erlendirirsek büyük bir
yan›lg›ya düﬂeriz. Esas amaçlanan Dersim halk› olmak üzere,
bütün halklar› sindirmek ve geliﬂen devrimci muhalefeti bast›rmakt›r.
Faﬂist devlet bir köleler ordusu yaratmak istiyor, her söyledi¤ini kabul eden pasif bir toplumun tek bekçisi olmak niyetindedir.
Dersim’e atanan Bolu tugay komutan› olarak bilinen Nam›k Dursun ve MHP’li olarak bilinen Tunceli valisi Erkal …
Dersim’deki devlet terörünün birinci aya¤› yak›n geçmiﬂimizde olarak ‹mam Boztaﬂ›, gerillaya yard›m ediyor diye gece yar›s› evinde J‹TEM taraf›ndan katlettirmiﬂlerdir.

Yine, bu katiller Hozat’ta muhtarlar› toplayarak, “bana bilgi vereceksiniz, gerillay› bize ihbar edeceksiniz” diye tehdit etmiﬂ, bunu kabul etmeyen muhtarlara “sorumlulu¤una katlan›n o zaman MKP gelsin sizi kurtars›n” diyerek katliamc› yüzünü aç›¤a vurmuﬂtur. Olay› kabul etmeyen halk ve muhtarlar baﬂta ‹HD ve kitle örgütleriyle beraber faﬂist bask›lar›
protesto etmiﬂ, ortaklaﬂa bir komisyon kurarak olay› teﬂhir
etmiﬂlerdir.A‹HK üyelerinin de içinde bulundu¤u bu komisyon
Tunceli valisi Erkal’a görüﬂmüﬂlerdi. Faﬂist vali, komisyona
aynen ﬂunu aç›k bir dille söylemiﬂti: “buradaki kitle örgütleri,
terör örgütlerinin devamc›lar›d›r.” Bu anlat›m valinin ne kadar az›l› bir faﬂist oldu¤unu aç›k bir biçimde göstermektedir.Sorunun esas yönü sadece vali ve Bolu Tugay komutan› de¤il, bunlar›n aç›klamalar› faﬂist devletin resmi politikas›d›r.
16-17 Haziran Mercan Katliam› sonras›, devlet sald›r›lar›
dozaj›n› eksiltmeden devam etmekte.Nam›k Dursun taksi ﬂoförlerini tehdit ederek; “ﬂehir içinde terör örgütlerine karﬂ›
konvoy yap›n”, bunu kabul etmeyen ﬂoförler “sonucuna katlan›rs›n›z” diyerek katliamc› yüzünü aç›k bir biçimde göstermiﬂtir.
Bununla yetinmeyen faﬂist sald›r›lar 13 Temmuz gecesi J‹TEM taraf›ndan Bülent Y›lmaz kaç›r›lm›ﬂ, iﬂkence yap›larak
boﬂ bir araziye b›rak›lm›ﬂt›r. Devamla, Dersim’in ‹nönü Mahallesinde panzerler eﬂli¤inde rasgele evlerin taranmas›…yine
kitle yöre derneklerinin panzerler eﬂli¤inde bas›lmas›...Ve yine ormanlar›m›z›n yak›lmas›…
Ve en önemlisi, bu y›l 6. düzenlenen Munzur Kültür ve Do¤a Festivalinin devlet taraf›ndan iptal edilmesi…”iptale gerekçe güvenlik sorunu.” Bu gerekçe baﬂta Dersim halk› olmak üzere, bütün halklar›n gülüp geçece¤i trajik-komik bir
gerekçedir. Dersim’de, neredeyse adam baﬂ›na bir katliamc›n›n düﬂtü¤ü bir gerçektir. Baﬂka bir gerekçe mi bulamad›n›z?
Devletin, DERS‹ME yönelik politikas›n›n uygulay›c›s› vali Mustafa Erkal, “buradaki kitle örgütleri terör örgütlerinin devamc›lar›d›r”, bizce festivalin iptal edilmesine neden devletin yukar›da belirtilen politikas›d›r.
Festival Dersmlilerin dir…Ve bizim olacak…
Tüm bunlar faﬂist devletin Dersim’e yönelik katliamlar›n,
bask›lar›n dozaj›n›n eksilmeden sürdü¤ünün ve sürdürülece¤inin göstergesidir.
Dersimliler ve Dersimi sevenler olarak, nerede yaﬂad›¤›m›z önemli de¤il, önemli olan bu faﬂist devlet terörüne karﬂ›
sesiz kalmamam›zd›r.Sadece Dersimliler olarak de¤il; faﬂist
sald›r›lara karﬂ› olan., özcesi faﬂizme karﬂ› olan birey, kurum
ve kitle örgütleriyle en geniﬂ kitlelerle birleﬂip, ortak hareket
ederek sald›r›lar› geri püskürtmenin zaman›d›r.
Eylemleri birleﬂtirip merkezi protestolara taﬂ›yal›m…Bu
sald›r›lar› dünya halklar›n›n gündemine taﬂ›yal›m ve onlarla
birleﬂik bir duruﬂ sergileyelim…
Bulundu¤umuz her alanda bas›n aç›klamalar›, bilgilendirme standlar›, imza kampanyalar›, miting, yürüyüﬂ ve geceler
düzenleyerek….Bütünleﬂece¤imiz bütün halklarla bütünleﬂip,
materyallerimizi de¤iﬂik dillere çevirerek Dersim halk›n›n yan›nda olal›m…
Dersim tarihine ve halk›na sahip ç›k›p, Onlarla beraber
olal›m…
• DERS‹M FAﬁ‹ZME MEZAR OLACAK!
• MGK, KATL‹AMCI EL‹N‹ DERS‹M’DE ÇEK!
• FAﬁ‹ST NAMIK DURSUN VE SAVAﬁ EK‹B‹ DERS‹M’DE DEFOL!
• YAﬁASIN HALKLARIN KARDEﬁL‹⁄‹!
• DA⁄LARINA, ORMANLARINA SAH‹P ÇIK!
• KÖLN DERS‹M HALKIYLA DAYANIﬁMA KOM‹TES‹ G‹R‹ﬁ‹M‹
Email adresi:dhdkomite@yahoo.de

Bas›na ve Kamuoyuna

CEZAEV‹NDE B‹SKÜV‹DEN PASTA YAPAN
TUTUKLULARA DAYAK
eden gardiyanlar, ‘bisküvileri amaç d›ﬂ›
kulland›klar›’ gerekçesiyle tutuklulara
ﬂiddet uygulad›. ‘Buradan bisküviyi yemek zorundas›n›z ve pasta yapamazs›n›z.
Hele hele bisküviyi do¤rayamaz ve parçalayamazs›n›z bile’ ﬂeklinde uyar›da bulu‘Amaç D›ﬂ› Kullan›lamaz’
nan gardiyanlar, cezaevi kantininde buluAdana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde nan bisküvi dahil tüm yiyeceklerin üzeritutuklular, kantinden ald›klar› bisküviler- ne ‘amaç d›ﬂ› kullan›lamaz’ yaz›l› etiket
den yaﬂ pasta yapt›lar. Bunu haber alan yap› ﬂt›rd›.
gardiyanlar, ‘Burada bisküviyi pasta yapamazs›n›z.
Falaka cezas›
Hele hele bisküviyi parçalayamazs›Cezaevindeki bask›lar›n en son örnen›z’ diyerek tutuklular› tartaklad›, pasta- ¤inin ‘bisküvi olay›’ oldu¤unu belirten Tiry› da imha etti. Olaydan sonra kantindeki yaki, tutuklular›n say›m bitene kadar
tüm ürünlerin üzerine ‘Amaç d›ﬂ› kullan›- ayakta bekletildi¤ini, say›m vermek istelamaz’ diye yaz›ld›.
meyen tutuklular›n koridorlarda dövüAdana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde
lüp, falakaya yat›r›ld›¤›n› ve hatta disiplin
bulunan tutuklular, kantinden ald›klar›
cezas› olarak aylarca hücrelere at›ld›¤›n›
bisküvilerden yaﬂ pasta yapt›klar› için
ifade etti. Görüﬂ hakk›, mektup, gazete ve
‘bisküviyi amaç d›ﬂ› kullanmak’ ile suçkitap okuma haklar› ellerinden al›nan tuland›. Cezaevi yönetiminin olay›n ard›ntuklu say›s›n›n çok fazla oldu¤una dikkat
dan kantinde bulunan bisküvilerin üzerine ‘amaç d›ﬂ› kullan›lmaz’ yaz›l› etiket ya- çeken Tiryaki, ‘S›ralad›¤›m›z hak ihlallerini s›radan rutin hak ihlalleriymiﬂ gibi
p›ﬂt›rd›¤› bildirildi.
Tutuklu Hüseyin Tiryaki Adana Kürk- bakmay›n. Bunlardan bir tanesinin en
çüler F Tipi Cezaevi’nde, kantinden ald›¤› basit olan›n›n kafan›zda canland›rarak
bisküvilerden yaﬂ pasta yapt›¤› için ‘bis- kendinizi yerimize koyun. Sa¤l›k problemi olan arkadaﬂlar›m›z halen cezaevi reküviyi amaç d›ﬂ› kullanmak’la suçland›.
Hüseyin Tiryaki’nin ‹nsan Haklar› Der- viriyle karﬂ›laﬂmad›lar bile. Avukat görüne¤i (‹HD) Adana ﬁubesi’ne gönderdi¤i ﬂü yapmad›¤›m›z için hepimizin savunma
mektuba göre, cezaevi kantininden ald›k- hakk› engelleniyor. Bütün bu uygulamalar› bisküvilerden yaﬂ pasta yapan tutuk- lar yeni yönetmelik olarak iddia ediliyor.
lular, cezaevi yönetimi ve gardiyanlar›n Üzerimizde insanl›k d›ﬂ› bir uygulama
müdahalesi ile karﬂ›laﬂt›. Pastay› imha var’ dedi.

Bisküvi yasa¤› ‘v›z gelir’

‘Aziz Nesin’lik olay’

Kürkçüler F Tipi’nde bisküviden pasta
yap›lmas› yasakland›, Sincan F Tipi’nde
de tutuklular›n ‘V›z Gelir’ adl› karikatür
dergisi imha edildi

Tiryaki’nin avukat› Tugay Berk ise yaﬂananlar›n Aziz Nesin’lik bir olay oldu¤unu söyledi. Berk, ‘F tipinde avukat,
tutuklu, hükümlü yan› s›ra gardiyan ve
yönetim de insanl›k d›ﬂ› uygulamalardan
geçiriliyor. Yaﬂanan olay›n ben akla zarar bir olay oldu¤unu düﬂünüyorum ve
bu yüzden tutuklulara yap›lan ﬂiddeti de
k›n›yorum’ diye konuﬂtu.

Yasaklar ‘V›z Gelir’
Sincan F Tipi Cezaevi Disiplin Kurulu,
mahkumlar›n ç›kard›¤› ‘V›z Gelir’ isimli
mizah dergisinin imhas›na karar verdi.
‘Müstehcen’ oldu¤u gerekçesiyle mizah
dergilerinin cezaevine al›nmamas›n›n ard›ndan, cezaevi yönetimleri ﬂaﬂ›rt›c› bir
karara daha imza att›. Sincan F Tipi Cezaevi’nde mahkumlar, kendi çizimlerini
toplayarak bir mizah dergisi ç›karmaya
baﬂlad›. ‘V›z Gelir’ adl› dergiyi, geçti¤imiz
ay Kaan Ünsal ve Kamil Karataﬂ isimli
mahkumlar, yak›nlar›na göndermek istedi. Postalar› inceleyen yönetim, derginin
fark›na vard› ve ç›kar›lan 8 say›s› topland›. Dergide, mahkumlar›n birbirine yazd›klar› mektuplar ve Tayyip Erdo¤an ve
Cemil Çiçek’in tasvir edildi¤i karikatürler
yer al›yordu. Dergilerin imha gerekçesi
ise, ‘Devlet yöneticilerini aﬂa¤›layan, hakaret içeren çizimler ve ölüm orucunu
destekleyen çizim ve ifadeler bulunmas›’
ﬂeklinde aç›kland›.
Özgür Gündem • 27.09.2005

Türkiye ve Almanya’da eﬂ zamanl› olarak Kürt halk›na ve
Kürt kurumlar›na yönelik, yap›lan sald›r›lar› ﬂiddetle protesto ediyoruz.
Son günlerde Türkiye’nin Gemlik, Bozüyük ilçeleri ve bir
çok yerde, Bar›ﬂ talepleri için, eylem yapan ve bar›ﬂ elini uzatan Kürt halk›na yönelik linç giriﬂimlerini nefretle k›n›yoruz.
Bu sald›r›lar›n önceden planland›¤› ve devlet destekli oldu¤u
bilinmelidir. Gemlik ve Bozüyük’te Kürt halk›na yönelik yap›lan
sald›r›lara polis ve Asker seyirci kalm›ﬂt›r. Baﬂta Milli Güvenlik Kurulu (MGK) olmak üzere, hükümet partisi AKP ve MHP’li
sivil faﬂistler bu sald›r›lar›n sorumlular›d›r. Linç giriﬂimine
kat›lan sald›rgan güruh mutlaka aç›¤a ç›kar›l›p yarg›lanmal›d›r.
Türkiye de bunlar yaﬂan›rken, di¤er yandan, Almanya’n›n
Sosyal Demokrat/Yeﬂiller Hükümeti de eﬂ zamanl› olarak Kürt
halk›n›n kurum ve kuruluﬂlar›na yönelik operasyon baﬂlatm›ﬂt›r. 5 Eylül 2005 tarihinde, Kürt halk›n›n Avrupa’daki sesi olan
baﬂta Özgür Politika gazetesini kapatm›ﬂ, Mezopotamya Haber

Ajans›, Roj Ondine, Mir Müzik ve Mezopotamya yay›n evine bask›nlar düzenleyerek kurumlar hakk›nda soruﬂturma baﬂlatm›ﬂt›r. ‹çiﬂleri Bakan› Otto Schily’nin özel karar›yla uygulanan
bu anti demokratik sald›r›y› protesto ediyoruz.
Ekonomik ç›karlar› için TC devletiyle anlaﬂan SPD ve Yeﬂiller Hükümeti, Türk seçmenlerin oyunu almak için, Kürt kurum
ve kuruluﬂlar›na yönelmiﬂtir. Bugün Alman devletinin, Kürt kurumlar›na yönelik sald›r›lar›na sesiz kal›rsak, yar›n bu sald›r›lar bizi de vurabilir. Gün Kürt halk›yla dayan›ﬂma günüdür.
O halde kendine insan›m diyen herkesi, sindirilmek ve linç
edilmek istenen Kürt halk›yla ve susturulmak istenen Özgür
Politika’yla dayan›ﬂmaya ça¤›r›yoruz.
Kürt Kurumlar› Üzerindeki Bask›lar Durdurulsun !
Susma Sustukça S›ra Sana Gelecek !
Almanya Hessen; AG‹F, ADHF, B‹R-KAR,
AT‹F, Mücadele Birli¤i, Kald›raç
7 Eylül 2005
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Mercan vadisinde topra¤a
düﬂenlerden Kenan Çak›c›
(Serdar Kirve) yoldaﬂ›n an›s›na...

Tarihten geliyoruz Tarihe uzan›yoruz

Onu anlatmak, hele devrime bedel olduktan sonra, çok zor. Ama yinede; bu üç
senede tan›d›¤›m›z kadar anlatmaya çal›ﬂaca¤›z. Hayat›n› tamamen devrime ad›yan iyi bir dost`tu, can yoldaﬂdi, devrimciydi yani komünistti. Uzun süredir görmedi¤imiz ve art›k görmekten ümidi kesti¤imiz bir dönemde onu tan›d›k ve mücadeleyi, Halk sevgisini, devrime ba¤l›l›¤›,
mütevazili¤i onda görerek yeniden içimizdeki umutlar filizlendi. Yurt d›ﬂ›nda
yabanc›laﬂman›n kol gezdi¤i, tasfiyecili¤in hüküm sürdü¤ü, karamsarl›¤›n ve
umutsuzlu¤un insan›n en derin ruhuna
kadar iﬂledi¤i bir dönemde onu tan›d›k.
Her an› nak›ﬂ nak›ﬂ iﬂleyerek, y›lmadan,
kimseyi küçümsemeden ama çizgisinde
kesinlikle ödün vermeden yine özledi¤imiz ve hayal etti¤imiz bir ortam bir parti
örgütlülü¤ü yaratt›. Sonra Ayd›n Hambayat’›, Berna Ünsal’› tan›d›k ve kesinlikle
inançlar›m›z dahada artt›. Bu yoldaﬂlar›m›z› tan›d›ktan sonra art›k Türkiye-Kuzey
Kürdistan’dada yoldaﬂlar›m›z›n bu çizgide oldu¤unu ö¤rendik ve bu yoldaﬂlar›m›z›n bizi devrime ve sosyalizime götürece¤ine inan›yoruz. Serdar Yoldaﬂ o kadar
derin izler bizlerde b›rakt›ki halen onun
devrime bedel oldu¤una inanam›yoruz.
Hangi eve gitmiﬂse o evde devrimci mücadeleye kat›lan muhakkak biri ç›km›ﬂt›r. O kadar alçakgönüllü, mütevazi ve güleryüzlü idi ki herkes Onu ailesinden biri
olarak görüyordu. Bir kaç gün görmedi¤imiz zaman sanki eksiklik hissediyorduk kendimizde. Pädagog´lar, piskatrist´ler ve sosyolog´lar bile ondan çok
ﬂeyler ö¤renebilirlerdi. Sadece faaliyetleri peﬂinde koﬂturmuyordu ayn› zamanda
yoldaﬂlar›n›n bütün sorunlar›n› paylaﬂ›yor ve sorunlara herzaman çözüm üreterekten yoldaﬂlar›na ›ﬂ›k oluyordu. O kadar ideal bir önderdiki hepimizde derin
yaralar b›rakarak gitti aram›zdan. Kibirli¤e hiç kap›lmadan ve y›lmadan her yürüyüﬂte, mitingde ve gecelerde her göreve
koﬂuyordu. Onun bu azmini gören bütün

Dünyada yaﬂam›n ne zaman baﬂlad›¤› henüz belli de¤il
ama bir gerçek varki insanl›k tarihinin baﬂlamas›yla birlikte
ezenle, ezilenler aras›ndaki mücadele baﬂlam›ﬂ oldu.
‹nsanl›k ço¤ald›kça daha fazla üretmeye, ürettikçe özel
mülkiyet sahibi oldu. ‹ﬂte bu özel mülkiyet zalimleri zalimlerin
iktidar h›rs› savaﬂlar› do¤urdu. Bu savaﬂlar insanl¤› tarifi imkans›z ac›lara ac›lara va tahribatlara neden olan büyük alt
üstlere yol açt›.
‹ktidar h›rs› zalimleri do¤ururken buna karﬂ› eme¤ine sahip ç›kan halk kendi ba¤r›ndan halk kahramanlar›n› ç›kard›.
Zalim kral Dehak’a karﬂ› halk›n ba¤r›ndan kopan ateﬂ Kawa,
kölelerin zincirlerini k›ran Spartaküs ve Paris komünü insanl›¤a gelecek güzel günleri müjdeliyordu.
‹lerleyiﬂ sürdükçe do¤aya ve olaylara karﬂ› tecrübelerden
edindi¤i deneyimle dahada bilinçlendi insanl›k. Ve insanl›k
kendini ileriye taﬂ›yacak bilimsel ideolojisini ortaya ç›kar›p
onun etraf›nda kenetlenmeye baﬂlad›. 1800 lerin ortalar›nda
Avrupa’n›n semalar›nda ezilenlerin hayaleti dolaﬂ›y›rdu. Bu
hayalet binlerce y›ll›k zulümden sonra ezilenlerin en ileri bilincini taﬂ›yan komunizim hayaletiydi. Bu hayalet k›sa sürede bütün dünyay› sard›. 1900 lerin baﬂlar›nda insanl›k büyük ac›lar
içersindeyken Komünizim bilimiyle donanan ezilenler zalimlerin kalelerine dahada güçlü sald›r›yorlard›. Ve ilk kale 1917 lerede düﬂtü. Zalim Çar’a karﬂ› binlerce y›ll›k öfkesini kusan
halklar 1917 Devrimiyle art›k dünyada hiçbir ﬂeyin eskisi gibi
olmayaca¤›n› müjdeliyordu. 1917 Ekim Devrimini kuﬂanan
halklar dünyan›n dört bir yan›nda zalimlerin tahtlar›n› y›kmaya baﬂlam›ﬂt›. ‹nsanl›k büyük Proleterya Kültür Devrimiyle bilimin en ileri ideolojisi ile donan›yordu. 1900 ortas›nda. Bu bilimle Türkiye-Kuzen Kürdistan›ndaki ezilenler kay›ts›z kalabilirlermiydi. Elbette hay›r......
Halk›n ba¤r›ndan kopan onlarla zalimlere karﬂ› en ön saflarda kah ö¤renci yürüyüﬂlerinde, kah toprak iﬂgallerinde
köylülerle, kah iﬂçi grevlerinde tereddütsüzce mücadele eden
yeﬂil gözlü adam bu bilimle donan›p ilk isyan ateﬂlerini yak›yordu da¤lar›m›zda.
Elbetteki zalimler iktidarlar›n›n ömürlerini uzatmak için
boﬂ durmuyordu. Kendilerine korku halka umut olan en tehlikeli ilerleyiﬂi bir an önce bitirmeleri gerekiyordu. Ve sald›lar
kan emicilerini halk›n kahramanlar›n›n üstüne. Nisan güneﬂinizi almak istediler ve baﬂard›klar›n› sand›lar.
Ama topra¤›n derinliklerine akan su çeli¤i ile çoktan buluﬂmuﬂtu. Nisan güneﬂinin verdi¤i s›cakl›kla Anadolunun dört
bir yan›nda filizlenip boy vermeye baﬂlam›ﬂt›.
Önce Mehmet Zeki, Süleyman S›rma, Cafer, Ayd›n, Aris, Kaz›m, Cüneyt ve daha niceleri ald›¤› suyla çelikleﬂip koyuldular
yola. Kimi erken düﬂtü topra¤a, kimi zindanlarda iﬂkencelerle
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yoldaﬂlar eksikliklerinden dolay› mahçup
kal›yor ve daha çok mücadeleye sar›lma
ihtiyac› duyuyordu. Zaman›n› her zaman
iyi de¤erlendirirdi pratik faaliyetlerden
arta kalan zamanlar›n› okuyarak, araﬂt›rarak ve yazarak de¤erlendirirdi. Yoldaﬂlar›m›z›n Karadeniz´de devrime bedel olmas›ndan sonra onun s›n›f kini bin kat
daha art›. Ayn› bizim ﬂuan s›n›f kinimizin
artt›¤› gibi. Düﬂmana karﬂ› ne kadar sert
idi ise yoldaﬂlar›na ve halk›na karﬂ› bir o
kadar yürekten ba¤l›yd›. Ayr› düﬂünen
yoldaﬂlar› tart›ﬂma esnas›nda hiç bir zaman alt etme mant›¤›yla, küçük düﬂürerek de¤il onlar› seviyeli ve bilimsel tart›ﬂmalarla ikna etmeye çal›ﬂ›rd›. Gerek bundandirki bütün yoldaﬂlar ona karﬂ› herzaman sevyeli ve sayg›n davran›rlard›.
Çocuklara karﬂ› herzaman özel bir ilgisi
ve sevgisi vard›. Bugün çocuklar›m›z bile
halen ondan bahsetmek ve özlemektedirler. Bir baﬂka özelli¤ide her yaﬂ grubundan insanlarla sohbet edecek ortamlar
yarat›yordu. Gerekirse çocukla çocuk,
büyükle büyük oluyordu. Hiç bir zaman
insanlar›n kald›ram›yaca¤› tart›ﬂmalara
girmezdi. Teorik sevyesi çok yüksek olmas›na ra¤men monoton ve halktan kopuk davranmazd›. Tart›ﬂmas› esnas›nda
karﬂ›s›ndakini iyi analiz ederdi ve onun
anliyabilece¤i bir dilden tart›ﬂ›rd›. Parti
apoletini kullanarak kendini halktan üstün görenleri hiç sevmezdi. Çok k›sa sürede bunu ortaya ç›kar›r ve onlar›da rencide etmeden örgüt d›ﬂ› b›rak›rd›. Örgütsel yap›lanmada herzaman fedakar, dürüst, çal›ﬂkan ve üreten yoldaﬂlar› örgütlemeye önem verirdi. K›sa vadeli hareket
tarz›n› hiç benimsemezdi. Herzaman ve
her örgütlülükte stratejik düﬂünürdü.
Bunuda zaten yürüttü¤ü uzun vadeli faaliyetlerle ve örgütlemelerle ispatlad›.
Demokratik kitle örgütlerinin toplant›lar›nda ve kongrelerinde çok nadir konuﬂurdu daha çok kitlelerin tart›ﬂmas›ndan
yanayd›. Yanl›ﬂ buldu¤u noktalarda onlar› rencide etmemek ad›na kiﬂilerle bire

bir konuﬂmalar yaparak ikna etmeye çal›ﬂ›rd›. ‹htisas örgütlenmeye önem verirdi. Yumru¤u her tarafa sallama yerine
bir hedef belirleyerek yoldaﬂlar¤n¤n yetene¤ine göre örgütlerdi. Bir çok insan›n
olupta örgütlemenin dar oldu¤u dönemi
yok ederek, bir çok örgütlenmenin var oldu¤u ve nitelikli kimsenin örgütsüz kalmad›¤› bir yap›lanma yaratt›. O kadar
mütevazi ve düﬂünceliydiki yoldaﬂlar›n›
rahats›z etmemek ad›na geceleri arabas›nda yatard›. Çünkü geçmiﬂteki baz›
kadrolar o kadar kötü izlenimler b›rakm›ﬂd›ki, o bu ön yarg›lar› y›k›p ondan
sonra yoldaﬂlar›n›n evine misafir olmak
istiyordu. Partiye masraf olmasin diye ,
restaurantlar´da, Imbiss´lerde yemek yeme yerine arabas›n›n arkas›na küçük bir
mutfak yaratm›ﬂd›. Herzaman kuru ekme¤ini yan›nda bulundururdu. En az›yla
yetinir ve yoldaﬂlar›na hiç bir masraf yaratmamaya çal›ﬂ›rd›. K›saca üç sene içinde bize çok ﬂeyler ö¤retti. Onu herzaman
mücadelemizde yasataca¤›z. Onun sayesinde gerçek komünist kiﬂili¤i tan›ma f›rsat› yakalad›k ve kendi kiﬂili¤imize rehber edindik. Kenan Cak›c›, Ayd›n Hambayat ve Berna Ünsal yoldaﬂlar ﬂahs›nda
Mercan vadisinde tohum olup topra¤a
düﬂenleri an›yoruz ve mücadeleleri
önünde sayg›yla e¤iliyoruz.
YAﬁASIN MERCAN VAD‹S‹ KAHRAMANLARIMIZIN KIZIL Ç‹ZG‹S‹!
17’ler ﬂahsında tüm dünyada devrime bedel olanları anıyoruz!

Frankfurt’tan Haberler...Frankfurt’tan Haberler...Frankfurt’tan Haberler...

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne
girmesine karﬂ› protesto yürüyüﬂü
1 Ekimde Almanya Demokratik Haklar Konfederasyonu, Avrupa Türkiyeli ‹ﬂçiler Konfederasyonu, Proleter Devrimci
Duruﬂ, ‹ﬂçilerin Birl¤i Halklar›n Kardeﬂliyi kitle örgütlerin kat›l›m›yla Köln merkezi Eber Platz’da Avrupa emperyalizminine ve Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne
al›nmas›n› teﬂhir eden yürüyüﬂ yap›ld›.
Yürüyüﬂde Avrupa emperyalizmini teﬂhir eden ve Türkiye ve Kuzey Kurdistan’da iﬂkence ve katliamlar› dile getiren konuﬂmalar oldu ve sloganlara at›ld›. Yürüyüﬂün önünde ortak merkezi
pankart›n eﬂli¤inde her kitle örgütü
kendi filamas›n› taﬂ›d›. Federasyonumuzda emperyalist sömürü ve iﬂgalleri
teﬂhir eden pankart alt›nda yürüdü. Miting alan›nda komite ad›na Türkce ve Almanca konuﬂman›n akibinde de¤erli Temel Demirel’in konuﬂmas›yla yürüyüﬂ
sona erdi. Hava koﬂullar› kötü olmas›
ya¤murlu ve ﬂiddetli rüzgar olmas›na
ra¤men yürüyüﬂ canl› geçti.

Özgür politikan›n PANELLER
kapat›lmas›na
protesto eylemleri
Özgür Politika Gazetesi kapat›lmas›na karﬂ› Almanya’n›n de¤iﬂik ﬂehirlerinde di¤er kitle örgütlerinde kat›l›m›yla mitig ve yürüyüﬂler gerçekleﬂti. Alman devletinin teﬂhir eden konuﬂmalar yap›ld› bildiri de¤›t›ld›.

Seçimler vesilesiyle yap›lan paneller.
Almanya’da gerçekleﬂen seçimler sürecinde federasyonumuz MLPD’nin kat›l›m›yla Lüdwigsbur, Frankfurt ve Duisburg’da
panel gerçekleﬂtirdi. Paneller kat›l›mc›larla tart›ﬂmal› geçti.
Özelikle Frankfurt’da Sol Parti’nin ve AG‹F’deki arkadaﬂlar›n kat›l›m›yla Sol Partiyle tart›ﬂma oldu. Her paneldede Almanya’daki geliﬂmeler Sol Parti’nin niteli¤i ve niçin MLPD tercih eti¤imiz
anlat›ld›. Tart›ﬂma ortam›nda geçen paneller olumlu oldu.

E¤lem birli¤i paneli
Devrimci eylem birlikleri ve sorumluluklar›m›z› kapsayan Kitle örgütlerin düzenledi¤i panel Frankfurt’da geçekleﬂti. Frankfurt
özgülünde olan panelle 80 c›var›nda kat›l›mc› oldu. Federasyonumuz temsilcisinin kat›ld›¤› panel tart›ﬂmal› ve olumlu geçti.

tan›ﬂt›. Elbet hatas›zda olamazlard›. Büyük yaln›ﬂl›klara düﬂtüler, bölündüler, tekrar birleﬂtiler düﬂtüler, yine aya¤a do¤ruldular. Hiç yorulmadan yürüdüler çünki henüz son söz söylenmemiﬂti.
Ve böylece Nisan güneﬂi 30 y›l hiç durmadan do¤maya devam etti. Ama Nisan güneﬂi çok kay›p vermiﬂ y›pranm›ﬂt›. Arkada kalanlar elbet tarihin omuzler›na yükledikleri yükün fark›ndayd›lar. Ne yap›lacaksa kalanlarla ve yeni filizlenen körpe
dallarla yap›lacakt›.
Her ﬂey bitti dedikleri anda 21.yüzy›l›n baﬂlar›nda ezilerin
ileri kalesi Dersimde yükseltiyorlard›, Halk Savaﬂ›n›n bayra¤›n›. Art›k tarih bilimsel bir ﬂekilde süzgeçten geçirilmiﬂti. Ayr›k
otlar› söküp at›lm›ﬂ, özge fidan tekrar boy vermeye haz›rd›r.
Büyük proleterya Kültür devriminden ve Nisan güneﬂinden
ald›klar› güçle daha da çelikleﬂerek kök sal›yorlard›, halk›n
ba¤r›nda. Önce kendilerinden baﬂlad›lar, sonra düﬂenleri aya¤a do¤rultular yeniden. K›sa sürede büyüyüp boy verdiler ve
art›k daha büyük f›rt›nalar estirme zaman›yd› ve yola koyulmuﬂlard› çoktan. Zalimlerde boﬂ durmuyordu elbet tekrar
boy boy veren ve yeni f›t›nalar estirmeye gebe köklü bu körpe
dallar› tekrar kesmek gerekiyordu.
17 Haziran gecesi 17 k›z›l karanfil düﬂtü yan yana 17 kan
deryas›, 17 umut, 17 zafer, 17 hançer sapland› yüre¤ime.
Kim diyebilirki onlar›n öldü¤ünü.
Kim diyebilirki Nisan güneﬂimizin soldu¤unu ve kim diyebilirki her ﬂeyin bitti¤i dedikleri anda tarihin bütün s›navlar›ndan geçmiﬂ büyük ac›lardan ç›km›ﬂ, umut dolu gözleriyle düﬂenleri tekrar aya¤a do¤rultan Caferleri, Ayd›nlar›n, öldü¤ünü
kim söyleyebilirdiki Kültür Devrimiyle kuﬂanm›ﬂ güleç yüzlü
komutan Aris yoldaﬂ›n üldü¤ünü kim diyebilirdiki.
Mütevaz›l›¤› ile ve güler yüzlülü¤ü ile halk gönlünde taht
kuran Serdar (Kenan Çak›c›) yoldaﬂ›n öldü¤ünü.
Ve yine kim diyebilirdiki bana kah enternasyonal görevde
kah demokratik kitle örgütlülü¤ünde kah parti kah kad›n hareketinde önderi Güzel Partizan kad›n Nurgüzel (Berna Ünsal)
yoldaﬂ›n öldü¤ünü. Belki 17 yerimiz Okan, Ökkeﬂ, Cem, Cemal,
Dursun, Binali, Gülnaz, Taylan, Ça¤daﬂ, Ahmet, Ersin, ‹brahim’ce kan›yor,ama yüre¤imiz 17 yerinde yine 17 kardelenimizin cesareti ve kararl›l›¤› ile filizleniyor.
Nas›lki Nisan güneﬂimizi södüremedilerse 17 Haziranda 17
kardelenimizin ayd›nl›¤›n› asla karartamazlar, ve yine nas›lki
onlar ald›¤› suyla çelikleﬂtilerse, bizde ald›¤›m›z suyla çelikleﬂmesini bilece¤iz ve her birimiz 17 Cafer, 17 Ayd›n, 17 Okan, 17
Cem, 17 Aris, 17 Gülnaz, 17 Berna olman›n yolunda kararl›ca
yürümeye devam edece¤iz.
Sizleri asla unutmayaca¤›z ve asla unutturmayaca¤›z.
Bir DGH üyesi ard›l›n›z

ÖLMEDEN MORGA KALDIRDILAR
Bilecik Bozüyük’te linç güruhlar›, 75
yaﬂ›ndaki Adile Ortaç’› öldüresiye dövdü.
Yaral› haldeyken morga kald›r›ld›¤›n›
anlatan Ortaç, ‘Bir kiﬂi yan›ma geldi ve
hemﬂireye ‘Vurun gebersin’ dedi. Hemﬂire benim bay›ld›¤›m› anlay›nca, ‘Bu kad›n yaﬂ›yor’ diye ç›¤l›k att›. Sonra beni
morgdan ç›kar›p servise götürdüler’ dedi.
Bursa’n›n Gemlik ilçesinde ülkücülerin sald›r›s›na u¤rayan 75 yaﬂ›ndaki Adile Ortaç, öldü san›larak morga konuldu.
Ortaç, ‘Hemﬂire bay›ld›¤›m› anlay›nca
‘bu kad›n yaﬂ›yor’ diye ç›¤l›k atmaya baﬂlad›. Sonra beni morgdan ç›kar›p servise götürdüler’ dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a
yönelik tecrit uygulamalar›na son verilmesi ve Kürt sorununun demokratik çözümü için düzenlenen Gemlik yürüyüﬂüne Hatay’›n ‹skenderun ilçesinden kat›lan Adile Ortaç (75), Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ülkücülerin sald›r›s›na u¤rayanlardan biri. Sald›r›da 3 yerden kafas› k›-

Bas›ndan
‘yeter öldü’ dedikten sonra beni b›rakt›lar. Daha sonra kendimden geçmiﬂim.
Gözümü açt›¤›mda morgda oldu¤umu
anlad›m. Üzerimdeki elbiseleri ve protez
diﬂlerimi ç›karm›ﬂlar. Konuﬂma sesleri
geliyordu. Bu s›rada vücudumu k›p›rdatt›m. Bunun üzerine hemﬂire ‘Yaﬂ›yor’ diye ba¤›rmaya baﬂlad›. Beni hemen normal servise götürerek tedavi ettiler.’

r›lan Ortaç, bayg›nl›k geçirince öldü san›larak, Eskiﬂehir Araﬂt›rma Hastanesi
Morgu’na kald›r›ld›.

“Hemﬂire ç›¤l›k att›...”
Morgda bir süre kald›ktan sonra ölmedi¤i anlaﬂ›lan Ortaç, sald›r› an›n› ﬂöyle anlatt›: ‘5 saat boyunca arabam›z ülkücüler taraf›ndan taﬂland›. Arabada dayanamad›m. D›ﬂar› att›m kendimi. Bunun
üzerine ülkücüler üzerime sald›rd›.
Kafama ve mideme vurarak, ‘o...pu
ölmüyor’ diyorlard›. O esnada bir polis

“Gerekirse yine giderim”
Hastanedeki tedavisi bittikten sonra
evine götürülen Adile Ortaç, gerekti¤inde Gemlik’e yeniden gidebilece¤ini söyledi. Ortaç, ‘Hergün gencecik bedenler topra¤a veriliyor. Ben onlardan daha iyi de¤ilim. Zaten hergün o haberleri izlerken
cenazeleri görünce ölüyorum’ derken,
o¤lu Lokman Ortaç, hastaneye tepki gösterdi. Lokman Ortaç, ‘Biz nerede yaﬂ›yoruz? Bu kadar barbarl›k olmaz.
Bu olay›n takipçisi olaca¤›z. Bu davay› A‹HM’e kadar götürürüz’ dedi.

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

KAHROLSUN KÜRT ULUSUNA YÖNEL‹K FAﬁ‹ST
SALDIRILAR ÖZGÜR POL‹T‹KA SUSTURULAMAZ…
Federal Almanya Devleti’nin ‹çiﬂler Bakan› Otto
Schily’nin talimat›yla 5 Eylül 2005’te özgür politika gazetesi yüzlerce Alman polisi taraf›ndan bas›larak, bütün eﬂyalar›na el konulup, yazar ve çal›ﬂanlar› keyfi olarak gözalt›na al›nd›.
Faﬂist Türk Devleti’nin Kürt ulusuna yönelik katliamc› politikalar›n›n son dönemlerde dahada artarak
sokak ortalar›nda linç giriﬂimlerine vard›¤› bir dönemde, bu sald›r›lara parelel olarak Alman devletinin demokratik Kürt kurumlar›na yönelik bask›nlar düzenleyerek yasaklamalara giriﬂmesi, Kürt ulusuna yönelik,
faﬂist Türk Devleti’nin inkar ve katliamlar›n› desteklemenin ifadesidir. Özgür Politika gazetesi’ne yönelik kapatma karar›n›n eli kanl› Türk genel kurmay›n›n sözcülerinden Yaﬂar Büyükan›t’›n Avrupa’daki Kürt kurumlar›n› hedef alan konuﬂmas›n›n ard›ndan gelmesi, Alman
emperyalizmiyle faﬂist Türk Devleti’nin girdi¤i aç›k iﬂbirli¤inin ifadesidir.
Faﬂist Türk devletinin katliamlar›na parelel olarak
Alman devleti taraf›nda Özgür Politika gazetesi ve demokratik kürt kurumlar›na yönelik bask›n ve faﬂist sald›r›lar› k›n›yor, tüm devrimci demokratik kurum ve kuruluﬂlar› bu sald›r›lara karﬂ› mücadeleye ça¤›r›yoruz.
05.09.2005
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Belleksizleﬂtirme Engizisyonlar›na
karﬂ› dur, tarihe sayg›l› ol!
CAFER AYDIN
Emperyalizm insanl›k kültürüne (toplumcu, sosyalist ve genel geliﬂim) yönelik
kapsaml› sald›r›lar› 80’li y›llara gelindi¤inde yeni hallere (özelde yeni olmayan) büründü. Özellikle Sovyet blokunun y›k›lmas›nda sonra azg›nlaﬂarak felsefi-estetik alan›nda “postmodernist”, siyaset-politika alan›nda “neoliberal politikalar” toplum üzerinde iki düﬂünce sistemati¤i olarak egemen k›l›nd›lar/k›l›nmaktad›rlar. Emperyalizmin hegamonya politikalar›n›n gereksinmelerine hizmet eden bu iki düﬂünce sistemati¤i kendini “globalleﬂme, küreselleﬂme, YDD” k›l›f› alt›nda ifade ediyor. MC Luan
ilk kez “dünya global bir köydür” derken, Brezenzinsky “dünya global bir kenttir” diyordu. ABD baﬂkanlar›ndan Jimmy Carter daha ileri giderek “Amerika global bir
dünyad›r” demiﬂti. Amerika’da günümüzde h›zla yay›lan ‹spanyolca’ya karﬂ› al›nan
engelleyici tedbirler, giderek ço¤alan “Yahudi mahallesi, Çin mahallesi, Meksikal›lar
soka¤›, zengi mahallesi vs.” bunlara çok güzel örnekler olsa gerek.
Emperyalizmin globalleﬂme politikalar›n›n üçlü saç
ayaklar›n› oluﬂturan Rockefeller ve CIA taraf›ndan finanse edilen üç yabanc› Amerikal› (kültür intihar›na iyi
bir örnek) Horvard Profesörleri;
Francis Fukuyama “Tarihin Sonu ve Son ‹nsan” adl› yap›t›yla siyaset felsefesi alan›nda,
Samuel Huntington “Medeniyetler Çat›ﬂmas›” adl›
yap›t›yla kültürel alanda,
Zbgniew Brezenzinsky “Büyük Çöküﬂ” adl› yap›t›yla,
Fukuyama’n›n ve Huntington’un görüﬂlerinin askeri
alandaki tamamlay›c›s› olmakla beraber emperyalizmin baﬂl›ca ideologlar›d›rlar. Felsefi referanslar›n›
Kant, Hegel, Kojeva ve Nitsche’den alan Fukuyama, Toynebe ve Prinden’dan alan Huntington son olarakta General Gehlen ve bir nazi art›¤› olan Henry Kissinger’dan
(Psikolojik Harp Uzman›) alan Brezezinsky “büyük anlat›lar›n, sosyalizmin öldü¤ü, insanl›¤›n kollektif dayan›ﬂmas›yla yarat›lacak olan komünizmin hiç bir zaman kurulamayaca¤›, toplumun ve tarihin ilerletici motor gücünün s›n›flar savaﬂ›m› (emek-sermaye) olmad›¤›n› aksine “Medeniyetler Çat›ﬂmas›” oldu¤unu “uygar bat›n›n
barbar do¤uya medeniyet götürdü¤ünü toplumun her
kademesine hakim k›lm›ﬂlar/k›lmaktad›rlar.
Özellikle 80’li y›llardan sonra 12 Eylülle yaﬂanan geçici yenilgi Postmodernist düﬂüncelerle birleﬂince bizde yans›mas›n› umutlar›n› yitirmiﬂ entellektüeller, kiral›k solcu kalemler, dönek yazarlar ordusu yaratm›ﬂt›r.
Ne diyorlard›, bu dönek ayd›nlar sürüsü “emperyalizm
ehlileﬂmiﬂtir, globalleﬂme kültürleraras› geçiﬂkenli¤i
sa¤lam›ﬂ, ço¤ullaﬂm›ﬂ ve demokratikleﬂmiﬂtir. Oysaki
globalleﬂen sadece emperyalizmin sermaye ihrac›, ona
uygun yeni üretim iliﬂkileri-örgütlenmeleri ve Holywood
kültüründen baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Emperyalizmin tüm kurumlar›yla insanlaﬂma kültürüne sald›rd›¤› günümüzde alan itibar›yla ayr› görünen fakat politik sonuçlar› itibariyle ayn› potada birleﬂen postmodernist ve neoliberal politikalar›n tek amac› emperyalizme karﬂ› geliﬂebilecek insani müdahaleyi, karﬂ› koyuﬂu (askeri-siyasi) yok
etmek ve edilgenleﬂtirmektir.
Medeniyetler Çat›ﬂmas›yla gündeme getirilen Bush’un da 11 Eylül sonras› “Haçl› Seferleri” diye ifade etti¤i “Bat› Uygarl›¤›n›n Barbar Do¤uya Uygarl›k Taﬂ›y›c›l›¤›”
durumunu as›l konumuz olmas› itibariyle incelemeye çal›ﬂaca¤›z.
Hiç kuﬂkusuz “Medeniyetler aras› Çat›ﬂma” gibi antibilimsel labaratuvar tezleri
ve buna ba¤l› olarakta s›n›flar savaﬂ›m› art›k tarihi ve toplumu ilerleten motor güç
de¤ildir düﬂünceleri saçmad›r. 19. yüzy›l ise Medeniyetler Çat›ﬂmas›d›r z›rval›klar›
koca bir yaland›r. Dün oldu¤u gibi bugünde s›n›flar savaﬂ›m› esast›r; s›n›fs›z-s›n›rs›z-sömürüsüz toplum düzenine ulaﬂ›lana kadarda devam edecektir.
Herﬂeyden önce belirtmek gerekir ki do¤u ve bat› iliﬂkisine de¤inirken sorun
bölgesel bir savunma mekanizmas› geliﬂtermek de¤il soruna tarihsel do¤ruluk aç›s›ndan diyalektik materyalist bir bak›ﬂ aç›s›yla yarlaﬂ›p, b›rak›n s›radan insan› ayd›nlar›n, devrimcilerin bile baﬂ›na bela olmuﬂ “Avrupa Merkezci” herﬂeyin baﬂlang›ç
tarihini Yunan antik felsefecilerine ba¤lama gibi vs. yanl›ﬂ anlay›ﬂlara, ya da yetersiz, tarihsel geliﬂimden kopuk, yaklaﬂ›mlara, ayn› zamanda Belleksizleﬂtirme Engizisyonlar›na karﬂ› devrimci muhakeme sanat›n› geliﬂtirmek aç›s›ndan bir bütün
olarak do¤usuyla bat›s›yla insanl›k kültürüne ait olan tarihsel sürecimizin unutulan,
sakat b›rak›lan yönümüzü hat›rlatmak ve belleksiz toplum anlay›ﬂ›na karﬂ› durmakt›r. Bu bizim tarih karﬂ›s›ndaki sorumlulu¤umuzdur.

Mezopotamya
Bugünkü Irak’ta yaklaﬂ›k olarak Dicle ve F›rat aras›nda yer alan Mezopotamya ya
da “iki nehir aras›n›n tarihsel imgesi, birçok insan için, bu topraklar›n büyük bir bölümü gibi batakl›kt›r. Yaln›zca k›y›daki ilkel topluluklar›n tarada ve balamlar›-hancer
a¤z› gibi ve sayg›nl›k alameti gibi uzayan pruval› ve plan› bin y›llardan beri de¤iﬂmeyen, de¤im yerindeyse, gondola benzer oyma kay›k türleri-bu batakl›¤› aﬂabilmiﬂtir.
Büyük kanal sistemiyle batakl›klar kurutulmuﬂ ve korkunç derecede verimli araziler
yarat›lm›ﬂt›r. Ve ilk kez karasaban kullan›lm›ﬂt›r. Kültürel bilgiye gelince, kavramlar k›smen de olsa dayan›kl›d›r. Dün Mezopotamya, bugün Irak; bölge antikça¤ haritac›lar›n›n hiçbir ﬂey bilmedi¤i ve Latince üç sözcükle, Hic sunt leons, “orada aslanlar var”, yani “ald›rmay›n!” diye tan›mlad›klar› alanlar›n yazg›s›n› paylaﬂarak, dünyan›n bilinç d›ﬂ›nda kal›r. ‹nsano¤lu bat›n›n tinsel yazg›s›n›n bu topraklarda haz›r-

land›¤›na inanmakta güçlük çekecektir.
Yine de do¤rudur; kuzeyde Asur, güneyde Babil ülkesi ve bunun kalbinde, kuzeyde Akad ve yine güneyde Sümer; bu yank›lar uyand›ran imparatorluklar iki nehrin
kudurgan ç›¤l›¤›na adanm›ﬂ bu bölgelerde önce do¤unun, ard›ndan da bat›n›n yazg›s›n› de¤iﬂtirdiler. ‹Ö 6300’e do¤ru orada ilk dokumac›l›k mesle¤i ortaya ç›kt› ve yine orada, iki ya da üç yüzy›l sonra, vahﬂi s›¤›rlar evcilleﬂtirildi ve insan süt içmeyi
ö¤rendi. 3700’e do¤ru Sümer’de ilk site devletler kuruldu. Ard›ndan birey ilk imza

ile kendini gösterdi. Mühür, bundan böyle betik ustalar›n› niteler. 3400’de tüm zamanlar›n en büyük keﬂfi kendini dayatt›; Tekerlektir bu. 3100’e do¤ru, insan zekas›n›n eﬂsiz ürünü, sözcükleri ve kapsad›klar› bilginin ölümsüzleﬂmesini sa¤lar: Sümerde yaz› do¤ar. Gilgameﬂ Destan›’n›n 3000 sat›r› Ninova’da, Sennakherib ve Asurbanipal kraliyet kütüphanelerinde bulunan oniki tablete kaydedilmiﬂtir. Sümerlerle
birlikte Asurlular, Kassitler, Medler uygarl›klar›n› sürdürmüﬂlerdir. ‹Ö 1500’de Mezopotamyal›larla temas sonucu (gemicilik) M›s›r’da ikinci büyük uygarl›k kuruluyor.
Ard›ndan da tabiki Endülüs’te (bugünkü Bangladeﬂ ve Pakistan’da) üçüncü büyük
uygarl›k. Matematik, geometri, astronomi bilimleri bu devletlerde görülen rayonelleﬂmiﬂ tar›m›n, sözünü etti¤imiz bilimler yard›m›yla oluﬂtu¤unu söyleyebiliriz. Y›ld›zlar›n gözlemlenmesi takvim aç›s›ndan önemlidir. Takvim ise, tar›mda çok önemlidir.
Kapal› düzenli ve devlet sistemi, bürokratlar s›n›f›n›n oluﬂmas›na neden olmuﬂtur.
Bürokratlar s›n›f› rahiplerle s›k› iliﬂki içindeydi. Sümerlerin, Babillerin tap›naklar›
ayn› zamanda birer gözlemevi (rasathane) idi. Bu tap›naklarda ilk kez güneﬂ ve ay
tutulmalar› çizelgeleri düzenlenmiﬂtir. Burada astronomi henüz dinle s›k› bir ba¤l›l›k içindedir ve daha çok astroloji niteli¤i taﬂ›r. Bu anlam›yla eski toplumlarda gerçek anlam›yla bir felsefeden bahsedilemez. Çünkü her türlü bilgi dinin etkisindedir.
Özellikle M›s›r geometri yaratan ülkedir. M›s›r’da geometri do¤al gereksinmelerden do¤up geliﬂmiﬂtir. Bu gereksinmelerin baﬂ›nda Nil’in her y›l su taﬂmalar›na
sebep olmas› gelir. M›s›r ve Mezopotamya ilkça¤›n muhteﬂem iﬂ alan›d›r ve disiplinle örgütlenmiﬂtir. ‹lkça¤›n bu en eski kapal› devletlerinden büyük imparatorluklar
do¤muﬂtur. Bunlar›n ilki ‹ran’d›r. ‹ran’dan baﬂka M›s›r, Mezopotamya ve Küçük Asya’ya hakim olmuﬂtur. Tarihte ilk özel din Zerdüﬂtlük ve kitab› Zend-Avesta ç›km›ﬂt›r. Bu din sürekli bir çeliﬂki içerisinde olan iyinin ve kötünün çat›ﬂmas›na dayan›r.
Daha sonra bugünkü Rusya’n›n güneyinden, Dinyaper ve Don havzas›n› içeren
geniﬂ bir bölge olan Asgi Volga Vadisi ve Kazakistan steplerinden 4000 y›l kadar önce gelen atl›lar ‹ran’a yerleﬂmek için Kafkasya Vadisi üzerinden ‹ran’›n bereketli ovalar›na ak›n ettiler. Böylelikle Karadeniz ve Azak Denizi k›y›lar›n›n yerine Hazar ve Basra Körfezi k›y›lar›n› geçiyorlard›. Fakat baﬂka kabileler Yunanistan ve Anadolu’ya
do¤ru yola devam ettiler, daha baﬂkalar›ysa ‹skandinavya’n›n ve Finland›ya’n›n güneyine do¤ru gittiler ve ‹Ö 2000 y›l›na do¤ru Britanya adalar›na ulaﬂt›lar. Önceki dönemlerde de baﬂka güzergahlar üzerinden tekrarlanm›ﬂ bu ›ﬂ›l ›ﬂ›l geniﬂ iﬂgal, birçok aç›dan insanl›k tarihinin en önemli olaylar›ndan biriydi. Konuﬂtuklar› dillerin
Sanskritçeyle olan iliﬂkisi dolay›s›yla Hint-Avrupal› diye adland›r›lan insanlard› bunlar. Avrupa dillerinin hemen hemen tamam›, Yukar› ve Aﬂa¤› Almanca, Latince, Yunanca, Frans›zca ve ‹ngilizce, Ermenice, Norveçce, Litvanyaca, gerçekten de Sanskritçe’den türemiﬂtir. Çünkü Vladivostok’tan Paris’e Roma ve Atina’dan Los Angeles
ve Rio’ya uzanan ve bugün Avrupa’ya ait olan kültürün kaynaklar› Hint-Avrupa iﬂgaliyle kuruldu. Bat› denen dev kültür ve inançlar blo¤u bu kolonizasyon sonucu oluﬂtu. “Kurgan insanlar›” (tümsek Rusca) Yak›n ve Ortado¤u’nun, Avrupa’n›n hemen tümünü ele geçirmemiﬂ olsayd›, tanr›sall›k dahil, evreni yorumlay›ﬂ sistemlerimizin
büyük bir bölümü bugün var olmazd›.

Bugün bunu unuttuk, Belleksizleﬂtirme Engizisyonlar› (Emperyalizm) sayesinde
unutmad›¤›m›z ne kald› ki! Yine de Yunanl›lar her ﬂeyin bu yörelerde baﬂlad›¤›n› biliyorlard›. Prometheusun tanr›lara meydan okudu¤u ve göksel ateﬂi çald›¤› için zingirlendi¤i da¤›, Rion Vadisi’nde Kolkhis’e yerleﬂtirmiﬂlerdi ve Alt›n Post’u ele geçirsinler diye Argonautlar’› gönderdikleri yerde oras›yd›.
Burada hat›rlatmak istiyoruz ki barbar ve düﬂman medeniyetler cephesine dahil edilen Latin Amerika’ya da bundan 35.000 y›l önce (Bering Bo¤az›’n›n Donmas›)
Asya’dan gelmiﬂlerdi. Amerika yerlilerinin -sadece Kuzey Amerika de¤il- ortak kökenleri elbette Asya’d›r. Bu nedenle, etnik olarak “mongolidler terimiyle belirtilirler
ve muhteﬂem uygarl›klar›n› (Inka-Maya-Aztek) kurarlar. Ayr›ca Amerika’y› ilk keﬂfeden Kristof Kolomb veya Amerigo Vespuçi de¤il Vinland’a ayak basan Vikinglerdir.
Zaten bir hata sonucu Kolomb’un kulland›¤› Indianer isimlendirmesini Avrupa’n›n
hala kullanmas› çok tiraji-komik bir ﬂeydir.

Karﬂ›laﬂt›rmal› Do¤u ve Bat› Felsefesi
ﬁimdi sorgulamal› felsefe anlay›ﬂ› içerisinde diyalektik-materyalist bak›ﬂ aç›s›yla “Barbar Do¤u ile Uygar Bat›” sorununu irdelemeye çal›ﬂal›m. Yeniden belirtmek
istiyoruz ki sorun Do¤u’nun Bat›’ya karﬂ› savunulmas› de¤il, sadece tarihe sayg›l› olma durumudur. Dört yön ve dört iklimde geliﬂen davasa insanlaﬂma kültürü tüm insanl›¤a aittir.
Ortaya at›lan tez “Uygar Bat›’n›n Barbar Do¤u’ya uygarl›k götürdü¤ü” anlay›ﬂ›d›r. Öncelikle bu tezi soru sormaya cesaret ederek inceleyelim. Bunu belirlemede
birkaç nokta önemlidir.
1- Savaﬂ ve bar›ﬂa bak›ﬂ (hümanizm, ﬂovenizm, ›rkç›l›k).
2- Özel mülkiyet
3- Merkeze insan› koyma.
4- Hangi felsefenin daha dini oldu¤u vs.
Bak›n; çeliﬂki yasas›n›n babas› olarak görülen Herakles belkide bu düﬂüncesini
Zerdüﬂtlerden ald›. Çünkü Zerdüﬂt Herakles’ten çok önce yaﬂam›ﬂt› ve felsefesinde
Zitlrin Savaﬂ›m› (iyi-kötü, karanl›k-ayd›nl›k, ölüm-yaﬂam) vard›r. Bu düalist bak›ﬂ
aç›s›n› insan vücuduyla örnekliyor (Devrimci yaﬂam ile burjuva yaﬂam aras›nda develenme gibi.)
Eski bir Hint dini olan Brahma dininin en eski bölümleri olan Rigveda’da bulunan ünlü beyitte “tanr› yokken bu evrende acaba ne vard›” sorusu sorulur. Verilen
cevap bulan›kt›r belki ama, beyit ﬂöyle sona erer: “Herhalde evrenin ne oldu¤unu bilen bir kimse vard›r, yoksa bunu bilen yok mudur? Bu tür düﬂünceleri ilk felsefi düﬂünceler olarak alabiliriz. Bu sorular evrenin baﬂlang›c› problemine bir biçimde cevap aranm›ﬂ oluyor. E¤er Zerdüﬂtlü¤e de, Rigvedalara’da dinden kaynakl› felsefe olmaz deniyorsa, tüm ilkça¤ Yunan felsefesi (Pisagor, Platon, Aristo), Yunan Orphik
dinine kadar Zerdüﬂtlü¤ün ve dinin etkisindedir. Platon’un “Timaios” diyalo¤u, Aristo’nun “Metafizi¤i”, Poseidionis’te gördü¤ümüz “asteroloji’de do¤unun ürünüdür.

Bak›n; meﬂhur Platon nam› de¤er Eflatun, Yunan devletleri aras›ndaki savaﬂlar›,
savaﬂ olarak görmüyor, çekiﬂme ve kavga olarak tan›ml›yor. Yunan devletlerinin
baﬂka devletlerle, uluslarla mücadelesini savaﬂ olarak görüyor ve olmas› gerekti¤ini hararetle vurguluyor. Adeta Yunan ve Isparta aras›ndaki 30 y›ll›k “Pelaponnes”
(‹Ö 431-404) savaﬂlar›ndan habersiz gibidir.
Platon’dan, Aristo’ya devral›nan bu düﬂünceler, her ﬂey kiliseler için ﬂiar› ile yaklaﬂ›k 900 y›l süren insanl›¤›n insanlaﬂma kültürünü onbin y›l gerileten Avrupa’n›n
(“medeni bat›n›n”) utanc› karanl›k ortaça¤ ve Engizisyon mahkemeleri.
Bütün bunlar olurken Do¤u korkunç derecede güzel ve insani bir felsefe anlay›ﬂ›na sahiptir. Sonra gelece¤iz.
Devam ediyoruz. Barbar Do¤u’ya medeniyet götürmenin yeni ad› “Haçl› Seferleri”. Bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marks’›n Leibniz ne diyor. “Osmanl›, Avrupa’dan sökülüp at›lmal›d›r, Fransa M›s›r›, Afrika’y› öte yandan Latin Amerika’da dahil iﬂgal edilmelidir.”
Büyük Alman filozofu, düﬂünürü diyalekti¤in babas›, Marks ve Engels’in en çok
beslendikleri Hegel Kant’›n bar›ﬂç› yaklaﬂ›mlar›n› eleﬂtirerek “Haçl› seferlerinin yöneliminin do¤ru oldu¤unu, Barbar Do¤u’ya, Bat›’n›n uygarl›k götürmesi gerekti¤ini
ve H›ristiyanl›¤›n kurucusu ‹sa’n›n mezar›n›n bizim Avrupa’n›n ellerinde olmamas›
üzüntü vericidir. “Yani herﬂey mübaht›r” (Makyavel).
Oysaki haçl› seferlerinin en önemli nedenlerinden biri de Avrupa feodallerinin
ipek ve baharat yollar›na sahip olma istemiydi.
Marks da etkilenerek “Barbar Do¤u, Uygar Bat›” terimini kulland›. Marks sanayinin geliﬂimini uygarl›k m› görüyordu bilmiyorum ama Do¤u Kültürü ve Felsefe anlay›ﬂ› bilgisi, çok yetersiz ya da, önyarg›l›d›r. Do¤u’nun zengin kültürü (Mezopotamya, Asya, Çin, Hint) bilgisizlik had safhada, ya da gözard› edilme durumu sözkonusu.
Karmati Hareketi’nden ve iktidar›ndan Ihvan-i Safa hareketinden, Baba Ishaklar’dan, “yarin duda¤›ndan baﬂka her ﬂey ortakt›r” diyen ﬁeyh Bedrettinlerden, Hallac› Mansurlardan habersizdirler adeta.
Hat›rlamak ve hat›rlatmak boynomuzun borcu olsun!!!
Marks Feurbach’a eleﬂtirilerinin 11. tezinde “filozoflar dünyay› yorumlamakla
yetindiler oysa ki, aslolan, de¤iﬂtirmektir” Ütopistler 1700-1800’lerde sosyalizmin
hayalinin teorisini yapadursunlar, Do¤u onlardan 1500 ile 500’lü y›llar öncesinde bu
düﬂünceleri prati¤e aktar›yorlar/aktarm›ﬂlard›r.
‹lk karasaban›n döndü¤ü (yerleﬂik hayat), ilk tekerle¤in döndü¤ü, ilk yaz›n›n bulundu¤u, ilk ticaretin yap›ld›¤›, ilk dokumac›l›¤›n ve gemicili¤in baﬂlad›¤› uygarl›klar
beﬂi¤i Mezopotamya’y› Asya’y›, Afrika’y› küçümsemeyelim.
Bak›n›z; Konfüçyus ne diyor: “Felsefenin hizmet edece¤i tek ﬂey vard›r o da insand›r” Öncelikle savaﬂ aletlerinin ortadan kald›r›lmas› gereklidir. Kendine yap›lmas›n› istemedi¤ini baﬂkas›na yapma” der. Ayn› zamanda bireysel suçlara, bireysel cezalar verilmesini söyler.
Buda dinin çok etkisindeki yaﬂam felsefesiyle, köleli¤i kutsarcas›na mütevazidir/hümaniterdir. “Öldürmeyeceksin” der.
Lao Tseu (540-485) “Savaﬂ yetkin insanlar›n iﬂi de¤ildir” der.
Bundan yaklaﬂ›k 2400 y›l önce (377-289) Meng Tseu ne diyor: “Savaﬂlar›n, k›y›mlar›n tek sebebi özel mülkiyettir. Özel mülkiyeti yaratan sisteme karﬂ› mücadele edilip alt edilmelidir. Savaﬂ sadece bu yönlü olmal›d›r” der. Ama onun di¤er tüm filozoflar›ndan ayr› bir yönü var o da “kafa kol eme¤inin ayr›lmas›na karﬂ›d›r”. Bunu
hiçbir Yunan filozofunda ve felsefesinde göremezsiniz.

Öyleyse kimdir barbar, geri ve kültürsüz olan.
Farabi “Felsefenin Mezopotamya’dan ç›kt›¤›n› ve yeniden oraya dönece¤ini” söyler. Bat› merkezli görüﬂe ilk
karﬂ› ç›kand›r denebilir. “Varl›klar aras›nda mücadele
sadece farkl› türler aras›ndad›r. Ayn› tür olan insanlar
bar›ﬂ içinde yaﬂamak zorundad›rlar. Kimlikler tarihseldir/zamanla s›n›rl›d›r. Ama insan kimli¤i zaman üstüdür. Kimli¤imiz ne olursa olsun önce insan›z. “Ve her
ulus kendi devletini kurabilir”. Farabi’nin bu düﬂüncelerinin Lenin’in “Uluslar›n kendi kaderlerini tayin etme
hakk›”yla benzerli¤ini görebiliyor musunuz? Evet gerçektende yaklaﬂ›k 900 y›l önce Farabi sömürüsüz insanlar›n eﬂit ve kardeﬂçe yaﬂayaca¤› bir dünya düﬂünü kuruyordu ve bu düﬂünü El Medint’ül Faz›la adl› kitab›nda dile getirdi. Ama ne yaz›k ki,
sesi yitik bir kent misali toprak üstüne ç›kamad›.
Endülüslü ‹bni Bacce de “Hakimsiz, hekimsiz insanlar›n kardeﬂçe yaﬂad›¤› bir
düzen” istiyordu. Bu düﬂünden dolay› ‹S 1138’li y›llarda zehirlenerek öldürüldü. ‹bni
Bacce’den 600-650 y›l sonra yaﬂam›ﬂ ve Marks’›nda etkilendi¤i Leibniz “ebedi bar›ﬂ
ancak mezar›n kap›s›nda olur” diyordu.
Islam felsefesinde Farabi’nin yan›nda öteki önemli
kiﬂilik ‹bni Sina’d›r, hekimdir, do¤a bilginidir. Ortaça¤da süregelen “tümeller” tart›ﬂmas›n› cevaplar aram›ﬂt›r. ‹bni Sina ayn› zamanda müzik arac›l›¤›yla böbrek taﬂ› düﬂüren ve aç›k kalp ameliyat› gibi giriﬂimlerde bulunan eﬂsiz bir düﬂünür ve hekimdir.
Tarihin babas› olarak an›lan Heredot ard›ndan
Thukydides ve bunlardan farkl› tarih filozofu olan Demokrit an›l›rken gerçek bir tarih filozofu olan ‹bni Haldun’dan (1333-1406) bahsetmemek O’nun tarihcili¤ini
referans ve kaynak olarak almamak tarihe sayg›s›zl›kt›r. ‹bni Haldun, tarih felsefesini “empirik bir temel üzerine kurmaya çal›ﬂ›r. Birçok tarihi incelemeler yapm›ﬂt›r. Özellikle ‹slam Devletleri’nin tarihini çok iyi bilen biridir. Bu ﬂu anlama geliyor, Do¤u kültürünü, felsefesini
anlamak için az da olsa kaynak bulunmaktaym›ﬂ.
Gazali, El Hazn, Hintlilerde boﬂluk olan “0 s›f›r›” bulmakla bilgisayar›n olma imkan›n› sa¤layan El Harezmi, ‹bni Rüsd vs. unutulmamal›d›r.
Matematikçi, gökbilimci, astronom, Batlamyus y›ld›z
haritas›n› geliﬂtiren büyük ﬂair Ömer Hayyam Mezopotamyal›d›r.
‹lk yaz›l› kanunlar Hammurabi’nindir/Mezopotamya’n›nd›r.
‹skenderiye Kütüphanesi, Piramitler, eﬂsiz bin kap›l›
Babil Asma Bahçeleri Nabukadnezari’nindir/Mezopotamya’n›nd›r.
Bunlar›n hepsini kayna¤› insanl›¤›n do¤uﬂ yeri olan
(tart›ﬂmal›) Afrika’d›r.
Büyük Ekim Devrimi, Büyük Proleter Kültür Devrimi, Vietnam devrimleri ve ﬂu an devrimin, insanlaﬂman›n, f›rt›na merkezleri Asya’d›r/Mezopotamya’d›r/Do¤u’dur.
Di¤er medeni düﬂman gördükleri Latin Amerika (Maya, Inka, Aztek) uygurl›klar›n
beﬂi¤idir. Bugün bu hale düﬂürülmüﬂse tek suçlusu Emperyalizmdir/Amerikad›r.
Öyleyse; insanl›¤›n 2 milyon y›ll›k insanlaﬂma serüvenine sahip ç›karak Homeros’un insan yazg›s›na meydan okumak için k›yaslanabilir vurgular buldu¤u tek ﬂiir
olan Gilgameﬂ’ten bir m›srada olsa ö¤renelim.
Sadece Aristo, Socrates, Platon’dan al›nt›lar de¤il Meng Tseu, Farabi, ‹bni Haldun, Konfüçyus’tan al›nt›lar yapal›m.
Marksizm-Leninizm-Maoizmi canl› bilim olarak geliﬂtirirken onlar› ve bilimimizi
ﬁeyh Bedrettin’ler, Hallac› Mansurlar ve Pir Sultanlarla beslemeyi unutmayal›m.
Bak›n; aﬂa¤›da sözlü halk kültürümüz, yaz›l› ve sözlü iﬂçi kültürümüzü nas›l besliyor.
“Harami var deyu korku verirler, benim ipek yüklü kervan›m m› var”
(Pir Sultan Abdal)
“Zincirlerinizden baﬂka kaybedecek baﬂka bir ﬂeyiniz yok”
(Marks-Engels)

Kaynaklar: ﬁeytan›n Genel Tarihi (Gerald Mesadiè)
‹lkça¤ ve Ortaça¤ Felsefe Tarihi (Ernst von Aster)
Sanat ve Hayat (Cengiz Gündo¤du, Faik Bulut, Adso. C.Nestor, Kutsiye Bozoklar)
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EMEKÇ‹
‹NSAN VE YORUM
Canl›lar içinde insan, en çok ve çabuk deiﬂenidir. Bu insan›n do¤as›
gere¤idir. De¤iﬂmeyen tek ﬂeyin de¤iﬂim yasas› oldu¤unun en sade örne¤ine yine insanda rastlan›r. ‹nsan› iyi ve gerçe¤ine yak›ﬂ›r bir ﬂekilde
yorumlayanlar hayat› yönlendirmede de baﬂar›l› olurlar. Yap›lan ve yap›lacak olan herﬂey, insana tekabül etmiyorsa bir anlam› yok, faydas› da.
‹nsan›n öncesinde hayat›n varl›¤› veya yoklu¤u kimseyi fazla ilgilendirmiyor. O kadar önemli de de¤ildir asl›nda. Önemli olan HAYAT’›n an’da
ve yar›n insan›n lehine ve insanl›¤›n nas›l seyredece¤ine müdahil olmakt›r. Yön verebilmek ve hayat›n direksiyonuna insanl›¤› esas alanlar›
oturtmakt›r. O direksiyona k›l›k-k›yafeti insana benzeyenler oturdu otural› insanl›k kana buland›. Bugün ve kim bilir daha kaç y›l bu ac› devam
edecek. Bu ac›lar›n bitti¤i gün bizler göremesek de muhteﬂem olacakt›r.
Bizim co¤rafyam›z dünyan›n kanayan, durmadan kanayan co¤rafyas›d›r. En srunsuz olan›m›z›n sorunu, bir bat›l› yan›nda da¤lar kadar büyüktür. Bizim yaﬂad›klar›m›z› veya co¤rafyam›zda yaﬂananlara bir bat›l›y›
inand›rmak zordur. Kimbilir belki de bu yaﬂananlardan da vahimdir.
Ama bu gerçek, insan›n gerçe¤idir. Hem bat›l› insan›n, hem bizlerin.
‹nsan› yakalaman›n bir yolu olmal›... Mutlaka... Mevcut durumda biz,
o yolun uza¤›nday›z. ‹nsan›nda uza¤›nda. Bu korkunç aç›kl›¤› kapatmak
zor de¤ildir. ‹mkans›zda de¤ildir. Yeterki kendi gerçe¤imizi insan›n gerçe¤i içinde bir yere oturtal›m. Hayat› oldu¤u gibi kabullenip, kabul ile beraber bir yerlerin karﬂ›s›na dikilelim. Öbür türlüsü günü kurtarmak, hayat› oluruna b›rakmakt›r. Temiz ve delikanl› duygular› coﬂa getirip, kuru
ve anlams›z söylemleri hayat›n h›çk›rarak a¤layan yüzüne kara perde
olarak yermek, insan› tan›mak de¤ildir. Bu insan› kendisi için var olmaktan ç›karmakt›r. ‹nsan› güdülenler saf›na katmakt›r. Ve insan bunu görüyor. Affetmiyor.
Yara usul usul kanamaya devam ediyor. Kan› durdurmaya var isek iﬂi
ehline, yani dortoruna b›rakmak ve doktoru gözlemlemek gerekiyor. ‹nsan ruhunu geçici rehabilitelerle insandan uzaklaﬂt›rmak herkesin baﬂarabilece¤i bir durumdur. Bizim istedi¤imiz bu olamaz. ‹nsan› yaﬂatmak, ama sadece yaﬂatmak de¤ildir amaç. Amaç insan› insanca yaﬂatmakt›r. Yaﬂamay› baﬂarmak en büyük devrim oluyor. Ölüm a¤›r geliyor.
Herkes ölece¤ini bile bile illada yaﬂamak istiyor. Neden? Neden ölmek ulvi bir erdem say›l›r? Yaﬂamay› baﬂarmak yolunda tabiki ölününde... Ama
ölmek için yaﬂam› yak etti¤i de¤erden koparmaya kimin hakk› var?

New Orleans konuﬂuyor
“Amerika bizi unuttu. E¤er yard›m alamazsak
Takeasha Griggs (12)
çok yak›nda ölece¤iz.”
“Çok aç›m! Nalet olsun, burada bize yard›m
eden birileri olmal›.”
Glenn Mack (46)
“Ben katrina afetinden sadece Allah’›n yard›Mark Jullios (32)
m›yla kurtuldum.”
“Daha çok insan›n tecavüze u¤rayaca¤›ndan ve
öldürülece¤inden korkuyoruz.” Pam Winn (45)
“Bütün dostlar›m›n ve arkadaﬂlar›m›n nerede
oldu¤unu ö¤reninceye kadar evimi terketmeyeGeorge Davis (45)
ce¤im.”
“Günlerdir kocam› ar›yorum. Tanr›m lütfen o
yaﬂas›n.”
Sophia Borowiak (57)
“Kendimi s›n›rlar›n ve yasalar›n d›ﬂ›nda bir
hayvan gibi hissediyorum.”
Isaack Clark (68)

Dünya bas›n›ndan seçmeler
Welt am Sonntag - Almanya
“Neron Roma yak›l›rken seslileri çal›yordu (oynuyordu). New Orleans su alt›nda kal›rken Bush’da gitar çal›yordu.
Libèrasyon - Fransa
‹kiz kuleler (World Trade Center) y›k›l›rken müdahalede geciken Bush, bundan ders almayarak 4 y›l sonras›nda “Katrine” do¤al afetini kavrayacak derecede
h›zl› hareket etmedi, korkunç kötü bir yönlendirici güce sahip.
Herald Tiribune
Birçok vatandaﬂ kurtarma hareketinin baﬂar›l› olamayaca¤›ndan endiﬂeliler, çünkü Louisiana’n›n ve
Missisipi’nin erkeklerinin üçte biri Irak’ta savaﬂ›yor.
Daily Nation - Kenya
Resimler ve Tarif edilmeyecek derecede yoksul, yard›ma muhtaç siyahlar (zenciler) çok rahat küçük bir Afrika ülkesi oluﬂturabilir.
El Pais - ‹spanya
ﬁimdiye kadar Bush Irak savaﬂ›n›n baﬂkan›yd›. New
Orleans do¤al afetini önlemini önceden alabilseydi,
tarihe geçecekti.
USA Today - Amerika
Kordinasyon suçsuzdur. Suçlu bölgede yaﬂayanlar›nd›r. Orada yaﬂayanlar bu tür afetlerle büyüdüler, duydular ve böylesi bir afette neler olaca¤›n› biliyorlard›.
Blick - ‹sviçre
Baﬂar›s›zl›k, tatil Baﬂkan Bush’tan prati¤i olmayan
büyük sözler. Bush “katrina” do¤al afetini küçümsedi.

Paris Demokratik Gençlik
Hareketi Komitesi’nden
tatil kamp› de¤erlendirmesi
ADHK’nin düzenlemiﬂ oldu¤u 15. dönem tatil kampı gençli¤in olumlu bir kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 11 ay boyunca okulda, iﬂyerinde, günlük yaﬂamda
karﬂ›laﬂt›¤›m›z sorunlardan uzak, kollektif bir ﬂekilde sonuçland›rd›¤›m›z tatil
kamp› gençlik için genel olarak olumlu
sonuçlanm›ﬂt›r.
Kampin di¤er sakinlerinin de fark etti¤i gibi gençler aras›nda ilk günlerden
itibaren yo¤un bir ﬂekilde s›k› ba¤lar kurulmuﬂtur. Bu ba¤lar›n kurulmas›nda
gençler tarafindan düzenlenen aktivitelerin önemli bir katk›s› bulunmuﬂtur. Özellikle ayr› ayr› ülkelerden, bölgelerden gelen gençlerin hemen ortama ayak uydurmalar› dikkatleri çekmiﬂtir. Günlük yaﬂamda bu ortam› bulmaya zorlanan
gençler böyle olumlu bir ortamdan çok
etkilenmiﬂ ve kamp›n havas›na renk katm›ﬂt›rlard›r. Belki de ilk defa uygulamaya
ya da ilk defa böyle uzun bir süre dilimi
içinde uygulad›klar› kolektif yaﬂam tipi,
gençlik için örnek bir yaﬂam tipidir. Sistem ne kadar insanlar› bireyselleﬂtirmeye u¤raﬂsada demek Avrupa’da kapitalist sistemle birlikte yetiﬂen gençlik bile
kollektivizmi istedi¤i zaman, hiç zorluk
çekmeden uygulamaya koyabilmektedir.
Gençler, onlara aﬂ›lanmak istenen
e¤lence tipini de¤il, kolektivizm e¤lence
tipini uygulamaya koymuﬂturlar. Gençler
sunun bilincine varm›ﬂlard›r: e¤lence sadece oynamak, türkü söylemek, ﬂaka
yapmak vs. gibi unsurlardan oluﬂmamaktad›r. Kendi düﬂüncelerimizi paylaﬂarak kendimizi daha iyi bir ﬂekilde ifade
edip, beynimizi rahatlatmaktanda geçer.
‹ﬂte gençler bu iki unsuru birleﬂtirdikleri
için büyük bir baﬂar› elde etmiﬂtirlerdir.
Zaman zaman sahillere inilip türküler
söylenip, halaylar çekilmiﬂ bunun yan›nda da kendi aralar›nda baz› ﬂeylerin bilincine varmak için çeﬂitli sohbetler oluﬂ-

turulmuﬂtur. Ve bu sohbetlerin hiçbiri
öyle organize bir ﬂekilde de¤il, kendi kendine gençlerin kendi insiyatiflerini kullanmalar›yla gerçekleﬂmiﬂtir.
Kamp›n olumlu geçmesine genç arkadaﬂlar›m›z›n olgunlu¤u, çevreye karﬂ›
duyarl› bir tav›r sergilemesinin büyük bir
katk›s› olmuﬂtur. Mesela çocuklara bakma ve mutfa¤a yard›m etme, baz› genç
arkadaﬂlar›m›z›n gerek f›kralar›yla gerek politik, mizahsal yaz›lar›yla Kamp›n
Sesi Gazetesine katk›lar›, düzenlenen turnuvalarda kat›l›mlar vs. Kampta bulunan
genç arkadaﬂlar›n mutlaka baz› eksik
yönleri olmuﬂtur. Ama pozitif yönler bu
negatif yönleri bast›rmaktad›r. Hepsi ayr› ayr› karakterlere, yap›lara sahip olmalar›na ra¤men kamp boyunca tek vücut
olup hareket etmiﬂledir. Her genç arkadaﬂ›m›z birbirlerinden birﬂeyler kap›p
hem kendisini hem de karﬂ›s›ndakini geliﬂtirme yönünde olumlu ad›mlar atm›ﬂ-

lard›r.
Gençlerin en çok zorluk çekti¤i nokta
ise yap›lan seminerler ve düzenlenen politik sohbetlerdi. Gençlerin ço¤u ilk haftalar da düzenlenen bu gibi etinliklere kat›lmamakla birlikte fazla ilgide duymam›ﬂlard›r. Bunun nedeni ise ‘dil’ sorunun
alt›nda yatmaktad›r. Her seminerden
sonra özellikle Avrupa’da do¤umlu olan
ve yetiﬂmiﬂ gençlerimiz anlamakda çok
zorluk çektiklerini kendi aralar›nda belirtmiﬂlerdir. Kampda DGH taraf›ndan düzenlenen seminere gençlik aktif olarak
kat›lm›ﬂt›r. Avrupa’da yaﬂ›yan gençlerin
kultur sanat tarih sorunlar›n› ele alm›ﬂt›r. Seminerler s›ras›nda baz› terimleri
kavrayamad›klar›n› ve sahip olduklar›
‘dil’ sorununu gündeme getirmiﬂlerdir.
Bununla birlikte seneye kadar kendilerini geliﬂtireceklerinin teminat›n› verip,
koyduklar› tespitlerinde dikkate al›nmas›n› talep etmiﬂlerdir.

Kamp›n son günü, oradaki gençlerin
aralar›ndaki kollektif yaﬂam tarz›n›n kan›t› olmuﬂtur. Bundan kamp geneli çok
etkilenmiﬂtir. Herkes birbirlerinden numaralar›n›, e-mail adreslerini al›p ileriki
zamanda dostluklarini sürdürmek iste¤inde bulunmuﬂlard›r. Zaten önemli olan
da budur. Hadi kamp bitti "evli evine köylü köyüne" diye bir mant›k yok, olsada
yanl›ﬂt›r. kamp sonuçland› ama oradaki
ba¤lar kopar›lmamal›d›r. ‹liﬂkilerimize
kesintisiz olarak devam etmeliyiz . Sonuç
itibariyle ADHK’nin düzenlemiﬂ oldu¤u tatil kamp› gençler taraf›ndan çok olumlu
bir ﬂekilde karﬂ›lanm›st›r. Gençler bu
kamp sürecinde hem ö¤renen hem de
ö¤retici kimli¤ine bürünmüﬂlerdir. Gelecek süreçte böyle etkinliklerin düzenlenmesi talebinde bulunarak kamp›n olumlu
geçmesinde katk›s› bulunan herkesi kutlar›z.

UTANCIN KRONOLOJ‹S‹
Bush ne yap›yor?
1. Gün, 28 A¤ustos Pazar Milletvekili
Ray Nagin “insanlar› güvenli yerlere götürün diyor. Çünkü uzmanlar çok tehlikeli bir f›rt›nan›n gelece¤ini söylüyorlar.
Bush ne yap›yor?
Teksas’taki özel çiftli¤inde tatil yap›yor.
2. Gün, 29 A¤ustos Pazartesi; New Orleans nefes alam›yor. New Orleans ba¤l›
Ala-Bama, Missouri ve Louisiana çok a¤›r
darbelerle isabet al›yor.
Bush ne yap›yor?
O tatiline devam ediyor. Çiftli¤inde
acil müdahale için talimat veriyor.
3. Gün, 30 A¤ustos Sal›; Herﬂey daha
daha kötüye gidiyor. New Orleans’›n yüzde 80’i suda yüzüyor. ‹lk hesaplamalara
göre zarar 20 milyar dolar› aﬂ›yor.
Bush ne yap›yor?
Bölge insan› için dua ediyor ve gitar
çalmaya devam ediyor.
4. Gün, 31 A¤ustos Çarﬂamba; Milletvekili Ray Nagin binlerce ölüden bahsediyor. ‹nsanlar›n bölgeden ç›kar›lmas› için
planlar yap›yor. Kaos, anarﬂizm korkunç
sahneler yarat›yor.
Bush ne yap›yor?
Bush tatilini nihayet kesiyor, bölgede
en güvenli yere gidiyor. Birkaç tane baba
pozlar verip “korkmay›n size yard›m edece¤im diyor.
5. Gün, 1 Eylül Perﬂembe; a¤›r yaral›lar, otobüslerle Superdoma götürülüyor.

Dünya yard›m için haz›r ve güvence veriyor.
Bush ne yap›yor?
“Biz yabanc› ülkelerden yard›m beklemiyoruz, çünkü biz yard›m istemedik”
diyor. (Sözümona büyük ülke tabi)
6. Gün, 2 Eylül Cuma; Ray Nagin yönetimin verdi¤i yard›m sözünden ﬂüphe duyuyor. Bush yönetimine yönelik “kald›r›n
k›ç›n›z›, biz Irak için 8 milyar dolar harcad›k.”
Bush ne yap›yor?
Kimse do¤al afetlere karﬂ› kendini
haz›rlayamazd›. Kurtarma giriﬂimlerini
övüyor. Irak’tan askerlerini çekmeyece¤ini söylüyordu.

7. Gün, 3 Eylül Cumartesi; Azda olsa
yard›m geliyor ama kaos bitmiyor.
Bush ne yap›yor?
Yeniden yap›land›rma için söz veriyor “biz vatandaﬂlar›m›z› acil durum saatlerinde yanl›z b›rakmayaca¤›z” diyor.
Sözler büyük ama pratik yok.
8. Gün, 4 Eylül Pazar; 7000 asker gönderiliyor. Askerler kendini Ba¤dat’ta zannediyor, zenci kad›nlara tecavüz ediliyor.
‹nsanlar açl›ktan h›rs›zl›k yap›yorlar.
Bush ne yap›yor?
7000 asker daha gönderiyor. H›rs›zl›k
yapan› vurun diyor, kiliseye gidip yard›m
için dua etmeye devam ediyor. (malum
herﬂey kilise için haçl› seferleri)

Amerika’ya yard›m etmek isteyen ülkeler
Afganistan............................................................................................................................................................................................100.000 Dolar
Bahama...................................................................................................................................................................................................50.000 Dolar
Bangladeﬂ ..........................................................................................................................................................................................1 milyon Dolar
Çin ...............................................................................................................................................................................................5 milyon Dolar, ilaç
Dominik Cumhuriyeti .............................................................................................................................Kurtar›c›lar, doktorlar, hemﬂireler
El Salvador............................................................................................................................100 asker, ilk yard›m gücü ve yard›m gurubu
Hindistan........................................................................................................................................5 milyon dolar, salg›n hastal›klar uzman›
Endonezya...........................................................................................................................45 doktor ve 155 hastabak›c›, 10.000 battaniye
‹ran............................................................................................................................................................K›z›lay kuruluﬂlar› üzerinden yard›m
Kosova ...................................................................................................................................................................................................500.000 dolar
Küba ..........................................................................................................................................................................................................1100 doktor
Kuveyt..........................................................................................................................500.000 dolar de¤erinde petrol ve baﬂka yard›mlar
Meksika.....................................................................................bir gemi yiyecek, helikopter, eczac›lar, 1 milyon dolar, su uzmanlar›
Nikaragua ...............................................................................................................................................taﬂk›n sulardan korunma uzmanlar›
Panama .............................................................................................................................................................................................55.000 kilo muz
Srilanka...................................................................................................................................................................................................25.000 dolar
Taylad.......................................................................................................................................................................60 doktor, hemﬂire ve pirinç
Çek Cumhuriyeti....................................................................................kurtar›c›lar, su pompalar›, transport uçaklar›, su uzmanlar›
Uruguay...............................................................................................................................................................................su uzmanlar›, süt tozu
Venezuella ............................................1 milyon varil benzin, 5 milyon dolar, kurtar›c› gücü, yiyecek ve su, boﬂalt›m kanallar›
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ﬁehitlerimizi an›yoruz!

“Anl›n› da¤ ateﬂiyle ›s›tan

Mercan ﬁehitleri yol
ANI DEFTER‹
1. BÖLÜM
Onlar›n güzel gülüﬂlerinde sakl› sevdalar›n›, kavgalar›n›, direnç dolu inançlar›n›
gömdük yüre¤imizin en güzel yerine.... Aris (Alattin Ateﬂ) yoldaﬂ›n kongre sonras› bir
toplant›da söyledi¤i bir söz yank›lan›yor beynimde ﬂimdi. “Bu kongre bize Maoizm
anahtar›n› sundu. ﬁimdi bize bu anahtar› do¤ru kullanmak düﬂüyor.”
Evet, en güzellerimizi güneﬂe u¤urlad›k bugün. Ama anahtar›m›z hala elimizde. Bizlere, onunla ayd›nl›k günlerin kap›s›n› açmak düﬂüyor.
Sevgiyle .... / Berivan

“Son Söz Henüz Söylenmedi”
Yoldaﬂlar; bu zamans›z gidiﬂleriniz hepimizi derin üzüntüye, önemli bir boﬂlu¤a ve
devasa hasretlere bo¤sada, can-kan bedeli mücadelelerinizle bizleri bugünlere taﬂ›man›z›n onur ve ﬂan›yla yaﬂ›yoruz, dimdik ayaktay›z. Her birinizle farkl› cografyalarda
birbirinden anlaml› mekanlarda yaﬂad›¤›m an›lara tutunarak mücadelemizin sars›lmaz kudreti ve dirayetiyle bir s›ra neferi olarak; dün oldu¤u gibi, bu günde, yar›n da
and içerimki davama s›ms›k› sar›larak an›lar›n›za ve mücadele gelene¤inize ba¤l› kalaca¤›m.
Her birinizin akkor alavler gibi yanan yüreklerinden öperim...
Sevgi ve Sayg›lar›mla. / Dersim'in Ozan'›, Bülo'su, Paris'in Erdal'› .....

Yosun sarm›ﬂ üstünü
Elvan elvan kokars›n
Bal›klar oynaﬂ›r sular›nda
Kartallar uçuﬂur da¤lar›nda
Birde ceylanlar koﬂuﬂur ürken ve sevecen
Aylardan kanl› haziran
Birde kurﬂun sesleri
U¤runa canlarda versek
B›rakmam seni, b›rakmam hey özgürlük ..
Onlar iﬂçilerin, emekçilerin, köylülerin ve tüm mazlum halklar›n yüre¤inde birer
karanfil olarak sonsuza dek kalacaklar.
Sosyalizm ve komünizm için ﬂehit düﬂen tüm devrim ﬂehitleri ölümsüzdür!
Sayg›lar›mla / Bahri

17'LERE!
Ustan›n dedigi gibi, “baz› ölümler vard›r, tüy kadar de¤eri yoktur. Baz› ölümler vard›r, Tay da¤›ndan yücedir.“
Sizin ölümünüzde iﬂte böyle bir ölüm.
Yani; Çin'de Tay da¤›nda, Nepal ve Hindistan'da Himalya da¤lar›ndan, Peru'da And
da¤lar›nda, K-Kürdistanda Munzur da¤›ndan daha yüce bir ölümdür.
Nereden baﬂlamal›, sizleri nas›l anlatmal›, hangi an›y› (iyisini / kötüsünü) yazaca¤›m› gerçekte hala çözmüﬂ de¤ilim. Bunun nedeni aç›k. Sizlerin gidiﬂini bir türlü kabullenemem. Ancak her ﬂeye karﬂ›n orta yerde duran bir gerçek var, sizler ard›n›zda
ciddi bir boﬂluk b›rakarak aram›zdan ayr›ld›n›z. Gelene¤imizde böylesi ac›larla karﬂ›laﬂt›m. Ancak, sizlerin (yani 17'lerin) aram›zdan ayr›lmas›, büyük bir ac› ve üzüntü verdi bana ve di¤erlerine. Büyük bir boﬂluk yarat›n›z. Do¤rusu kolumuzu, kanad›m›z› k›rd›n›z. ﬁahsen ben yaﬂayan ölü gibi didinip, toparlanmaya çal›ﬂ›yorum.
Sizleri düﬂünürken, Mao'nun “Da¤lar› Taﬂ›yan Budala ‹htiyar” adl› makalesinde
verdi¤i örnek, bana önemli bir direnç verdi. Bu masal uzun olacak, ancak buraya aktarmak istiyorum. “Bu masal çok eskiden Çin'in kuzeyinde yaﬂayan ve kuzey da¤›n›n
Budala ihtiyar ad›yla bilinen yaﬂl› bir adam› anlat›r. Bu adam›n evi güneye bakarm›ﬂ
ve kap›s›n›n önünde duran Tayhang ve Vangvu adl› iki büyük da¤ yolu kapat›rm›ﬂ.
Adam birgün o¤ullar›n› ça¤›rm›ﬂ ve hep birlikte kazma kürege sar›lm›ﬂlar, da¤lar› büyük bir kararl›l›kla kazmaya baﬂlam›ﬂlar. Ak›ll› ihtiyar ad›yla bilinen bir baﬂka aksakal
onlar› görünce gülmekten k›r›lm›ﬂ; 'Ammada aptals›n›z! Bu iki koca da¤› kendi baﬂ›n›za kaz›p bitirmenize imkan yok!' demiﬂ. Budala ihtiyar cevap vermiﬂ; 'Ben ölünce o¤ullar›m devam eder; onlar ölünce torunlar›m devam eder; torunlar›mda ölünce, onlar›n
o¤ullar› ve torunlar› devam eder ve bu durmadan sürüp gider. Da¤lar ne kadar yüksek olursa olsun, daha fazla büyüyemezler. Ama bizim kazd›¤›m›z her bir parçayla biraz daha küçülürler. Neden onlar› yerle bir edemezmiﬂiz.'
Ak›ll› ihtiyar›n yanl›ﬂ görüﬂünü böylece çürüttükten sonra, inanc›ndan hiç bir ﬂey
kaybetmeden her gün kazmaya devam etmiﬂ. Tanr› bütün bu olup bitenden çok etkilenmiﬂ ve yer yüzüne iki melek yollam›ﬂ; bu meleklerde da¤lar› s›rtlay›p götürmüﬂler.
Bugün Çin halk›n›n omuzlar›nda bütün a¤›rl›¤›yla duran iki büyük da¤ vard›r. Bunlardan biri emperyalizmdir, ötekide feodalizmdir. ......
Bizim tanr›m›z Çin halk›d›r. Çin halk kitlelerinden baﬂkas› de¤ildir. Çin halk kitleleri aya¤a kalk›p bizimle birlikte kazarlarsa; bu iki da¤› niçin yerle bir etmeyelim?”
Bu üç da¤ mutlaka yerle bir edilecektir.
An›lar›n›z önünde sayg›yla e¤iliyorum. / Kivre · 23.06.05

Anl›n› da¤ ateﬂiyle, yüzlerini kanla y›kayanlar!
Vuruldunuz da¤ gibi düﬂtünüz. Bir vahﬂetin narl› alevler ba¤r›na. Kas›rgan›z duyuldu dört bir yanda ...
Ac›n›n vahﬂetle yo¤ruldu¤u, yürüklerimizin kanayarak ço¤ald›¤› bir baﬂka onulmaz tarifsiz bir durum. Kelimeler kifayetsiz, cümlelerde anlam›n› yitiriyor ....
Bir ço¤unuzu ismen bir kesiminizide yak›nen tan›yorum. Kültür devrimin yürekli
evlad›. Önderim, yoldaﬂ›m, arkadaﬂ›m, komutan›m ad›n› ald›¤›n büyük halk kahraman› Aris'tin ... Diger yoldaﬂlar›n gibi bir yan›m›z› ald›n gittin ...
O iyimserli¤in, o k›t kanat yaﬂam›n ve tarifsiz gülüﬂün ve yüre¤inden eksik etmedigin o büyük ›ﬂ›k hep bizle olacak ... Da¤dan gelen aya¤› kesiklerin müzip ﬂakac› genç
entellektüel evlad› ... Ökkeﬂ O gencecik yaﬂam›na neler s›¤d›rd›n. Üniversiteyi terk edip
da¤a ç›kt›n. Hay›n bir pusudan kurtulup ayaklar›n› dondurdun. Yurtd›ﬂ›na ç›kt›n. Burada dayanamad› küçücük yüre¤in. Tekrar kavgaya döndü yüzün esir düﬂtün. Ölüm orucunda kald›n. Ç›kt›n okudun, de¤iﬂtin, derinleﬂtin. Art›k bir yazard›n. Yönünü tekrar da¤a döndün ... Komutan›n Aris'le vahﬂeti kucaklad›n. Zindanlar›n kahraman direniﬂçisi
Cafer ve Ayd›n yoldaﬂlar ne diyeyim. Her biriniz 35 y›ll›k bir parti kavgas›n›n kahraman
evlatlar›yd›n›z. Önderlerim, yoldaﬂlar›m, komutanlar›m.Kanayan yaralar›n›z yüre¤imi
kanatt›. O p›r›lt›l› ›ﬂ›¤›n›z, o ayd›nl›k yüzünüz dünyay›da ayd›nlatacak.
An›lar›n›z›n önünde sayg›yla e¤iliyorum. / Cihan Erdo¤an (Karsl›)

Aç›klama;
17 Haziran 2005 de Mercan da 17 önder ve halk savaﬂç›s› ﬂehit düﬂtü. Enternasyonal proletarya ve ezilen
halklar büyük bir yara ald›. Halk demokrasisi ve ba¤›ms›zl›k mücadelesinde, çeﬂitli milliyetlerden emekçi
halk›m›z yerleri kolay doldurulamayacak komünist ön-

derlerini kaybetti. Kaypakkaya yoldaﬂtan sonra, enternasyonal proletaryan›n cograf›yam›zdaki öncünün
ald›¤› en büyük kay›pt›r. Kuﬂkusuzki, bu büyük kay›p,
bizleri ve halk›m›z› derin bir üzüntüye bo¤muﬂtur.
Düﬂman, kendisi için tehlikeli gördü¤ü bu halk önderlerini alçakca katletti.
Katliam›n duyulmas›yla birlikte, diger alanlarda
oldu¤u gibi Avrupadada devrimci, demokrat, siper yol-

daﬂlar›, yani devrimden ç›kar› olan her kes aya¤a
kalkm›ﬂt›. ﬁehitlerini sahiplenmek, onlara yaraﬂ›r bir
canl›l›kla harekete geçti. Baﬂta bildiriler, gazete ilanlar› vb. ile ﬂehitleri sahiplenme kampanyas› start ald›.
Bir taraftanda Duisburgda gerçekleﬂtirilecek merkezi
yürüyüﬂ ve anma toplant›s› için her alanda militanca
faaliyet yürütülüyordu, diger yandanada anma toplant›lar›, derneklerde ﬂehitler için köﬂeler, taziyeler vb.

ﬁehitlerimizi an›yoruz!
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, yüzünü kanla y›kayan...”

lumuzu ayd›nlat›yor!
çal›ﬂmalar bütün h›z›yla devam ediyordu. Bir hafta boyunca Avrupa çap›nda bütün faaliyetlerin merkezinde
17'lerdi.
Bu faaliyetlerin doru¤u olan Duisburg'daki merkezi yürüyüﬂ ve Anma toplant›s› 25 Haziran 2005 de büyük bir coﬂku, heyecan ve yo¤un bir kat›l›mla gerçekleﬂti. O gün Duisburg'da 17'lerin ayak sesleri her alan› kaps›yordu.

Kitleler, yoldaﬂlar› ve siper yoldaﬂlar› büyük bir
inanç, kararl›l›k ve ba¤l›l›k örne¤i göstererek, 17'lere
yak›ﬂ›r militan bir ruhla yürüyüﬂ ve anma toplant›s›
gerçekleﬂtirildi. Tek kelimeyle, kitleler, devrim önderlerine sahip ç›kt›lar, düﬂmana meydan okuyarak, biz
buraday›z, yan›n›zday›z, takipçiniz olaca¤›z diyorlard›.
ﬁehitlere gösterilen ba¤l›l›k, duyar›l›l›k kesintisiz bunu kan›tlad›.

Yoldaﬂlar›m›z›n ﬂehit düﬂtü¤ünün haberinin al›nmas›yla birlikte, Duisburg derne¤inde yürütülen faaliyetlerin içinde birde AN DEFTER‹ aç›ld›. Daha sonra bu
merkezileﬂtirilerek, Anma toplant›s› ve sonras›ndada
aç›k b›rak›larak kitleler, yoldaﬂlar ve siper yoldaﬂlar›
bu ANI DEFTER‹'ne duygu, düﬂünce, an›lar›n› yazd›lar.
Gazetemizin bu say›s›nda ANI DEFTER‹'ne yaz›lan an›lar›n birinci bölümünü yay›nl›yoruz.

Can Yoldaﬂlar›m!
Kelimenin kifayetsiz kald›¤› anlardan birini daha yaﬂ›yorum. Gidiﬂiniz büyük bir ac›
ve yüreklere s›¤maz bir öfkeyle kuﬂand›rd› bizi. Bilincimiz bilendi. Her biriniz derinden
u¤uldayan birer volkand›n›z.... Yüre¤i ç›¤l›k ç›¤l›k ﬂimdi Munzur'un. ﬁahrut derinden
inler ﬂimdi. Partimizin en keskin dönemeçlerinde komünist hat izleyen, direniﬂleriyle
düﬂman› dize getiren koca gülüﬂlü Cafer ve ﬁahin bak›ﬂl› Ayd›n yoldaﬂ›m. An›lar›m›z,
sohbetlerimiz film ﬂeridi gibi gözlerimde akar. Serdar'›m, Nurgüzel'im; hangi birinizi
nas›l anlatay›m, hangi yan›n›z› s›¤d›ray›m bu deftere ...
Ve sen, her daim komutan›m, önderim, babam Aris ...
Birlikte arﬂ›nlad›k da¤lar› seninle ve Ökkeﬂ'le ...
Beraber vuruﬂtuk, sevindik, üzüldük. Beraber gömdük kestigimiz parmaklar›. Beraber aﬂt›k karl› yollar›. Dedim ya, kifayetsiz kal›r kelimeler. Senden ve sizden ö¤rendik Maoizmi. B›rakt›¤›n›z anahtarla açaca¤›z mutlaka (Maoizm) devrimin kap›s›n›. ....
17'lerin an›lar› önünde sayg›yla e¤iliyorum. / Devrim · 24.06.2005

Sevgili Ökkeﬂ Karao¤lu ve yoldaﬂlar›m›n önünde tüm devrimci duygular›mla e¤iliyorum.
/
Y›lmaz / Paris · 25.06.2005

Faﬂizm tüm kudur¤anl›¤› ile devrimcileri katletmeye devam ediyor. ‹ktidar› zor
yöntemleri ile elinde tutanlar, devrimci zor yöntemlerle tarihin çöplü¤üne at›lacak ve
dünyada iﬂçi s›n›f›n›n sosyalist ve komünist düﬂüncesi ete kemi¤e bürünecektir.
17'ler ﬂahs›nda tüm devrim savaﬂç›lar› ölümsüzdür!
Ya devrim, ya ölüm!
Yaﬂas›n devrimci mücadele birli¤i!
TKEP-Leninist Stuttgart Taraftarlar›

Yaﬂamak direnmektir, yang››n yürekliler ...
Nedir Yaﬂamak?
1-Ölümsüzleﬂmek
2-Direnmek
17'ler direndiler ve yaﬂayacaklar ...
Onlar›n ölümlerine imkan varm›?
/
Umut / NL

On yedi Gül
Onyedi Gül,
Da¤larda
Bizim için,
Halk için savaﬂt›lar.
O onyedi güleni hiç bir zaman unutmayaca¤›z.
“Bu da¤lar bizim”
Biz halk›z
Yeniden do¤ar›z ölümlerden
/
Dilan

17 Devrimci ﬂehitlerimizi ve tüm dünya ﬂehitlerinin kan› yerde kalmayacak. Elbet
bir gün zafer bayaraklar›m›zla meydanlarda kolkola yürüyece¤iz.
Sevgilerimle / Deniz

“Anl›n› da¤ ateﬂyile ›s›tan,
yüzünü kanla y›kayan dostum
senin uyurken duda¤›ndan gülümseyen gül,
benim yüre¤imi harmanlayan isyan olsun
ﬁimdi dingin gövdende u¤ultuyla büyüyen sessizlik
Birggün ellerimde patlamaya haz›r mavzer olsun
Baﬂ›n› omuzuma yasla
Gögsümde taﬂ›yay›m seni
Gövden gövdeme
Sevdan sevdama can olsun.”
Onurlu yaﬂam›n›z onurumuz
Sevdan›z, yüre¤iniz yüre¤imiz olsun
U¤urlar olsun 17'ler!
/
H›d›r'e torne Lile bal

17'lere dair
Sizlere insanl›k onurunun en üst mertebesinde yer alan onur abideleri olarak s›n›f mücadelemizde ebedi olarak yaﬂayacaks›n›z. Çünkü sizler s›n›f mücadelesinin en
kor ateﬂine bütün benli¤inizle at›lm›ﬂ ve hiç bir bireysel ç›kar gözetmemeksizin gelece¤in güzel günleri, s›n›rs›z, s›n›fs›z, sömürüsüz bir dünya yaratmak için bu meﬂekatli yola kendinizi adad›n›z. And olsunki biz ard›llar›n›za b›rakm›ﬂ oldu¤unuz k›z›l bayra¤› hiç lekelemeden sebatla ama asla karamsarl›¤a kap›lmadan taﬂ›yaca¤›z.
‹brahim

Devrimci direniﬂ mücadeleniz yolumuzu ayd›nlatan meﬂaledir. Her zaman an›lar›n›za ba¤l› kalarak, onurlu duruﬂunuzu sa¤lam tutaca¤›z. Bu benim yaﬂam felsefemdir.
Cafer ve Ayd›n yoldaﬂ; sizleri en zor koﬂullarda tan›d›m. Diyarbak›r zindan›nda ve
en vahﬂi dönemde tan›d›m. Hiç bir zaman sizleri unutmad››m. Beni ayakta tutanda, sizin gibi arkadaﬂlar›n öncü duruﬂu ve devrimci kiﬂilikleri oldu. Sizlerin yaﬂam mücadeleniz, benim için hayat kayna¤› oldu.
Yaﬂas›n devrim için savaﬂarak ve çarp›ﬂarak ﬂehit düﬂenlere! / Ahmet Yavuz

Bilmem nas›l baﬂlamal› ... Nas›l anlatmal› ...
‹nsan akl›n› ve iradesini aﬂan bir vahﬂette siz kaybetmenin ac›s›n› m› anlatmal›,
yoksa barbar faﬂizme artan kinimimi daha sesli hayk›rmal›. Sözün ve kalemin duyguyu anlatamad›¤› anlardan birini daha yaﬂ›yorum. Karﬂ›mda duran resimlerinize bakt›¤›mda bir ço¤unuzla olan an›lar›m canlan›yor gözümün önünde. Ve yine a¤lamak için
zor tutuyorum kendimi.
Kendini gülmekten al›koyam›yan Cafer'imi anlatmal›, yoksa koca yürekli gülüﬂlerini güneﬂin bile k›skand›¤› Ayd›n'› m›? Ya Berna ... demir iradeli yoldaﬂ›m› hangi cümlelerle anlatabilirim? Dersimin efsanevi komutan› Aris'i, yüzünden hiç bir dönem tebessüm eksik olmayan Serdar'› (Kenan Çak›c›), genç yaﬂ›na ra¤menengin düﬂünceli
Bar›ﬂ'› (Ökkeﬂ Karo¤lu), Okan'›, Taylan'›, Cemal ve digerlerini ... Hepinizi nas›l s›¤d›rabilirmiki sat›rlara ... Haberinizi al›r almaz parçaland› yüre¤imiz ... Kan›m›z dondu .. Ve
ertesi gün son yolculu¤unuzda sizlerle birlikte olmak için koyuldum yola. Sizi son bir
kez daha görebilmek, size dokunabilmek ve yoldaﬂlar ben geldim, buraday›m diyebilmek için ç›kt›¤›m yolculukta, sordum kendime tekrar tekrar. ﬁimdi ne yapmal› ... Biliyorum yerinizi hiç bir ﬂey dolduramaz. Lakin görev ﬂimdi s›ra neferi olmak. Ben tüm
benli¤imle haz›r›m.
Ebediyen Sevgiyle / ﬁevket · 24.06.05
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Eylem Birlikleri
üzerine
Uzun süreden beri demokratik kitle örgütlerin temsilcileri aras›nda peryodik olmazsa bile merkezi ve bölgesel görüﬂmeler olmaktad›r. Merkezi görüﬂmelerin esas konusu emperyalist sald›r›lar ve emperylist gerici köhnemis kültüre
karﬂ› birlikde hareket etmek ve tav›r alma vede devrimci dayan›ﬂman›n sa¤lanmas›d›r. Kitle örgütleri aras›nda devrimci dayan›ﬂman›n sa¤lanarak birlikde hareket edilmesi içinde geçti¤imiz nesnel sürecin sonucu daha önemli ve önemsenmelidir. Bunun tonca sebebleri vard›r. Globalizim küreselleﬂme olarak adland›r›lan emperyalist sömürünün uluslararas›nda kan ve vahsetle ezilen halklar› katletdi¤i, ulusal ve sosyal kurtulus hareketleri bast›rma çabas› ve avrupada geliﬂen gericilik ve faﬂizan bask›lar›n art›¤› bir dönemde anlaﬂaca¤›m›z örgütlerle birlikde eylem birlikleri geliﬂtirme politikam›z mevcutdur.
Elbeteki her örgüt emperyalist ve gerici sald›r›lara karﬂ› tav›r al›yor ve alacakda. Bizim burada vurgu yapt›¤›m›z her hangi bir taktiksel konuda belirli bir
amaç için de¤iﬂik yap›lanmalar›n gericili¤e karﬂ› eylem an›nda yan yana gelmeleridir. Ortak eylem birlikleri oluﬂturmalar›d›r.
Eylem birlikleri benimsemek her konuda ve her sorunda di¤er kitle örgütleriyle birlikde hareket etme anlam›na gelmemesi gerekiyor.E¤er böyle düﬂünür planlar›m›z› buna göre yaparsak siyasal yönelimimizi sapt›rm›ﬂ oluruz. Bazan bu tür anlay›ﬂlar üremektedir. Her hangi somut bir durumda geliﬂmelere tav›r alma imkan› varken dur bekleyelim x örgütle görüﬂelim diyerek sorunlara
an›nde tav›r alma imkan› gecikmektedir.
Eylem birlikleri sömürü ve bask›c› düzenin siyasal örgütsel ve idolojik sald›r›sina karﬂ› tav›r almak için de¤iﬂik yap›lara sahip olan de¤iﬂik düsünceleri savunan yap›larla birlikta hareket etmedir. Anlaﬂaca¤›m›z yönleri ön plana ç›kararak anlaﬂaca¤›m›z siyal sorunlarda s›n›f mucadelesinde yanyana gelmekdir. Bu
bir eylem,bir yürüyüﬂ ve toplant› veya panel olabilir.
Dolays›yla bir örgüt düﬂüncesi dogrultusunda taktiksel her yönlü birlik de¤il çeliﬂkilerle doludur. Birlik ve ayr›l›klar bu taktiksel eylem birliklerinde içiçe
geçer.Eylemin planlamas› ve yap›lmas› sürecinde bazen ayr›l›klar bazen birlikler çeliﬂkinin esas yönü olur. Geliﬂmenin esas motoru bu oldu¤u gibi diyalektik
meteryalizminde temelidir.Bu çeliﬂkiler yasas›d›r.
Eylem birliklerinde da¤›n›k düﬂünceler,çeliﬂkiler tart›ﬂma yoluyla toparlanarak tek bir elde merkezleﬂmesidir, yani çeliﬂkili z›tl›klar yerini ad›m ad›m birliklere anlaﬂmalara dönüﬂür, bu durumlarda da çeliﬂkiler sürür ancak çeliﬂki
yön de¤iﬂtirir.
Eylem birliklerde yer alan örgütler kendi düﬂünceleriyle eylem birlikleri toplant›s›na kat›l›rlar politik ekseni içinde tart›ﬂmalar yürütülür, ortak platformlar
oluﬂturulur, birlikte yarat›lan platformlar çeliﬂkili birliklerdir, yani bir taktik konuda politik alanda tavizleri karﬂ›l›kl› verme anlaﬂmalar›d›r.Eylem öncesi tart›ﬂmalar eylemin içeri¤i muhtevas› vs tart›ﬂmalar› ayr›l›klar›n esas ve birli¤in tali
oldu¤u dönemdir, ancak tart›ﬂmalar sona ermesiyle ayr›l›klar›n birli¤e dönüﬂdü¤ü birli¤in esas ayr›l›¤›n tali oldu¤u yani çeliﬂkinin özdeﬂli¤i sa¤lan›r. Çeliﬂkinin özdeﬂli¤i sa¤lanmas›yla her örgüt eylem komitesinin ald›¤› kararlara tabi
olur, eylem komitesinin sloganlar› hayk›r›r.
Ancak bu konuda önemli tutars›zl›klar mevcutdur. Eylem birli¤in muhtevas›n› aﬂ›l›larak kendi örgütün özel propagandas›na a¤›rl›k verme anlay›ﬂlar› ço¤u
dönem pratikte görülüyor. Kendi örgütün politikas›n› eylem alan›nda dile getirme do¤rulu¤una karﬂ› ç›km›yoruz. Karﬂ› ç›kt›¤›m›z eylem içinde üzerinde anlaﬂ›lan ortak taleplerin esas al›nmay›ﬂ›d›r.
Eylem birlikleri içinde ajitasyon ve propaganda da serbestlik ilkesi çeliskileri d›ﬂa vurma ve yanl›ﬂ ve do¤ru aras›nda ki mucadelenin sürmesidir.Eyleme
kat›lan örgütlerin düﬂüncelerini yayma ve kitlelere götürme ajitasyon ve propananda serbestlik ilkesi temelinde olur. Bu kitlelerin siyasal ve politikleﬂmenin
esasl›¤›d›r. Kitleleri politikleﬂtirme eyleme kat›lan kitlenin do¤ru ve yanl›ﬂ aras›nda ay›r›m yapmas›na hizmet edece¤i gibi eyleme kat›lan kitlenin düﬂüncelerine baﬂ vurma onlar›nda düﬂüncelerini almakt›r. Çünkü eyleme kat›lan kitle örgütlerin eylem süresinde kendi düﬂüncelerini kitlelere götürme anlay›ﬂ› yan›nda kitlelerin düﬂüncelerini alma derdide vard›r. Çünkü do¤ru bilgi kitlelerin
sosyal prati¤i içinde özümsenerek gelir. Tarihde de böyle olmuﬂtur. Kitlenin bilgisine baﬂ vurmayan ve onlar›n bilgisini ciddiyede almayanlar s›n›f mucadelesinde yaﬂama ﬂanslar› yoktur. Bu sorun bilince ç›kar›lmal›d›r.
Eylem akibinde kaç kiﬂiyle iliﬂki kurabiliyoruz, kaç kiﬂiyle eylem sonras› kal›c› ilﬂkiler sa¤layabiliyoruz. Gerçekliyimiz böyle olmad›¤› kan›s›nday›m. Eyleme
gelen arkadaﬂlar› eylem sonras› ikinci eylemde ancak görebiliyoruz. Bu politikam›z olmamal›d›r. Kitlelerden, k›tlelere politikas› benimsenmelidir.Ne yaz›k ki eylem birliklerin akibinde bizle birlikde hareket eden kitlelerin bilgisine baﬂ vurulmuyor, kitlelerle s›cak iliﬂkiler kurulmuyor.
Üstde vurgu yapt›¤›m›z gibi eylem birlikleri yanl›zca sömürücü sisteme kars› duruﬂ de¤ildir. Bu eylem birliklerin önemi ve siyasal politik muhtevas› ve içeri¤ini düﬂürür. Eylem birlikleri siyasal, politik ve idolojinin pratikte yans›mas›d›r. Kitleleri siyasal,örgütsel olarak ileri mucadele biçimlerine haz›rlama ve çekmektir.En önemlisi ise de¤iﬂik ak›mlar›n yan yana sosyal pratik içine girmesidir,
bu k›sa olsa bile anlaml› ve önemlidir.
Eylem birliklerinde ço¤unluk kendi d›ﬂ›nda az›nl›¤a demokrasiyi tan›ma ve
uygulamad›r. Çünkü eylem birlikleri de¤iﬂik önerilerin tavizlerin birliklerin iç içe
geçti¤i geçiçi birliklerdir. Demokrasinin uygulanmas›nda önemli yanl›ﬂ anlay›ﬂlar›n oldu¤unu biliyoruz, örne¤›n kendisinde ayr›lanlarla veya kendisiyle idolojik polimik yürütenlerle eylem birliklerine girmeme tutumlar› ne yaz›k ki halen
devam etmektedir. Bu tav›r devrimin mütefiklerini küçümsemedir. Onlar›n demokrasi anlay›ﬂ› topal ve benmerkeziyetci anlay›ﬂt›r.Ben merkeziyetcilik ben
do¤ruyum benim d›ﬂ›mda her ﬂey yanl›ﬂt›r anlay›ﬂ›dir. Felsefik olarak idalizimdir.
Bizce marxizmin üç saç aya¤› olan s›n›f mucadelesinde devrimci mütefiklerle birlikte yürüme,eylem birliklerde, ortak platformlarda birleﬂeceyimiz güçlerle birleﬂme hareket tarz›na sahibiz, bu demokrasi anlay›ﬂ›m›zla örtüﬂmektedir.
Demokratik devrimdede müfetiklerimizle birlikte yürüyeceyiz, bu kendi ilkelerimizde taviz verme olarak anlaﬂ›lmamal›d›r ilkelerde s›k› tavizsiz, politik tutumlarda esnek olmal›y›z. Malesef bugüne kadar kitle örgütlerin aras›nda eylem birliklerin güçsüz olmas›n›n sebebi ilkeleri politik tutum yerine koyularak, ilkeler
yerine politik tutumlar pazarl›k ediliyor ve tart›ﬂ›l›yor, politikada esnek olunmuyor, ikincisi kitle örgütleri küçümsenme anlay›ﬂlar› vard›r ki bu her iki durumdada yanl›ﬂt›r. Hittler Faﬂizmin Almanyada iktidara gelmesinde kitle örgütleri
kulanmﬂ›t›r. Spor dernekleri en iyi kulan›lan kurumlar olmuﬂtur. Bugün Türkiyede ve Kuzey Kürdistan›nda devletin denetimi alt›nda kurulan sivil örgütlenmeler mevcutdur devlet bunlar› devreye koymaktad›r. Kitle örgütlerin önemini ve
kitle örgütleri aras›nda olan eylem birliklerin önemini vurgulamak için bunlar›
belirtiyoruz. De¤erli arkadaﬂlar, Kitle örgütleri aras›nda eylem birliklerin geliﬂmesi ileri bir boyutlara taﬂ›nmas› bilinciyle hareket ederek , eylem birlikleri
içindede çeliﬂkileri görerek hareket etmeliyiz..

Konfederasyondan... Federasyonlardan

“AD‹L B‹R BARIﬁ VE
D‹REN‹ﬁ ‹Ç‹N”
Uluslararas› Irak Konferans›
Örgütleyicilerinin Sonuç Bildirgesi
2 Ekim 2005 Roma
Roma`da ki uluslararas› toplant›, mücadele, eylem ve dayan›ﬂma için bir f›rsat
oluﬂturdu¤una vurgu yaparak, bu imkanlar›n önümüzdeki dönemde yeni planlarla
devam edece¤ini ortaya koydu.
Bizler Irak halk›na karﬂ› uygulanan akil almaz bask› ve her türden zulmü k›n›yor,
bunun yan› s›ra Avrupa´da demokrasinin temel ö¤elerine ve düﬂünce özgürlü¤üne
karﬂ› yap›lan sald›r›lar› da mahkum ediyoruz.
Chianciano`da konferansa kat›lmak üzere davet edilen ve Abu Graib`de Amerikan iﬂkencesi alt›nda sembolleﬂen Hac› Ali ile Irak toplumunu temsil etmek üzere
alt› üst düzey konferans konuﬂmac›s›na vize verilmemesi, ibret verici bir karard›r.
Bu karar on y›llarca mücadele neticesinde kazan›lan özgürlüklere yap›lan bir kara
lekedir. Bu karar ayn› zamanda ABD’nin Irak´da tutuklad›¤› kurbanlar›n, nas›l ve
hangi i¤renç metotlarla iﬂkenceye zorlad›klar›n›n bir çizelgesidir.
Bizim bütün dayan›ﬂmam›z Hac› Ali ile askeri iﬂgale maruz kalan tüm kurbanlar içindir.
Bu dayan›ﬂmam›z ayn› zamanda, Dünya´y› yönetmek üzere soyunan ABD’nin, bu
sald›rgan projesine ve Emperyalizme karﬂ›, dünya tarihindeki en büyük askeri silahl› sald›r›lara maruz kalan ve bu sald›r›lar karﬂ›s›nda cesurca direniﬂ gösteren
Irak halk› içinde geçerlidir. Onun için bu mücadelenin anlam›, önemi ve hedefi sadece Irakla s›n›rl› kalmayarak, Dünya’daki tüm ezilen halklara paha biçilmez bir örnek
teﬂkil etmektedir.
Bizlerin bu toplant›s›, hiç bir devlet kural›nda bulunmayan ve bu uygulamalarla,
halklar›n›n kültürlerin y›karak, onlar› kr›minalize etmeye yönelik bu vahﬂi sald›r›lara karﬂ› boyun e¤meyen bireylerden oluﬂan ve halklar›n özgürlü¤ü için mücadele
eden bir platformudur.
Bu mücadeleyi somutlaﬂt›rmak için, çal›ﬂma gruplar› oluﬂturuldu ve böylece getirilen önerilerin tümü göz önünde bulundurularak ﬂu sonuca var›ld›; Tüm savaﬂ
karﬂ›t› hareketleri, emperyalizmin siyasi, iktisadi ve kültürel sald›r›lar›na karﬂ›,
halklar›n direniﬂini ve özgürlü¤ünü savunan ve bu mücadelelerle adil ve kal›c› bir
bar›ﬂ› birleﬂtirmek isteyen, uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›n› savunan, ve Amerika’n›n Irak`a zorla dayatma¤a çal›ﬂt›¤› “bar›ﬂ plan›na” ( pax Americana: latince katoliklerin sovundugu bir bar›ﬂ plan›) karﬂ› olan güçleri, hedefe ulaﬂmak için bir araya getirmektir.
Bu toplant›da oluﬂan çal›ﬂma program›, toplant›ya kat›lan uluslararas› delegeler taraf›ndan ﬂu ﬂekilde kaleme al›nd›.
1.Irak direniﬂini Avrupa’da destekleyen a¤›n (oluﬂumun) giderek daha da pekiﬂtirilmesi ve gerekirse bu a¤›n Avrupa çap›nda yay›lmas›n› sa¤lamak. Bu oluﬂum ﬂu

anki durumuyla dahi önemli sonuçlar elde etmiﬂtir. ‹ﬂte bugünkü ﬂartlar, bu duruma daha da elveriﬂli imkanlar sunmakla birlikte, daha güçlü koordinasyonu kolaylaﬂt›rma imkan›na sahip olup, ortak eylemliklerimizin büyümesini daha da olumlu
etkileyebilir. Roma`da bulunan bütün güçler, birincil görev olarak bu ba¤lamda faaliyetlerini sürdüreceklerdir.
2.‹lk etapta Hac› Ali kampanyas›n› sürdürerek, onun Avrupa’ya seyahat edebilme
imkan›n› yaratmakla birlikte, planlad›¤›m›z emperyalist iﬂgalin vahﬂi yüzünü teﬂhir
etme kampanyam›z hedefine ulaﬂs›n. 3000 Askeriyle iﬂgale kat›lan ve Hac› Ali’ye vize
vermeyen ‹talyan Devletine karﬂ› mücadele edilmelidir ve edilmek zorundad›r. ‹ﬂte
bu mücadele sayesinde, üzerinde yaﬂamakta oldu¤umuz k›tam›zda ne kadar demokratik özgürlüklerin var oldu¤u da ortaya ç›kacak ve kan›tlanacakt›r. Bu nedenle bütün demokratlar› özgürlüklerin korunmas› için katk› yapmaya ça¤›r›yoruz. Son dönemlerdeki “anti-terör” yasas› ad› alt›nda uygulanan anti-demokratik sald›r›lar›
durdurmak için, bizlerin acilen, ortaklaﬂa ve çok etkili bir tav›r sergilememiz gerekir.
Bu nedenlerden dolay› varolan bütün güçlerin hiç bir olumsuzlu¤a prim vermeden, vurdum duymazl›ktan vazgeçerek, bütün imkanlar›n› kullanarak seferber olmalar› gerekir.
Medyan›n göz boyamak için ortaya att›¤› „hakl› savaﬂ” yaygaras›n› aç›¤a ç›karmak için, Hac› Ali ile birlikte yap›lacak olan kampanyay› Avrupa’n›n en ücra kösesine kadar yaymal›y›z. Ve bu faaliyetler bizlere bugüne kadar, iﬂgal güçleri taraf›ndan
Irak`ta kaç›r›larak, gözalt›nda kay›p edilen ve bugüne dek izlerine hiç rastlanamayan
Irak Yurtseverler Birli¤inin Sekreteri Abduljabbar Al Kubaysi gibi, kay›plar›nda ak›betinin ne oldu¤una dair imkanlar tan›yacakt›r.
3. Buna paralel olarak daha önceden planlanan ve Irak halk›n›n önde gelen temsilcilerinin de yer alaca¤›, ‹talya’n›n Chianciano ﬂehrinde yap›lmas› düﬂünülen uluslararas› konferans›n önümüzdeki dönemde yap›lmas› için haz›rl›klar›n sürdürülmesi gerekir. Irak halk›n›n önde gelen temsilcilerinin bu konferansa kat›lmalar›, sadece Irak halk›n›n ve kendi istemlerini dile getirmekken ve Irak’ta ki muhalefeti temsilen direniﬂin meﬂruiyetini vurgulamaktan baﬂka, her ﬂeyden önce onlar›n uluslararas› alandaki hakl›l›klar›n› ve siyasi olarak tan›nmalar›n› da
‹ﬂte bu gerçeklerden dolay›, planlanan hedefe ulaﬂabilmek için, Irak halk›n›n
kurtuluﬂ mücadelesine destek sunmak isteyen tüm güçleri birlikte mücadele etmeye ça¤›r›yoruz. Roma`da bulunan uluslararas› delegeler, konferans›n yap›lmas› için
mücadeleyi sürdürecekleri do¤rultusunda ortak bir karara vard›lar. Önümüzdeki
haftalarda ‘Avrupa’n›n çeﬂitli ülkelerindeki bütün imkanlar de¤erlendirilerek-ç›kabilecek zorluklar göz önüne al›nd›¤›ndanKonferans›n ‹talya`da gerçekleﬂtirilebilmesi için daha güçlü bir ﬂekilde çal›ﬂ›lacakt›r ve sonunda da konferans›n yeri ve zaman› karar alt›na al›nacakt›r.
Bu arada üzerinde anlaﬂt›¤›m›z ve bu direniﬂe destek veren uluslararas› bütün
inisiyatiflerin vurgu yapt›¤› gibi, gelecek aylarda konferans›n Almanya’da ve Yunanistan`da yap›lmas› da planlar dahilindedir.
Bununla birlikte sene sonunda ‹talya`da yap›lmas› düﬂünülen bir ulusal protesto eylemini destekleyece¤iz ve bu do¤rultuda insanlar› mobilsize edece¤iz ve bu ayni zamanda savaﬂ karﬂ›t› hareketleri yeniden canland›r›lmas›n›n bir ön denemesi olmakla beraber, Irak´ta ki direniﬂe aç›k ve net destek sunmak ve demokratik haklara yap›lan sald›r›lara karﬂ›da güçlü dürmeyi da gündeme getirecektir.
Irak iﬂgaline ve ABD ile iﬂbirlikçilerinin dayatt›¤› yeni Anayasaya karﬂ› ç›kan Irak
Halk Muhalefetinin giderek büyüyen direniﬂinin gücü, Emperyalist güçlere karﬂ› bizlere büyük umutlar vermektedir. Ve bu umut bu savaﬂa karﬂ› olan, dünyadaki tüm
güçler taraf›ndan sahiplenilmesi gerekir
Bizim bugünkü görevimiz budur.Varolan bu çal›ﬂma plan›,bu anlamda buradaki
aciliyete uygun düﬂmeye gayret eder.
Öyle mücadeleler vard›r ki, tarihe damgas›n› vurur. Bugün gündemde olan ve ilk
etapta sürdürülmesi gereken ve Irak halk› üzerinde sürekli olarak zalimce zulmünü
sürdüren ve Irak halk›n›n omuzlar›nda a¤›r bir yük olarak duran bu bask›n›n bir an
önce sona erdirilmesini sa¤lamakt›r. Bizler elimizde olan bütün imkanlar› kullanarak Irak halk›n›n özgürlü¤ünü ve kendi kaderini tayin hakkini destekleyece¤iz ve emperyalizmin zulümlerini dünyan›n her taraf›ndan bozguna u¤rataca¤›z.
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Konfederasyondan... Federasyonlardan

DERS‹M SPOR’UN SPOR ANLAYIﬁI
Ludwigsburg’da 1995’de kurulan Dersimspor’un spor
anlay›ﬂ›n› bu say›m›zda sizlerle paylaﬂmak için yay›nl›yoruz. Dersimspor’un baﬂkanl›¤›n› yapan Hüseyin Yalç›n gazetemize gelecek say›m›zda faaliyetlerinin son durumunu
ve geliﬂimi üzerine bir reportaj› yer verece¤iz.
AL‹ ﬁAH‹N Ludwigsburg Demokratik Gündem muhabiri

Sporun do¤ru amac› ve Dersim Spor: Dersim Spor, Ludwigsburg ve çevresindeki Dersimli gençler taraf›ndan kuruldu. Baﬂta Almanya olmak üzere Avrupa’n›n
de¤iﬂik merkezlerinde yo¤un say›da Dersimli yaﬂamaktad›r. Art›k önemli bir bölümü Avrupa’da do¤up büyüyen çok say›da gencimiz var. Bunlar bulunduklar›
yerlerde boﬂ zamanlar›n› de¤erlendirmek için kendi aralar›nda çeﬂitli etkinliklerde
bulunuyorlar. Bu etkinliklerden biri de spordur. Gençlerimiz bulunduklar› yerlerde bir nevi mahalle tak›mlar› oluﬂturarak, aralar›na Türkiye’nin di¤er bölgelerinden ve bazan di¤er ülkelerden gençleri de alarak futbol oynuyorlard›. Ludwigsburg ve çevresinde bu ﬂekilde çok say›da grup oluﬂmuﬂtu. Bu gruplardan birkaç tanesi aralar›nda anlaﬂarak Dersim Spor’u kurma çal›ﬂmas›na baﬂlad›. Gençlerimizin
bu giriﬂimi Dersimlilerin s›cak ilgisi ve deste¤iyle karﬂ›laﬂt› ve k›sa sürede kulübümüz kurumlaﬂt›.
Dersim Spor kurumlaﬂt›ktan sonra, gençlerimiz ve hemﬂehrilerimiz kurumlaﬂman›n yararlar›n› somut olarak görmeye baﬂlad›lar. Önce spor alan›nda dikkate
de¤er baﬂar›lar kaydettiler. Gerçekten k›sa sürede bütün olanaks›zl›klara karﬂ›n
gençlerimizin sahip olduklar› sportif yetenekler ortaya ç›kt› ve bu bizleri daha s›k›
ve bilinçli çal›ﬂmaya özendirdi.Ard›ndan, özellikle klübümüzün nas›l bir spor anlay›ﬂ›na dayanmas› gerekti¤i konusunda yürütülen tart›ﬂmalar, gençlerimizin sorunlar›na daha somut biçimde e¤ilmeye ve onlar› irdelemeye yolaçt›. Bu, belki de
elde edilen en önemli kazanç oldu. Sonuçta; bu tart›ﬂmalar Dersimlilerin niteli¤ine uygun biçimde geliﬂti ve bizce do¤ru ve sa¤l›kl› bir spor anlay›ﬂ›n›n benimsenmesiyle sonuçland›.
Sportif etkinliklerle ilgili bir kurumun, sahip oldu¤u spor anlay›ﬂ› çok önemlidir. Çünkü sahip olunan sportif anlay›ﬂ, gençlere hizmet etmek veya onlar› istismar etmek gibi çok somut sonuçlar içermektedir. Bilimsel ve sa¤l›kl› bir spor anlay›ﬂ›na sahip olmayan bir kurumdan, gençlerin fiziki ve manevi sa¤l›¤›na hizmet
gibi sonuçlar beklenemez. Oysa gençler dünyan›n her taraf›nda yeterinden fazla istismar edilmektedir ve gerçekten pek çok tehlikeyle de karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Bilindi¤i gibi pek çok anl› ﬂanl› spor kulübü gençler için son derece zararl› sektörlerin tuza¤› durumundad›r. Sporu sanayileﬂtiren, kar ve kazanç güdüsüyle hareket eden,
gençleri bu korkunç istismar sanayisinin aleti haline getiren, onlar› futbol sanayisisnin al›n›p-sat›lan meta› haline dönüﬂtüren bir kurumdan veya kurumlardan
gençler lehine bir yarar umulamaz. Daha da ötesi belirli tehlikeler sözkonusudur
ve gençlerimizi onlardan korumak gerekiyor. Kolayca anlaﬂ›labilir ki, sporun iki
niteli¤i, yani genellikle gençler taraf›ndan yap›l›yor olmas› ve bu gençlerin genellikle sa¤l›kl› ve sportmen oluﬂlar›, onlara olan ilgiyi ve istismar› kolaylaﬂt›r›yor. Bu
niteliklere sahip gençlerden sadece bilinçli olanlar istismarlardan korunabiliyor.
Halbuki baﬂlang›çta gençlerin ancak çok küçük bir bölümü bu bilince sahiptir.
Böylece do¤ru ve sa¤l›kl› bir spor anlay›ﬂ›na sahip kurumlar›n etkisi belirleyici duruma gelmektedir.
Kuﬂkusuz, Türkiye ile k›yasland›¤› zaman Federal Almanya, gençlerin bedensel sa¤l›¤›, yani sportif etkinlikler için daha elveriﬂli koﬂullar sunmaktad›r. Sportif
etkinlikler için oldukça geniﬂ olanaklar vard›r. Çok say›da yüzme havuzu, spor
tehsisleri mevcuttur. Fakat gençlerin çeﬂitli tehlikelerden korumaya dönük bilincin ayn› ölçüde yeterli olmad›¤›n› düﬂünüyoruz ve bu baz› somut verilerle gerçek
bir durumdur. En az›ndan d›ﬂardan gelen gençler için aç›kça ortaya ç›kan bu yetersizlik incelenmeye de¤er bir konudur ve gerçektir. Sadece kulübümüzün etkinlik gösterdi¤i kentimizdeki olumsuz foto¤raf, san›r›z bu konuda yeterli bir ölçü say›labilir. Ludwigsbug ve çevresinde, gençleri istismar eden sektörlerin denetimsiz
etkinlikleri uyuﬂturucudan daha baﬂka say›s›z kötü al›ﬂkanl›klar›n yayg›nl›¤› ve
bunlar›n tuza¤›na düﬂen çok say›da gencin durumu bunu göstermektedir. Bu konuda ç›kan haberler ve yay›mlanan istatistikler gerçekten dehﬂet vericidir! Dersim
Spor’un en önemli amaçlar›ndan biri, gençlerimizi bu tür tehlikelerden korumakt›r.

ri, zengin bitki örtüsü ve yaban›l hayat›yla ünlü bu bölge ayn› zamanda kendi yaban›l do¤as›yla ters biçimde modern, ça¤daﬂ insanlar›n yaﬂad›¤› bir yerdir. Bölgede do¤ru düzgün bir yüksek okul bulanmamas›na ve yönetimin olumsuz önyarg›l› yaklaﬂ›m›na karﬂ›n ülke okur-yazar oran›, sosyal kültürlenme kapasitesi ve ülkenin çok yönlü entelektüel hayat›na katk›s› en yüksek yerlerden biridir. Bölgede
do¤ru dürüst bir spor tehsisi bulunmamas›na karﬂ›n spor alanlar›nda da geri kalmad›.Çünkü bölge insanlar› yaﬂad›klar› do¤al ortam›n etkisiyle, do¤al olarak atletik yap›l›, sportmen özellikler taﬂ›rlar. Gerçi futbol ve di¤er top sporlar› Dersimlilerin hayat›nda çok eski de¤il. Onlar eskiden kendi geleneksel sporlar›yla iﬂtigal
ederlerdi. Bunlar›n ço¤u a¤aç ve taﬂ nesnelerine dayal› oyun ve sporlard›. Cirit,
disk, gülle, gonce, ç›rre, çelle-çüye, kayak, atlama, t›rmanma, yüzme vs. gibi sporlard›. Yak›n zamana kadar gruplar halinde at s›rt›nda m›zrak oyunu da oval›k bölgelerde ve yaylalarda oynan›rm›ﬂ. Fakat bunun yöreye ait oldu¤unu sanm›yoruz.
Bir savaﬂ oyunu olan bu spora yak›n zamanda hiç tan›k olunmad› ve günümüzde
bölgenin hiç yerinde oynanm›yor.
Bu sporlar›n bir bölümü daha çok köy, yayla ve kasabalarda olmak üzere hala
rutin olarak sürdürülmektedir. Bu ata sporlar›n›n yan› s›ra dünyada yayg›n olarak
oynanan pek çok bölge d›ﬂ› sporlar da Dersimlilerin hayat›na 40-50 y›ldan beridir girmiﬂ bulunuyor. Bütün top sporlar›, atletizm, jimnastik, atlama, yüzme, boru-hlat-halka sporlar›, gülle, disk, kayak, da¤c›l›k, güreﬂ gibi hemen hemen her
dalda, baﬂta okullarda olmak üzere sportif etkinlikler gösteriliyor ve önemli say›da yetkin sporcular yetiﬂiyor.
Bu k›sa anlat›mdan sonra spor anlay›ﬂ›m›za geçebiliriz.Dersim Spor’un spordan önce sportif alg›lama anlay›ﬂ› üzerinde durmak bu yüzden san›r›z birz daha
fazla önem taﬂ›yor. Dersimliler günümüzde belirli bir yayg›nl›¤a sahip baz› spor
türlerini benimsemiyorlar. Örne¤in boks, king-boks, karate, judo gibi dövüﬂ sporlar›n› sevmezler. Kuﬂkusuz bu spor dallar›na yönelmiﬂ az say›da Dersimli genç yok
de¤il, fakat bunlar Dersimlilerce, genellikle sportif duygular› kavga ve para h›rs›
do¤rultusunda yozlaﬂm›ﬂ kimseler olarak alg›lan›r. Sporda centilmenlik ve dostlu¤un önde tutulmas›, gençlerin fiziki sa¤l›¤› ve insanlarla do¤ru diyalo¤un öngörülmesi kulübümüzün en öenmli ilkesidir. Bu ilkemiz Dersimlilerin spora yaklaﬂ›m›na da uygundur. ‹lginçtir ki, Dersimlilerin en s›radan insan›n›n spora yaklaﬂ›m› böyledir.Bunun temelini, dili, dini, rengi ve bölgesi ne olursa olsun kardeﬂlik ve dostluk oluﬂturur. Bu durum, bölgenin tarihsel süreç içinde yaﬂad›¤› pek
çok ac›-tatl› olaydan kaynaklan›yor olabilir ve ona böylece enteryasyonalist bar›ﬂç› bir özellik kazand›rm›ﬂ. Tarih maceralar›n›, savaﬂlar›n, göç ve demografik hareket dalgalar›n›n tak›l›p s›¤›nd›¤›, konuk oldu¤u, kimi zaman mekan tuttu¤u,
halklar›n kötü günler yaﬂam›ﬂ topluluklar›yla tan›ﬂ›kl›k göstermiﬂ ve böyle çok say›da olaya tan›k olmuﬂ bu bölgede böyle özel bir kültür oluﬂmuﬂtur.
Dersim Spor, Dersimlilerin yukar›da aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z kültürel özüne
dayanan spor anlay›ﬂ›n›n ça¤daﬂ bir yorumunu ifade eden tutumunu biz kendimize rehper edinerek, ayn› zamanda ça¤daﬂ sporun da uymas› gereken ilkeler olarak ﬂöyle özetliyoruz:
 Sporda, bedeni ve ruhsal sa¤l›k amac›na dayanmak.
 Bu amaç nedeniyle her türlü sporu de¤il, sporda seçici olmak, nesnesi (spor
aleti) insan olan sporlar› tercih etmemek.
 Sportif etkinlikleri, insanlar aras›nda bar›ﬂç›l, dostane ve iyi iliﬂkilerin kurulmas›, tan›ﬂma ve yeteneklerin karﬂ›l›kl› olarak sergilenmesi esas›na dayand›rmak.
 Bu aç›dan sa¤l›¤a ve ayn› zamanda dostlu¤a ayk›r› dövüﬂ sporlar› ve geleneksel kültürlerin düﬂmanl›k ve savaﬂ an›lar›na dayal› sporlar ile her türlü sportif
etkinliklerde sporun politik veya baﬂka amaçlara alet edilmesini red etmek.
 Sporu sanayileﬂtirmeyi, kar ve kazanç amac›na dönüﬂtürmeyi, sporcunun al›n›p-sat›lan emtia haline getirilmesini rededen ve bunu sporda yozlaﬂma sayan
bilinçli ve sorumlu bir spor kurumu olmak.
 Sportif etkinlikleri belli bir elit sporcuya de¤il, her cins ve yaﬂ grubundan insana yönelik kitlesel bir etkinlik olarak düﬂünülmek, bu yüzden olanaklar ölçüsünde spor etkinliklerini çeﬂitlendirilmek. Çünkü bütün insanlar›n fiziki ve
rahsal sa¤l›¤a ihtiyac› vard›r.

Sportif etkinlikler, yaln›zca fiziki ve bedensel dinamizm ve iyileﬂtirmeyi amaçlamaz,
ayr›ca ruhsal iyileﬂtirme ve sosyal etkinli¤in de bir biçimidirler. Bu yüzden
Bu konuya geçmeden önce “Dersim”in ne demek oldu¤unu k›saca de¤inelim.
ça¤daﬂ,
modern ve bilinçli insanlar›n sportif etkinlikleri, genel insanal eylemin bir
Kuﬂkusuz Dersimliler ve di¤er bölgelerden yurttaﬂlar›m›z için de¤il, ama bizi
ilgiyle izleyen Alman ve di¤er ülkelerden Ludwigsburg’lu hemﬂehrilerimiz için bir parças› olarak yürütülür ve yürütülmelidir.
aç›klama yapmak ve“Dersim”in ne demek oldu¤unu k›saca tan›tmak gerekmekteSportif Etkinliklerde seçicilik ve do¤ru tercihler: Bedeni ve fiziki sa¤l›k ile yadir.
rarl›
sosyal kayg›lar›n bileﬂimine dayan›r. Spor türlerinde ilk do¤ru tercihler, spor
“Dersim” sözcü¤ü Türkiye’de hayli popülerdir, fakat pek çok Avrupal› insan
“Dersim” ad›yla çok karﬂ›laﬂmakla birlikte onun ne demek oldu¤unu bilmez. nesnesi (yani aleti) insan ve di¤er canl›lar olmayan sporlard›r. Futbolun nesnesi
Çünkü haritalarda böyle bir yer ismi yoktur. Yerel dilde “Gümüﬂ Kap›” anlam›na top’tur. Ancak profesyonel bir “meslek” ve sanayiye dönüﬂme e¤ilimi sapt›r›c› bir
gelen “Dersim” ad›, altm›ﬂ küsür y›l önce Mustafa Kemal’in önerisiyle ç›kar›lan etki yapmaktad›r. Bu yüzden sadece futbola dayal› bir kulüp olmayaca¤›z. Di¤er
özel bir yasa ile “Tunceli” diye de¤iﬂtirildi. “Buna karﬂ›n yaln›zca Almanya’da çok daha yararl›, farkl› cinslerin etkinli¤ine olanak veren sporlar› da örgütlemek istisay›da “Dersim Spor” veya yine ayn› bölgeye ait “Munzur Spor” adlar› s›k s›k du- yoruz.
Elbette sportif etkinliklerin do¤ru amac› ve bu amaca uygun ilkelerin belirlenyulmaktad›r. Nerdeyse her yerde bu adlar› taﬂ›yan spor kulüpleri ve gençlik grupmesi
tek baﬂ›na yeterli de¤ildir. Yeterli olmad›¤› da ﬂu ana kadar karﬂ›laﬂt›¤›m›z
lar› vard›r. Çünkü Dersimliler her tarafta ve tarih sayfalar› içinde bu adla biliniyorlar ve bu adlara duygusal bir ba¤l›l›¤› ve özel bir sevgisi vard›r. Adeta içgüdüsel güçlüklerden bellidir. Do¤ru ve yararl› sportif etkinlikler kaç›n›lmaz olarak baz›
olarak kendi geçmiﬂleriyle ba¤lant›lar›n› bu sözcükler arac›l›¤›yla korumak ve sür- koﬂullara ba¤l› olmaktad›r. Tehsis ve spor alanlar› bu olanaklar›n baﬂ›nda gelir.Herﬂeyden önce kulübümüz hala do¤ru dürüst bir mekana sahip de¤ildir. Oydürmek istiyorlar.
Neden mi? Çünkü o adlar Dersimlileri, Sümer, Akad, Babil, Med, Hitit,Qu- sa spor etkinlikleri çeﬂitlendirebilmek hiç de¤ilse asgari ve özgün bir anlay›ﬂla tehti, Urartu ve daha pek çok Mezapotamya ve Anadolu uygarl›klar›na götürüyor ve sis edilmiﬂ belli bir spor alan ve olanaklar›na sahip olmay› gerektiriyor. Bir spor
onurland›r›yor. Gerçekten “Dersim” denilen bölgedeki say›s›z, da¤, tepe, göl, p›- kulübünün kendi taraftarlar›yla iliﬂkisi sadece spor etkinli¤i s›ras›ndaki seyire danar, vadi ve akarsu efsane konusudur ve bu mitolojik hat›ralar yaﬂayan bir etki gös- yan›rsa, bir yabanc›laﬂma ve yozlaﬂma kaç›n›lmaz olarak baﬂgösterebilir. Kald›ki
teriyor. Örne¤in “Munzur” sözcü¤ü say›s›z efsane konusu olan do¤a harikas› bir kal›c› olmak ve gerçek anlamda kurumlaﬂabilmek için de bir yere, asgari hizmet›rma¤›n ad›d›r ve çok eski bir sözcüktür. “Dersim”, “Munzur” sözcü¤üne k›yasla leri olanakl› k›lan bir mekana sahip olmak gerekiyor. ﬁu aﬂamada sadece futbol etdaha geç kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ. Bu sözcü¤ün yöre insan› üzerindeki etkisi, asl›n- kinli¤i gösterebiliyoruz ve bu da sadece erkek-gençlere dönük kalmaktad›r. Halda yak›n zamanlar›n kötü an›lar›na karﬂ› bir tepkiye de dayanmaktad›r. Çünkü buki sportif etkinliklerin sadece erkeklere dönük kalmas›, en az›ndan yar› yar›ya
“Dersim” sözcü¤ü, yirminci yüzyülda yaﬂanan büyük k›y›mlardan biriyle özdeﬂmiﬂ bir eksikliktir. Bu durum ayr›ca yaﬂ s›n›r›n› da belli bir katagoride s›n›rlamaktad›r
bir sözcüktür. S›rf kendi varl¤›na sayg› iste¤ine dayanan tepki üzerinde hiç politi- ki, böylece insanlar›m›z›n ancak çok küçük bir bölümüne dönük bir etkinlikle s›kayla ilgili olmayan en s›radan Dersimliler bile bu sözcü¤e ba¤l›l›k gösteriyor ve n›rl› kald›¤›m›z anlam›na gelir. Bu durumu aﬂmal›y›z. Etkinliklerimizin çap›n› gesahiplenmekten gurur duyuyorlar. Halk taraf›ndan “Dersim”, bu her türlü yok et- niﬂletecek olanaklar yaratmal›y›z. Spor etkinliklerimizi bilinçli k›lmak, sporcular›meye karﬂ› bir direniﬂin ad› olarak ta alg›lan›yor.Ço¤u ilgisiszlikten ve bir ölçüde m›z› kulübümüzün ça¤daﬂ anlay›ﬂ›na uygun bir atmosferde olgunlaﬂt›rmak için
de kasti tahribat sonucu yok olan pek çok tarih iz ve kal›t›n yan›s›ra, eﬂsiz do¤as› ilk elde elveriﬂli bir yer edinmek gerekiyor. Ki gençlerimiz sadece spordan spora
ile bakir kalm›ﬂ dünyan›n az yerlerinden biridir Dersim. Nadide bitki ve yaban›l de¤il boﬂ zamanlar›n›n önemli bie bölümünü bir arada geçirebilsinler ve “e¤lenhayvan türleri orada hala tutunabiliyorlar. Görme ﬂans›na sahip olup ta kim sev- me” aray›ﬂ›yla yanl›ﬂ yerleri denemek zorunda kalmas›nlar. Gerçekten spor etkinmez ki Dersim’i! Dünyan›n her yerinde hemﬂehrilik temeline dayal› olarak olu- liklerini, kurum içi sosyal ve kültürel etkinliklerle tamamlamaya elveriﬂli bir meﬂan spor kulüpleri kendi orjinal adlar›n› tercih ederler. K›sacas› bizim hemﬂehrilik kan›m›z oldu¤u taktirde, pek çok iyi amac› daha kolay baﬂarabiliriz. Bunun için
uygun bir yer ar›yoruz. ﬁu anda geçici olarak kardeﬂ bir derne¤in sundu¤u olanakortak ad›m›z da Dersim’dir ve onu kulland›k.
Türkiye’nin do¤usunda yer alan Dersim ezici ço¤unlu¤u yöre halk›n›n “K›r- lardan yararlan›yoruz. Bizlere bu konuda katk›da bulunmak isteyen tüm hemﬂehmancki” dedi¤i bir dili konuﬂan farkl› etnik özelli¤e sahip bölgenin bat›s›nda yer rilerimizin ve dostlar›m›z›n ilgisini bekliyoruz. Dersim Sporu, Dersimlilere yak›al›yor.. Anadolu’nun “çat›s›” diyebilece¤imiz yüksek da¤lar›, derin akarsu vadile- ﬂ›r bir spor kuruma dönüﬂtürmek için gelin el ele verelim.

DERS‹M SPOR’UN SPOR ANLAYIﬁI NED‹R?

KIZILDER‹L‹LER
VE ZENC‹LER
(Manhatten’dan, New Orleans’a)
CAFER AYDIN

“Görünenle, gerçek bir olsayd›, bilime gerek kalmazd›.”
Karl Marx.

Bering Bo¤az›’n›n donmas›yla Asya’dan baﬂlayan, Güney ve kuzey Amerika’ya
uzanan uzun yolculuk, uçsuz bucaks›z topraklarda özgürce yeni bir yaﬂam›n
baﬂlang›c› oluyordu. Inka, Maya, Aztek uygarl›klar› kuruluyordu.
Kendilerini “Mongoloidler” topraklar›n› da tanr›lar›n›n ad› olan “Manitu” diye adland›rmaktayd›lar.
11 Eylül sald›r›s› olup Manhatten’da Amerikan imparatorlu¤unun simgesi
Ziggurat ve yüksek Aztek tap›naklar›n› and›ran ‹kiz Kuleler (World Trade Center)
devrildi¤inde, tarih denilen insan yüre¤inin ac› sayfalar›n› kar›ﬂt›rmak zorunluluk oluyor.”
Kafatas› avc›lar› ve deri yüzücü, vahﬂi kovboylar, o topraklar›n bar›ﬂç›, özgürlü¤üne düﬂkün asi insanlar›n› katliamdan geçiriyor, topraklar›na el koyuyorlard›.
Manhatten çitlerle çevrilip, K›z›lderililer d›ﬂar› at›ld›¤›nda bir K›z›lderili
(Mongoloid) büyü¤ü ﬂöyle diyor: “Birgün gelecek Mana-Hatte baﬂ›n›za y›k›lacak.”
Sonradan Manhatten’e çevrilen ve K›z›lderili dilinde Anavatan anlam›na gelen Mana-Hatte, gerçektende birkaç yüzy›llar sonras›nda, Amerika’n›n sahte imparatorlu¤u gibi, baﬂlar›na y›k›l›yordu.
Hegel “tarih tekerrürden ibarettir” diyordu. Evet ama birincisinde trajedi,
ikincisinde komedi olarak.” diye tamaml›yordu Marx.
New Orleans katliam›n›n film karelerinde hep zenci simalar gözüme tak›l›p
durmakta. ‹nsan bir an kendini Afrika’da zannediyor. Hay›r, görüntüler Afrika’ya
ait de¤il aksine üçüncü dünya ülkesi Jimmy Carter’in global dünya dedi¤i Amerika’ya ait.
‹nsan haklar› savunucu Jesse Jackson NBC’de bir televizyon program›nda
New-Orleans’ta yaﬂananlar, bana 246 y›l önce Amerika’ya indirilen, köle gemisini hat›rlat›yor” diyordu. Gerçekten de New-Orleans’da yaﬂananlar bir utanç tablosu.
Haftalarca önce gelece¤i bilinen do¤al afetin, insan güvenli¤i alan›nda, önlemi al›nmam›ﬂ ve yaﬂanan durum, yaﬂayan bir kiﬂi taraf›ndan ﬂöyle ifade edilmiﬂti. “‹lk gün yaﬂanan gerçekten do¤al afetti, ama ikinci gün ve sonras›nda yaﬂananlar insan›n kendi afetidir.”
Ne diyordu Kenya’da Daily Nation Gazetesi, “Resimler, tarif edilemeyecek derecede yoksul, yard›ma muhtaç siyahlar, çok rahat küçük bir Afrika ülkesi oluﬂturabilirler.”
Peki New-Orleans’da sadece zengiler mi oturuyor? Tabiki, hay›r. Fakat Zencilerin % 90’› yoksul. Ço¤unun b›rak›n arabalar› olmas›n›, oradan uzaklaﬂabilmek
için otobüs paralar› bile yok. Ölen ya da oradan ç›kamayan az miktardaki (zencilere oranla) beyazda kapitalist-emperyalist eﬂitsiz geliﬂme yasalar›n›n, iﬂçilerin yoksullaﬂma teorisinin kurban› olanlar.
Linç operasyonunun tarihinde Virginia’dan sonra, New-Orleans’ta, tecrübeli
bir bölge; yani yaﬂananlar daha öncede yaﬂanm›ﬂt›.
Bak›n; 26 Haziran 1919’da New-Orleans States gazetesi, ilk sayfas›n› boydan
boya kaplayan ve 13 cm. yüksekli¤inde harflerden oluﬂan bir manﬂetinde ﬂöyle
diyordu: “Bugün bir zenci 3.000 yurttaﬂ taraf›ndan yak›lacak. Ayn› gün yay›mlanan Jackson Daily News gazetesinin ilk sayfas›n›n ilk iki sütununda büyük harflerle ﬂunlar yaz›lm›ﬂt›: “Zenci J.H. bugün ö¤leden sonra saat 5’te kitle taraf›ndan
yak›lacak.” Gazete sadece tüm halk›m›z davetlidir, demeyi unutmuﬂtu.
Biliyorsunuz linç çözcü¤ü Virginia’da bir toprak a¤as›, plantasyon sahibi,
yarg›ç Lynch’in isminden gelmektedir. Ku Klux Klan, ›rkç› törenlerine temel teﬂkil eden, linç törenlerinin timsah gözyaﬂl› sözcüsü ve belleksizleﬂtirme engizisyonlar›n›n baﬂkan› Bush’tur.
Azbuçuk tarih bilgisi olanlar Bush’un tecrübelerini Teksas valisiyken kazand›¤›n› “Felsefi Linç referanslar›n› baba Bush’tan ve Ku Klux Klan, törenlerinin rubailerinden ald›¤›n› bilir.
Tsunami afetinde 48 saatte ulaﬂt›r›lan yard›ma çok geç diyen Bush, haftalard›r k›l›n› k›p›rdatm›yor. New-Orleans Belediye Baﬂkan› Ray Nagin “kald›r k›ç›n›
insanlar› güvenli yerlere götür” derken, Bush özel çiftli¤inde Gitar çalmaya devam ediyordu. Rap star boﬂuna “zencilerin Bush için fazla önemi yok” dememiﬂti.
“Roma yanarken Neron seslileri oynuyordu. New-Orleans batarken de Bush
gitar çal›yordu.” (Welt am Sonntag)
Bush gitar›yla beraber, bütün yönetim üstüne düﬂeni yap›yor. Amerika bütün yap›lanlarla gurur duyabilir” dedi¤i esnada Ray Nagin 10.000 ölüden bahsediyor Jefferson ﬂehrinin baﬂkan› Aaron Broussard, kameralar karﬂ›s›nda ç›¤l›klarla ve a¤lamakl› Bush’a “lanet olsun, kapa çeneni ve yard›m için insan yolla”
diye hayk›r›yordu.
Yard›m gelmiyor, Missisipi’nin Louisane’nin, New-Orleans’›n üçte biri Irak’ta.
Yüz y›ld›r parmaklar›n› göstererek “I want You (seni istiyorum)” diyen Sam amcaya yard›m elini uzatan yine bombalanan Afganistan’›n çocuklar› oluyor. (60
bin Dolar), yok etmek istedi¤i ‹ran’›n yard›m talebi, y›llard›r ambargo uygulanan
Castro Küba’s›n›n yard›m teklifi, Tayland’›n 60 doktor ve bir gemi pirinç göndermek istemesi, üçüncü dünya ülkesi yoksul Bangladeﬂ’in 1 milyon Dolar yard›m
önerisi, Büyük Amerika’n›n karizmas›n› alt-üst ediyordu.
Bu yard›mlar dururken Amerika ilk elden ‹sviçre’den yard›m istiyor. Tabiki
yüzüklerin efendisi büyük Amerika nas›l olurda yard›m dilenir.
Gerçektende bütün Amerikal›lar ve dünya halklar›n›n büyük düﬂlerinin ortak
bir hedefi vard›. Mit ﬂöyle diyordu: “herkes tabak y›kay›c›l›k kariyerinden baﬂkan olmaya kadar gidebilir” fakat pratikte ﬂimdiye kadar bunu baﬂaran yoktur.
Irak savaﬂ›yla fena halde darbe alan “süper güç” Amerika bat›yor, batarken
de dünya halklar›n› aldatan sahte global-özgürlükçü-eﬂitlikçi yalan› da bir balon
gibi patl›yor, tüm pislikler pandora kutusu Amerika’dan d›ﬂar› savruluyordu.
Umut yine kafeste, yine ezilenlerin ç›¤l›¤›nda tabiiki.
Martin Luther King’in “benim bir düﬂüm var” dedi¤i halk›n›n kardeﬂlik özleminin (zenci-beyaz), Naz›m›n inci diﬂli kardeﬂi, Paul Robeson’un renk kardeﬂlerinin ve motorlar› maviliklere sürece¤iz dedi¤i çocuklar›n ac›s› yüre¤imize saplan›yor.
Vikingler’in Vinland’i, Kristof Colomb’un San Salvador’u, Colomb’un vahﬂi
katliam›ndan sonra tarihe geçecek yeni bir katliama (linçe) daha sahne oldu.
Bu bize emperyalistlerin Mao’nun de¤imiyle “ka¤›ttan kaplan” oldu¤unu özgürlük-eﬂitlik-demokrasi söylemlerinin, ne kadar yalan oldu¤unu bir kez daha
gösterdi.
Öyleyse, hareket et, hareket edebilmek için bilinçlen, davranmaya cüret et.

B‹L‹NÇ, ÖZGÜRLÜK ARAYIﬁINDA,
ÖZGÜRLÜK HALK SAVAﬁINDA, HALK SAVAﬁI ALANLARDA
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Kad›n

Demokratik Kadın
Hareketi

Dizi
Yaz›

Kad›nlar üzerine -IIÖzel mülkiyet toplumlar›nda kad›n sorununa, iliﬂkin geçen say›da öz olarak ortaya koymaya çal›ﬂt›¤›m›z gibi özel
mülkiyet u¤rad›¤› her nitel de¤iﬂme parelel, kad›n›n durumda nitel bir de¤iﬂime u¤ram›ﬂt›r. Özünde ise özel mülkiyetten
kaynakl› tüm sorunlarda oldu¤u gibi kad›n sorunundada özünü(bask›, sömürü)hep korumuﬂtur. Ne varki bugün var›lm›ﬂ
olan nokta, insanl›¤›n geliﬂiminden ziyade emperyalistlerin
sömürü, talan ve savaﬂlar›na hizmet etmektedir. Bu do¤rult›da tüm toplumlar yara al›rken en a¤›r›n›da dünyan›n neresinde ve hangi toplumsal koﬂulda olursa olsun kad›nlar almaktad›r.
Burjuvazi feodal s›n›flar› devirip kendisini iktidara yerleﬂtirirken, öngünlerinde adalet, eﬂitlik ve özgürlük sloganlar›yla
y›¤›nlar› derebeylerine karﬂ› ayakland›r›rken kendisi iktidar›
ald›¤›nda bu sloganlar›n› unuttu. Çünkü, bu sloganlar y›¤›nlar
için de¤il, aksine derebeyler karﬂ›s›nda iktidar olma zorunlu¤unun bir gereksinimiydi.
‘Burjuva demokratik devrimlerinin’ ileri ödemleri’ halklara, ortaça¤›n ay›cal›klar›ndan kad›n›n hak eﬂitli¤inden, ﬂu veya bu dinin ar›cal›klar›ndan(. . . . . ) milliyetlerin eﬂit halklara
sahip olmas›ndan, insanl›¤› kurtaracaklar›na söz vermiﬂlerdi.
Bu sözü verdiler ama bu sözü tutmad›lar. Tutamazlard›da.
Çünkü ‘kutsal özel mülkiyet’e sayg› buna engel oluyordu. Aç›kças› özel mülkiyetin nitel dönüﬂümünün temsilcileri yeni s›n›fla, insanl›¤›n gerçek ihtiyaçlar›n› dinlendirirken, ‹ktidara yer-

leﬂtikten sonra bu sözleri has›ralt› edemediler, edemezdilerde. Fakat bu sloganlar› gerçek anlamlar›ndan kopartarak tamam›zla kendi ç›karlar› do¤rultusunda ﬂekilendirmiﬂtir.
1649’dan(1300 ‹ngiltere) bu yana burluvazi eﬂit hak ve özgürlüklerden hareketle tüm politikalar›n› hayata geçirmekte. Ne
varki bugün demokrasi onlar için savaﬂ arac› haline dönüﬂtürülmüﬂ vaziyete. Ortado¤uda ABD'nin ›raka girip demokrasi
götüme yalan›n›n alt›ndan ç›ka ç›ka petrol yataklar›n› istedi¤i
gibi kendi depolar›nataﬂ›mas›ndan baﬂka birﬂey ç›kmam›ﬂt›r.
Yaﬂad›¤›m›z Avrupan›n bu duruma çanak tutmas› yapmamas›
ABD'nin bu yapt›¤›na karﬂ› olmas›ndan de¤il, istedi¤i pay› al›p
almamas›yla ilintili bir durumdur.
Demokrasinin en çok dillerinden düﬂürmedi¤i dönem ne
yaz›ki emperyalizmin projelerinin hayat bulmas›n›n zemini olmuﬂ durumda. Çal›ﬂan y›¤›nlar içinde, kad›nlar içinde farkl›
bir durumda de¤ildir. ‹ﬂçinin eﬂit hak ve özgürlü¤ü, asla eme¤i üzerinde belirleyici de¤ildir. Belirleyici olan pazardaki iﬂgücünün fiyat›d›r. Bu minvalde iﬂçi eme¤ini ancak kime sataca¤›na, kendisini kimin sömürece¤ine karar verme zorunlu¤unun d›ﬂ›nda bir hak› yoktur. Kad›n içinse durum dahada
a¤›rlaﬂt›r›lmakdad›r. Kapitalizimle birlikte ucuz iﬂgücü olarak
(ucuz çünkü kad›n) fabrikalara y›¤›l›rken, bütün ev iﬂleri çocuk bak›m›, erke¤e hizmet, s›rtlar›ndan hiç inmeyen yükler
olarak kald›. Fakat burjuvazi eﬂit hak ve özgürlükleri öyle bir
ﬂekilendirdiki, kad›n içinde bulundu¤u durumu kavramaktan

Avrupa Demokratik Kad›n
Hareketi Giriﬂimi Oluﬂtu!
Ezen ve ezilenler, aras›nda süren s›n›f mücadelesinde yerini alan kad›nlar
tarihe bir imza daha att›lar.
ADHK(Avrupa Demokratik Haklar
Konfederasyonu)’nun karar alt›na ald›¤›
ve bizzat konsey üyesi Berna Ünsal Sayg›l› taraf›ndan Avrupa Demokrat›k Kad›n
Hareketinin kurulmas› faaliyetli baﬂlam›ﬂt›. Bu faaliyetler Berna Ünsal Sayg›l›n›n ﬂehit düﬂmesinden sonra daha da
büyük bir ivme kazand›. Bu karar do¤rultusunda, 15 Ekim 2005 tarihinde Almanya’n›n Frankfurt kentinde 65 kad›nla gerçekleﬂen bir toplant› gerçekleﬂtirildi.
Toplant›ya baﬂlamadan önce özgürlük ve demokrasi mücadelesinde ﬂehit
düﬂen devrimciler an›s›na baﬂta enternasyonalizmin simgesi olan Barbara Ana
Kistler olmak üzere, 17 Haziranda Mercanda ölümsüzleﬂen 17 karanfiller için
bir dakikal›k sayg› duruﬂu yap›ld›. Aç›l›ﬂ
konuﬂmas›nda, Demokratik Kad›n hareketinin kurulmas› noktas›nda bizzat kendisinin eme¤i geçen Berna Ünsal Sayg›l›’
n›n devamc›s› olunca¤›na vurgu yap›lm›ﬂt›r.
Toplant›da Avrupan›n çeﬂitli ülkelerinden gelen kad›nlar gün be gün yaﬂad›klar› sorunlar› dile getirirken, kad›n›n

kurtuluﬂ ve özgürlük mücadeles›n›n tek
tek bireylerle degil, ancak ve ancak örgütlü bir ﬂekilde olabileceginin de alt›n›
çizmiﬂ, bunu iki ok ﬂeklinde ele alm›ﬂt›r.
Bu oklar›n mücadelenin sürdürülmesi iç›n gerekli araçlar oldu¤unu belirten
kad›nlar, oklardan birini, düﬂman› olduklar› sisteme, diger oku ise bu sistemi
evlere taﬂ›yan karﬂ› cinsteki arkadaﬂlara atmalar› gerekti¤i konusunda hem fi-

kir olmuﬂlard›r.
Kad›n sorununun, ata erkil sistemin
do¤uﬂuyla baﬂlad›g›n› belirten kad›nlar,
ayn› zamanda mücadeleninde bu do¤uﬂla birlikte baﬂlad›g›n› anlat›rken, yaratmak istedikleri Kad›n Hareketinin kesinlikle demokratik ve ba¤›ms›z olmas› gerekti¤ini defalarca dile getirmiﬂ ve aksi
halde böyle bir hareketin kad›n›n kurtuluﬂ mücadelesine öncülük yapamayaca¤›n›da belirtmiﬂi›r.Ayr› b›r tart›ﬂma noktas› ise (ADKH)’ n›n, ADHK(Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)’ nuna
ba¤lan›p, ba¤lanmamas› noktas›nda idi.
Bu konuda hem fikir olmayan kad›nlar,
bu sorunun Kurultaya ertelenmesinin ve
kurultayda tart›ﬂ›lmas›n›n do¤ru bulup
karar alt›na ald›lar.
Canl› geçen toplant›n›n son gündem
maddelerinden biri olan giriﬂim komitesi, kendilerini öneren 18 Kad›n taraf›ndan oluﬂturulmuﬂtur. Toplant›da al›nan
kararlar ise, yap›lmas› düﬂünülen kurultaydan sonra halk›m›za bildirilecektir.
A.DKH- G kurulmas›nda, toplant›da
bulunan ve özgül durumlar›ndan dolay›
toplant›ya kat›lmayan tüm kad›nlar›n
eme¤› geçmiﬂtir.
Avrupa Demokratik Kad›n HareketiGiriﬂim Komitesi
17 Ekim 2005

daha bir uya¤a f›rlat›ld›. Bu f›rlatn›ﬂl›kta kad›n›n özgürlük ve
eﬂitlik anlay›ﬂ› pazara andeksli ekonomiyle bo¤uldu. Ekonomﬂk imkanlar›n belirledi¤i (yasalar asla gerçek belirleyici
de¤ildir) eﬂitlikler ve özgürlükler, kad›n›n kiminle evlenece¤i,
nas›l bir yaﬂam kuraca¤› vb. vb.. tüm konularda belirleyici olmuﬂtur. Ekonomik eﬂitsizlikler üzerine kurulu kapitalizimde
özgürlükler ve eﬂitsizl›kler t›pk› bir bireyin içinde bulundu¤u
ekonomik eﬂitsizlikler gbi eﬂitsizlikler özgürlü¤ünden öteye gidememiﬂtir. Aslada gidemez. Bu paralelde kad›n için eﬂitlik,
ev iﬂlerini, çocuk bak›m›n› vb. Eﬂit bir ﬂekilde erkekle paylaﬂmak anlam›na geldi. Oysaki kapitalizimayr›cal›klar›n veeﬂitsizliklerin en modern biçimi olarak erke¤in evdeki üstünlü¤ünü
ve ayr›cal›klar›n› kondu¤u için bu eﬂitlik aile içinde dahi asla
baﬂar›lamad›. Çünkü, aile içindeki ay›cal›klar, üretim araçlar›n›n sahipleriyle, üretici güçlerin (iﬂçi s›n›f›) sahip olduklar›
ayr›cal›klar ve haklar kadar derin uçurumlar ve dokunmayl›klar için kendini korumaktad›r. Ve eﬂit hak ve özgürlüklerin erke¤in en az 8 saatlik ücretli köleli¤inden arta kalan zaman›n›
ihtiyac duydu¤u biçimde (ekonomik düzeyine ba¤l› olarak) kulanma hakk› hep ola dururken, kad›n içinse, helede çocuklu ve
çal›ﬂ›yorsa bambaﬂka tablo yaratmaktad›r. Çocu¤un bak›m›ndan, e¤itim okul, evdeki iﬂ, yemek, bulaﬂ›k, temizlik, çamaﬂ›r,
al›ﬂ veriﬂ sorunlar›na kadar durmadan koﬂan ve yorulmas›
ay›planan, aﬂa¤›lanan kad›n 'eﬂit hak ve özgürlüklerini' kulan›p durmakta. Ne varki çocu¤un durumu ve bak›m› gerçek bir
üretim olurken, sen do¤urdun sen bakacaks›n niteli¤inde babas› taraf›nda dahi anneye cezaland›rma biçiminde yüklenir.
“Çocuklar›yla birlikte bir çok evli çiftleri kapsayan eski komünist ev ev ekonomisinde kad›nlara b›rak›lan ev yönetimi,
t›pk› erkekler taraf›nda yiyecek sa¤lanmas› gibi toplumsal zorunluluk sa¤layan bir kamo iﬂiydi. Ataerkil aile ile ve ondanda çok manogom aileyle birlikte bu de¤iﬂti ev yönetimi kamosal niteli¤ini yetirdi. Bu iﬂ art›k toplumu ilgilendirmiyor o bir
özel hizmet halini ald›.”
Çocuk ve ev iﬂleri, mülkiyetin özeleﬂtirmesinden bu yana
öyel sorunlar olarak ele al›nd›¤› için kapitalizim taraf›ndan,
miras ve varis biçiminde ﬂekilenen son iliﬂki, çocuk ve ev iﬂlerinden kapitalistlerinde kendini kopartmas›n› do¤urmuﬂt›r.
Oysaki gerçek kapitalizmin ihtiyac› olan iﬂgücünün, yeme içme, temizleme vb. kadarki bak›m›n› kad›na yüklemesiyle devam› iﬂgücünün bak›m› ve harcanan eme¤i bedavaya getirmiﬂtir. Bundan dolay› kad›n›n ev iﬂi eme¤i ve çocuk bak›m›
hiçsizleﬂtirildi¤inden, kad›n›n yapt›¤› bu iﬂlerde bir de¤er görmedi¤i gibi kad›n›n kad›n›n aﬂa¤›lanmas›n›da beraberinde do¤urmuﬂtur.
K›sacas› üretimi ikiye ay›rabilir, birincisi;iﬂçinin yada toplumun kendini devam ettirmesi için çocuk, ikincisi; ise yaﬂam›n› devam ettirmesi için gerekli olan araç üretmesi. ‹kinci ﬂ›k
olarak söyledi¤imiz üretimin özelleﬂmiﬂ olmas› paralelindede, iﬂçinin toplumun kendini üretmesini, tamam›yla iﬂçinin,
toplumun özel sorunu olarak ﬂekillendirip, hiç gündemleﬂmeyen sömürü biçimine bürünmﬂtür. Yeni bir emek süreci kapitalizim taraf›ndan bir de¤er görmemektedir. Oysaki iﬂçinin veya toplumun kendini üretmesi kendisi için de¤il, kapitalizmin
yaﬂlanan ve ölen iﬂçilerinin yerlerini dolduracak olanlar anlam›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bu yük esas anlamda kad›n›n
omuzlamas›n›n kayna¤›nda ise sistemin eﬂitsizlik, bask› ve sömürü arac›n› erkek üzerinden aile içinde varetmesidir.
Kad›n›n regel!den tutal›m hamilelikten çocu¤un bak›m›na vb. Kadar erkekten farkl› özgünlüklerinin olmas› kapitalistlerin ihtizac› olan iﬂgücünü zay›flatan etkenler olarak görülür. Kapitalizmin hem bunlar› hiçleﬂtirerek bir sömürü yarat›rken, kad›n›n fabrika vb. Alanlardaki çal›ﬂmas›n›da kad›n›n
iﬂgücünü zay›flatan etkenler olarak görür ve bunlar› daha faz-

la sömürü arac› haline dönüﬂtürür. Erkak ise bu özgünlükleri
olmamas›ndan dolay›, tamda kapilistlerin arad›¤› iﬂçi konumuna ç›kar. Ve bu özgünlüklerinin olmamas› ona kad›ndan
daha fazla ücret almas›n› sa¤lamaktad›r. (fakat bu kes›nlikle
eme¤ﬂn karﬂ›l›¤›zla ba¤lant›l› de¤il, cinsin özgünlüklerini, rﬂitsizlik ve sömürü arac› haline dönüﬂtürülmüﬂ olmas›yla ilintilidir. ) Burada görülmeyen, kad›n›n tüm bu özgünlükleriyle
kapﬂtalizme çal›ﬂ›yor olmas› ayr›ca bir de¤er olarak görülmemektedir. Bu ise kad›n›n erke¤e oranla daha az ücret almas›
sonucunda, erke¤e ba¤l›l›¤›n›nda kazna¤›d›r. Sistem kad›n› bu
ﬂekilde erke¤e ba¤l› hale getirirken, erke¤inde üstünceli¤ini
yaratmaktad›r. Kad›n›n bu özgünlükleri, ihtiyaç duyulan iﬂ niteli¤ini düﬂürdü¤ü ve bundan dolay› az ücret almas›, erke¤in
ise bu özgünlükleri olmamas›ndan dolay› kad›na oranla daha
fazla almas› eﬂitsizli¤in ekonomik anlamda aile içindeki üstünlü¤üdür. Ayn› ﬂekilde sistemin yarat›¤› bu üstencelik ve ba¤l›l›k iliﬂkisi kad›n erkek iliﬂkilerinin tüm alanlar›na yans›maktad›r. Sistemin erke¤e sundu¤u bu üstencelik'i erkek bir “hak”
olarak görür ve bu hak›n› evde çocuklar ve kad›n üzerinde devam ettirir. Sistemin bu ﬂekliyle erke¤i üstüncelikli ve ayr›cal›kl› k›ld›¤› için kad›n›n yapacak fazla birﬂeyi kalmaz, erke¤e
ba¤l›l›¤›n, sistem sistem ve toplum taraf›ndan tehc›llenen, hüven alt›na al›nan kahrolas› köleli¤inin d›ﬂ›nda. Bu ﬂekliyle örgütlenmiﬂ olan sistemde kad›n baﬂ›n› ama ilkel ama bilimsel
her kald›rd›¤›nda ilk karﬂ›laﬂaca¤› engel evdeki erkektir. Erkek ise kad›n›n baﬂ kald›r›s›na, sistemin gerekli gördü¤ünde
tüm özeliklerini kulanmatan çekinmedi¤i devletin özellikleri
devreye girerek, ama ﬂiddetle, ama ekonomik k›s›tlamalarla,
gerek eﬂ dost akraba gibi bileﬂeni kad›n›n karﬂ›s›na ç›kartarak toplumsal bir bask›yla geri teptirmektedir. Çünkü aile parçalanmamal›, parçaland›¤› durumda ise bu özelikle erke¤in
kendi ayr›cal›k ve üstünceli¤ini sürdürece¤i bir zemin kalmayaca¤› gibi kutsal ailenin bu durumu erke¤e ne biçim erkek
kar› ç›kt› gitti arkas›ndan aval aval bakt› olarak geri vuracakt›r. Bu parçalanm›ﬂl›¤›n önüne erkek tek baﬂ›na geçemizorsa,
sistem yasalar›yla girer, yasalarda ne kadar eﬂit hak ve özgürlüklerden bahsedilsedeisisrem yaﬂanan “rezili¤i” bas›n ve
medya arac›l›¤›yla topluma beyan ederek toplumun tüm di¤er
bireyleri üzerinde bask› arac› haline dönüﬂtürerek, aile denilen en küçük sömürü bask› ve ayr›cal›kl›k bileﬂenini koruma
alt›na almaktad›r. Kad›n›n köleli¤i üzerinde bulunan erke¤in
üstüceli¤ini sistem koruma alt›na almak zorundad›r. Çünkü
bu üstünceli¤in korunmas› kendisinin sahip oldu¤u üstüncelik
ve ay›cal›kl›¤›n korunmas› anlam›ndad›r. Çünkü aile toplumun
en küçük hücresi ve dolays›yla aile içindeki azr›cal›klar›, üstünlüklelerin korunmas›, toplum içindeki ayr›cal›k ve üstünlüklerin korumas›n› sa¤larken, özel mülkiyetin ve dolays›yla
burjuvazinin üstünlüklerini korumas›n›da “do¤al” hale getirmektedir. Ama kahrolas› özel mülkiyet, büründü¤ü kapitalist
tarzda kad›n› sadece ev iﬂi eme¤ini hiçsizleﬂtirmesiyle, çal›ﬂma koﬂullar›nda cins olarak do¤as› gere¤i sahip oldu¤u özgünlüklerden dolay› daha fazla sömürmesi erke¤e tan›d›¤›
üstünlüklerle kad›n› erke¤e ba¤›ml› hale getirip köleleﬂtirmesiyle, çocuk bak›m›n› toplumsal de¤erinden kopartarak özel
iﬂe dönüﬂtürüp, bunu sadece kad›n›n üzerine y›kmas›yla s›n›rl› de¤ildir.
Kad›n›n bir meta olarak pazarda yer almas›, sistemin
çürümüﬂlü¤ünün sektörleﬂmiﬂ bir biçimde kad›n›n cinselli¤iyle satan fuhuﬂ ile, dahada boyutland›rmaktad›r. Fakat bunlarda sadece kapitalizimle do¤mam›ﬂt›r. Kapitalizim kad›n
üzerinde üretim, Pazar ve tüketim üçgenindeki en modern
ama en son terz›d›r özel mülkiyetin. Bir dahaki say›da kad›n›n
metalaﬂt›r›lmas› ve fuhuﬂla kapitalizim ve kad›n sorununa devam edece¤iz.

Kad›n toplant›s›nda ac›l›ﬂ konuﬂmas›
De¤erli arkadaﬂlar.
Toplant›m›z› açmadan sizleri Dünyada ve Türkiye ve de
Kuzey kürdistan›n da demokrasi, ba¤›ms›zl›k, sosyalizim mucadelesinde ﬂehit düﬂmüﬂ, devrimciler,komünistler an›s›na,
baﬂta enternasyonalistçi Barbara ana kistler olmak üzere
ismini burada sayamad›klar›miz ﬂehit kad›nlar an›s›na ve
son olarakda dersimde ﬂehit olan 17 ler ve demokratik kad›n hareketi giriﬂimin kurucular›nda nur güzel an›s›na sizleri bir dakikal›k sayg› duruﬂuna ça¤›r›yorum.
De¤erli arkladaﬂlar s›n›f mucadelesinde ezen ve ezilen,
sömüren ve sömürülenler ars›nda süren kanl› kans›z mucadele içinde yerini alan kad›nlar toplumsal olaylar alt›na imzas›n› atarak tarihde unutulmayan m›ras gelecek kusa¤a b›rakt›lar.
Mücadele seyrinin ald›¤› biçim kad›nlar›nda kendi sorunlar›na sah›p ç›karak sorunlar›n etraf›nda bütünleﬂerek
sorunlar› çözme iste¤i bazen c›l›z bazen sert biçimde devam
etm›ﬂ bugüne kadar sürmüﬂtür.Bu mucadelen›n sürekli k›l›nmas› c›ns bask›s›nda kaynaklanan çeliﬂkinin üzerinde
yükselen örgütlemenin sa¤l›kl› olmas› do¤ru siyasal polit›k
yap› ve buna hüküm eden siyasetin olmas› gerekmektedir.
Buda yetmez kad›n sorunun toplumsal sorun oldu¤u bilinciyle her kesimin buna sahip ç›kmas› gerekmektedir. Bu duyarl›l›kla hareket edinerek Emperyalist sistemin halklar
üzerinde estirdi¤i yoz kültür ve özelikle kad›nlar›n daha fazla ezilmesi horlanmas›,meta olarak kulan›lmas›n›n yarat›¤›
tar›batlara karﬂ› mucadele edilmesi baﬂta kad›nlar olarak
kendine devrimci, demokrat ve yurtseverim diyenlerin göre-

vidir.Bu görev ne devrimde sonra nede gelece¤e b›rak›l›r.Bugünde ele al›nmal› devrimci mucadeledeki sorunlar›
çözmeyle endekslenmelidir.
Kad›nlar›n bu sürecde sürekli iki oku elinde taﬂ›malar›
gerekmektedir. Bunlar mucadelenin baﬂ›nda sonuna kadar
gereksinmesi olan mucadelenin sürdürmesi için araçlard›r.Esas zehirli oku duﬂmanlar›m›za karﬂ› atarken di¤erini
yani öldürücü olamayan› ise ezilenler kutbunda yer alan ayr› cinsdeki erkek arkadaﬂlara atmal›y›z. Bunun için ise örgütlü azimli ve kararl› olmal›y›z. Geçmiﬂin derinliklerinde süzüp gelen güzelikler içinde yo¤rularak kad›nlar örgütlemesini ele almal›y›z.Tarihde can ve kan pahas›na legal ve ilegel
çal›ﬂma içerisinde devrimci mucadeleyi bu günlere taﬂ›yanlar›n bize b›rakt›klar› deney ve tecrübeler üzerinde ﬂekilenerek geliﬂeceyiz. DKH bu yönü¤le kendi içine kaban›k de¤il
uluslarars›nda boyutlanan kad›n hareketine aç›k olan onunla iliﬂkide olan kad›n örgütlemesidir.Avrupan›n de¤iﬂik yerlerinde burada toplant›ya kat›lan kad›n arkadaﬂlar avrupa
çap›ndaki DKH giriﬂimin birer aktivisti olma bilinciyle hareket ederek DKH giriﬂimi örgütleme ve ileri taﬂ›ma göreviyle
karﬂ› karﬂ›ya olduklar› unutmayarak, bu tar›hsel sorumluluk alt›na girerek ezilmeden, bükülmeden görevi lay›k›yla yerine getirme sorumlulu¤u yanl›z bugün içimizde olanlar de¤il en önemlisi ise içimizde olmayan demokratik halk devriminde ﬂehit düﬂen sehitlerimizinde ça¤r›s› ve iste¤i idi. Bu
bilinçle hareket edece¤imizi bir kez daha vurgu yaparak toplant›m›z› baﬂl›yoruz.
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Gençlik

N‹Ç‹N AB'YE KARﬁIYIZ!

DA⁄ARCIK
ÖMER LEVENTO⁄LU

AB ile ilgili Türkiye-K. Kürdistan'da
DHP'nin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u AB'ye karﬂ›
kampanya 13 martta start ald›. ‹stanbul,
Ankara, ‹zmir, Adana, Dersim merkezli
paneller düzenlenmiﬂ AB'nin gerçek yüzünü iﬂçi s›n›f› ve kitlelere göstermiﬂtir.
AB, Türkiye ve K. Kürdistan halklar›na
sahte ümit da¤›tan umut tacirlerinin iktidarlar›n›nda uﬂak yüzü ortaya ç›km›ﬂt›r.
Biz Avrupa'da yaﬂayan yabanc› konumdaki politik göçmenler AB'nin ne oldu¤unu, neye hizmet etti¤ini, bileﬂenlerinin hangi s›n›f için çaba gösterdi¤ini,
hangi tarihi süreçten günümüze geldi¤ini kitlelere aç›klamal›y›z.
Bu konular›n iyi bir siyasi perspektif
içinde ele al›nmas› AB'ye niye karﬂ› ç›kt›¤›m›z› daha aç›k bir ﬂekilde ortaya koyacakt›r. AB maskesinin alt›nda neler
yatmakta oldu¤unu aç›klamak tarihi bir
görevdir. Bu görevi iﬂçi s›n›f› ve dünya
halklar›na olan sorumlulu¤umuzun bilinci ile tek tek konular ele al›p, AB konusunda Avrupa'da yaﬂayan göçmenler
baﬂta olmak üzere Avrupal› iﬂçi s›n›f›n›da ayd›nlatmal› ve onlarla harekete geçmeliyiz.
Niçin AB'ye karﬂ› oldu¤umuzu sorularla cevap bulmaktay›z. Yöntemimiz ise
MLM biliminin basitten karmaﬂ›¤a do¤ru yöntemi ile aç›klayal›m. Öncelikle ﬂu
soruyu kendimize sormam›z gerekir.
"AB nedir?" Konumuz olan AB Avrupa'da
feodalizmin y›k›lmas›, yeni s›n›flar olan
proleterya ve burjuvazinin hala devam

etmekte olan mücadelesi ile
serbest kapitalizmden
emperyalist döneme
geçilmesi ile Avrupa'daki burjuva
beylerinin kendi
aralar›ndaki
paylaﬂ›m kavgas› ile devam eder. Geliﬂen sermaye Avrupa'da
Ingiltere, Fransa,
Almanya aras›nda
pazar kavgas›na sebep olur.
Lenin önderliginde Rusya'n›n çarl›k rejimi y›k›l›p Bolﬂevik Devrimi gerçekleﬂtirilir.( 17 Ekim 1917). Bunun ard›ndan Çin'de Mao önderliginde
ÇKP ile de 1949'da Çin Halk Cumhuriyet'i
kurulur. Dünyadaki bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda Avrupa'daki emperyalist güçler
ABD emperyalizminin yard›m›yla kendilerini toparlamaya baﬂlarlar. 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras› ﬂekillenen yeni dünya düzeninde Avrupa'daki emperyalist
güçler ile ABD yeni kamplar kurar. Kendini güvende bulmas› için önce Avrupa
emperyalist güçleri NATO'yu kurar. Daha sonradan da al›nan çeﬂitli kararlarla
siyasi güç oluﬂur. Ekonomik alandaki örgûtlü¤üde IMF ve DB'dir. AB bu tarihi surecin son noktas›d›r. Geliﬂen sermaye
karﬂ›s›nda G-8 içinde ‹ngiltere, Fransa,
Almanya, ‹talya kendilerini yeni bir ﬂekillenmeye ihtiyaç duymuﬂtur. Bunun ad›-

da ben güçlüyüm yan›mda
olan kazan›r olmuﬂtur.
AB bu geliﬂmelerin
›ﬂ›g›, alt›nda biraraya gelmiﬂ Avrupa'daki emperyalist devletlerin bask›c›
diktatörlü¤ünün ad›d›r. Bu
diktatorluk kendini avrupa iﬂçi
s›n›f›na ilerici demokratik maskesi alt›nda azg›nca sald›rmaktad›r. Fransa ve Almanya'daki iﬂçi s›n›f›n›n son donemdeki
grevler buna örnektir. Avrupa emperyalizmin geliﬂen iﬂçi s›n›f›n›n hareketini
engelleyip Avrupa burjuvalar›n›n daha
rahat yaﬂamas› için biraraya gelmiﬂ
burjuva üyeleridir. S›n›f mücadelesinde
her s›n›f kendi ç›karlar›nca hizmet eder
ona gore hareket eder. AB'nin neye hizmet etti¤inin prati¤ine bakal›m. Avrupa
devletleri kendi ülkelerinde iﬂçi s›n›f›
son dönemde haklar› k›s›tlanmakta, kazan›lm›ﬂ bir çok hak ellerinden al›nmaktad›r. Fransa e¤itim ile ilgili ç›kar›lan
anti- demokratik yasaya karﬂ› ö¤rencilerin eylemleri gündemde yerini alm›ﬂt›r.
Bunun yan›nda
Fransa’daki çifçilerin ayaklanmas›
ile al›nan baz› kararlar hükümet taraf›ndan geri çekilmiﬂtir. özetlersek Ab Avrupa'daki emperyalist devletlerine hizmet
eden bir yap›d›r. AB iﬂçi s›n›f›n›n, köylünün, göçmenlerin ve di¤er ezilen halklar›n düﬂmanlard›r. S›n›fl› dünyada her s›n›f kendi müttefikleriyle hareket eder.
Onlarla birlik kurup kendi s›n›f›n› güçlendirir. Her birlik çal›ﬂmas› s›n›flar›n
genel ç›karlar›n› ele al›r. AB bileﬂenlerinin konumuzda sürekli ele ald›¤›m›z Avrupa emperyalist güçlerinin uluslararas› sermayesinin birli¤idir. Bu birli¤i
oluﬂturan s›n›f katmanlar› ise Avrupa
burjuvazisidir. AB burjuva beylerinin
hem kendi ülkelerinde hem de geri b›rak›lm›ﬂ ülkelerdeki sermayesini koruma
alt›na alma, onu sermayesini uluslararas› düzlemde geliﬂtirmenin politik olarak silah›d›r. Irak savaﬂ› esnas›nda Emperyalist Fransa Devleti ABD Baﬂkan›
Bush'la goruﬂmeler yaparak oradaki
Frans›zlar›n ç›karlar›n›n korunmas› için
baz› ﬂeylerin garantisini almaya çal›ﬂ-

m›ﬂt›rlar. Bunun yan›nda Fransa devletinin çok k›sa bir zaman önce fildiﬂi sahillerinde yapt›¤› katliam AB'nin gerçek yüzünü ortaya koymaktad›r. bu katliama
FR Devlerinin ç›karlar› do¤rultusunda
yap›lm›ﬂ. AB Emperyalist bileﬂenlerinin
sermaye s›n›f›n›n en üst düzeyindeki
birli¤idir. Hiçbir ﬂey birden ortaya ç›kamaz. ﬁeylerin tarih içerisinde gelen geliﬂimini izlemek durumu ve hangi duruma
gelece¤i çözümlenmesi yap›l›nabilir. AB
sürecide birden oluﬂmad›. Konuyu ele
al›rken biraz de¤inmiﬂitk. Paylaﬂ›m Savaﬂlar›ndan sonra so¤uk savaﬂ içerisinda AB devletleri kendilerini yeni dünya
düzenine göre örgütlmeyi planlam›ﬂ›tr.
Avr. Emp. güçleri bu planlar› günlük de¤il uzun süreli yaparlar. AB embriyosu
Avp . Ekonomik topluluguyla at›lm›ﬂt›r.
Dünyada Sovyetlere, Çin'e, Japonya'ya
ve ABD emp. gücüne karﬂ› varolma,
dünya pazar›nda söz sahibi olabilmek
için güçlü bir Avrupa'ya ihtiyaç vard›.
Bunuda gelﬂimiﬂ Avp. emp. güçlerinin
bir araya gelerek kendi sermaye sahiplerinin ç›karlar› do¤rultusunda bas›n›
Fransa, Almanya, Ingiltere'nin çekti¤i
Emp. Devletlerinin plan› ile AB'nin kurulmas› sa¤lanmﬂt›r. AB Avrupa yaﬂayan,
hayatlar›n› burada sürdüren her dinden, renkten, ›rktan iﬂçi s›n›f›, köylü ve
emekçilerin dostu de¤il düﬂman›d›r.
AB'ye karﬂ› olmal›y›z. AB sermaye sahiplerinin birli¤idir. AB gelece¤imizin ellerimizden çal›nmas› demektir. AB, Avrupa'da yaﬂayan göçmenlerin haklar›n›n
gasp edilmesidir. AB yaﬂam›n her alan›nda iﬂçi s›n›f›n›n haklar›n›n çal›nmas›
demektir. AB zenginlerin daha zengin,
yoksular›n ise daha yoksul olmas› demektir. AB çocuklar›m›za burjuva kültürü alt›nda zehirlemesi demektir.
AB'ye karﬂ›y›z çünkü AB iﬂçilerin,
köylülerin, emekçilerin al›nterinin çal›nd›¤› bir haydutlar birli¤idir. Gelece¤imizi bu burjuva haydutlar›na b›rakmamaml›y›z. AB dünya halklar›na karﬂ› suç
iﬂlemiﬂ, iﬂlemeye de devam etmektedir.
AB geri ülkeler de geliﬂen silahl› mücadelelerin önünü kesmek için bu ülkelere
askeri olarak desteleyen, karﬂ›- devrimci bir birliktir. AB'ye karﬂ›y›z, çünkü özgür bir Avrupa istiyoruz. S›n›rlar›n olmad›¤›, sömürünün olmad›g›, bask›s›z, sömürüsüz, s›n›fs›z bir Avrupa için AB'ye
karﬂ›y›z.
FRANSA DEMOKRAT‹K GENÇL‹K HAREKET‹

JACK LONDON VE DEM‹R ÖKÇE
Y. OZAN • Eyül 2005
Ben insan›m; bütün etimle insan
Ve bütün sade ve kibirli ruhumla insan
Ana rahmindeki ilk gecemden
Bedenimin toza dönüﬂece¤i zamana kadar
Bizim lekelerimizle kemik, etimizle et bu dünya
Bizim çald›¤›m›z havayla döner.
1900'lu y›llar›n Amerika's›ndaki geliﬂmekte olan kapitalizmin iﬂçi s›n›f›yla aras›ndaki kaç›n›lmaz çeliﬂkiyi dile getiren m›sralar›n yazar›ndan, devrimci bir yazar›n
bir döneme ayna tutan eserinden bahsedece¤iz; Jack London ve Demir Ökçe.
Jack London hayata gözlerini kapat›s›n›n doksan›nc› y›l›nda sadece romanlar›yla de¤›l, ayn› zamanda örgütlü yaﬂam mücadelesiylede insanl›¤›n güzelden yana
olan tarihine ad›n› alt›n harflerle kaz›m›ﬂt›r. 1876 y›l›nda San Francisco'da do¤an
London, yoksullu¤un kara bir gölge gibi takibinden kurtulamay›ﬂ›, ona on dört yaﬂ›nda okulu b›rakmas›na neden olur.Milyonlarca çocuk iﬂçinin çal›ﬂt›¤› "Yeni Dünya"da
uzun y›llar sanayi iﬂçili¤i, tar›m iﬂçili¤i ve alt›n aray›c›l¤› yapt›. Toplumsal muhafeletin art›¤›, örgütülü iﬂçi s›n›f› mücadelesinin büyüdü¤ü süreçlerde, yük trenleriyle
bütün Amerika'y› dolaﬂarak mitinglere kat›l›p, iﬂsizlere, iﬂçilere paneller vererek, iyi
bir sosyalist militan oldu. Henüz yirmisine basmam›ﬂ ama o bütün edebiyat eserlerini okumuﬂtu. Son iﬂi olan alt›n aray›c›l›¤›nda da hazimete u¤rayan London, ﬂans›n› edebiyatta dener. Ilk kitab› olan The Son Of The Wolf (Kurt Kani)'la geniﬂ bir okuyucu kitlesine ulaﬂarak ad›ndan bahsettirmeyi baﬂar›r. Jack London üretken bir yazard›r ve on yedi y›l içerisinde kitaplar›n›n say›s› elliyi bulur. Kitaplar› en çok yabanc› dillere çevrilen Amerikan yazarlar›nda olan London, hayat›n›n sonuna kadar toplumsal düﬂücelerinden taviz vermemiﬂ, büyük bir enerjiyle çal›ﬂm›ﬂt›r. Martin Eden
adl› yaﬂamöyküsel eserinde betimledi¤i karekterlede kendisinin s›n›f rengini göstermiﬂ ve içinde sovyet devrimini anlatt›¤› "Dünyay› Sarsan Son On Gün" ve benzeri
yap›tlar›ylada, geniﬂ halk kitlelerine kurtuluﬂ yolunun umulandan çokta uzak olmad›¤›n› dile getirmiﬂtir.
...Benim alçak gönllü, ›l›k kan›m
Daha yarat›lmam›ﬂ, ama gerçek bir halk için atar nabz›mda...
Demir Ökçe toplumsal prati¤in, politik içerikli didaktik bir roman›d›r. Kapitalizmi çarklar›nda ezilen iﬂçilerin yaﬂam standartlar›, kötü çal›ﬂma koﬂullar›, geliﬂimiyle birlikte oligarﬂiyle el ele veren büyük kapitalistlerin , feodal üretim tarz›ndan kurtulamayan küçük iﬂletmelere karﬂ› sald›rganl›¤›n›, sanayileﬂmeye ayak uyduramayan tar›m›n mevcut bürokrasinin "demokrasi"sine entegre olmamas›n›n "talihsizli¤ini", bütün ç›plakl›¤›yla gösteren yaz›l› bir tarihtir.
Eserin kahraman› olan iﬂçi kökenli sosyalist Ernest Everhard'in devrim serüveniyle dolu yaﬂant›s›n› eﬂi Avis taraf›ndan anlat›l›r. Ernest Everhard bütün hayat›n› örgütlü oldu¤u Sosyalist Partisi saflar›nda, iﬂçi s›n›f› mücadelesine adam›ﬂ bir önder
devrimcidir. Hiç e¤itim almam›ﬂ fakat s›n›f mücadelesi içinde yetkinleﬂip, miteolojiden, tarihten fizik kimyaya kadar bir çok bilim dal›nda ihtisaﬂlaﬂm›ﬂt›r. Piskopos
Morehouse ve Albay Van Gilbert'le olan diyaloglar›nda, idealizm ve metafizi¤e karﬂ›
yürütmüﬂ oldu¤u amans›z tart›ﬂmalarla, s›n›f düﬂmanlar›n›n üzerinde etkili olur,
sayg› uyand›r›r. Konuﬂmalar›nda diyalektik materyalizmi ustura gibi kullanmas›, Pikopos Morehouse'u etkileyerek onunda sistemin diﬂlisi oldu¤unu fark›na vard›rarak, ba¤l› oldu¤u kiliseyi terk etmesine neden olur. Yazar bilimsel sosyalizmi roman

‹ﬂsiz, güçsüz
akﬂamlardan bir cumartesi akﬂam›. sonuncu iﬂsizli¤inin, birinci akﬂam›yd›...
iﬂsizlikle malül tarihi tekerrür etmiﬂti yine... “iﬂimizi bitirdiler mi acaba” diye m›r›ldan›yordu kendi kendine... ne ki akl› eskilerdeydi; 1941 bahar›nda, haydarpaﬂa gar›nda kalm›ﬂt› akl›... çipil suratl› adamda yani... tuhaf ﬂeyler düﬂünmekle
meﬂhurmuﬂ adam...
  
“Tuhaf ﬂeyler düﬂünmekle meﬂhurdur;
‘ka¤›t helvas› yesem’ diye düﬂündü,
5 yaﬂ›nda.
‘mektebe gitsem’ diye düﬂündü,
10 yaﬂ›nda.
‘babam›n b›çakç› dükkan›ndan akﬂam ezan›ndan önce ç›ksam’ diye düﬂündü,
11 yaﬂ›nda
‘sar› iskarpinlerim olsa, k›zlar bana baksalar’ diye düﬂündü,
15 yaﬂ›nda.
‘babam neden kapatt› dükkan›n›, ve fabrika benzemiyor babam›n dükkan›na’
diye düﬂündü,
16 yaﬂ›nda.
‘gündeli¤im artar m›’ diye düﬂündü,
20 yaﬂ›nda.
‘babam 50’sinde öldü, ben de böyle tez mi ölecem’ diye düﬂündü,
21 yaﬂ›nda.
‘iﬂsiz kal›rsam’ diye düﬂündü,
22 yaﬂ›nda.
‘iﬂsiz kal›rsam’ diye düﬂündü,
23 yaﬂ›nda.
‘iﬂsiz kal›rsam’ diye düﬂündü,
24 yaﬂ›nda.
ve zaman zaman iﬂsiz kalarak , ‘iﬂsiz kal›rsam’ diye düﬂündü 50 yaﬂ›na kadar
51 yaﬂ›nda ‘ihtiyarlad›m’ dedi
‘babamdan 1 y›l fazla yaﬂad›m’
ﬂimdi 52 yaﬂ›ndad›r,
iﬂsizdir,
ﬂimdi merdivenlerde durup,
kapt›rm›ﬂ kafas›n› düﬂüncelerin en tuhaf›na
‘kaç yaﬂ›nda ölece¤im, ölürken üzerimde yorgan›m olacak m›’ diye düﬂünüyor,
burnu sivri ve uzun, yanaklar›n›n üstü çopur...”
  
halil’in öyküsüydü bu... naz›m’›n memleketinden insan manzaralar› yani... düﬂüncesinden gitmedi o akﬂam, o adam›n tuhaf düﬂünceleri...
ve fakat son iﬂsizli¤inin ilk akﬂam›ndaki adam›n gözleri baﬂka yerdeydi... düﬂüncelerini takip etmiyordu gözleri... üstü k›rm›z›l›, 38 numara bir çift kad›n terli¤ine bak›p duruyordu... kitapl›¤›n›n, kitaplar›n›n en üstündeydi terlikler... “kim
bilir ne zamand›r bekliyorlar burada” dedi kendi kendine... “ya bu izler?..” onlar› oraya koyarken sevgiyle okﬂam›ﬂ bir çift parma¤›n izleri vard› üzerlerinde...
toz kabarm›ﬂ, parmak izlerini örtememiﬂti fakat... “bu akﬂam, son iﬂsizli¤imin ilk
akﬂam›...” diye düﬂündü... terliklere bakt›; belli belirsiz bir kad›n aya¤›n›n ﬂeklini
alm›ﬂlard›... “O’nun ayaklar›” diye hayal etti...
sonra bir terli¤e, bir durup kalkan trenlere, koﬂuﬂturan insanlara bakt›...
“yanaklar›n›n üstü çopur adam›n merdivenlerde durup bekledi¤i gibi bekleyece¤im” dedi sonra, “o kad›n›n gelip bu terlikleri giyece¤i güne kadar... anam
35’inde kanserden ölmüﬂtü, ben üçüncü fazla y›l›m› doldurdum...”

dilinin ustal›¤›yla gayet yal›n bir dille anlat›r. "Bir Düﬂün Matemati¤i" olarak adland›rd›¤› bölümde Art› De¤er denklemini bütün sadeli¤iyle sergileyerek,kapitalizmin
sosyalizme evrilece¤ine kaç›n›lmazl›¤›n› iﬂler.
Demir Ökçe iki düzlem üzerinden oluﬂuyor; Birincisi okuyucunun da kolayca anlayabilece¤i gibi bilimsel sosyalizmin dersleriyken, ikincisi faﬂizmin geliﬂip palazlanmakta olan vahﬂetine dikkat çekmektedir. Yazar emek-sermaye çeliﬂkisini yal›nl›kla
aç›klayarak( Bir ayakkab› fabrikasi örne¤i; Sermayederlerin sermayesi+Iﬂçinin
eme¤i= üretilen meta;Sermayederlere KAR,IﬂçilereMAAS) mevcut ekonomik dengesizli¤in ,kötü çal›ﬂma koﬂullar›n›n, on iki saat çal›ﬂma gününün sonucunda do¤an
tpolumsal muhalefete karﬂ›, egemen s›n›flar›n nas›l b›çak bilediklerini bütün netli¤iyle gözler önüne sermektedir. Eserin yaz›ld›¤› 1905 y›l›ndan k›sa bir süre sonra kurulan FBI, iﬂçi yay›n organlar›n› kapatarak, binlerce örgütlü emekçiyi hapsederek,
bir çok halk önderini katledecektir. Ayr›ca Avrupa'da faﬂizmin s›rayla Italya ve Almanya'da iktidarlaﬂmas›, roman›n tarihe nas›lda ayna tuttu¤unu kan›tlamaktad›r.
Amerikan kapitalizmin as›r› kar h›rﬂ› sonucunda ortaya ç›kan üretim fazlal›klar›,
onu yeni pazarlar açmaya iter.Di¤er kapitalist devletlerinde ayn› yolla uretim fazlal›klar›n› tüketime baﬂvumalar›, yazar taraf›ndan verilen çeﬂitli örneklerle( AlmanyaAmerika Ültimatonu) do¤abilecek bir paylaﬂ›m savaﬂ›na da vurgu yapmaktad›r
Edebiyatta s›kça kullan›lan baﬂkas› taraf›ndan anlat›m "çerçeve" romana hakim
k›l›nmaktad›r.
Ernest Everhard'›n eﬂi Avis'in müsveddelerinden yola ç›karak oluﬂturulan eser,
çeﬂitli dip notlarla 2700'lü y›llara gelerek, sanki s›n›fs›z toplumda derlenmiﬂ bir yap›t havas› vererek, s›n›fs›z toplumdan s›n›fl› topluma bak›ﬂ ac›lar›ylada, etkileyicilik
katmaktad›r. Demir Ökçe devrimcilikle yeni tan›ﬂm›ﬂ her bireyin okumas› gerekti¤i
bir baﬂ yap›tt›r.

14

Gençlik

EMPERYAL‹ST SEK‹Z BÜYÜKLER (G8)
BU KEZDE ‹NG‹LTERE’DE TOPLANDILAR!..
DEN‹Z KIZILER
"G8’ler" diye adland›r›lan, ABD, ‹ngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Rusya, ‹talya ve Kanada emperyalistlerinin temsilcileri 28 Haziran’da Londra’da "Zirve" yapt›lar. Düzenli peryodlarla yap›lan bu zirvelerde, dünyay› nas›l yöneteceklerini, dünya
kaynaklar›n› nas›l paylaﬂacaklar›n›, halklar› nas›l sömüreceklerini ve bask› alt›nda
tutabileceklerini kararlaﬂt›r›yorlar. Her zirvenin ard›ndan dünya emekçilerine ve ba¤›ml› uluslar›na yeni sald›r›lar gerçekleﬂiyor. Uluslararas› Para Fonu (IMF), Dünya
Ticaret Örgürü (WTO), Dünya Bankas› arac›l›¤›yla yürürlü¤e sokulan yeni ya¤ma
planlar›n› savaﬂ, polis terörü, bask› ve anayasal k›s›tlamalar izliyor. Kapanan iﬂyerlerine yenileri ekleniyor ve iﬂsizlere yeni kitleler kat›l›yor. Öte yanda Gümrük ve Ticaret Anlaﬂmalar› (GATT), Çok Tarafl› Yat›r›m Anlaﬂmalar› (MAI) ve daha bir dizi anlaﬂma yoluyla, ulusal ekonomik koruma duvarlar›n› y›karak yoksul ülkelerin bütün
ekonomik kaynaklar›n› elegeçiriyorlar ve onlar› büsbütün yoksullaﬂt›r›yorlar.
Bunlar›n "büyük"lükleri, temsil ettikleri nüfus ve ülkelerin co¤rafi büyüklü¤ünden ileri gelmiyor, dünya çap›nda devasa güce eriﬂmiﬂ ve sermayesinin % 92’si bu
ülkelerdeki en büyk 500 çok uluslu ﬂirketi temsil etmelerinden ileri geliyor. Onlar›n
büyüklü¤ü ellerinde bulundurduklar› nükleer ve konvansiyel silah fabrikalar›, büyük
silah ticareti ve savaﬂ makinas›ndan ileri geliyor. G8’lerin ﬂefli¤ini yapan ABD’nin
elinde 7 bin nükleer silah bulunuyor ve 110 nükleer santral dünyay› mahf etmek için
çal›ﬂ›yor. Ama buna karﬂ›l›k örne¤in iran’a sald›rmak için nükleer santrali bahane
ediyorlar, Irak’› bulunmayan "gizli kimyasal silah üretimi" nedeniyle iﬂgal ettiler. Onlar gerçekten dünya kaynaklar›n› çok büyük bir k›sm›n› tek baﬂlar›na yutan devlerdir. Bu dev mali güçler, art›k yeryüzünde hiç bir kural ve yasa tan›m›yorlar. Onlar›n
emirleri do¤rultusunda zirve yapan temsilcilerinin kararlar› dünyam›zda yapt›r›m
gücüne sahip tek yasad›r. Bunlar büyüdükçe daha çok büyümek istiyorlar. Bu süreçte yaln›zca güçsüz yoksul halklar› açl›¤a ve sefalete sürüklemiyorlar, yaln›zca bu
halklar› iﬂgal ve k›ﬂk›rtt›klar› savaﬂlarla katletmiyorlar, "kendi" ülkelerinde de
emekçileri en ac›mas›z yöntemlerle sömürüyor, kazan›lm›ﬂ pek çok haklar›n› yok
ediyor, bask›lar› yo¤unlaﬂt›r›yor ve üstelik baﬂka ülkeleri iﬂgal etmek için savaﬂa sürüyor, kendi ç›karlar› için öldürtüyorlar. Öteyanda dünyam›z› da hergün daha çok
kirletiyor, yaﬂanmaz hale getiriyor ve mahfediyorlar. Yeryüzünde su kaynaklar›, ormanlar h›zla tükeniyor, dünyan›n ekolojik do¤al dengesi tehlikeli biçimde bozuluyor.
Milyarlarca y›l hayat› çeﬂitlendirip geliﬂtiren gezegenimizin art›k ölüm ihtimallerinden söz ediliyor, bilim insanlar› peﬂ peﬂe tehlikelere dikkati çeken bilimsel araﬂt›rma raporlar› yay›nl›yorlar. Bacalardan havaya sal›nan CFC (Carbon-flor-Clor) gazlar› bir yandan dünya ›s›s›n› tehlikeli biçimde artt›r›rken, bir yandan da insanlar›n zehirlenmesini, ozan tabakas›n› yok ederek kanser hastal›¤›n› yayg›nlaﬂt›r›yor. ﬁu anda Kuzey Kutbu’ndaki ozon tabakas›n›n yüzde 50’si yok olmuﬂ durumda. Dünyan›n
her taraf›nda asit ya¤murlar› ormanlar› yok ediyor. Do¤al felekatler büyük bir h›zla
art›yor. Örne¤in 1995’te 1994’e göre do¤al felaketler yüzde 30 artt›. Standart dergisindeki bir makaleye göre ABD’nin her y›l havaya 4.9, Japonya’n›n 1.1 ve Almanya’n›n
1 milyon ton karbondioksit yay›yorlar. Amerikan tarz› yaﬂam sistemi dünyaya yayg›nlaﬂt›¤› taktirde dünya enerji kaynaklar› 56 kat h›zla tükenecektir ve ayn› h›zla da
dünyan›n sonunu getirebilirler. Fabrikalar her y›l milyarlarca ton kat›, zehirli çöp
üretiyorlar ve bunlar› geliﬂigüzel onbinlerce bölgeye at›yorlatr. Örne¤in günde 33
bin 699 motorlu araç üreten ABD’de günde 573 milyon ton çöp üretiliyor. Dogan›n
kirletilmesi sonucu Endenozya’daki 10 bin millik mercan kayal›klar› yok oldu. Halen
dünyan›n kronik su k›tl›¤› dünya nüfusunun yüzde 40’›n› oluﬂturan 80 ülkeyi etkile-

di¤i halde, su havzalar›n› daraltmaya devam ediyorlar. ﬁu anda 110’u ABD’de olmak
üzer 350’nin üzerinde nükleer reaktör dünyaya radyasyon ve nükleer at›k b›rakmaya devam ediyor.....
Ama onlar›n, yani "8 Büyükler"in umurunda de¤il! Onlar, insanlar›n gereksinmelerini karﬂ›lamaya dönük üretim yerine, sermayen›n aﬂ›r› kâr amac›yla çok büyük
bir k›sm›n› rantiye iﬂlemlerinde tutarak ve anarﬂik üretim nedeniyle yaratt›klar›
vahﬂi küresel yoksullu¤u, sahtekarca "aﬂ›r› nüfus art›ﬂ›na" ba¤layarak papaz Malthus’un "gereksiz fazlal›¤›n" ölmesininin normal oldu¤u üzerine uydurdu¤u i¤renç
tezlere sar›l›yorlar. Onlar dünya zenginlik kaynaklar›na hakim olmak amac›yla ülkeleri iﬂgal eder, halkç› ve sosyalist rejimleri y›kar, uluslar›n içiﬂlerine pervazs›zca
müdahale ederken, bu halklar›n "kendi kendilerini yönetmekten aciz olduklar›n›"
ileri sürüyorlar. Oysa kendilerinin Yeni Dünya Düzeni de düzensizli¤in, baﬂ› bozuklu¤un, kriz ve kargaﬂan›n dikalas›n› yaﬂ›yor. O yüzden halklar› ancak ﬂiddet, terör ve
bask›yla yönetebiliyorlar. Gerçekte baﬂta G8’ler olmak üzere dünya emperyalist mali tekelleri dünyan›n hiç bir yerinde art›k demokrasiyi uygulamay› düﬂünmüyorlar,
onu hergün daha çok, büyük bir kararl›l›k ve sinsilikle yok etmek istiyorlar. Çünkü
art›k dünyan›n hiç bir yerinde anti-tekel yasalar uygulanm›yor. ﬁirketler evlilik (fusion) yoluyla dünya çap›nda birleﬂip dev olurken, halklar› da kolay yönetmek için
h›zla parçal›yorlar, örgütlerini da¤›t›yorlar. 1991’de ﬂirket birleﬂmeleri 85 milyar dolar c›var›nda iken, bu say› 1995’’te 554 milyar dolara ve 2000 y›l›n›n ilk 3 ay›nda ise
1.1 trilyon dolara yükseldi.
Bugün dünyan en zengin % 20’sinin yaﬂad›¤› geliﬂmiﬂ ülkeler dünya gayrisafi has›las›n›nyüzde 86’s›n›, ihracat›n yüzde 82’sini, yabanc› yat›r›mlar›n yüzde 68’ini, telekominikasyon hatlar›n›n yüzde 74’ünü ellerinde tutuyorlar. En yoksul yüzde 20’sinin
bu alanlardaki ortalama pay› ise yüzde 1,5’i geçmiyor. En zengin yüzde 20 ile en yoksul yüzde 10 ülkeler aras›ndaki gelir fark› 1960’ta 30’a 1 iken, 1990’da 60’a 1’e,
1997’de 74’te 1’e ulaﬂm›ﬂt›r. Dünya’daki en zengin 3 kﬂinin toplam serveti 600 milyon
insan›n yaﬂad›¤› yoksul ülkelerin toplam gayrisafi milli has›las›ndan fazlad›r. 1971
y›l›ndan bu yana yoksul kategorisine giren ülke say›s› 25’ten 48’e ç›km›ﬂt›r. Dünyan›n 10 büyük otomotiv ﬂirketi toplam üretimin % 76’s›n› yap›yor. General Motors ve
Ford’un toplam geliri Güney Afrika ülkelerinin toplam gelirinden daha çoktur. Dünya kahve üretiminin yüzde 80’nini iki ﬂirket kontrol ediyor. Tütün sektörünün yüzde
87’sine sadece 4 ﬂirket hakim. En büyük 100 ﬂirketin serveti 1980’lerde 500 milyar

Devrimci Sanatç› YILMAZ GÜNEY an›s›na

VIII. ENTERNASYONAL GENÇL‹K KÜLTÜR-SANAT FEST‹VAL‹
Toplumlar de¤iﬂtikçe kültürlerde de¤iﬂti. Nasıl ki, ilkel komunal toplum köleci topluma, köleci toplum feodal topluma,
feodal toplum ise kapitalist topluma evrildiyse, bu tarihsel
de¤iﬂimle birlikte ilkel komunal kültür köleci kültüre, köleci
kültür feodal kültüre, feodal kültür ise kapitalist kültüre evrildi.
Insano¤lu tarihsel geliﬂim süreci icerisinden geriye bir
çok destanlar, kahramanlıklar, aﬂklar, yıkımlar ve buluﬂlar
bırakmaya baﬂladı. Geriye bıraktıkları insanlık bilincinin geliﬂmesiyle birlikte artmaya baﬂladı. Hüzünlerini, öfkelerini,
aﬂklarını türküye ve birtakım danslı oyunlara, nesneleri ve yaﬂadıkları kimi olayları ise ma¤aralarda kayalara ve yazılara
dökmeye baﬂladılar. Kısacası insano¤lu hep üretmeye-ürettikcede biriktirmeye devam etti. Geçmiﬂten gelip gelece¤e
uzanan bu üretim-birikim diyalekti¤i aynı zamanda insano¤lunun geliﬂim sürecidir.Kültür birikimdir, niteli¤i ise toplumun
geliﬂim seviyesidir.
Bu gün ise her toplum kendi karakteristik özelliklerine göre kültürel yapısını koruyor. Dünya üzerinde emperyalist kültür bir yandan geri kalmıﬂ ülkelerdeki feodal kültüre hakim
olmaya çalıﬂırken öte yandan halkların devrimci kültürüne
saldırıp yok etmeye calıﬂıyor. Biz kültürel mırasımızı 17 Ekim
Sovyet devriminden ve Çin`deki Büyük Proleter Kültür Devriminden alıyoruz. Bu kültürümüz, insano¤lunun ulaﬂtı¤ı en ileri kültürdür. Günümüzde feodal ve yozlaﬂmıﬂ emperyalist kültürün ba¤rında derin yaralar açan devrimçi kültür insanlı¤ı
ileriye taﬂıyacak tek aydınlık yoldur. Demokratik Gençlik Hareketi, günümüzde gerici feodal ve yoz emperyalist kültüre bayrak açmıﬂ, Demokratik Halk Kültürü perspektifiyle ilerliyor.
Yaﬂadı¤ımız Avrupa toplumunda emperyalist kültür genclerimizi yozlaﬂtırıp kiﬂiliksiz birer beden haline getiriyor. Toplumsal olaylara duyarsız, emek kültürüne yabancılaﬂmıﬂ bir
gençli¤in ne kendisine nede topluma bir yararı olur. Bizler
halkın ve eme¤in de¤erlerini savunan, ileriye taﬂıyan bir kültür sahipleriyiz.
Nazım Hikmet RAN, Kazım KOYUNCU, Ahmet ARIF, Yılmaz
GÜNEY, Bertholt BRECHT, Pablo Neruda gibi devrimci sanatçıların yarattı¤ı devrimci kültür üzerinde kendi kültür-sanat anlayıﬂımızı pekiﬂtiriyoruz. Insanlık tarihinden süzülüp
gelen ve insanlı¤ı ileriye taﬂıyacak olan Demokratik Halk Kültürünü her alanda geliﬂtirelim.
Bu yıl 8.sini düzenleyece¤imiz ve devrimci sanatcı Yılmaz
Güney ﬂahsında geleneksellestirmeye çalıﬂtı¤ımız Uluslararası Yılmaz Güney kültür-sanat festivalimize, bütün genç kültür-sanat emekçilerini ürünlerini sergilemek üzere festivalimize katılmaya ça¤ırıyoruz. Dost-Devrimci arkadaﬂlarımızı ve
bütün emekçi halkımızı festivalimize davet ediyoruz.
Devrimci Sanatçı Yılmaz Güney`i Mücadelemizde
Yaﬂatacagız!
Yaﬂasın Enternasyonal Kültür-Sanat Festivalimiz!
Yaﬂasın Yeni Demokratik Halk Kültürü!
Yaﬂasın Yeni Insan, Özgür Dünya Mücadelesinde ADHK-DGH!
AVRUPA DEMOKRATIK GENÇLIK HAREKETI

YARIﬁMA DALLARI
VE KURALLARI
Festivalde yar›ﬂmalar aﬂa¤›da belirtilen dallar ve kurallar
çerçevesinde yap›lacakt›r.
• MÜZ‹K (Grup ve Solist):
Her yar›ﬂmac› 1 eser sunma hakk›na sahiptir.
• ﬁ‹‹R:
Her yar›ﬂmac› 1 eser sunma hakk›na sahiptir. (5 dk.)
• T‹YATRO VE SKEÇ:
Her yar›ﬂmac› oyununu en fazla 20 dakika içinde sunmal›d›r.
• HALK OYUNLARI:
Halk oyunlar› dal›nda yar›ﬂacak ekiplere en fazla 10 dakika süre tan›nacakt›r.
• ÖYKÜ:
Bu dalda yar›ﬂacak adaylar ürünlerini en geç 23.11.2005
tarihine kadar aﬂa¤›daki kontak adreslerine, bilgisayarda
tuﬂlanm›ﬂ ﬂekilde göndermelidirler. Ürünlerin kendilerine ait olmas› zorunludur.

GENEL KURALLAR
• Yar›ﬂmac›lar eserlerini kendilerine tan›nan süre içinde
sunmaya çal›ﬂmal›d›rlar.
• Jüri, de¤erlendirmesinde özellikle ﬂiir ve müzik dallar›nda
sunulacak eserlerin yar›ﬂmac›lara ait olmas›na önem verecektir.
• Yar›ﬂmalar amatör sanatç›lar aras›nda yap›lacakt›r. Profesyonel sanatç›lar yar›ﬂmalara dahil de¤ildir, ancak dayan›ﬂma amac›yla festivalimize kat›labilirler.
• Bütün yar›ﬂmac›lar en geç saat 11:00’de salonda haz›r bulunmal›d›r.
• Puanlamayı juri üyeleri festival baﬂlamadan salonda belirleyecektir.
ADHK - Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi
Kaiser-Wilhelm-Str. 275 · 47169 Duisburg
info: www.dgh-avrupa.org
e-mail: dghfestivali2005@hotmail.com
Tel.: 0174-3615416
Düzenleyen:
Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi
Kaiser-Wilhelm-Str. 275 · 47169 Duisburg
info: www.dgh-avrupa.org
e-mail: dghfestivali2005@hotmail.com
Tel.: 0174-3615416

dolar iken, 1995’te 4.2 trilyon dolara yükseldi. Dünyan›n en büyük 100 ekonomisinin
51’i küresel ﬂirketlerden oluﬂmaktayken 49 tanesi ulusal ekonomilerdir. G›da pazarlama ﬂirketi WalMart’›n ekonomik büyüklü¤ü ‹srail, Polonya ve Yunanistan da dahil
161 ülkeden daha fazlad›r. Dünyan›n en büyük 200 ﬂirketin toplam cirosu 182 ülkenin ekonomilerinin toplam›ndan daha büyüktür.
2002 y›l›nda dünya çap›nda savunma harcamalar› yüzde 6 artt› ve 794 milyar dolara ç›kt›. Bu art›ﬂ›n 4’te 3’ünü ABD sa¤lad› ve savunma harcamalar›n› yüzde 10 artt›rd›.
Bunlar›n yaratt›¤› neo-liberal kapitalist sistemde dünyada 250 milyon çocuk saatte birkaç sentle çal›ﬂ›yor. Dünya nüfusunun yar›s› günde 2 dolardan az parayla geçinmeye çal›ﬂ›yor. Günde 1 dolardan az parayla geçinmeye çal›ﬂanlar›n say›s› 1.2
milyar insan. Geliﬂmekte olan ülkelerde yaﬂamlar›n› sürdüren 4.8 milyar insandan
800 milyonu normal, sa¤l›kl› ve faal bir yaﬂam sürdürmek için yeterli g›da alam›yor.
850 milyon insan okuma yazma bilmiyor. 1 bilyar insan temiz sudan, 2.4 milyar insan ise temel sa¤l›k hizmetlerinden yoksunHer gün 100 bin insan açl›ktan ölüyor.
Dünya nüfusunun üçte biri elektriksiz. Dünyada 325 milyon çocuk okula gidemiyor.
Her y›l 5 yaﬂindan küçük 11 milyon çocuk önlenebilir hastal›klar yüzünden ölüyor. 36
milyon insan ise HIV/AIDS’e yakalanm›ﬂ durumda.
55 milyon insan›n öldü¤ü II.Dünya savaﬂ›ndan bu yana dünyan›n çeﬂitli yerlerinde 150’nin üzerinde savaﬂ ç›kt›. 4 Trilyon dolara mal olan bu savaﬂlarda 20 milyon
insan öldü. I. Dünya Savaﬂ›’nda ölen her 100 kiﬂiden 14’ü, II. Dünya Savaﬂ›’nda ölen
her 100 kiﬂiden 70’i, 1990’lardaki savaﬂlarda ölen her 100 kiﬂiden 90’› sivildi. Savaﬂ
art›k giderek sivilleri öldürme cinayetine dönüﬂüyor. Son 10 y›lda yaﬂanan savaﬂlarda 40 milyonu çocuk 543 milyon kiﬂi, yurtiçinde veya d›ﬂ›na göç etmek zorunda kald›. 2 milyon çocuk öldü, 5 milyon çocuk sakat kald›, 12 milyon çocuk evsiz kald›, 1
milyon çocuk ailesini yitirdi, 10 milyon çocuk savaﬂla ba¤lant›l› travmalar geçirdi.Bu
gezegende 500 bini bilim insan› olmak üzere 15 milyon kiﬂi, silah ve silah geliﬂtirme
endüstrisinde çal›ﬂ›yor. Dünyam›zda kiﬂi baﬂ›na düﬂen patlay›c› miktar› 1.8 ton.
‹ﬂte 28 Haziran’da Londra’da toplanan G8’ler dünyam›z› bu hale getirenlerin temsilcileridirler. Yukar›da özetlemeye çal›ﬂt›¤›m›z vahﬂet tablosunu daha kara ve kanl› k›lmak için topland›lar ve da¤›ld›lar.
Yeryüzü hayat›n› büyük bir insafs›zl›kla yok eden bu dev tekellerin sahip ve yöneticilerine, "Bunlar insan olabilir mi" diye sorman›za gerek yok. Çünkü sizi duymayacaklar. ‹nsanl›k onlar› kendi hayat›ndan kesin biçimde ay›klamad›kça küremizin
ölüm yolculu¤u son sürat devam edecektir.
Dünyam›z› giderek daha çok bir vahﬂet sistemine çeviren emperyalist elabaﬂlar› G8’leri ﬂiddetle ve nefretle herzaman heryerde protesto edelim. Dünya iﬂç› s›n›f›n› ve ezilen halklar›n› dünyam›z› ve insanl›¤› mahfeden bu haydutlar zirvesi kararlar› ve sonuçlar›na karﬂ› enternasyonal kardeﬂlik ruhuyla direniﬂe ça¤›ral›m.

Fransa'da Lejyonerlik yapan,
Türkiye Kuzey Kurdistan kökenli
bir askerle yap›lan söyleﬂi!
Emperyalist iﬂgalci bir gücün “paralı Askerlik” psikolojisini göstermesi açısından ilginç bir örnek oluﬂturuyor. Öte yandan, “demokrasi ve
insan hakları” aldatmacasıyla iﬂgalci konumda oldukları ezilen ülke
halklarına karﬂ›, ora ülke çocuklarının gözlerinde ortaya ç›kan korkunun
ifade ettigi baﬂka bir gerçeklik varki, iﬂgalcili¤in insan hakkıyla degil, büyük haksızlı¤ıyla ilgili oldugunu ele veriyor. Bu kısa ve özlü ropartajın ortaya çıkardı¤ı ip uçlarının bilimsel bir merak konusu olup, okuyanın
araﬂtırma iﬂtahını kabartaça¤ını düﬂünerek DEMOKRAT‹K GÜNDEM okurlarıyla paylaﬂmayı uygun gördük.. Yeryüzünden tüm iﬂgalci postalların
defedilece¤i, çocukların gözlerinde o korkuların yaﬂanmayaca¤ı, Nazım
ustanın onlara dedi¤i gibi, “motorların maviliklere sürülecegi, o mutlu
dunyaya bir gün daha yaklaﬂmiﬂ olmak” dilegiyle.
Bize biraz kendinizden bahseder
misiniz?
Ben 25 yaﬂ›nda, aslen Kürdistan’l›y›m. Frans›z Ordusu’nda görev yapan bir
lejyöner askerim. ﬁu anda görev alan›m
Almanya. 1999 y›l›nda 10 ayl›¤›na normal
askerli¤e gittim. 4 sene boyunca a¤›r vas›ta kullan›c›l›¤› yapt›m ve iki senedir
profesyonel lejyöner askeriyim.

Cumhuriyeti vatandaﬂ›s›n›z. Neden
Türk Ordusuna de¤ilde Fransiz Ordusu’na kat›lmay› tercih ettiniz?
Ben Fransa do¤umlu olmakla birlikte
hep çevremde Frans›z arkadaﬂlar›m vard›. Sürekli Frans›zlar›n ortam›nda zaman
geçiriyordum. Bu nedenle Frans›z Ordusu’na kat›lmay› tercih ettim. Zaten Türk
ortam›n›da fazla sevdi¤im söylenemez.
Ama bu yan›nda Kürt ve T.C. vatandaﬂ› olÖncellikle bu mesle¤i neden seçti¤i- du¤umu unutmuyorum.
nize dair bir aç›klama yapabilir misiKaç y›ld›r paral› askerlik yap›yorsuniz? Fransa’da sizin gibi akademik e¤inuz?
tim gören gençlerin meslek alan›nda
6 Sene den beri askerlik yap›yorum.
birçok avantajlar› var. Neden asker olDaha
19 senem var.
may› tercih ettiniz?
Benim askerli¤i seçmemin öncelikle
Paral› askerde itiraz etme hakk›n›z
iki nedeni var. Birincisi, ekonomik neden- nedir? Örne¤in önceden planlanm›ﬂ,
ler. Daha iyi para kazanmak için askerli- haks›z bir operasyona gitmek istemez¤i seçtim. Ikincisi de Paris’ten ve ortam- seniz, nelerle karﬂ›laﬂabilirsiniz? Böyle
dan uzaklaﬂmak için. Burada ailemle cid- sorunla mesleki hayat›n›zda hiç karﬂ›
di sorunlar›m vard›. Ortama ›s›nam›yor- karﬂ›ya geldiniz mi?
dum. Herﬂey bana s›k›c› geliyordu. Lise
Böyle bir sorunla karﬂ›laﬂmad›m.
sona kadar okudum ve elime hiç bir ﬂey Ama askeri kurallara göre e¤er bir misgeçmedi¤ini gördüm. Tabi burada benim yonu reddedersem bizleri önce hiç kimde baz› eksikliklerim oldu. Çeﬂitli iﬂ alan- senin olmad›¤› bir bölgede sorguya çekilar›nda çal›ﬂt›m (restorant, sekreterlik, yorlar. Ard›ndan e¤er geçerli bir nedenikasiyer vs.). Ama bu mesleklerin hiçbiri miz yoksa askeri kanunlara karﬂ› geldi¤ihoﬂuma gitmedi. Sonra bakt›mki aktif bir mizden yarg›lan›yoruz. Ve reddetti¤imiz
yap›m var, ortama ›s›nam›yorum, ailemle misyona göre ceza al›yoruz. Örne¤in hücproblemlerimi çözemiyorum dedim ki en re cezas› ortalama 40 gün. Bu süre bittiiyisi buralardan tamamem uzaklaﬂmak ¤inde tekrar karar al›p yine 40 günlük bir
ve paral› askerli¤i seçtim.
ceza verilebiliniyor. Bu süreç takii af ediGörüldü¤ü gibi siz Frans›z Ordu- lene kadar devam ediyor.

hiç unutamayaca¤›n›z bir olayla karﬂ›
karﬂ›ya geldinizmi? Varsa bize aktarabilir misiniz?
Evet bunu Afganistan'da yaﬂadim. 6
ay boyunca orada görev yapt›m ve çocuklar›n gözlerinde hep korkuyu, kini, nefreti ve açl›¤› görüyordum. Bu beni çok etkilemiﬂti. Bir gün konvoy halinde bir kasabaya giden karma birlikte Alman askeri
bir çocu¤un aya¤›n› ezdi¤ini duymuﬂtum
gidiyorduk ve önümüzdeki bir Alman. Bu
olay benim hiç unutamayaca¤›m bir olayd›. O an çok sinirlenmiﬂtim. O askeri içimden parçalamak geliyordu. Ama yapamazd›m çünkü bu bir suçtu. Bu olay hiç
akl›mdan ç›km›yor.

Bulundu¤unuz ülkelerde bir çok ülkenin askerleriyle karﬂ›laﬂm›ﬂs›n›zd›r.
Bunlarla hiç ortak operasyona girdiniz
mi? Askerlerin oradaki psikolojik durumlar›n› bize aktarabilir misiniz?
Benim bulundu¤um ekiple yabanc›
askerlerle hiçbir ortak operasyona girmedik. Bunun yan›nda di¤er ülkelerin askerleriyle birlikte fazla diyalo¤a girmiyorduk. Biz sadece iﬂimizi yapmaya çal›ﬂ›yorduk. Ama bir ço¤unu psikolojik sorunlar› oldu¤unu duyuyordum. Baz›lar›n›n intihar etti¤ini duydum. Bundan fazlas›n› anlatamam kusura bakmay›n.
su’na ait paral› bir askersiniz. Oysa siz
Paris Demokratik Gençlik Hareketi
Mesliginiz gere¤i baz› olaylara tan›k
Komitesi
Kürdistan’li olmakla birlikte, Türkiye olmuﬂsunuzdur. Sizi etkileyen, belki de
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Kültür Sanat

DEVR‹MC‹ KÜLTÜR-SANAT HAREKET‹
VE ÖRGÜTLENME SORUNU
Bizler, esas olarak, 40-50 y›ldan beri
eme¤ini satmak için Avrupa’ya ak›p gelen çeﬂitli milliyetlerden Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n çocuklar›y›z. ﬁu anda bütün Avrupa’da yaklaﬂ›k 5-6 milyonluk bir nüfusumuz var. Bu nüfus, baz› Avrupa ülkelerinin nüfusundan fazlad›r. Yani Avrupa
içinde büyük ölçüde Anadolu kültürüyle
yaﬂayan ortalama büyüklükte bir ülke
nüfusuna eﬂit durumday›z. Baﬂlang›çta
s›n›f temelimiz tamamen rafine iﬂçilikten müteﬂﬂekil iken (çünkü buraya gelen
insanlar›n hemen hepisi ücretli emekçilerdi) ve kültürümüz genellikle bu temel
üzerinde yükselirken, zamanla de¤iﬂti.
Art›k aram›zda iﬂ adamlar› ve kad›nlar›,
din adamlar›, sanatç›lar ve bilim insanlar› da var. Böylece kültürümüzün s›n›fsal temelinde de bir de¤iﬂiklik meydana
geldi. Türkiye’deki yap›sal kültür formlar› da baz› ufak tefek de¤iﬂikliklerle bu
kitlenin içinde yans›maya devam etti ve
onunla birleﬂti. Gelirken zaten taﬂ›nan
geleneksel kültür formlar›n›n yeni kuﬂaklar üzerinde etkisini sürdürdü¤ü de
pek çok belirtiden (türban vs.) izlenebiliyor. Do¤al olarak bu kültür Avrupa kültür ortam›nda, onunla iliﬂki içinde deviniyor ve baz› bileﬂim ve sentezler yarat›yor. ﬁu anda Türkiye’de oldukça popüler
olan belli baﬂl› pop, rock vb. ekollere dahil müzisyenlerin nerdeyse tümü Avrupa’da yetiﬂen gençlerdir. Yaln›z bu türlerde de¤il, halk müzü¤ü ve sanat›nda
da Türkiye’ye yo¤un bir sanatç› transferi
gerçekleﬂiyor. Yani bir bölümü buraya
gelip bat›l› ﬂeyler Türkçe veya Kürtçeleﬂtirip geri giderken, bir bölümü de oradan getirdiklerini burada geliﬂtirerek,
bat›l› özellikiler kazand›rarak geri götürüyor. Bir yandan Avrupa okul, kültür-sanat evleri ve gruplar› içinde avrupai ﬂeyler ö¤renirken, öte yanda nerdeyse
Türkiye ile yar›ﬂ halinde çok say›da ba¤lama kursunda binlerce genç halk müzi¤iyle, folklör vb. sanatlarla u¤raﬂ›yor.
Elimizde kesin veriler bulunmamakla
birlikte ayn› durumun di¤er sanat dallar›nda da yaﬂan›yor olmas› muhtemeldir.
Avrupa’da yüzlerce tiyatro ve sinema
grubu faaliyet gösteriyor. Kimisi ünlü
Türkiyeli bir dizi ressam tual baﬂ›nda hayat› boyuyor. ﬁu anda Avrupa’da yüzlerce gazete ve dergi yay›mlan›yor, y›lda
yüz binlerce Türkçe bas›ml› kitap tüketiliyor. Bunlar›n önemli bir bölümü Avrupa’da bas›l›p yay›mlan›yor ve bunun için
yurttaﬂlar›m›za ait bir dizi matbaa iﬂ
yapmaktad›r. Geçti¤imiz y›llarda özellikle sinema ve yaz›n alan›nda Türkiye kökenli bir dizi sanatç› kendi dallar›nda
önemli ödüller ald›lar ve büyük yank›
uyand›rd›lar. Sekiz yaﬂ›nda Malatya’dan
gelip Almanya’da yetiﬂen yönetmen Ayﬂe
Polat, geçen y›l “57. Locarno Uluslararas› Film Festivali”nde “En Garde” adl› filmiyle Gümüﬂ Leopar ödülüne eriﬂti. Ayn›
filmin “En ‹yi Kad›n Oyuncu” ödülü alan
iki kad›ndan biri de P›nar Erincin’dir. Ayn› y›l Fatih Ak›n “Gegen die Wand” filmiyle “Alt›n Ay›” ödülü kazan›rken filmin
baﬂrol oyuncusu Sibel Kekilli yeteneklerine ra¤men gençlerimizin yaﬂad›¤› gizli
trajediyi örnekledi¤i için büyük tart›ﬂmalara neden oldu. Geçti¤imiz Nisan’da
Tim Seyfi “Dilekler Zaman›” adl› filmiyle
“Adolf Grimme Seyirci Ödülü”ne lay›k görüldü. Birinci kuﬂaktan müzisyen Yüksel
Özkasap, yazar Fatih Savaﬂç› gibi örnekleri de an›msamak gerekir. Bu kuﬂaktan
say›labilir Emine Sevgi Özdamar, yunculuk ve yazarl›k dallar›nda 8 ödül ald› ve
eserleri 12 dile çevrildi. Bunlar›n d›ﬂ›nda
büyük bir kitle oluﬂturan yak›n çevre
Türk ve Kürt sanatç›lar›m›z› saym›yoruz... ‹ster Türkiye’de yaﬂ›yor olsun ister
Avrupa’da, hemen hemen bütün kültür
ve sanat insanlar›m›z›n bir aya¤› Türkiye’de bir aya¤› Avrupa’dad›r. Çok canl›
bir kültür al›ﬂ-veriﬂi yaﬂan›yor ve bunun
daha da büyüyece¤i tahmin edilebilir.
Avrupa, Anadolu kaynakl› kültürel etkinliklerinin vazgeçilmez bir alan› haline
geldi. Anadolu kaynakl› Avrupa’daki kültür-sanat etkinlikleri Türkiye’nin bütünüyle k›yaslanabilecek kadar yo¤unluk
ve geniﬂlik taﬂ›yor. Bununla birlikte Anadolu kültürü de, büyük bir h›z ve yo¤unlukla Bat› kültüründen etkileniyor. Bununla birlikte, sanatç›lar›m›z dünyan›n
baﬂka de¤iﬂik kültürleriyle de, daha önceleriyle k›yaslanmayacak ölçüde iliﬂki
kurma olana¤› da bulmakta, onunla çok
yönlü al›ﬂ-veriﬂlerde bulunmaktad›r. Bu
yeni bir gerçektir, de¤iﬂik bir durumdur.
Bu gerçeklik içinde yaratt›klar› kültürel
atmosferle günlük olarak her saat milyonlarca insan›n etkileyen bu kitleye hiç
bir toplumsal hareket ilgisiz kalamaz.

Avrupa’da gerçek duruma uygun hareket tarz› geliﬂtirmek ve uygun kurumlar
yaratmak proleter hareketin önündeki
önemli bir görevdir. Asl›nda say›s›z olanaklar taﬂ›yan bu duruma uygun bir hareket ve örgütlenme tarz›n›n ﬂimdiye kadar geliﬂtirilmemiﬂ olmas› üzücü bir durumdur. Avrupa’da hareketimizle do¤rudan veya dolayl› ba¤lar içinde bulunan
çok say›da sanat kültür insan› varken ve
bu alanda denilebilir ki birinci derecede
sanatç›lar› etkileme ve ikna etme olana¤›na sahipken, nitelikli s›çramalar›n gerçekleﬂmemesi, sanatç›lar›m›z›n genellikle kendini tekrarlar durumda kalmas›,
hatta pek ço¤unun yozlaﬂmas›, gerilemesi ve geri poz›syonlara düﬂmesi biraz
da bundand›r. 1980’lerde kurulan Demokratik Sanatç›lar Birli¤i’nin, k›sa süreli bir baﬂar›dan sonra pasif duruma
geçmesinde de yeni duruma ayak uyduramamas›n›n rolü olsa gerek. Gerçekten
bu örgütlenmede önemli belirsizlikler
mevcuttu. Çok kültürlü bir alanda, dünya
halklar›yla kültürel iliﬂkiler geliﬂtirmek,
onlarla ortak kurumlar yaratmak m›,
yoksa ülkedeki ilgili kurumlar›n yerel bir
uzant›s› olmak m› gerekti¤› konusunda
kesin bir saptama göze çarpm›yor; ama
pratikte ikincisi uyguland› ve bu, mevcut
durumun olanaklar›n› de¤erlendirmeye
pek uygun de¤ildi. 1995’te “Bir ﬂey geliﬂmiyorsa, bir yerinde problem var” ﬂeklinde baﬂlayan sorgulama, bu yönde
önemli bir uyar› yaratt›. Asl›nda, kültür
ve sanat›n toplumsal poz›syonu ve iﬂlevi,
sanatsal üretim ve estetik konusunda,
Demokratik Sanatç›lar Birli¤i döneminde canl› tart›ﬂmalar yaﬂanm›ﬂt›, fakat
do¤rusu daha çok Türkiye için geçerli
olan sonuçlar ç›kart›lm›ﬂt›. O dönemde
Türkiye’deki a¤›r bask› koﬂullar› nedeniyle pekçok demokrat ve devrimci sanat ve kültür insan›n›n Avrupa’da bulunmas›, Türkiye’de çok fazla bir ﬂey yap›lamamas› ve Türkiye’deki kurumlar›n büyük ölçüde iﬂlevsiz kalmas› nedeniyle,
böyle bir durum geliﬂmiﬂ olabilir. Nitekim bu durum nispeten ortadan kalk›nca, DSB de adeta söndü. DSB, sanki 12
Eylül cuntas›n›n da¤›tt›¤› demokratik
kültür-sanat hareketinin Avrupa’da kendini yeniden onama organizasyonu ﬂeklinde geliﬂti ve kuﬂkusuz bu yönde önemli bir iﬂlev de gördü. Ama bunun bile yeterince bilince ç›kart›ld›¤› söylenemez.
Bu anlamda sadece Y›lmaz Güney’de belirli bir netlik gözleniyor. O, 1982’de Madrit’te gazetecilerle görüﬂürken, “Türkiye’ye dönmeyi düﬂünüyor musunuz?” sorusuna, “Türkiye’ye dönmeyi düﬂünmek
de¤il. Türkiye’deki yönetimi devirmeyi ve
bununla birlikte dönmeyi düﬂünüyorum”
derken, bir baﬂka konuﬂmas›nda da
ﬂunlar› söylüyor: “Benim için sürgün, ülkemin taﬂ›na topra¤›na, havas›na suyuna, a¤ac›na kuﬂuna, insan›na aﬂ›na özlem demektir... Benim için sürgün, ülkeme yeniden dönebilmek için, kararl› bir
mücadele demektir... Benim için sürgün,
dünyan›n çeﬂitli halklar›yla iliﬂki kurmak
demektir. Benim için sürgün, bir anlamda sansürsüz film yapabilmek ve özgürce düﬂünebilmek demektir... Benim için
sürgün, sürgün demek de¤ildir!..” Yine
15 Haziran 1982’de Budapeﬂte Radyosu’nda Horvatch Szolt’la yapt›¤› söyleﬂide ﬂöyle diyordu: “‹nan›yorum ki, de¤iﬂik
bir kültür ve sosyal ortam, kendi zorluk
ve problemlerini karﬂ›ma dikerken, ayn›
zamanda, bunlar›n çözümü için gerekli
olanaklar›n› da beraberinde getirir. Her
sorunun çözümü, bizzat o sorunun içindedir. Ben de, içinde bulundu¤um yeni
ortam› inceleyerek, zorluklar› için olanaklar yaratarak gelece¤in yolunu açmaya çal›ﬂaca¤›m. Yeni hayat›n filmini
yapacak duruma gelinceye kadar, eski
birikimlerimi de¤erlendirmeye çal›ﬂaca¤›m. Daha k›sa zamanda kendimi uydurabilece¤im halklar›n filmini çekece¤im.
Önümdeki günlerin, gerek sanatsal, gerek siyasal aç›lardan olsun, farkl› bir
kültür ortam› aç›s›ndan olsun, birçok
zorluklara gebe oldu¤unu biliyorum. Ancak, iyimserim ve gelece¤e güvenle bak›yorum. Baﬂ›m bedenimin üzerinde kald›¤› müddetçe, karﬂ›laﬂaca¤›m zorluklar›
yenece¤ime inan›yorum. Ama kahpe bir
kurﬂuna yenik düﬂersem, kavgam b›rakt›¤›m yerde durmayacak, onu ileriye götürecek insanlar›n elinde hedefine ulaﬂacakt›r.” Y›lmaz Güney yoldasin, tek baﬂ›na k›sa sürede geliﬂtirdi¤i uluslararas› iliﬂkiler üzerinde de düﬂünülmesi ve
do¤ru sonuçlar ç›kart›lmas› gereken
dikkate de¤er bir olgudur! Elbette Y›lmaz Güney yoldas bir “sürgün”dü, ama
bugünkü kültür ve sanat insanlar›m›z›n

ezici kitlesi “sürgün” de¤il, Avrupa da yaﬂ›yorlar ve burada sanatsal etkinlik gösteriyorlar. Bu etkinliklerini ayn› ölçüde
Türkiye’de de gösteriyorlar. Burada dünya halklar›n›n kültür, sanat ve bilim insanlar›yla iliﬂki kurmak, onlar›n kültürlerini tan›mak, onlara kendi halklar›m›z›n de¤erli sanat de¤erlerini tan›tmak,
aktarmak, ortak kurumlar yaratmak ve
birlikte çal›ﬂmak, mevcut durumun sundu¤u büyük olanaklard›r. O halde buna
uygun bir hareket geliﬂtirmek ve ona öncülük etmek gerekiyor. 1995’te Uluslararas› Yazarlar ve Sanatç›lar Birli¤i (IWAA)’nin ortaya ç›kmas› asl›nda bu yönde
ileri at›lm›ﬂ çok önemli bir ad›md›r. Ne
var ki, bir hareketin do¤ru olmas›, do¤ru
baﬂlamas› yetmiyor, onu inanarak, kavrayarak yürütecek elveriﬂli say›da insanlar›n olmas› da gerekiyor. Ulusal al›ﬂkanl›klara dayal› siyasal ufuk darl›¤›,
kendine güvensizlik ve tereddüt bu hareketin önündeki baﬂl›ca engellerdi. Söylemek gerekir ki baﬂka ülkelerin iﬂçi ve
komünist partilerinin bu konudaki duyars›zl›¤› da heycan k›r›c› bir rol oynad›.
Oralardan sadece mahdut say›da yazar
ve sanatç›n›n harekete kat›lmas›, buna
karﬂ›l›k kat›lanlar›n da henüz hareketi
do¤uran ihtiyaçlar› ve hareketin niteli¤ini yeterince kavramamalar› geliﬂmeyi
önledi. Tabii ki buna, kendisini sisteme
uyarlam›ﬂ ve sistemin reformist unsur-

lar› haline gelmiﬂ geleneksel kültür-sanat örgütlerinin sessiz direniﬂi ve sistemin her yerde gösterdi¤i yasad›ﬂ› bask›lar› da eklemek gerekir. Baﬂar›y› olumsuz yönde etkileyen öznel koﬂullar, yanl›ﬂl›klar, yetersizlikler ve d›ﬂ bask›lar, ihtiyac› ortadan kald›rmaz. Sanatç›lar›m›z
Avrupa’n›n en az 10 ülkesi ile ve bu ülkelerdeki halklar›n kültürleri ve kültür insanlar›yla do¤al biçimde iliﬂki kurma
olana¤›na sahiptir. Ayr›ca Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Avusturalya ve Afrika
halklar›yla, bunlar›n sanatç›lar›yla küçümsenmeyecek iliﬂkilerimiz var ve bunlar Avrupa’daki iliﬂkilerden görece daha
niteliklidir. Bütün bu olanaklar› de¤erlendirmek, ona göre bir hareket tarz› geliﬂtirmek, uygun kurumlar yaratmak, buna uygun çal›ﬂmalar planlamak ve uygulamak zorunludur. Unutmamak gerekir
ki, kuﬂatma ve bask› alt›nda bulunan yaln›zca bizim sanatsal etkinliklerimiz ve
sanatç›lar›m›z de¤ildir, dünyan›n baﬂka
yerlerinde ayn› durumda olan on binlerce sanatç› ve düﬂünür vard›r. Bu kuﬂatmay› aﬂmak, dünya halklar›n›n birbirlerinin devrimci kültür de¤erlerinden yararlanmas›n› olanakl› k›lmak, önemli bir
görevdir. Yani Avrupa’daki kültür sanat
cephemizin birbirinden ayr›lmaz iki yönü
vard›r. Birisi, uluslararas›, enternasyonalist yönüdür, ikincisi “ulusal” diyebilece¤imiz yönüdür. Bunun örgütsel form-

lar› nas›l olursa olsun, iﬂlevi, ülkedekilerden farkl› olarak, halkar›m›z›n dünyan›n baﬂka halklar› ile kültürel, sanatsal,
bilimsel ve politik iliﬂkiler kurmas›na
devrimci biçimde arac›l›k eden bir köprü, onlar›n kültür sanat insanlar›yla birlikte çal›ﬂman›n ortak alan› olacakt›r. Bu
hareketin do¤ru ve bilinçlice geliﬂtirilmesi ülkemizin demokratik kültür hareketine büyük katk› ve kolayl›klar sa¤layacak, sanatç›lar›m›z›n bilgisini, deneyimini artt›racak ve daha nitelikli eserler
yaratmalar›na olanak sunacakt›r. Ayr›ca
iﬂçi s›n›f›m›z›n uluslararas› kültür al›ﬂveriﬂini de enternasyonalist boyutlarda
büyütecektir. Kuﬂkusuz siyasal, ekonomik ve baﬂka bask›lara karﬂ› kültür ve
sanat insanlar›n›n dünya çap›nda dayan›ﬂmas› ve direniﬂi için de böyle bir mevziye gereksinim vard›r. Son olarak sanatç›lar›m›z›n dikkatini bir noktaya daha
çekmek isteriz. Bu yaz›m›zda, Avrupa’daki kültür sanat hareketimizin a¤›rl›k
noktas›n›n, halklar›m›z›n baﬂka halklar›n dervimci kültür ve sanat› ve sanatç›lar›yla iliﬂkiler noktas›nda ve bu alandaki görev ve iﬂlevlerde yo¤unlaﬂt›¤›n› görüyorsunuz. Fakat bilmek gerekir ki, bu
iliﬂkiler sanat arac›l›¤›yla gerçekleﬂebilir ve bunlar belirleyici rol oynamaktad›r. Büyük kültürel de¤erler olmaks›z›n
hiçbir devletsel veya kurumsal çaba nitelikli uluslararas› kültürel dostluk ve

K‹RLENMEM‹ﬁ UMUTLAR
Sa¤anak halinde ya¤an ya¤murdan kaç›p, düngecede konaklad›¤› sahildeki derme çatma kulübeye s›¤›nd›.
Ya¤mur kulübenin üzerinin aç›k olan k›sm›ndan
içeriye giriyordu. Köﬂedeki paslanm›ﬂ, çürümeye yüz
tutmuﬂ tenekeyi ayaklar›yla ezip düzeltti. D›ﬂar› ç›k›p
aç›k k›sm› kapad› ve rüzgar›n tenekeyi uçurmamas›
için dört bir köﬂesine taﬂ koyup tekrardan içeri girdi.
ﬁimdi içeriye tenekenin kapad›¤› yerden aral›kl› damlalar süzülüp düﬂüyordu ama ya¤murun içeriye girmesini kesmiﬂti.
Ya¤mur h›zland›kça rüzgarda h›zland›. Kulübenin
içinde üﬂümeye baﬂlam›ﬂt›. “Biraz odun kalsayd› dünden, yakar ›s›n›rd›m” diye düﬂündü. Sa¤ elini sol elinin içine al›p ovuﬂturdu ve çömelip büzüldü bir köﬂeye. Sa¤ elinde büyük bir yara aç›lm›ﬂt› ve çok s›zl›yordu. Birgün evvel sabah f›r›ndan çald›¤› somun ekme¤ini farkeden f›r›nc› küfrü bas›p ard›ndan kovalam›ﬂt›.
Delikanl› kaç›p kurtulmuﬂtu ama bir ara koﬂma esnas›nda aya¤› tak›l›nca yere kapaklanm›ﬂt›. Kalkt›¤›nda
elini bir sivri taﬂ›n kesti¤ini kan› görünce fark etmiﬂti.
So¤uk hava yaraya vurdukça delikanl›n›n eli daha da
s›zl›yordu.
Gök gürledikçe y›rt›l›yor, y›rt›ld›kça ›ﬂ›klar saç›yor,
rüzgar h›zland›kça dalgalar h›rç›nlaﬂ›yor ve kulebeye
bir kaç metre kala geri çekiliyorlard›. Zaman geçtikçe
delikanl› daha da çok üﬂüyordu. Kulübenin içi ya¤mur
alm›yordu fakat k›r›k kap›s› rüzgara dayanamay›p onu
hoyratça içerdekini düﬂünmeden misafir ediyordu. K›r›k kap› ikide bir rüzgar›n itmesiyle aç›l›p aç›l›p kapan›yordu. Çömeldi¤i yerden kap›n›n devinimini izleyip
›slanmamak için d›ﬂar›da bir taﬂ bulupta kap›y› kapatmaya üﬂeniyordu. Sonunda dayanamay›p ›slanmay›
göze al›p kalkt›. Kap›ya yönelince karﬂ›s›nda upuzun,
›p›slak tel tel saçlar›ndan ya¤mur sular› s›zan uzun
boylu narin yap›l› dik dik gözlerle kendisine bakan
genç bir kad›nla karﬂ›laﬂt›.
“D›ﬂar›s› so¤uk ve ya¤mur ya¤›yor, benimse gidecek yerin yok. Burada sabaha kadar ya da ya¤mur dinene kadar kalabilir miyim?” diye sordu genç kad›n.
“Ben de burada senin gibi misafirim. Dünde buradayd›m ateﬂ yak›p ﬂurada uyudum. Geç içeriye, ben bir
taﬂ bulup ﬂu kap›n›n ard›na koyay›m” dedi ve d›ﬂar›ya
ç›kt›. Az sonrada elindeki taﬂla döndü. Kap›y› kapat›p
taﬂ› ard›na itti. Rüzgar, kap›y› dövüp açmaya zorluyor
ama açam›yordu art›k.
Delikanl› genç kad›n›n yan›na çömelip ellerini a¤z›na götürüp nefesi ile ›s›tmaya çal›ﬂ›yordu. Göz ucuyla
birbirlerine bak›ﬂlar›n› at›p kaç›r›yorlard›. Bir zaman
sessiz kald›lar. Sonra delikanl› “aç m›s›n?” diye sordu.
“Dün akﬂam bir tane gevrek yedim, hepsi o...” dedi
genç kad›n. Delikanl› çömeldi¤i yerden bir ad›m sa¤›na uzan›p iki elleriyle yeri eﬂelemeye baﬂlad›. S›k›ca
sar›lm›ﬂ naylon poﬂette yar›m somun ekme¤i ç›kard›.
Ucundan az›c›k kopar›p gerisini uzatt›. “Benimde gidecek bir yerim yok. Ekmek alacak paramda yok, bu ekme¤ide dün f›r›ndan çald›m” dedi. Genç kad›n uzat›lan
ekme¤i al›p bir güzel yedi. Yerken delikanl›n›n kanayan elini fark etti. Ete¤inin ucunu y›rt›p kanayan eli
kumlardan temizleyip sard›.
“Ekmek için sa¤ ol, borcum olsun. Çal›ﬂ›p param
oldu¤unda sana bütün ekmek al›r›m, yok yok lokantaya gidip beraber tabldot yeriz. ‹ki türlü yemek bir de
hoﬂaf içeriz” dedi gülümseyerek... ‹çten ve de samimiydi. Sonra delikanl› suskun suskun bak›nca kendisine, inanmad›¤›n› düﬂündü. “Mesle¤im var benim etek,
gömlek, gecelik, pantolon herﬂey dikerim. Terziciyim
ben...” dedi. Delikanl›n›n ayn› ﬂekilde suskun ve tepkisiz kal›ﬂ›na halen kendisine inanmad›¤›n› sand›. “Üç
y›ld›r o k›s›r adi, ﬂerefsiz kocam›n rak› masas›n›, evin

geçimini mesle¤imin sayesinde sa¤lad›m. Düne kadar
dayanabildim, sonra içip içip s›z›nca bir tekme at›p,
surat›na tükürüp ç›kt›m evden. Zaten resmi nikah›m›z
da yoktu, imam nikah›n› da als›n baﬂ›na çals›n. O be
kurtuldum sonunda o sürüngenden. Nereye gitsem
orada iﬂ bulurum, mesle¤im var benim. Fabrikalarda
da çal›ﬂ›r›m, niye çal›ﬂmayacakm›ﬂ›mki. Bir sürü kad›nlar fabrikalarda çal›ﬂ›yor, ne olacak sanki ay›p
m›?!”
Bir anda bütün hayat›n› anlatt› ad›n› bile bilmedi¤i
birine. Neden bu insana anlat›yordu bütün bunlar›
kendisi de bilmiyordu ama anlatt›kça rahatl›yordu. O
ise sar›l› elini ovuﬂturup anlat›lanlar› sessizce dinliyordu. Genç kad›n “senin bir iﬂin var m›?” diye sordu.
“Ç›k”
“Mesle¤in var m›?”
“Ç›k”
“Peki nas›l geçiniyorsun?”
“Çalarak!”
Delikanl› ekme¤i kendisine uzatt›¤›nda da bu kelimeyi söylemiﬂti ama genç kad›n o an açl›¤›ndan dolayi pek oral› olmam›ﬂt›.
“Nas›l çalarak, kimden çal›yorsun?”
“Manavdan, f›r›ndan, bakkaldan... Bazen bal›k tutanlar›n kovalar›na dal›yorum.”
Sustular ikisi de bir zaman. Arada bir akan burunlar›n› çekip birbirlerine yine kaçamak bak›yorlard›.
Karanl›k iyice bast›rm›ﬂt›, ya¤mur ve rüzgar halen devam ediyordu. Dalgalarsa delirmiﬂcesine sahile vuruyor, kayalar› dövüyordu. Muhabbet ettikçe birbirlerine
daha da ›s›nd›lar. Gece yar›s›ndan sonra ya¤mur dindi fakat rüzgar h›z›ndan ve heybetinden birﬂey kaybetmiyor dalgalar› h›rç›nlaﬂt›r›yordu k›zg›n bir tay gibi.
Sahile vuran dalgalar›n köpüklerini kumlar içine
emiyordu. Deniz kendisine yabanc› olan herﬂeyi içinde
bar›nd›rm›yor d›ﬂa vuruyordu. Kendisine yabanc›
olanlar tekrar geri dönseler bile dalgalar›n mücadelesi hiç dinmiyor, sürekli bir savaﬂ›m içinde onlar› inad›na sahile vuruyordu.
Muhabbet s›cakt› ama kulübe çok so¤uktu. Bir ara
delikanl› hiç birﬂey söylemeden so¤u¤a ra¤men kulübeden d›ﬂar› ç›kt›. Yar›m saat sonra elinde dört beﬂ
tane meyve kasas›yla döndü. Genç kad›n delikanl›n›n
manavc›y› çarpt›¤›n› anlam›ﬂt›.
“Çald›n m›?”
“Evet, manavc›n›n deposuna girdim. Al ikide elma
aﬂ›rd›m” deyip elman›n birisini att›. Genç kad›n halen
açt› elmay› tutup hemen ›s›rd›.
“Niye çal›yorsun?”
“Üﬂüyoruz, onlar s›cac›k yataklar›nda m›ﬂ›l m›ﬂ›l
uyuyorlar. Ya biz, bak so¤uktan donaca¤›z. Is›nmam›z
için çald›m.”
“Ben kimsenin bir ﬂeyini çalmam, aç kal›r›m yine
de çalmam.”
Delikanl› biraz önce elmaya nas›l sald›rd›¤›n›
an›msay›p kendi kendine gülümsedi.
“Aptals›n sen.”
“Nedenmiﬂ o, do¤rular› söylüyorumda onun için
mi?”
“Anlam›yorsun, ben kimsenin yiyeceklerini, yakacaklar›n›, giyeceklerini çalm›yorum. Onlar›n fazlalar›n›, bana yetenini al›yorum hepsi bu. Manavc›n›n deposunda dört kasa elma vard› ben iki tane ald›m. Depo
a¤z›na kadar boﬂ kasa doluydu ben ›s›naca¤›m›z kadar›n› ald›m.”
Yine sustular. Ateﬂin ayd›nl›¤›nda art›k birbirlerini
daha net görebiliyorlard›. Bak›ﬂlar›n› hiç kaç›rm›yorlard›. Ateﬂe ra¤men kulübe halen so¤uktu. Sokuldular
yan yana, omuz omuza oturdular. Ateﬂ dindikçe bir iki
parça tahta at›p alevleri güçlendiriyorlard›. Genç ka-

iliﬂki geliﬂtiremez. Naz›m Hikmet, Yaﬂar
Kemal, Aziz Nesin, Ruhi Su, Arif Sa¤, ﬁivan Perver, Zülfü Livaneli, Faz›l Say, Suna
Kan, ‹dil Biret, Y›lmaz Güney, Mehmet
Uzun, Ahmet Kaya, Orhan Pamuk vb. sanat insanlar›m›z›n ve pek çok bilim insan›m›z›n tek baﬂlar›na yaratt›klar› etki ve
iliﬂkiler buna örnektir. Onlar bu iliﬂkilere tamamen yaratt›klar› eserler arac›l›¤›yla ulaﬂt›lar. Bunlar›n her biri, ülkedeki ilgili sanat kuruluﬂlar›ndan daha geniﬂ ve daha nitelikli uluslararas› iliﬂkilere sahiptir. Bu nitelikte insanlar›n arkas›nda ayn› nitelikte güçlü -kültür-sanat
kurumlar› da oldu¤u zaman, karﬂ› durulmaz devrimci bir güç ortaya ç›kmaktad›r. Bu yüzden dikkatimizi öncelikle nitelikli sanat eserleri üretmeye ve bu yönde
sistemli, bilinçli, bilimsel ve örgütlü çal›ﬂmaya yöneltmeliyiz. Son zamanlarda
hem ülkede, hem Avrupa’da önemli baz›
k›p›rdamalar göze çarp›yor. Çok say›da
grup yo¤un sanatsal denemelerde bulunuyor. Bunlardan örgütlü olanlar hemen
sonuca ulaﬂ›yor, pratik ad›mlar at›yorlar. Y›lmaz Güney’in dedi¤i gibi “sanat
bir ç›lg›nl›kt›r, bir nevi büyücülüktür”.
Güçlü devrimci eserler yaratmak için,
deli gibi, ç›lg›nca, sonsuz bir cesaret ev
kararl›l›kla, inatla çal›ﬂmak gerekiyor.
Ve ayn› zamanda örgütlenmek... Devrimin hiç bir iﬂi m›zm›zl›kla, korkakça ve
ucundan tutarak baﬂar›lamaz. O daima,
yarat›c› bir akla ç›lg›nca eﬂlik eden devrimci yüreklerin hayat›n gerçek sahnesi
üzerinde ﬂövalyece dövüﬂüne ihtiyaç duyar. Özellikle amatör sanatç›lar›m›z›n yürekli, ç›lg›n aray›ﬂ ve ataklar›n› selaml›yoruz. Gelecek günler, onlar›n dünya çap›nda sars›c› baﬂar›lar›na tan›kl›k edecektir!..
ADHK Kültür-Sanat
Komisyonu Giriﬂim

-öyküd›n delikanl›n›n bu durumuna yer yer hak vermesine
ra¤men, yine de çalmas›na ç›rpmas›na karﬂ›yd›. Çald›¤› kendisine yetecek kadar›da olsa o insanlarda k›t kanaat geçinenlerdi.
“Hiç çal›ﬂmad›n m›?” diye tekrar sordu genç kad›n.
“Çal›ﬂt›m.”
“Ne iﬂte çal›ﬂt›n.”
“Bir oduncu deposunda?”
“Eee neden iﬂten ç›kt›n?”
“Ç›kmad›m kovuldum.”
“Ne yapt›nda kovuldun?”
“Ben deyil depo sahibi yapt›.”
“Ne yapt›?”
“Her gün odunlar› bana a¤›r çeksinler diye ›slatt›r›rd›. Sonra kantar›da bozuktu, bile bile o kantar› kullan›yordu. En son haftal›¤›m›n yerine bana ›slanm›ﬂ ve
bozuk kantardan tart›lm›ﬂ odunlardan verdi. Ben de
depocunun bu namussuzlu¤una dayanamad›m deposunu ateﬂe verdim. O da beni karakola ﬂikayet etti
ama birﬂey tutturamad›. Daha sonra da iﬂten kovdu
beni. O günden beri iﬂsizim, uzun zaman oldu. D›ﬂar›da, kömürlüklerde, bal›kç› teknelerinde, böyle kulübelerde geceliyorum. Karn›m› da dedi¤im gibi doyuruyorum.
“Baﬂka iﬂte çal›ﬂmay› neden denemedin?”
“Bunlar›n hepsi ayn›, kendilerini sadece düﬂünürler. Sen burda so¤ukta donmuﬂsun, paran yok bir somun ekme¤ine... Onlar›n umurunda m› sa¤ m›s›n ölü
müsün?”
“Ben yine de çalmam, ne olursa olsun çal›ﬂmam›z
laz›m. Fabrikada da olur.”
Herkes kad›nl› erkekli çal›ﬂ›yorlar ne olacak ki ben
de çal›ﬂ›r›m. Mesle¤imde var keser biçer dikerim,
hakk›m› da al›r›m haa. Sen bakma benim böyle durgun durdu¤uma hakk›m› kimseye yedirmem. Bir keresinde komﬂumuz Sat›’n›n o¤luna ve k›z›na okul önlü¤ü
diktim. Sat› bohçac›dan kendisine buluz al›yor ama
benim diktiklerimin paras›n› vermiyordu. Vallahi y›kt›m mahalleyi ç›ngar ç›kard›m ald›m param›.”
Sabaha kadar hiç uyumadan yan yana oturup muhabbet ettiler, s›cak ve samimiydiler. Delikanl› h›rs›zl›¤›n›n hakl›l›¤›n› ne kadar anlatt›ysa da genç kad›n tersini savunup çalman›n ç›rpman›n hakl› yan›n›n olmad›¤›n›n kendisinin çal›ﬂ›p geçimini sa¤layabilece¤ini
anlat›p durdu. O kadar ﬂey anlatt›lar ki, birbirlerini tan›yan iki dost olmuﬂlard›. So¤uk kulübeyi bu iki dostun s›cakl›¤› sarm›ﬂt›.
Gün iyice ›ﬂ›y›nca genç kad›n kalk›p vedalaﬂt›. ‹ﬂ
aramaya çal›ﬂ›p kendi hayat›n› kendisinin kazanaca¤›n›, belki de iyi bir insanla tekrar evlenebilece¤ini, dünyada güzel olan her ﬂeye koﬂaca¤›n› söyleyip ç›kt›. Delikanl› kulübenin aç›k, k›r›k kap›s›ndan genç kad›n›n
ard›ndan kirlenmemiﬂ umutlara do¤ru gidiﬂine bakt›,
taaki gözden kayboluncaya dek...
Delikanl› denizin sahile vurdu¤u pisliklere aya¤›yla
gerisin geri denize ﬂutluyordu. Deniz ise ilk koparaca¤› güçlü ve köpüklü dalgalar›yla yine içinde bar›nmaya çal›ﬂan yabanc›lara karﬂ› amans›z bir savaﬂ verecekti.
Ayaklar› delikanl›y› bal›kç› teknelerinin oldu¤u yere kadar getirmiﬂlerdi. Baﬂ›n› kald›r›p mavi ve geceki
h›rç›nl›¤›n› sakin bir duruﬂa b›rakan denizin üzerinde
gezdirip bal›kç› teknelerine bakt›. “Bal›kç›l›kta güzel
bir iﬂ.” diye düﬂündü. Sonra çal›ﬂmak için bir bal›kç›
teknesine girdi.
“Kaptan iﬂ ar›yorum bana göre iﬂin var m›?”
28.03.2004 · Zaza Erdal...
NOT: VII. Gençlik ve Kültür Festivali’nde, öykü yar›ﬂmas›nda birincilik ödülünü ald›. (Yaz› kurulu)
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