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16. KONGREYE DO⁄RU
16. Kongremizi örgütlerken, dünden
bugüne ve bugünden yarına, üzerinde geliﬂim gösterdi¤imiz zeminin mirası üzerinden dönemin taktik yönelimini irdelemenin ve de gerçekleﬂtirmenin planlaması sorumlulu¤u içinde olarak, döneme
denk gelen somut verileri belli bir plan
dahilinde ele alarak uygulamaya tabi tutma çabası olacaktır.
Kongremizin ele alınıﬂ biçimi bu yıl
geçmiﬂ yıllardan bir ﬂekilde farklılık arzedecektir. Ama on yılları bulan varlık gerekçesini daha iyi irdelemeyi hedeflerken, kitlelerin yo¤un katılımı, görüﬂ ve fikirlerini ifade etmeleri, bir ﬂekilde kendi
kurumlarında do¤rudan söz ve yetki
hakkını kullancak farklılı¤a sahip olacaktır.
Bu neden gereklidir? Bilindi¤i üzere
2005 Eylül ayında yürutlü¤ümüz bir kampanya vardı. Bu kampanyanın siyasal sloganı ﬂu ﬂekildeydi. „Eme¤in özgürleﬂmesi
ve halkların ba¤ımsızlı¤ı için, Emperyalizme ve Emperyalist blok AB Hayır!“ Emperyalizme hayır! tavrımız varlık sebebimiz
olmuﬂtur. Hayır demek bir tavırdır ama
içi dolduralmadıkça soyut bir tavır olarak kalacaktır.
Yeryüzünün her noktasına hükmeden
bir sistem gerçekli¤i ile karﬂı karﬂıyayız.
Bilenler, farkında olanlar bunu irdeleme
ve ifade etme bilgi yetene¤ine sahip olanlardır. Dahası, daha iyi irdeleyenler, bilgiyi ateﬂ hattına sürerek, bir yeninin yaratılması mücadelesinde ısrar ediyorlar.
Geliﬂmeleri, olay ve olguları zaman

Demokratische
Frauen Bewegung
Avrupa Demokratik kadın Hareketi
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü
Almanya'nın Köln ﬂehrinde bir yürüyüﬂle kutladı. AT‹K Yeni Kadın (NRW) ve
8 Mart Örgütü’nün de bölgesel katılımı ile birlikte organize edilen yürüyüﬂte Coraj kadın örgütü de destek sundu. Bunun yanı sıra Avrupa Demokratik Gençlik Hareketide coﬂkulu sloganlarıyla katılımda bulundular.
5 aydır giriﬂim komitesi olarak fa-

ve mekan bakımdan ele alırken kimi durumlarda çok daha rahat anlaﬂılır oluyorlar. Ama, kimi koﬂullarda gerçe¤in ortaya çıkarılması yo¤un emek ve u¤raﬂ
gerektiriyor, sabır gerektiriyor.
Anti-Emperalist mücadele Asya, Afrika ve Latin Amerika kıtasında, her geçen
gün daha güçlü biçimler almaktadır. Yer
yer sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri kapıları
aralar duruma ulaﬂmıﬂtır. Kimi alanlarda, ise reformist talepli tarzda bu tepki
geliﬂmektedir. Her daim Emperyalizmin

“Anl›n› da¤ ateﬂiyle ›s›tan,
yüzünü kanla y›kayan...”

Mercan ﬁehitleri
Yolumuzu Ayd›nlat›yor!
Yoldaﬂlar›m›z›n ﬂehit düﬂtü¤ünün haberinin al›nmas›yla birlikte, Duisburg derne¤inde yürütülen faaliyetlerin içinde birde ANI DEFTER‹ aç›lm›ﬂt›.
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 son bölümünü yay›nl›yoruz.

Sayfa 8-9.da

BAﬁ YAZI
GÜZEL B‹R DÜNYA ‹Ç‹N
“Bu dünyan›n sonu ne olacak?” sorusu halk aras›nda hep aktüeldir. Bu soru ile hem yaﬂamdaki zorluklara at›fta bulunulurken; ayn› zamanda da, içinde yaﬂan›lan koﬂullar›n ironik olarak sorgulanmas› ve veya çözüm bekleyen, çözümü dayatan çeliﬂkilerin, çat›ﬂmalar›n yo¤unlu¤una dikkat çekilir. Bu soru veya benzeri sorular, dünyan›n her köﬂesinde ﬂu s›ralar s›kça soruluyor. Kimi, savaﬂlar›n yaratt›¤› k›y›m ve y›k›mlar›n; kimi, açl›k, susuzluk ve sa¤l›k hizmetlerinin (özellikle Afrika k›tas›nda) olmay›ﬂ›ndan dolay› meydana gelen kitlesel ölümlerin; kimi, sadece
insan›n yaﬂam›na an›nda son vermekle kalmay›p, nesiller boyunca yeni
do¤anlar›n özürlü olmalar›nda etkili olmalar› engellenemeyen, buna ra¤men üretilen ve kullan›lan nükleer silahlar›n, do¤an›n ökolojik dengesini
bozmas› ve iklimlerin de¤iﬂiminde etkili olmas›n›n, do¤al afetlerin yo¤unlaﬂmas›n›n son bulmas› umuduyla yukardaki soruyu veya benzerini
sorarken; bütün bu olumsuzluklar›n ana dayana¤› olan kapitalist-emperyalist rejimin hergün daha fazla yo¤unlaﬂan ve derinleﬂen çeliﬂkilerinin
nas›l çözülece¤i sorusunu soranlar›n say›s›n›n da artt›¤›n› söylemek
abart› olmaz san›r›z. Ve bu say›n›n artmas›; kötüye de¤il, iyiye do¤ru bir
göstergedir.
Sayfa 3.’de

varlı¤ı karﬂı gücünü yaratıyor. Bazen az
tepkili bazen zayıf bir hal alsada, kapitalizmin ortaya çıktı¤ı günden bu yana muhalif gücünü kendi elleriyle yaratarak
mücadeleyi aralıksız devam ettirmiﬂtir.
Anti-Emperyalist mücadele geliﬂerek
güçlenecektir! Kapitalizmin beﬂi¤i durumunda olan Batı Avrupa ülkeleri, düne
kadar kızgın sınıf çeliﬂkilerinin yaﬂandı¤ı, mücadelelerin keskin boyutlarda seyretti¤i kıta durumundaydı. Bu çeliﬂki ve hareketlili¤in bugün geri kalmıﬂ,

sömürge, yarı-sömürge, ve yarı feodal ülkelerde büyüyerek geliﬂti¤ine tanık oluyoruz. Bu durum kendili¤inden bur durum de¤ildir. Egemen sermaye düzeninin, sömürüye dayalı olarak yaﬂam bulma gerçekli¤i, kaçırılmaz olarak, beraberinde, birden fazla çeliﬂkinin yaratılmasına vesile oldu/olacaktır. Tabiatıyla bu çeliﬂkilerin içinde öne çıkan ve
en belir¤in olani sinif çeliﬂkisidir. Yani
ezen ve ezilen, sömüren ve de sömürü-

ÖZGÜRLÜ⁄ÜN SÖNMEYEN ATEﬁ‹,
Farsça da “yeni gün” anlam›na gelen
Newroz, günümüzde çok daha büyük bir
anlamla yüklüdür.
Newroz, gece ile gündüzün eﬂitlendi¤i, 21 Mart gününe rastlar. Bu rastlant›dan yola ç›karak, hep bahar›n baﬂlang›c› gibi düﬂünülse de anlam›n›n derinliklerinde, zulmün ve zorbal›¤›n sona erdi¤i, hak, hukuk ve adalet kavramlar›n›n
ön plana ç›kt›¤›, yaﬂan›l›r ve ayd›nl›k
günlerin baﬂlang›c› yatmaktad›r.
Sosyal bir olgunun bilimsel olarak
varl›¤›n› dayatmas›, onun nesnel zemindeki yans›y›ﬂ ﬂekliyle ilintilidir. Nevroz'un günümüzdeki imgesel ﬂekli de
gelinen aﬂamada bir ulusun, bir halk›n
özgürlük aray›ﬂ›n›n gerçek hayattaki
yans›mas›na tekabül etmektedir.
Genel anlamda Newroz bir halk›n
kurtuluﬂ gününü, zalimlere karﬂ› yürütülen bir baﬂkald›r› hareketinin mutlu sonunu ifade eden bir günü simgelemektedir. ‹ﬂte günümüzdeki aktüalitesini de
bundan dolay› hala olabildi¤ince canl›
bir ﬂekilde korumaktad›r.
Ama Newroz art›k sadece Ortado¤u
uluslar›n›n kurtuluﬂ mücadeleleriyle de
ifade edilemez.
Yerküremizin her bir noktas›n›n yeni

Dehak'lar taraf›ndan gayri insani bir
vahﬂet ve zulüm örtüsüyle kapland›¤› bir
süreçte, elbette ki yeni Kawa'lar ç›kacak
ve onlar› yenme mücadelesine giriﬂecekti.
Dolay›s›yla, Newroz bugün Kürdistan, Irak, Afganistan, Çeçenistan, baﬂta
olmak üzere Dünya'n›n bir çok yerinde
insanl›k tarihinin en önemli ve en soylu
bir yönünün simgesi haline almaktad›r.
Bunun yan›nda halk›n ve insanl›¤›n
kurtuluﬂ mücadelesinin en ileri aﬂamas›n› teﬂkil eden savaﬂlar da vard›r. Bunlar bugün Nepal, Hindistan, Peru ve Türkiye Kuzey Kürdistan da yürütülmektedir. Bu mücadeleler ideolojik donan›mlar›n› demirci Kawa'n›n insanl›k tarihine
mal olmuﬂ o ﬂanl› direniﬂlerinden almaktad›r.

NEWROZ

Demek ki gün, hakl› mücadelelerin
Kawa’ca örgütlenmesi günüdür.
Gün, kan emici Dehaklar›n alaﬂa¤›
edilmesi günüdür.
Gün, bulundu¤umuz her alanda,
hakl›n›n yan›nda yer alma günüdür.
ADHK Dehaklara karﬂ› gelmenin
arac› olma durumundad›r.
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ADHK 16. Kongresi

aliyetlerini sürdüren Avrupa Demokratik Kadın Hareketi Giriﬂimi renkli
korteji ve coﬂkusuyla kendilerini kadın tarzlarıyla anlattılar. Kadının dilini, tarzını, yüre¤ini, bilincini ve eylemini özgürlük kavgasına katmak için; 6
renkten ve 6 dilden Avrupa Demokratik Kadın Hareketi yazan bayrakların
yanı sıra Almanca ve Türkçe pankartlarıyla ve coﬂkuyla 8 Mart’ı kutladılar.
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Almanya Demokratik Haklar Federasyonu'nun
28. Kongresine sunulan siyasi taslak yaz›s›
Giriﬂ
Demokratik haklar›n kazan›lmas› ve korunmas› mücadelesine küçümsenmeyecek katk›lar› olan ADHF, 28. kongresini gerçekleﬂtirmektedir.
Emek cephesinde köklü birikimlere sahip olan faderasyonunmuzun bu
kongresi, emperyalist gericiler taraf›ndan, dünyan›n de¤iﬂik alanlar›ndaki devrimci hareketler ve ezilen halklara azg›nca sald›r›ld›¤›, yalan ve demogojik uydurmalarla halka karﬂ› piskolojik y›ld›rma politikalar›n›n sürdürüldü¤ü, “s›n›f mucadelesinin bitti¤i; dinler ve mezhepler aras› mücadelenin baﬂlad›¤›” palavralar›n›n estirildi¤i bir döneme denk gelmesi aç›s›ndan çok anlaml›d›r. Bu anlamla birlikte kongremiz, bugüne kadar oldu¤u
gibi bundan sonra da anti emperyalist ve anti faﬂist mücadelede, üzerine
düﬂen görevi lay›k›yla yerine getirecektir.
28. kongremizde bir senelik geçmiﬂini de¤erlendiren federasyonumuz,
Almanya'da geliﬂen siyasal duruma iliﬂkin bir de¤erlendirme yapacak; kitlelerin öneri ve eleﬂtirilerini alarak, bunlar› merkezileﬂtirecektir. Bundan
dolay›; siyasal taslak kitleler içinde tart›ﬂ›lmal›, kitlelerin eleﬂtiri ve önerileri mutlaka al›nmal›d›r.

re etmiﬂtir. Hükümet program› bir kez daha gösterdi ki; asl›nda SPD ve CDU aras›nda hiç bir fark yoktur. Her iki parti de seçim öncesi birbirlerine söyledikleri sözleri
unutmuﬂ, kardeﬂliklerini devam ettirmiﬂlerdir.
Seçimler sonras› oluﬂan SPD, CDU ve CSU hükümeti, emekçi halklar›n ekonmomik ve demokratik haklar›na sald›rarak, iﬂçilerin k›smen var olan demokratik ve
ekonomik haklar›n›n tümünü geri almak istemektedir. Bu sald›r›lar, önceki hükümetin uygulad›¤› sald›r›lar›n devam›d›r. Seçimler sonras› kurulan hükümet, geçmiﬂ
hükümetin devamc›s› olmakla kalmam›ﬂ, daha da gerici politikalar› pervas›zca uygulamaya koymuﬂtur. Özellikle SPD ve Yeﬂiller hükümeti döneminde uygulanan
Hartz IV'ün a¤›r sonuçlar›, bugün daha da iyi görülebilmektedir. Uzun süredir iﬂiz
olan kiﬂiler, iﬂ bulma kurumlar› taraf›ndan polis gibi takip edilmekte, evlerine telefon edilerek “bilgi alma” ad› alt›nda bu kiﬂiler piskolojik olarak terörize edilmektedirler.
Büyük tekeller, yeni yasalar› kendilerine dayanak yaparak, sermayelerini eme¤in ucuz oldu¤u ülkelere kayd›rm›ﬂ, Almanya'daki ﬂirketlerini kapatm›ﬂlard›r. Bu uygulama sonucu, yüzbinlerce iﬂçi iﬂsiz kalm›ﬂ, iﬂsizler ordusu daha da büyümüﬂtür.
Bunlar›n tümü de büyük ﬂirketlerin zarar ettikleri yalanlar›yla yap›lmaktad›r. Bir taraftan sene sonu bilançolar›nda kär gösteren Mersedes, Telekom ve Deutsche
Bank'›n, di¤er tarftan onbinlerce iﬂçi ve bürokrat› iﬂten ç›karmas›; hakim s›n›flar›n
ne denli pervas›z yalan söylediklerinin en aç›k göstergesidir.

Önümüzdeki dönemlerde hükümet taraf›ndan uygulanmas› beklenen yeni
Almanya'da duruma geçmeden önce belli baﬂl›klarla dünyadaki
sald›r›lar
da ﬂunlar olacakt›r:
duruma de¤inmek istiyoruz
Dünyadaki geliﬂmeler içinde, emperyalizm ile ezilen halklar ars›ndaki mücadele esas çeliﬂki konumunu korumaktad›r. Bu çeliﬂkinin pratikteki yans›mas›;
Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde geliﬂen ulusal kurtuluﬂ hareketleri ile
maoist partiler önderli¤indeki halk savaﬂlar› olmuﬂtur. Özelikle Asya k›tas›nda
Nepal ve Hindistan'da boyutlanan halk savaﬂlar› geliﬂimini korumaktad›r. Yine;
dünya halklar›n›n baﬂ düﬂman› olan ABD' nin arka bahçesi Peru'da maoistler
önderli¤indeki halk savaﬂ› baﬂta olmak üzere; Nikaragua, Bolivya, Kolombiya v.b
ülkelerde Ernesto Che çizgisi önderli¤indeki hareketler de ivme kazanm›ﬂt›r.
Dünya genelinde devrimci direniﬂ çizgiyle at baﬂ› giden, ulusal harketlerin
baz›lar› reformist idolojinin etkisi alt›nda kalarak savaﬂa elveda ederken, baz›lar› yeniden alevlenmiﬂtir. Ortado¤uda parmakla gösterilen Filistin’de e¤rilen çubuk tersine dönmüﬂ; yeni intifadalar gündeme gelmiﬂtir. Öte yandan; Ortado¤unun direnme çizgisi Irak'a kaym›ﬂ, Irak'daki ulusal direniﬂ, Amerikan emperyalizmini ç›kmaza sokmuﬂtur. Öyle ki; ABD emperzalizmi Irak'ta içine düﬂtü¤ü bu
batakl›ktan ç›kamaz duruma gelmiﬂtir. Göstermelik olarak kurulan Irak hükümeti, ABD'nin imdad›na yetiﬂememiﬂ, yeni sald›r›larla amerikan emperyalizmi günbegün darbeler almaya devam etmektedir.
Sömürge ve yar› sömürge ülkelerde hakl› savaﬂlar t›rman›p geliﬂirken, emperyalist ve kapitalist ülkelerde iﬂçi s›n›f› hareketleri c›l›zd›r. Ekonomik ve demokratik
taleplerle geliﬂen hareketler uzun süre varl›¤›n› koruyamamaktad›r.

Yaﬂad›¤›m›z Avrupa Ülkelerinde Durum
11 Eylül sald›r›s›yla Avrupa emperyalistleri, kendi elleriyle yetiﬂtirdikleri dinciradikal örgütleri bahane ederek devrimci demokratik muhalefete sald›rm›ﬂt›r ve
sald›rmaya devam etmektedir. Avrupa ülkelerinde 2005' de yeni kanunlar gündeme
gelmiﬂ, ‹ngiltere’de patlayan bombalar›n akabinde daha vahﬂi uygulamalarla bu yasalar yürürlü¤e sokulmuﬂtur. Terör bahane edilerek devrimci-demokratik de¤erler
ve kurumlara sald›r›lmakta, hakl› savaﬂlar› destekleyen bas›n-yay›n kuruluﬂlar› ile
kitle örgütleri kapat›lmaktad›r.
Sermayenin merkezileﬂerek dünya çap›nda büyük tekeller elinde toparlanmas›,
emperyalist küreselleﬂmeyi do¤urmuﬂtur. Sermayenin aﬂ›r› derecede merkezileﬂmesi kendi içinde kutuplaﬂmay› gündeme getirmiﬂ, Avrupa Birli¤i bu bloklaﬂman›n
sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r. Dünya halklar›n› ezen, sömüren, onlar›n kanlar› üzerinden art› de¤er sa¤layan emperyalist blok ve Avrupa Birli¤i, ezilen halklar› ili¤ine kadar sömürmektedir. Demokrasinin beﬂi¤i olduklar› iddias›ndaki reformistler, di¤er
ülkelere de demokrasi ve özgürlükler götürme söylemlerinin aksine, ezilen halklara
sadece ve sadece zulüm götürmüﬂlerdir. Avrupa Birli¤inin geniﬂlemesiyle görülmüﬂtür ki; demokrasi ve özgürlükler yerine ezilen uluslara bir kat daha sömürü ve bask› götürülmüﬂtür. Etnik ve bölgesel savaﬂlar körüklenerek, mazlum halklar birbirine k›rd›r›lm›ﬂt›r.

Almanya'da durum
Alman devletinin içte uygulad›¤› ekonomik ve siyasal hak gasplar›n›n sonuçlar›na geçmeden önce, k›saca d›ﬂ politikas›ndaki de¤iﬂikliklere de¤inmek istiyoruz. Alman devleti 2. dünya savaﬂ›nda ald›¤› yenilgi sonucu, ekonomik ve siyasal alanda uygulad›¤› dünyaya hakim olma ve yay›lmac› politikas›n› ad›m ad›m de¤iﬂtirerek, emperyalist yay›lmac› emellerini iﬂgaller vas›tas›yla gerçekleﬂtirmeye baﬂlam›ﬂ, ekonomik rakabette askeri yöntemlere baﬂvurmuﬂtur. Almanya, 2. dünya savaﬂ› sonras›
izledi¤i siyasi-ekonomik yay›lmac› politikas›n› geniﬂleterek, askeri olarak da yay›lmac›l›¤› uygulamaya sokmuﬂtur. Pazarlar›n yeniden bölüﬂülmesi kavgas›nda Almanya, etnik ve bölgesel savaﬂlar› körüklemekte, ezilen halklar› birbirine savaﬂt›rarak
kendi sömürgeci konumunu geliﬂtirmekte ve kal›c›laﬂt›rmaktad›r. Bu konuyla ilgili
geçmiﬂ kongremizdeki tespitimizin do¤rulu¤unu, bugün daha iyi görebilmekteyiz.
K›saca Almanya'n›n d›ﬂ politikas›na de¤indikten sonra, içte uygulanan politikalara geçebiliriz:
Alman devleti ezilen halklara karﬂ› geniﬂ kapsaml› sald›r›lar›n› sürdürmektedir.
Bu sald›r›lar›n ekonomik boyutu agenda 2010, siyasal boyutu ise anti terör yasalar›
olarak belirtilen güvenlik tasla¤›n›n ana gündemlerini oluﬂturmaktad›r.
a. Ekonomik boyutu; geçmiﬂ kongrelerimizde tart›ﬂ›lan ve karar alt›na ald›¤›m›z
siyasal sonuçlar›n do¤rulu¤unu, bugün kitleler kendi yaﬂant›lar›nda net olarak görebilmekteler. Alman devleti emekçilerin ekonomik haklar›na sald›rm›ﬂ, yasalar kapitalist tekeller lehine de¤iﬂtirilmiﬂtir. Emekçilerin kendi mücadelesi sonucu zorla
elde ettikler 38 saatlik çal›ﬂma süresi, asgari ücret, tatil günleri, toplu sözleﬂme, izin
süresi, hastal›k raporu ve benzeri haklar›n bir bölümü burjuvazi taraf›ndan geri
al›nm›ﬂ, bir bölümü ise budanm›ﬂt›r. Ekonomik da¤›l›mdaki uçurum, hakim s›n›flar›
dahi ipin ucunu kaç›rd›klar›n› itiraf etmelerine zorlam›ﬂt›r. Hakim s›n›flar›n bu gerçe¤i dile getirmelerinin sebebi, sosyal tabandaki kitlelerin burjuva partilere karﬂ›
duyduklar› güvenin ve oy potansiyelinin kaybedilmesi korkusudur.
c. Ekonomik koﬂullardaki emekçilerin haklar›n›n budanmas›, siyasal plandaki
uygulamalara da yans›maktad›r. Alman devleti, terörü bahane ederek devrimci güçleri sindirmeye çal›ﬂ›rken, haz›rlad›¤› güvenlik paketleriyle de siyasal haklar›n bir
bölümünü geri alm›ﬂt›r. Oturma izni, pasaport alma ve uzatmada güvenlik gerekçesiyle insanlar bir sürü araﬂt›rmaya tabi tutulmaktad›r. Kiﬂisel bilgileri içeren dijital
chiplerin yap›ﬂt›r›ld›¤› yeni pasaport sistemi, aile birleﬂimi ve alman vatandaﬂl›¤›na
geçiﬂte öne sürülen zorluklar, yürüyüﬂ ve miting yasalar›ndaki antidemokratik de¤iﬂiklikler, bu sözde güvenlik paketlerinin içerisinde yer alan hak gasplar›ndan sadece birkaç tanesidir.
Üstte belirtti¤imiz bu sosyal hak gasplar›, SPD ve Yeﬂiller kolisyon hükümetinin
sonu oldu. Güvensizlik oylamas›yla hükümet seçime giderken, hakim s›n›flar birbirilerinin kirli çamaﬂ›rlar›n› k›smen kitlelerin önüne dökmek durumunda kald›lar. Buna ra¤men, seçimler hakim s›n›flar›n istedi¤i do¤rultuda sonuçland›. Büyük koalisyan, onlar›n iste¤i idi. Seçimler öncesi federasyonumuz bu soruna dikkat çekmiﬂ;
“hakim s›n›flar›n iste¤i, büyük koalisyonu oluﬂturmakt›r” demiﬂtir.
Seçim akabinde kurulan hükümet, agenda 2010'nun devamc›s› oldu¤unu dekle-

a. Mezarda emeklilik gündemde olacak, emeklilik yaﬂ› 67' ye yükselecektir.
b. ‹ﬂizlik paras› II alanlar›n paras› azalt›lacak, iﬂsizler büyük ﬂirketlere saati 1,- Euro
karﬂ›l›¤›nda sat›lacaklard›r.
c. Sa¤l›k alan›nda, öteden beri uygulanan sald›r›lar sürecektir. Devlet hastahanelerinin sat›larak özelleﬂtirilmesi, bu alandaki sald›r›lar›n çok kapsaml› olaca¤›n›n
göstergesidir. 27. kongremiz, sa¤l›k alan›ndaki bu sorunlara da dikkat çekmiﬂ,
bu alandaki k›s›tlamalar› de¤erlendirmiﬂtir. Ayr›ca ﬂunu belirtmiﬂtir; devlet, halk›n yaﬂant›s›nda önemli sa¤l›k merkezleri olan hastahaneleri de özel kurumlara
satmaktad›r. Özelleﬂtirme Giessen'de sat›lmak istenen hastahaneyle baﬂlam›ﬂ,
bugün Almanya genelinde hastaneler sat›lmak istenmektedir. Bu durum, sa¤l›k
alan›nda da büyük tekellerin oluﬂaca¤›n› göstermektedir. Bu uygulamalarla gelecekte emekçi halklar, sa¤l›k hizmetlerinde k›skaç içine al›nacakt›r. Hükümetin
sa¤l›k iﬂ kolundaki uygulamalar›n› protesto eden binlerce doktor, eylemliliklerine devam etmekte, yürüyüﬂ ve mintingler yap›lmaktad›r.
d. Ev sat›n almadaki devletin katk› pay› ortadan kalkm›ﬂt›r.
Ad› geçen bütün bu ekonomik sald›r›larla birlikte siyasal bask›lar›n da gündeme geldi¤inden söz etmiﬂtik; iﬂte bu siyasi bask›lar›n devletçe ad› “antiterör yasas›”d›r.

ANT‹ TERÖR YASASI
SPD ve Yeﬂiller hükümetinin güya teröre karﬂ› ç›kard›¤› antiterör yasas›, bugün
daha çok devrimci ve demokratlar aleyhine kulan›lmaktad›r. Demokratik dernek ve
kurumlar ‘terör’ örgütlerine yard›mc› olduklar› iddias›yla kapat›lmak istenmektedir. Bu karar, Birleﬂmiﬂ Milletlerce de onaylanm›ﬂ, devrimci-demokratlara destek

veren kurumlar ve yay›n organlar› terör listesine al›nm›ﬂ, bu durum kapsaml› sald›r›lar›n bahanesi say›lm›ﬂt›r.
Almanya'ya iltica baﬂvurusunda bulunarak, politik iltica hakk›n› elde etmiﬂ olanlar veya alman vatandaﬂl›¤›na geçmiﬂ devrimcilerin pasaportlar› geri al›nmak istenmektedir. Bu uygulamalarla, devrimci hareketlerin sosyal taban›n› korkutup geriletmek, böylece de kitle örgütlerinin sindirilmesi amac› güdülmektedir. Emekçilere dayat›lan kölelik karﬂ›d›ndaki tek çözüm yolu; kan pahas›na kazan›lm›ﬂ haklar›n
korunmas› için mutlak direnmektir. Emekçilerin ortak ve temel ihtiyac› budur, yani
D‹REN‹ﬁT‹R. Ya teslim olunarak köleleﬂtirmelere sessiz kal›nacak veya sald›r›lara karﬂ› kollektif direniﬂ gösterilerek haklar korunacakt›r.
Ayr›ca Alman Hükümeti, Amerika'da uygulamada olan gerici faﬂizan tasar›lar›
kendi kamuoyuna tart›ﬂt›rmakta, halk› bu faﬂist uygulamalara haz›rlamaktad›r. Son
dönemlerde Bayern içiﬂleri bakan›, Almanya’da ‘terörist’ olabilece¤i ﬂüphesi alt›ndakilerin aya¤›na tak›lacak elektronik bir cihaz›n verdi¤i sinyallerle bu kiﬂilerin,
‘devlet taraf›ndan sürekli gözetim alt›nda tutulmas›’ gibi insanl›k d›ﬂ› bir uygulamay› gündeme getirmiﬂtir. Bu uygulamn›n radikal dinci kiﬂiler için düﬂünüldü¤ünün
belirtilmesi, sald›r›n›n vahﬂi özünü de¤iﬂtirmeyecektir. Kendi eliyle yetiﬂtirdi¤i dinci radikal grup ve örgütlerin önüne geçemeyen devlet, insanl›k d›ﬂ› uygulamalar
içindedir.
Bu uygulamalar›n tart›ﬂ›lmaya baﬂlanmas›, gelecekte uygulanacak sald›r›lar›n
sinyalleridir. Emekçilere azg›nca sald›ran alman hükümeti, sald›r›lar›n› bundan sonra da sürdürecektir. Siyasal alandaki sald›r›lar, bir yönüyle ekonomik gidiﬂatla ilintilidir. Ekomomik bunal›m ve kriz sürdükçe, siyasal alandaki sald›r›lar da devam
edecektir.

Siyasal ve pratik tavr›m›z
Bu sorun her kongremizde gündeme gelmekte, do¤ru çözümler önermekte ve
kabul etmekteyiz . Bunun için ﬂimdilik k›sa önerilerde bulunmakla yetinece¤iz:
Özel olarak Almanya'da genelde ise dünyadaki siyasal ve ekonomik geliﬂmelere
ba¤l› olarak, her gün yeni yeni sald›r›larla karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤›m›z bilinmeli, bu
sald›r›lara karﬂ› antiemperyalist cepheyi geliﬂtirme yükümlülü¤ümüzü bilince ç›karmal›y›z. Antiemperyalist bilinçle sorunlara karﬂ› tav›r almal›, duyarl› olmal›, demokratik kitle hareketlerine kat›lmal› ve kitle hareketlerini geliﬂtirmeliyiz. Kitle örgütü
olarak, hakim s›n›flar›n sald›r›lar›n›n boyutunu görmeli, bu sald›r›lar› gö¤üslemeye
haz›r olmal›y›z. Çünkü; sald›r›lar her yönlü sürmekte ve daha da sürece¤i bilinmektedir.
Siyasal ve ekonomik sald›r›lara karﬂ› do¤ru duruﬂun sergilenebilmesi, güçlü bir
örgütlülü¤ün yarat›lmas›na ba¤l›d›r. Bu gerçekli¤in bilinciyle, önümüzdeki sürecin
esas görevleri olarak; var olan kurumlar›m›z› sa¤lamlaﬂt›rma, kitle kurumlar›m›z›n
olmad›¤› yerlerde ise kurumlaﬂma politikas›n› hedefimize oturtmal›y›z. Kendi örgütlülü¤ümüzü esas alarak, devrimci-demokratik kitle örgütleriyle sald›r›lara karﬂ› birleﬂmeliyiz. Kendi özgün durumumuzu göz önünde bulundurarak, Almanya'daki antiemperyalist mücadelenin esas bileﬂeni olan alman devrimcileriyle birlikte yürümeli, onlarla iletiﬂime geçerek, ortak hedeflerde uzun vadeli platformlar oluﬂturmal›y›z. Bu konuda geniﬂ detayl› tesbitlerimizi 27. kongremizde sundu¤umuzdan dolay›
bu soruna k›sa de¤indik. Daha geniﬂ bilgi 27. kongremizde bulunmaktad›r.
Tüm arkadaﬂlar›n mucadelesinden baﬂar›lar
Almanya demokratik haklar federasyonu yönetim kurulu
29.01.06

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu
Konföderation für Demokratische Rechte in Europa
Confederation of Democratic Rights in Europe
Confédération des Droits Démocratiques en Europe
YEN‹ YIL MESAJI
Tarihin yapraklar› ileriye dönerken, 2005 y›l›n yapra¤› evrimleﬂerek 2006’ya dönüﬂmektedir. 2006 da s›n›f mucadelesinin yeni sayfas›na ad›mlar›m›z› atarak,s›n›f
mucadelemizin bir yapra¤›n› oluﬂturan 2005 bitirerek 2006 girmekteyiz. S›n›f mucadelesinin kanl› ve kans›z boyutlar›yla sürdüyü dünyan›n her taraf›nda ›nsanl›k yeni
sayfalar› açman›n mucadelesi ve azm›yla 2006 ya girecektir. Bununda koﬂullar› dün
oldu¤u gibi bugünde vard›r ve var olacakt›r.Çünkü Emperyalizim ile ezilen halklar
aras›ndaki çeliﬂki gün geçtik keskinleﬂmektedir.Bu çeliﬂkinin pratikteki yans›mas›
olan Asya, Afrika,Latin Amerika ülkelernde geliﬂen ulusal kurtulus hareketleri ve
maoist partiler önderliyindeki halk savaﬂlar› olmuﬂtur. Özelikle Asya k›tas›nda Nepal ve Hindistan ülkelerinde boyutlanan halk savaﬂlar› geliﬂimini korurken, dünya
halklar›n baﬂ düﬂman› olan ABD'nin arka bahçesinde Peru'da halk savaﬂ›, Nikaragua, Bolivya, Kolimbiya v.b ülkelerde Ernesto Che çizgisi hareketler 2005'de yayg›nlaﬂm›ﬂ, 2006'da yeni boyutlar› alarak sürecektir.
Üstdede vurgu yapt›¤›m›z gibi uzun süre kendisini savaﬂ biçiminde emperyalistlere karﬂ› dayatan iki siyasal idoloji, Amerikan k›tas›nda mevcutdur, bunlardan biri maois savaﬂ çizgisi di¤eri ise Kuba eksenli çizgidir.
Dünya ölçüsünde ise devrimci çizgiyle at baﬂ› giden, ulusal harketlerin baz›lar›
reformist idolojinin etkisi alt›nda kalarak savaﬂa elveda ederken, baz›lar› yeniden
alevlenmiﬂtir. Ordado¤u’da parmakla gösterilen Filistin hareketinde e¤rilen çubuk
tersine dönmekte, yeni intifadalar gündeme gelmektedir. Ortado¤u'nun direnme çigisi ›rak’a kaym›ﬂ, Irak’daki boyutu ise kendi baﬂ›na ele al›nmas› gereken di¤er bir
konudur, ancak biz bir kaç sat›r içinde toparlamaya çal›ﬂal›m. Irak'daki ulusal direniﬂ Amerikan emperyalizmi ç›kmaz içine koymuﬂ bu batakl›k içinde ç›kamaz duruma düﬂürülmüﬂtür. Göstermelik kurulan hükümet amerikan›n imdad›na ulaﬂamad›
her gün yeni sald›larla emerikan emperyalizmi darbeler almaktad›r.
Sömürge yar› sömürge ülkelerde hakl› savaﬂlar t›rman›p geliﬂirken emperyalist
ve kapitalist ülkelerde iﬂçi s›n›f› hareketleri cilizdir, ekonomik ve demokratik taleplerden kaynakli geliﬂen hareketler uzun süre devam etmemektedir. Amerikada ›rak
savaﬂ›na son amerikan askerlerin geri dönmesini isteyen onbinlerce kiﬂi belirli dönemlerde seslerini dünya kaumuoyununa duyururken, avrupada ekonomik talepler
dogrultusunda iﬂçi hareketleri geliﬂmiﬂtir. Bunlardan en radikal tutum ise fransadaki iﬂçiler sergilemiﬂlerdir. Ayr›ca ekonomik sorunlar›n getirdi¤i yoksulaﬂma ve
Fransa devletin militarist tutumunda dolayi haftalarca geliﬂen göçmen gençlerin direniﬂi ise burada belirtmek gerekir.
Afrika k›tas›nda etnik savaﬂlar sürmektedir,angola ,sudan ve benzeri ülkelerinde geliﬂen etnik savaﬂlarda emperyalist güçlerin afrika ülkelerinde yeniden konumland›r›lmas› do¤rultusunda olmaktad›r, k›sm› geliﬂen ulusal kurtuluﬂ hareketleri zay›f ve c›l›zd›r.
Yaﬂad›¤›m›z avrupa ülkelerinde ise 11 Eylül sald›r›s›yla emperyalistler ve Avrupa emperyalistleri kendi eleriyle yetiﬂtirdikleri dinci radikal örgütleri bahane ederek devrimci demokratik muhalefete sald›rm›ﬂlard›r. Avrupa ülkelerinde 2005 de
yeni kanunlar gündeme gelmiﬂ, bu uygulamalar ‹ngilterede patlayan bombalar›n
akibinde daha vahﬂi uygulamalar haline sokulmuﬂtur.Sokak ortas›nda rast gele insanlar› kurﬂunlama ve akl› dengesi yerinde olmad›¤› için bomba sözcüünü kulanan
kiﬂileri öldürme polis yetkisine verilmiﬂtir. Terör bahnesiyle avrupa genelinde anti
terör yasalar› ç›kar›lm›ﬂ ve bugün uygulanmaktad›r. Hakl› savaﬂlar› destekleyan yay›n kurumlar› kapat›lmaktad›r.

Emperyalist küreseleﬂme sermayenin merkezileﬂerek dünya çap›nda büyük tekeller elinde toplanmas›d›r.Aﬂ›r› derecede merkezileﬂen sermaye kendi içindede kutuplaﬂmay› getirmiﬂ,Avrupa birli¤i de bu bloklaﬂman›n sonucu olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Dünya halklar›n› ezen sömüren onlar›n kanlar› üzerinde art› de¤er sa¤layan emperyalist blok ve avrupa birli¤i ezilen halklar› ili¤ine kadar sömürmektedir. Her ne
kadar demokrasinin ilk beﬂe¤i diyer ülkelere demokrasi ve özgürlükler götürece¤ini söyleyen reformüstlerin aksine tarih onlar›n yan›lg›lar›n› göstermiﬂtir. Avrupa
birli¤in geniﬂlemesiyle görülmüﬂtür ki demokrasi özgürlükler yerine sömürü ve
bask› diyer ülkelere götürmüﬂtür. Etnik ve bölgesel savaﬂlar› körükleyerek ezilen
halklar› biri birine karﬂ› vurdurmuﬂtur.

De¤erli arkadaﬂlar.
2006 yeni mucadele kesitleriyle sorumluluk ve azimle dolu bir y›l olacakt›r. Özelikle sömürge ve yar› sömürge ülkelerde sosyal kurtuluﬂ hareketleri emperyalist
bünyede yeni gedikler açacakt›r.
Burjuvazi ezilen emekçilere azg›nca sald›rmaktad›r. Her sald›r› emekçilerin bilinçlerin tazelenmesi dost ve düﬂman ayr›m›n net yapmas› ve kendi özgürlükleri için
direniﬂe geçmesini sa¤layacakt›r.
Bask›n›n oldu¤u yerde ayaklanma, zulmün oldu¤u yerde direniﬂ vard›r. Bu net ve
aç›kt›r. Emperyalizim kendi mezar›n› kendisi kazmaktad›r. Onun saltanat› dünya devrimin de¤iﬂik halkalar›yla tek tek y›k›lacak insanlar›n özgürce kendi eme¤ine sahip
ç›kaca¤› bir toplum oluﬂacakt›r. Bu kaç›nmazd›r.Tarih sürekli ileriye gitmekdir, geçici gerilemeler ilerlemenin basamaklar›d›r.
Onurlu bir toplum mucadelesinde 2006 y›l›nda tüm ezilenlere merhaba diyoruz.
Halk sevgisiyle 2006 da düﬂmana karﬂ› daha azimli daha dirençli yeni mucadelelerde buluﬂma dile¤iyle.....
ADHK konseyi

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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16. KONGREYE DO⁄RU
len. Sömürünün oldu¤u yerde, demokrasi, adalet, hukuk refah, barıﬂ v.s.'den söz
edilemez. Çünkü Kapitalist/emperyalist
dünyada belirleyici olan, insanin insanca
vede özgür koﬂullarda yaﬂaması de¤ildir.
Tersine belirleyici olan, yönetimi, elinde
tutam kapitalistin, sermayesinin gelece¤ini garanti almak, aﬂırı kar için uygun
koﬂulları içinde bulunmasıdır.
Sistemin özünü ifade eden bu gerçeklikten yola çıkarak istikrar beklemek, refah beklemek safça bir davranıﬂ olacaktır. Ne varki ; sömürenlerin bu gerçe¤i sürekli olarak de¤iﬂik yol ve yöntemlerle gizledikleri, örtbas ettiklerine ﬂahit
oluyoruz.
Mücadelenin bugün, geri kalmıﬂ, sömürge ülkelerde daha canlı sayır ediyor
olması, tam da Emperyalizmin sömürü
politikasıyla paralellik arzetmektedir. Bu
pazarlar üzerinden elde edilen kaynaklarla, kendi iç muhalefetini susturmasını
dönemsel olarak baﬂardı.
Ancak ne varki ; Emperyalizmin en belirleyici özelliklerinden olan „buhran“ iyileﬂmez bir hastalık olarak her daim gündeme gelir. Dünya pazarlari üzerinde
kurdu¤u hegomonya sayesinde, içerde
yakaladı¤ı refah düzeyi, yerini yeniden
adım, bunalım ve de kriz dönemine
bırakıyor. Durum böyle olunca, karﬂı tepkilerin artacak geliﬂmesi, kaçınılmaz olacaktır.
„Medeniyetler çatıﬂması“: Emperyalist kriz çözüm yönteminde ideolojik bir

boﬂamaktır! Açıkça ifade etmek gerekir
ki ; sistemin en çok telaﬂlandıran ekonomik ve siyasi bunalımdır. Bunun örneklerini pratik anlamda birinci ve ikinci dünya savaﬂlarına yol açan temel sabeplerdir. Dolayısıyla, tarihsel olarak yaﬂamakla yüz yüze kaldı¤ı olayların yeniden gündeme gelece¤ini bilindi¤i için, sorunun
özünü kamufle etme yönünde bir hareket
belirler.
Bunun yerine, yeni stratejiler, kurumsallaﬂmalar, çarpık gündemler, v.s. devreye sokarkar.
„Medeniyetler çatıﬂması“ formülasyonu, ABD sermayesinin özellikle orta-do¤u zenginli¤ini elde etme iﬂtahının son
derece kabardı¤ı ve içerde yükselen
sıkıntıların giderilmesi pahasına, Afganistan, Büyük Ortado¤u Projesinin (BOB)
devreye sokulmaya çalıﬂıldı¤ı bir dönemde söyleniyor.
„Yeﬂil Kuﬂak“ projesi, „Medeniyetler
çatıﬂması“ projesine neden dönüﬂtürüldü veya buna neden olan tarihsel koﬂulların neler oldu¤una iyi bakmak gerekiyor. 1950'ler sonrasında ABD'nın Pentagon önderlikli ünlü « yeﬂil kuﬂak projesiyle orta-do¤uda bir çok devletin ve de islami hareketin oluﬂturulmasın bir fiil örgütleyicisi durumundadır. Bu oluﬂumlardan kimilerini süreç içinde tersine dönünce, projenin adı de¤iﬂtirildi.

çimde organize ediyoruz. Yıllardır klasikleﬂen kongre biçimlerinin aksine, 16.
Kongremizde sorunların daha detayına
inerek, önümüzdeki dönem çalıﬂmalarımıza yön vermek istiyoruz.
„Eme¤in özgürleﬂmesi ve halkların
ba¤ımsızlı¤ı için, Emperyalizme ve Emperyalist blok AB Hayır!“ adı altında gerçekleﬂecek olan 16. Kongremizin ana konusunu AB-Türkiye Müzakereleri ve muhtemel bir üyeli¤in Türkiye-Kuzey Kürdistan için getirece¤i sonuçlar olacakt›r. Bu

anlamda kongremize zenginlik katabile¤ine inand›¤›m›z, y›llardan beri çeﬂitli
alanlarda araﬂt›rmalar yapan, ilerici-ayd›nlardan say›n Prof. Fikret Baﬂkaya,
Araﬂt›rmac›-Yazarlar Temel Demirer,
Ömer Levento¤lu, Arif Bilgin ve Av. Roland
Meister, kongremizde oluﬂturulacak „Çal›ﬂma Gruplar›yla“ ayr›nt›l› konulara inecekler. Sözkonusu ayd›nlara 16. Kongremize ayr› bir seviye kataca¤›n› düﬂünüyoruz. Çal›ﬂma Gruplar›n konular›n› programdan ö¤renebilirsiniz.

Bu ve benzeri gerçekliklerden hareketle, 16. Kongremizi bu yıl farklı bir bi-

ADHK 16. Kongresi’ne giderken;
ADHK’nın tüm bileﬂenlerine ÇA⁄RIDIR!
Sevgili Arkadaﬂlar;
Genel Konseyimiz beﬂinci (5) toplantısının yapıldı¤ı 24 Aralık 2005 tarihinde kongrelere iliﬂkin olarak gündem
tespit etti ve yaklaﬂan kongre tarihini
de¤erlendirerek, tarih ve gündemleri
netleﬂtirdi.
16. genel kurulumuzun örgütlenmesi meselesi dördüncü toplantımızda
gündeme alınmıﬂ ve tartıﬂılmıﬂtı. Kurultayın nasıl ele alınması gerekti¤i konusunda, görüﬂ ve öneriler tartıﬂmaya sunuldu. Tartıﬂmalar sonucunda, geçen
dönem kongrelerden farklı olarak; bu
yıl yapılacak olan kongrenin hem nicelik ve hem de nitelik olarak ör¤ütlenmesi için sonuçlar çıkarıldı.
Kitle ör¤ütlerimizin sürecin sorun-

larına vakıf olabilmelerine yardımcı
olacak, daha aktif bir kavrayıﬂ ve de ör¤ütlenme araçlarının yaratılmasıyla,
gündemin önünde olmayı gerektirecek
bir seviyenin 16. Kongre'de ortaya
çıkarılmasını ön görüyordu.
Bu anlamda 16. Kongremizin; üzerinde yükseldi¤imiz ve de varlık gerekçemiz olan anti-emperyalist mücadele
çizgimizin, kendimizle birlikte de¤iﬂik
toplumsal dinamiklerden öneri, görüﬂ
ve katılımların sa¤lanmasıyla, bir yandan kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerin kazanılması, ör¤ütlenmesinde
ciddi bir kitle ör¤ütü olma misyonumuzla daha sıkı iliﬂkilendirilmesi, di¤er
yandan da bu misyonumuza en geniﬂ
ﬂekilde, kitlelerin katılımı ile birlikte söz ve katılım haklarına demokratık bir
ﬂekilde olanak sa¤layarak, anti-emperyalist mücadele çizgimizi böylece en geADHK 16. Kongresi Program›:
niﬂ kitlelere ulaﬂtırma ve onlardan ö¤renme sorumluluk ve bilinci içinde ha14 Nisan 2006 · Saat: 17.00 - 21.00
reket etmeyi hedeflemektedir.
, Delege Baﬂvurular›
Buna neden gerek duyuldu? Hangi
, Kongre Belgelerinin Teslimat› (Raporlar, Delege Kartlar› vs.)
konular gündeme alınacak? Emperya, Oda dag›l›m›
lizm yer yüzü üzerinde yeniden bir pay, Teknik Meselerin çözümü
laﬂım savaﬂı yürütmektedir. Yürüttü¤ü
bu paylaﬂım savaﬂını, de¤iﬂik taktik ve15 Nisan 2006
de kurumlarla yürütüyor. Kitleleri gün, Kongrenin Aç›l›ﬂ›
den güne ürküten yaﬂam standartları
, Delege Tespiti
ve kısıtlanan sosyal hakların gözle gö, Divan Seçimi
rülmesine karﬂın geliﬂen tepkileri bir
, Çal›ﬂma guruplar›n›n oluﬂturulmas›
yana bırakırsak; Emperyalizm kavrayıﬂında genel anlamda ciddi
Çal›ﬂma Gruplar›n›n oturumlar›:
tıkanıklıklar karﬂı karﬂıya oldu¤umuz
1) Prof. Firat Baﬂkaya
görülecektir.
Avrupa Birli¤i D›ﬂ Politikas› (Askeri, Siyasi, Ekonomik. vs.)
‹ﬂte burada sistemin çarklarının
2) Temel Demirer
nasıl
döndü¤ü yada döndürüldü¤ünü
Avrupa Birli¤i ve genel olarak mülkiyet sisteminin özelleﬂtirme politikalar›
örnekleriyle birlikte deﬂifre etme vede
3) Ömer Levento¤lu
kitlelerin genel anlamda ele almaya
Avrupa Birli¤i ve Tar›m politikas› (Köylülük sorunu, üretim sektöru vs.)
çalıﬂtı¤ımız konular bazında meseleleri
4) Arif Bilgin
pratik tartıﬂma seyri içinde anlayacak
Avrupa Birli¤i ve Irkç›l›k, Iç-faﬂistleﬂme, soyk›r›m politikalar›
bir tarz vede aktarım biçimiyle ele
5) Av. Roland Meister
Avrupa Birli¤i ve Yabanc›l›k meselesi, serbest dolaﬂ›m hakk›,
alınarak dahası kitleleri araﬂtırmaya
yabanc›lar yasalar›
teﬂvik ederek bilgi hazinelerinin geliﬂ6) ADHK
mesini sa¤lama sonucunda, ancak soAvrupa Birli¤inde Gençlik ve Kad›n
runun
anlaﬂılabilece¤i
inancını
taﬂımaktayız.
Bu gerçeklikten hareketle 16. KonKültür Program› (Müzik/Tiyatro)
gremize say›n Prof. Fikret Baﬂkaya,
Araﬂt›rmac›-Yazarlar Temel Demirer,
ADHK 16. Kongresi Program›:
Ömer Levento¤lu, Arif Bilgin ve Av. Roland Meister iﬂtirak edecekler. Kongre
16 Nisan 2006
program›m›z yo¤un oldu¤u için, özellik, Çal›ﬂma guruplar›n›n raporlar›n›n sunulup tart›ﬂ›lmas›
le delege arkadaﬂlar zaman›nda kon, Faaliyet Raporunun okunup tart›ﬂ›lmas›
gre yerine ulaﬂmalar› zaruridir. Aksi
, Misafir kat›l›mc›lar›n konuﬂmalar›
bir tutum, kongremizin gidiﬂat›n› ve ve, Mesajlar
rimini önemli ölçüde negatif etkileye, Sonuç bildirgeleri
cektir. Elinizde bulunan Kongre Dosya, Yeni yönetim organlar›n›n seçimi
s›nda mevcut olan Belgeler:
a) Genel Konsey
b) Denetim Kurulu
Dilek ve temenniler
1. Ça¤r›/Genelge
2. 15. Dönem Faaliyet Raporu
Not: Kongre Program›n›n ayr›nt›lar› (Saat ve s›ralamas› baﬂvuru günü
3. Program
14.04.2006‘te verilecek belegelerle birlikte sunulacakt›r)
4. Davetiye (Bu davetiye bölgeniz-

BAﬁ YAZI
GÜZEL B‹R DÜNYA ‹Ç‹N
Kapitalist-emperyalist sistemin egemenlerince yönetilmekte olan dünyam›z›n çeﬂitli köﬂelerinde, bu yönetimden ve yönetim ﬂeklinden memnun
olmayan milyonlar, memnuniyetsizliklerini çeﬂitli ﬂekillerde dile getirmektedirler. Kimi, sistemi radikal yöntemlerle sorgulay›p de¤iﬂimi için mücadele ederken; kimi, sistemde iyileﬂtirmelerin sa¤lanmas› istemiyle giriﬂimlerde bulunmaktad›rlar. De¤iﬂim istemlerinin hakl›l›¤› üzerinde durmayaca¤›z, çünkü bu, tart›ﬂmas›z bir gerçekliktir. Ancak bu istemlerin
hangisinin hangi koﬂullarda ve nas›l gerçekleﬂebilece¤ini tart›ﬂmak ve sonuca götürücü belirlemelerde bulunmak, ivedilik göstermektedir. Özellikle her birey ve kurumun, yaﬂad›¤› ülke ve çevre koﬂullar›n› iyi tan›mas› ve
de¤erlendirmesi gerekmektedir. Kendi yaﬂad›¤›n›z çevreyi iyi tan›m›yorsan›z do¤ru de¤erlendirmelerde bulunamaz ve yaﬂanan çeliﬂkilerin çözümüne iliﬂkin do¤ru belirlemelerde de bulunamazs›n›z. Dünya, bir kaynayan
kazan durumundad›r.
‹mha ve direnme birarada gitmektedir. Emperyalist burjuvazi (baﬂta
ABD olmak üzere), dünya halklar›na “ya benim kurallar›ma göre yaﬂars›n
ya da senin baﬂ›n› ezerim” tehdidinde bulunuyor. Gerçekleﬂtirdi¤i iﬂgallerle, aç›k ve gizli iﬂkencehanelerle, kendi uﬂaklar› olan faﬂist rejimler arac›l›¤›yla (ki bu rejimler; yaﬂamlar›n› emperyalistlerin deste¤iyle, ezilen halklar›n her türlü direniﬂini bask› ve zulümle bast›rmaya borçludurlar.) ve
sürekli olarak “terörizmle mücadele” ad› alt›nda piyasaya sürdükleri yeni
kanun ve kurallarla bu mesaj› vermektedirler. Onlar›n bu emelleri kursaklar›nda kalacakt›r. Çünkü ezilen halklar, baﬂ›n›n ezilmesine izin vermiyor
ve vermeyecektir. Afganistan’da, Irak’ta, Nepal’de, Türkiye’de, Hindistan ve
Filipinler’de, Latin Amerika ülkelerinde süren direniﬂ; bu söyledi¤imizi
onaylamaktad›r.
Yaﬂad›¤›m›z Avrupa k›tas›nda h›zl› de¤iﬂimler yaﬂanmaktad›r. Bu de¤iﬂimlerin esas›n›; burjuvazinin, geçmiﬂte iﬂçi s›n›f› ve emekçi halklar›n sosyalizm ve sosyal haklar için mücadele ile kazand›klar›n› gaspetmek için
yürüttü¤ü sald›r› oluﬂturmaktad›r. Bunda önemli baﬂar›lar elde etti¤ini biliyoruz. Ancak o, yaﬂam›n her alan›ndaki en ufak bir sosyal hak k›r›nt›s›na bile tahammül edemiyor. Ç›kartt›¤› veya ç›kartmak için çekmecelerde
tuttu¤u yasa taslaklar›yla, sald›r›n›n boyutunu geniﬂletiyor. Avrupa ülkelerinde yaﬂayan çeﬂitli uluslara mensup iﬂçi ve emekçileri birbirine düﬂman
etmek için planlar kuruyor. „Demokrasinin Temel Kurumlar›“ olarak dünya halklar›na yans›t›lan Avrupa Birli¤i'nin çeﬂitli kurumlar›; Avrupa sermayesinin ileri gelenlerinin neo-loberal politikaya uygun olarak her ülkede sömürünün her türlü soysuzlu¤unu yapma koﬂullar›n› sa¤larken; toplumun temel güçleri olan iﬂçi s›n›f› ve emekçilere ise; kendi kar›nlar›n› doyurmak için kendi s›n›f kardeﬂini bo¤azlamas›n› dayatmaktad›r.
Bu ve benzeri geliﬂmelerin sonucudur ki; uzun bir sessizlik döneminden sonra, Avrupa'n›n emperyalist ülkelerindeki iﬂçi s›n›f› ve emekçiler
de, „bu dünyan›n sonu ne olacak?“ sorusunun bir baﬂka ﬂekli olan „bu gidiﬂat›n sonu nereye?“ sorusunu sormaya ve bu gidiﬂata dur demek veya
en az›ndan a¤›r sonuçlar do¤urmas›na engel olmak için ortak eylemlikler
gerçekleﬂtirmeye baﬂlad›lar. Bu, olumlu ve desteklenmesi, güçlendirilmesi gereken bir geliﬂmedir. Bu eylem birlikleri, çok ciddi örgütlenmelere
götürücü ortamlar yaratabilir. Önemli olan umutlu, plan ve programl› ve
önyarg›s›z yaklaﬂabilmek ve içinde yeralmakt›r. Emperyalistler, direniﬂleriyle birbirlerine umut ve moral veren dünyan›n çeﬂitli kültürlerine ve
inançlar›na mensup halklar›n, birbirine yak›nl›k göstermelerini, dayan›ﬂma içinde olmalar›n›, birbirlerinin hakl› mücadelelerine sempatiyle bakmalar›n› engellemek için; en kirli yöntemleri denemektedirler. ‹ﬂte son
olarak bir Danimarka gazetesi arac›l›¤›yla yarat›lan provakasyon gibi...Bu
kirli rejimin insanl›k tarihinden uzaklaﬂt›r›labilmesi için gösterilen en
ufak bir çaba desteklenmeli ve geliﬂtirilmelidir. ‹nsanl›k tarihi çok zengin
deneyim ve birikimlere sahiptir, bunlar iyi de¤erlendirilip kullan›ld›¤›nda
baﬂar›lamayacak iﬂ kalmaz. Her yeni gün iyi de¤erlendirilmelidir.
Bu dünyan›n sonu güzel olmaya mahkumdur. Güzelli¤i, sevgiyi, bar›ﬂ›,
eﬂitlik içinde yaﬂamay›, bütün zenginlikleri paylaﬂmay› umut edenlerin yarataca¤› dünya elbette güzel bir dünya olacakt›r. Güzel yüreklerin yanyana gelmesi için herkes görev baﬂ›na!

de tan›d›¤›n›z ayd›n, bas›n mensuplar›, kurum ve kurluﬂlara iletilmeleri ve
kongreye kat›lma istemleri halinde,
davetiyede mevcut olan iliﬂki adresine gönderilmeleri rica edilmelidir. Zira konseyimiz mümkün derecede bu
kiﬂilere talep üzerine programda yer
ay›racakt›r)
5. Delege Kat›l›m Formu (Bu form
en geç 07.04.2006 tarihine kadar doldurulup, iliﬂki adresine gönderilmeli- bir zaman diliminde bütün meselelere
inememek kadar do¤al birﬂey olmasa
dir.
gerek. Bunu bilince ç›karan konseyimiz,
6. Tüzük
kongremizin esas konusunu belirleyerek, tart›ﬂmalar› daha da yo¤unlaﬂt›rSevgili Arkadaﬂlar,
Dikkat etti¤iniz gibi, kongre belgele- mak ve özellikle böylelikle kitlemizin sirinin içinde y›llardan beri al›ﬂt›¤›m›z yasal seviyesini daha da yükseltmek
ﬂekliyle bir “Siyasi Rapor” mevcut de¤il- amaçl› olarak, kendi çal›ﬂma alanlar›ndir. Bunun sebeplerine de¤inmek isti- da uzmanl›klar›n› kan›tlam›ﬂ ayd›n yayoruz. Bilindi¤i gibi, geçmiﬂ kongreleri- zar ve araﬂt›rmac›larla bu sürece dahil
mizde yaz›lan siyasi raporlar, gerek edip, farkl› bir yöntem izlemiﬂ bulunudünyada ve gereksede Türkiye-Kuzey- yor. Konular ﬂimdiden bilinmekle birlikKürdistan’daki geliﬂmeleri içermekle te, ayr›nt›l› çal›ﬂmalar ve tart›ﬂmalar
birlikte, ço¤u zaman sorunlar›n özüne „Çal›ﬂma Gruplar›“'nda oldu¤u gibi, geayr›nt›lar›yla inememekteydi. Kuﬂkusuz nel oturumlarda da yap›lacak. Bunun
bunun sebepleri vard›. Zira iki günlük bir ilk oldu¤unu biliyoruz. Zira yenilik-

ler ve yeni aç›l›mlar bizlerin yabanc›s›
oldu¤u bir ﬂey olmasa gerek. Kongremizin baﬂar›l› geçmesi ilk etapta delegelerimizin ve kat›l›mc› arkadaﬂlar›n
kongre plan›na uygun hareket etmeleriyle direkt ilintilidir. Dolays›yla, bu süreci iyi kavramal›y›z. Ihtisaslaﬂmada
emin ad›mlarla ilerlemeyen bir kitle örgütü, sürekli sorunlarla bo¤uﬂmak zorunda oldu¤unu tarih bize y›llard›r kan›tl›yor.
‹kincisi önemli bir mesele ise, çeﬂitli yerli ve yabanc› devrimci-demokrat
kurum ve kiﬂilerin kongremize seferber edilmesi meselesidir. Bu noktada
bir çok kurum gibi, ADHK’n›n da enternasyonal iliﬂkileri pratikte çokta benimsemedi¤ini maalesef kabul etmek
durumday›z. Bunun için bir aç›dan yeni
bir aç›l›m olan 16. Kongremizde bu duruma dur demenin zaman› çoktan geldi
geçti. Bu meselede ciddi ad›mlar›n at›lmas›n› isitiyorsak, kongreye farkl› kurum ve kiﬂilerin kat›lmalar›n› sa¤lamak
için, kongre dosyas›n›n içinde yeralan
davetiye, gerekirse farkl› dillere çevrilerek, sözkonusu kurum ve kiﬂilere en
k›sa zamnda ulaﬂt›r›lmal›d›r. Davetli kiﬂiler için yatacak yer konseyimiz taraf›ndan temin edilmiﬂtir.
Kongremizin anti-emperyalist mücadelede demokratik haklar mücadelesinde yeni bir kilometre taﬂ› oluﬂturmas› dileyle sizleri dostça kucakl›yoruz.
Avrupa Demokratik
Haklar Konfederasyonu
Genel Konsey / Mart, 2006
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Tatil Kamp›

ADHK Tatil Kamp›'na
kat›lal›m!
ADHK bileﬂenlerine ve tüm devrimci, demokratlara!
Kamp›m›z›n düzenlenmesindeki
amaç iki yönlü. Birincisi; kollektif
yaﬂam, dayan›ﬂma, ortak de¤erlerin
öne ç›kar›lmas›, hoﬂgörülü bir ortam
yarat›lmas›, hep birlikte komün yaﬂam›n›n k›sa bir deneyimini yaﬂamak.
‹kincisi; bir y›l›n yorgunlu¤unu
gidermek, fiziksel ve zihinsel olarak
dinlenmek, da¤›n›k ve tek tek tatil
yapma yerine, derli toplu insanlar›m›z› bir araya getirme, maddi olanaks›zl›klardan dolay› tatil yapamayan çevremiz ve demokrat kesimler
için imkan ve olanaklar yaratmak.
Bu amaçla, uzun bir aradan sonra bu
y›l tatil kamp›m›z›n üçüncüsünü
düzenlemiﬂ bulunuyoruz. Tatil
kamp›m›z; 15 Temmuz - 4 A¤ustos
2006 tarihlerinde ‹spanya'n›n Costa
Brava bölgesi, Pals kentinde (Platja
de Pals / camping INTER PALS)
yap›lacakt›r. (2004-2005 y›llar›ndada ayn› yerde yapm›ﬂt›k) Kamp yerine iliﬂkin daha geniﬂ bilgi, www.interpals.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu fiyat kampa kat›lan kiﬂinin
1., 2., ve 3. haftas› için geçerlidir. Bu
1) Bu y›lki tatil kamp›m›z; 15 fiyat›n içinde; kamp yerinin ücreti,
Temmuz - 4 A¤ustos 2006 tarihleri- yiyecek, içecek ve toplu düzenleneni kapsamaktad›r. Kamp›m›z›n süre- cek gezilerin yol masraflar› bulunmaktad›r.
si üç haftad›r.
Tatil kamp›m›z›n
üç haftal›k ederi ﬂöyledir;
Büyükler için: 450 Euro,
6-12 yaﬂ aras›: 350 Euro,
0-6 yaﬂ aras› ücretsizdir.
Haftalara göre miktar ise
ﬂöyledir:
1 Hafta; 250 Euro,
2 Hafta 350 Euro,
3 Hafta 450 Euro.

2) Tatil kamp›m›za ailece (say›ca
kalabal›k) kat›lanlar›n durumu dikkate al›nacak, indirim yap›lacak ve
makul bir fiyat belirlenecektir. Bu
durumda olanlar›n somut miktar
belirlenmesi kamp yerinde yap›lacakt›r.
3) Tatil kamp›na kat›l›mda ulaﬂ›m sorunu yaﬂ›yan veya imkan› ol-

mayanlar için otobüs tutulmuﬂtur.
Kiﬂi baﬂ›na otobüs ücreti gidiﬂ-dönüﬂ 100 Euro. Otobüs 14 Temmuz
2006 Saat: 17.00 de Duisburg derne¤inden kalkacak. Köln, Saarbrücken ve Metz üzerinden yol güzergah›na devam edecek. Bu güzergah
üzerinde olanlar veya buralara gelenler otobüs ile yolculuk yapabilecek.
Yol güzergah›; Duisburg, Köln,
Koblenz, Saarbrücken, Metz (Fransa), Nancy, Dijon, Lyon, Valence,
Nimes, Montepellier, Beziers, Perpignan, Figeres (‹spanya), Viladamat, Verges, Torroella de Montgri,
Pals, Platja de Pals, Camping Inter
Pals.

2005 y›l› kamp›ndan ve kamp yerinden görüntüler

4) Kampa kat›lacaklar›n beraberinde getirece¤i malzemeler; Çad›r,
ﬂiﬂme yatak, battaniye, uyku tulumu
vb. Mutfak malzemesi olarak; b›çak,
tabak, çatal, bardak, küçük çay demlikleri vs. Yaz tatili için kiﬂiye gerekli malzemeler; spor, plaj ve yüzme
malzemeleri. Ayr›ca, kitap, roman,
dergi, buna benezer ihtiyaçlar.
Tatil Kamp›m›za kat›lacak arkadaﬂlar›n, 30 Haziran 2006 tarihine
kadar, ADHK'ya ba¤l›, dernek/federasyon veya do¤rudan Genel Konseye kendilerini bildirmelidirler.
ADHK Genel Konseyi /
Merkezi Kamp Komitesi (ﬁubat 2006)

Gör bakal›m ne
harikalar yarataca¤›z
A. CEMAL LAÇ‹N
Yep yeni bir tarih yarataca¤›z,
K›zlar›m›z ve o¤ullar›m›zla,
Topra¤a düﬂenlerimizle
Masmavi gö¤ün alt›nda,
Hemde ﬂafaktan önce....!
Yaﬂad›¤›m›z yer küre üzerinde insan yaﬂam› her geçen gün giderek
zorlaﬂ›yor. ‹nsanlar en a¤›r iﬂ koﬂullar›nda çal›ﬂarak yaﬂam›n› sürdürmeye, dolay›s›yla; günden güne a¤›rlaﬂan ucuz yaﬂam koﬂullar›n›, ucuz emek
gücüyle aﬂmaya çal›ﬂ›yorlar.
Zorla köyden kene göçüﬂlerine sebebiyet verdi¤i bask›, iﬂsizlik ve bu
olumsuz durumun yaratm›ﬂ oldu¤u içler ac›s› tablo, büyük kentlerde insanlar›n nas›l bir yaﬂamla karﬂ› karﬂ›ya geldiklerini, normalbir ailenin
bile oldukça kötü bir duruma düﬂtü¤ünü, yani normal bir yaﬂam mücadelesini sonuna kadar zorlanmaktad›r. Buna ra¤men yinede sefalet bir
tablo içinde olduklar›n› görüyoruz. Günlük yaﬂam›n› sa¤layabilmek amac›yla büyük kentlerde çöp art›klar›ndan yararlananlar› görüyoruz, yine
sokaklarda, köprü ve s›radan kapal› meskenlerde uyuyan çocuklar›nsay›lar› her geçen gün artarak neredeyse yüzbinlere merdiven day›yor.Bir
lokma s›cak ekme¤e, bir tas çorbaya muhtaç olanlar.Türkiye Kuzey Kürdistanda sak›ncal› görülüp iﬂe al›namayan üniversiteliler, çocu¤unu okutamayan dar gelirli memurlar, iﬂçiler, köylüler çocu¤una bir bayraml›k
dahi alabilecek paras› olmayan gözü yaﬂl› aileler, ve en kötü yerlerde yaﬂam›n› idame etmeye çal›ﬂanlar›m›z varken, fakir köylülerimizin evlerini
ateﬂe verip göçe zorlayan bu düzenin kendisidir.
Son derece lüks yerlerde yaﬂayanlar, e¤lenceler ve anadoluda ensesi
kal›n, göbekleri ﬂiﬂkin binlerce insan›n kan›na girmiﬂ insan vampirleri
bayram ediyorlar. ‹ﬂte bu tabloda yaﬂamak, bu vatan›n gerçek evlatlar›
ve sahipleri olan devrimcileri Amerikan emperyalizminin ülkemizdeki yaverleri haince katlediyorlar.
Bunca zulüm,sömürü, ac› ve göz yaﬂ› varken. Bu emperyaizmin uﬂaklar›n› yataklar›nda rahat uyuyamayacallar. Çünkü; ﬂehirleri bombalayarak yerlebir eden, mazlum halklar› “Bar›ﬂ,huzur ve demokrasi” oyunuyla
toptan yok etmeye çal›ﬂan zalimlere karﬂ› biz ezilenlerde da¤lar›m›za
yaslanaca¤›z, ve burdan kopan f›rt›nalar› büyük kas›rgalara çevirece¤iz,
yaﬂam› bizlere zehir etmeye çal›ﬂanlara, bizde V‹ETNAM' lalaﬂaca¤›z...

KURTULUﬁ SINIF KASIRGASINDA G‹ZL‹D‹R.
Düzene egemen olan güçler saltanatlar›n› sürdürmeleri için bizden
bedel istiyorlar. Biz devrimciler kuﬂkusuz özgür bir toplumda, özgürce ve
hür bir yaﬂam istiyoruz. ‹nsan›n insan taraf›ndan sömürülerek ezilmesine asla müsamaha edemeyiz. Ama dünyam›z konjoktöründe kötü giden
ﬂeyleri tersine çevirmek, özlemimiz olan o özgür toplumu yaratabilmek
için, biz devrimciler mücadelemizin esas›na ve merkezine insan› koyar›z.
Bizlere dayat›lmak istenen ZOR'a karﬂ›, bizde devrimci ZOR'u devreye koyarak tersine çevirmektir. Bu insan›n ayakta kalabilme, insanca yaﬂam›n
felsefesi olsa gerek.
‹nsanl›k bindörtyüz y›ll›k bir zulümden geçerek geldi bu günlere.Emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› nas›lki insanl›k 17 EK‹M'in BOLﬁEV‹K ruhuyla
do¤rulduysa aya¤a ve V‹ETNAM'da canbedeli gömüldüyse düﬂman bata¤a, Anadoluda da düﬂman bata¤a gömülmekten asla kurtulamayacakt›r.
Bu özlem, can bedeli u¤runa baﬂ koydu¤umuz s›n›f kas›rgas›nda gizlidir.Bu kas›rga bugün küçük küçük f›rt›nalarla baﬂlar ve geliﬂir.

YARINDAN ÖNCE KOﬁMALIYIZ
Türk e¤emen güçleri kendi ç›kmazlar›n› kamufule etmek için, AB.ye
üye olmakla, halklara umut ve gözda¤› vererek halklar›n muhalefetini yok
etmeye çal›ﬂ›yorlar. AB. ‹le her ﬂeyin düzelece¤ini ayn› zaman da kurtuluﬂun tek kap›s› ve son umut AB. Olarak gösterip halklar›m›z› kand›rmaya çal›ﬂ›yorlar.Bask› ve sömürü sistemi halklar›m›z›n baﬂ›nda bir sopa
misali durdukça, yine bask› ve sömürü sistemi ortadan kalkmad›kça,
üretim araçlar› mülksüzleﬂtirilmedikçe ne AB. Nede bir baﬂka burjuva
sistemi bizim kurtuluﬂumuz olamaz, olsa olsa sömürü sistemi k›l›f de¤iﬂtirebilir. Ama ortadan asla kalkmaz.
Özgürlük ve kurtuluﬂ mücadelesini daha da büyütmek için, yar›ndan
önce koﬂmal›y›z, tarihi yaratan kitleleri k›rdan ﬂehirlere do¤ru yürümeye yekinmeliyiz. O zaman gör bakal›m ne harikalar yarataca¤›z.
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Egemen medya hakk›nda
-eleﬂtirel- an›msatmalar
TEMEL DEM‹RER

“Karanl›¤a bakt›¤›n zaman
karanl›k da sana bakar.”
Neo-liberal küreselleﬂ(tir)me sald›r›s›n›n en önemli silahlar›ndan biri de
medya...
Hayat›m›za her gün daha da fazla
burnunu sokan “Medya günümüzde yaz›l›-görsel-iﬂitsel bas›n› tan›mlamak için
kullan›l›yor. Türk Dil Kurumu’nun Türkçe
Sözlük’ünde ‘Ruh ötesi deneylerinde, ruhlarla insanlar aras›nda arac›l›k etti¤i
söylenen kimse’ olarak aç›klanan ve Latince ‘medium’dan al›nm›ﬂ ‘medyum’ sözcü¤ünün ço¤ulu. Dolay›s›yla ‘medya’, etimotolojik anlam›yla ‘Ruh ötesi deneylerinde, ruhlarla insanlar aras›nda arac›l›k
etti¤i söylenen kimseler’ demek oluyor.
Günümüz gazetecili¤ini tan›mlamak için
ilk kez kimler, ne zaman ve niçin bu parapsikolojik kavram› kullanma gereksinimi duymuﬂlar, bilmiyorum. Fakat gün
gelmiﬂ, biz de benimseyip kullanmaya
baﬂlam›ﬂ›z.
‘Medya’ sözcü¤ünü duydu¤umuzda,
bununla yaz›l›-görsel-iﬂitsel bas›n›n tümünün, genelinin anlat›lmak istendi¤ini
anl›yoruz. Ama nedense bu sözcük ço¤umuzda “renkli, cicili bicili gazeteleri, spikerleri zevzek radyolar›, magazin a¤›rl›kl› televizyon kanallar›n› ça¤r›ﬂt›r›yor.”
Ve de “90’l› y›llar medyan›n dünyaya
damgas›n› vurdu¤u y›llar olurken, toplum yaﬂam›ndaki etkileri artarak devam
ediyor.”

“TELEV‹ZYON” DEY‹NCE (M‹?)!
“60 dakikal›k yay›na 68 dakikal›k reklam” konulan “TV hayat›m›z›n en önemli
parças› oldu. Ekran baﬂ›nda her gün dört
saat geçiriyoruz.”

‹nsan(l›k)›; yalan ve e¤lence (yan›lsamas›) ile katleden televizyonun “Müthiﬂ
bir magazin matemati¤i var: Haber takibi
yapan ajanslar›n verilerine göre, magazin âleminde taﬂlar, oynamak ötesi, delirmiﬂ! Özellikle ‘Popstar’ ile birlikte, birçok
eski ünlünün ‘haber de¤eri’ düﬂmüﬂ!
2003 Ocak ile 2004 Ocak haber olma say›lar› k›yasland›¤›nda, durum baz›lar› için
dü¤ün, baz›lar› için cenaze tad›nda.
‘Popstar ile y›ld›z› kayanlar’ ve ‘Popstar ile y›ld›z› parlayanlar’ diye iki liste
yapm›ﬂ Eyübo¤lu. Bak›yoruz, mesela Petek Dinçöz’de yüzde 55’lik bir gerileme
(Ocak 2003: 261 haber, Ocak 2004: 117
haber), Kadir ‹nan›r’da yüzde 75.8’lik bir
erime (Ocak 2003’te 203 haberden Ocak
2004’te 49 habere), garibim Nez’de ise
yüzde 90’l›k bir bitiﬂ (150’den küüüt 15’e)
görülüyor.

Öbür tarafta Deniz Seki ve bacaklar›,
Ocak 2003’teki 109 haberini, Ocak 2004’te
361’e ç›karm›ﬂ: Yüzde 231. Bu da bir ﬂey
mi? Gamze Özçelik ve bacaklar›, 11’den
91’e yüzde 727 yol kat etmiﬂler. Fakat en
kârl› ç›kan, Ercan Saatçi olmuﬂ: Sadece 8
haberden v›nnnn 134 adet habere, ki bu
da yüzde 1575 ediyor.
‹ﬂte böyle; futbolda topa sahip olma
oran›, baskette kimin kaç ribaunda ç›kt›¤› nas›l aç›k seçik belli oluyorsa, magazin
âlemi de pekâlâ say›ya dökülebiliyor...”
Bir de “d›ﬂar›dan” örnekle devam edelim: “Bir Amerikan televizyon kanal›,
‘reyting tutturan’ her yar›ﬂmac›n›n hayat› boyu lüks içinde yaﬂayaca¤› bir ﬂov haz›rlad›
ABD’de Fox TV kanal›nda baﬂlayacak
bir reality show, kat›lanlara, yaﬂamlar›
boyunca çal›ﬂmadan, bir tatil beldesinde
yaﬂamay› vaat ediyor. ‘Ebedi Cennet’ adl›
yar›ﬂma program›n›n format› ﬂöyle:
Yar›ﬂmac› kad›n ve erkekler, yabanc›
bir ülkede, lüks bir tatil beldesine yerleﬂtirilecekler ve 24 saat kameralarla izle-

necekler. Dünyayla ba¤lant›s› kesilecek
yar›ﬂmac›lar›n ak›betine, program›n yap›mc›lar› karar verecek. E¤er yar›ﬂmac›,
seyirci taraf›ndan sevilir ve program›n
izlenme oran›na katk›da bulunursa, aylarca, y›llarca, hatta program bu kadar
sürerse, belki de hayat› boyunca tatil beldesinde bedava yaﬂayabilecek.
Fox TV’nin Alternatif Programlar Müdürü Mike Darnell de, program›n amac›n›, ‘y›llarca sürecek gerçek bir pembe dizi yaratmak’ olarak aç›klad›.
Program›n temelinde yatan fikir, Jim
Carrey’nin, tüm hayat› pembe dizi olarak
yay›nlanan bir karakteri canland›rd›¤›
‘The Truman Show’ filmine benzetiliyor.”

Hayat(lar)›m›z›n, egemenlerin televizyonlar›nca “Truman Show”a dönüﬂtürüldü¤ü gidiﬂatta; “Televizyonlarda k›sa zamanda para sahibi olmak, silah sahibi olmak, çok iyi giyinmek, lüks otomobiller
kullanmak, güzel kad›nlarla birlikte olmak gibi modeller yer al›yor. Bu model
ise kültürel düzeyi düﬂük, ayn› odada birkaç kiﬂinin yaﬂamak zorunda kald›¤› kalabal›k aile yap›s› olan, göç etmiﬂ, yoksulluk s›n›r›nda, meslek sahibi olmayanlar›n gelece¤inde ideal oluﬂturuyor.
Tüketim ekonomisinin dizginlerini
elinde tutan televizyon dünyas›, yar›ﬂmalar ile dizi filmlerin yard›m›yla popüler
kimlik oluﬂturuyor; bu durumdan en çok
çocuklar etkileniyor. Uzmanlara göre televizyon dizilerinin ba¤›ml›s› haline gelenlerin ço¤unlu¤unu, sorunlar›n› çözmekte zorlanan kiﬂiler oluﬂturuyor.
Çocuklar›n popüler kimlik modellerinin baﬂ›ndaysa pop ﬂark›c›lar› ve mafya
liderleri geliyor. Dizilerin ba¤›ml›s› haline gelen kiﬂilerde içe kapanma, hayal
dünyas› içinde yaﬂama, sorunlar›n varl›¤›n› inkâr etme gibi problemler ortaya ç›k›yor. Bu kiﬂilerin zamanla çevreyle iletiﬂimi giderek kopuyor...”
“Ege Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi
ö¤retim üyesi Doç. Dr. Müge Elden’in reklamlar›n izleyiciler üzerindeki etkisine
yönelik araﬂt›rmas›ndan ilginç sonuçlar
ç›kt›. Araﬂt›rmaya göre çocuklar›n yüzde
59’u televizyonu en inan›l›r kaynak olarak
kabul ederken anne ve babaya inanma
oran› yüzde 17’de kal›yor. Her beﬂ anneden üçü de çocuklar› nedeniyle eskiden
kulland›klar› markay› de¤iﬂtiriyor. Doç.
Dr. Elden çal›ﬂmas›nda ﬂu saptamalara
yer verdi:
Çocuklar›n yüzde 59’u televizyonu en
inan›l›r kaynak olarak kabul ediyor. Anne
ve babay› inan›l›r bulma oran› ise yüzde
17. Çocuklar›n televizyonla gere¤inden
fazla baﬂ baﬂa kalmalar›, ebeveynlerin
çocuklar› sakinleﬂtirmek için televizyon
izlemelerine göz yummalar›, televizyon izlerken çocuklar›n› denetlememeleri çocuklar›n televizyonun daha fazla etkisinde kalmas›na neden oluyor.
ABD’de yap›lan bir araﬂt›rma 4 yaﬂ›ndaki çocuklar›n televizyondaki her ﬂeyi
gerçek sand›klar›n› ortaya koymuﬂtur.
Çocuklar televizyonda izledikleri programlar› sonradan, yetiﬂkinlere oranla 3
kat daha fazla an›ms›yor.
‹ngiltere’de yap›lan bir araﬂt›rma çocuklar›n ve gençlerin 18 yaﬂ›na kadar
140 bin televizyon reklam› izlediklerini
ortaya koymuﬂtur. 5-6 yaﬂ grubu çocuklar›n yüzde 80’i meyve suyunu markas›n›
söyleyerek istemektedir. Çocuklar›yla
al›ﬂveriﬂe giden ailelerin yüzde 82’sinin
tüketim miktar› art›yor...”
“Çok küçük yaﬂta televizyon izlemek,
ileriki yaﬂlarda konsantrasyon sorununa
yol aç›yor... Bir-üç yaﬂ›nda çok televizyon
izleyen çocuklar okul ça¤›nda dikkat da¤›n›kl›¤› çekiyor, kafalar› çabuk kar›ﬂ›yor!”
Ve nihayet “Çocuk ﬂiddeti televizyondan ö¤reniyor... ABD’de yap›lan bir araﬂt›rmaya göre çocuklar lise son s›n›fa kadar 20 bin saat televizyon izliyor, 40 bin
cinayet olay›na tan›k oluyorlar...”
“Birmingham Üniversitesi’nden Kevin
Browne ve Catherine Hamilton-Giachritsis adl› psikologlar›n The Lancet dergisinde yay›mlanan araﬂt›rmas›nda, televizyondaki ﬂiddet görüntülerinden en fazla erkek çocuklar›n etkilendi¤i belirtildi.
ﬁiddet görüntülerinin çocuklara etkisi
üzerine Kuzey Amerika’da yap›lan araﬂt›rmalar›n sonuçlar›n› inceleyen ve bu
görüntülerin çocuklar üzerinde b›rakt›¤›,
k›sa ve uzun vadedeki etkiler konusunda

klinik araﬂt›rmalar yapan psikologlar,
evde kalan çocuklar›n, yaﬂlar›na, geliﬂim
evrelerine ve ruh sa¤l›klar›na uygun olmayan ﬂiddet sahnelerini izlediklerini
söyledi...”
Özetin özeti, insan(l›k) bilincinin egemenler taraf›ndan paketlendi¤i medya
serüvenin niteli¤ine iliﬂkin birkaç veriyi
ard› ard›na s›ralayarak devam edersek...

MEDYA HAKKINDA...
“1897 y›l›nda Le Matin (Sabah) gazetesini sat›n alan iki iﬂadam› Henry Poidatz ve Maurice Bunau-Varilla, bas›nda
devrim yapmaya ve para kazanmaya kararl›yd›lar. ‹kisini de baﬂard›lar. Yepyeni
bir habercilik anlay›ﬂ›yla yükseliﬂe geçen
Le Matin gazetesinin, dünyan›n her yan›nda birinci s›n›f muhabirleri vard› ve sonradan yazarl›¤›yla ünlenecek Gaston Leroux, 1904-1905 ihtilal giriﬂimlerini izlemek üzere Rusya’ya gönderilmiﬂti.
Leroux, ola¤anüstü röportajlar gönderdi gazetesine. Yorumlar› hiç de iç aç›c› de¤ildi: Rusya bat›yordu. Ancak Le Matin, tarihin hakl› ç›kard›¤› muhabirin röportajlar›n› yay›mlamad›! Çünkü tam o
y›llarda, Fransa’da toplam 6 milyar frank
de¤erinde Rus tahvili sat›lm›ﬂ ve Rus ‹mparatorluk hükümeti, toplad›¤› bu paray›
Paris Borsas›’na yat›raca¤›n› aç›klam›ﬂt›.
Frans›z Maliye Bakanl›¤›’n›n resmi ‘izni’
ve büyük bankalar›n ‘inayeti’ ile Rus Hazinesi, ‘gerçekleri yazmas›n’ diye Frans›z
bas›n›n› ayl›k rüﬂvete ba¤lad›. Rusya ayda 100 bin frank veriyor, Frans›z gazeteleri bu paray› aralar›nda paylaﬂ›yorlard›.
Ve tabii habercilikte devrim yaparak 1.6
milyon tiraja ulaﬂan Le Matin gazetesi,
rüﬂvetin aslan pay›n› aland›!”
Evet, medya böylesi bir güç; ya da
egemenlerin Hermes’i...
Bu böyle olunca da, büyük sermaye
ile medyan›n iç içe geçmesi “kaç›n›lmaz”
oluyor. Bu da “Tarafs›z haber ve yorumlar›n verilmemesine neden oluyor...
Örne¤in, Fransa’daki Silah endüstrisinin (uçak) patronu Serge Dassault, Figaro gazetesinin denetimini ele al›r almaz redaktörlere ﬂöyle sesleniyor: ‘Gazetenin, olabildi¤i kadar kuruluﬂlar›m›z›
öne ç›karmas›n› isterim. Baz› haberlere
çok dikkatli yaklaﬂmak gerekir. Bu, örne¤in henüz iﬂ ba¤lant›s› görüﬂmelerinin
sürdü¤ü durumlarda geçerlidir. Baz› haberler, iyilikten çok kötülük yapabilir. Ülkemizin ticari ve s›nai ç›karlar›na zarar
verebilir.’

Dassault’nun ‘ülkemiz’ dedi¤i, kolayl›kla anlaﬂ›laca¤› üzere, kendi firmas›,
‘Dassault Uçak’ endüstrisidir. Tayvan’a
hileli uçak sat›ﬂ›yla ilgili bir söyleﬂiyi de
yine firmas›n› korumak için sansüre tabi
tutmuﬂtur. T›pk›, Cezayir’e ‘Rafale’ uçaklar›n›n sat›ﬂ›yla ilgili Baﬂkan Chirac’la,
Abdülaziz Buteflika aras›ndaki konuﬂma
haberinin sansüre u¤rat›lmas› gibi...”
Örnekleri daha da ço¤altmak
mümkün... Örnekleri s›ralamak yerine
ﬂunun alt›n› çizip, özenle vurgulamak gerek: “Medyadan günümüzdeki büyük sermayeye ve iktidarlara ba¤›ml› konumuyla
‘gerçe¤i’ beklemek abesle iﬂtigaldir. Haberi çarp›tman›n, manipüle etmenin, düpedüz yalandan düzmeceye, abartmadan
özetleyerek özünü örtbas etmeye, haber
verir gibi görünerek habersizleﬂtirmeye,
haber bombard›man› ile insanlar›n kafalar›n› kar›ﬂt›rarak haberin özünü gözden
kaç›rmaya, istenildi¤inde haberi kesip
biçip çarp›tmaya, gözden saklamaya uzanan inan›lmaz say›da ‘teknikler’ alabildi¤ine kullan›lmaktad›r.
I. Ramonet’e göre, ‘Aﬂ›r› ölçüde ‘medyalaﬂt›r›lan’ toplumda insanlar paradoksal olarak habere güvensizlik duymaktad›r. Haber alabildi¤ine geniﬂ alanlara
ulaﬂ›rken, ayn› zamanda, güvenilirli¤ini
de s›f›rlamaktad›r. Ço¤u zaman bu ha-

berler yalanlan›r. Spekülasyon ve gösteri
gazetecili¤inin, enformasyon gazetecili¤ine galebe çald›¤› bir dönem söz konusudur’...”
“Bat›l› yay›n kuruluﬂlar›n›n araﬂt›rmac› gazetecilikten vazgeçti”¤i bu koordinatlarda Katharine Ainger’in ifadesiyle,
“Medya, yaln›zca ‘küreselleﬂme taraftar›’
de¤il, bu sürecin bütünleyici bir parças›
da olmuﬂtur. Neo-liberalizm, ço¤u gazeteci için, temel varsay›mlar›na meydan
okunabilecek bir ekonomik ideoloji de¤il,
yaln›zca ‘gerçeklik’tir. Arada bir piyasa
ekonomileri ve ﬂirketlerin hâkimiyeti gibi
sorunlar› iﬂlemeye istekli olsalar da, küresel iktidar yap›s›yla ilgili sistemi etkileyen eleﬂtirileri, alay ederek ve anlay›ﬂs›zl›kla karﬂ›larlar. Bilge bir kiﬂinin bir zamanlar dedi¤i gibi, ‘Suyu ilk keﬂfeden,
herhalde bir bal›k olamazd›.’
XXI. yüzy›l›n küreselleﬂme fatihleri,
Disney, AOL Time Warner, Sony, Bertelsmann, News Corporation, Viacom, Vivendi Universal gibi, kültürel kapitalizmin
medya devleridir. Meksika’daki yerli Zapatista isyanc›lar›n›n sözcüsü olan Komutan Yard›mc›s› Marcos’a göre, küresel medya ‘küreselleﬂme sürecinin gerektirdi¤i ﬂeyin sureti olarak yarat›lm›ﬂ
sanal bir dünya sunmaktad›r.’

Yak›nlarda CNN’de yap›lan bir tart›ﬂmada, AOL Time Warner’›n yürütme kurulu baﬂkan› Gerry Leyin, küresel medyan›n
bu yüzy›lda hükümetlerden daha güçlü,
bask›n bir sanayi olaca¤›n› belirtti. ABD
yurttaﬂlar› art›k e¤lenceye, giysi ya da
sa¤l›ktan daha fazla para harc›yorlar ve
bu model geliﬂmiﬂ dünyaya aynen yans›t›l›yor. Davos dedikoducusu ve medya imparatorlar›n›n dan›ﬂman› Michael J.
Wolf, ‘E¤lence -arabalar, çelik, ya da mali
hizmetler de¤il- h›zla yeni dünya ekonomisinin itici gücü olma yolunda diyor. Savunma-sanayi birleﬂimini unutun; art›k,
medya-e¤lence birleﬂimi var.
Fikirler, bilgiler, ﬂark›lar, öyküler, veriler ve kültür art›k servet yaratan ö¤eler
olurken, gezegen gitgide geniﬂleyen bir
teller ve kablolar a¤›yla örtülüyor. Medya

holdingleri de bir tür madencilik sanayii
oluﬂturuyor. Jeremy Rifkind’›n dedi¤i gibi, ‘Dünyan›n her yerinde yerel kültürel
kaynaklar› kaz›p ç›kararak, onlar› kültürel emtia ve e¤lence olarak yeniden paketleyip piyasaya sunuyor’ ...”
Yeri geldi ekleyelim: “Bush yönetiminin medya skandallar›n›n baﬂ› sonu gelmiyor. ABD baﬂta olmak üzere bir dizi ülkede baz› gazetecileri kendi politikalar›n›
övmesi için maaﬂa ba¤lad›¤› ve Beyaz Saray’daki bas›n toplant›lar›na ABD Baﬂkan›’n›n gönlüne göre sorular soracak sahte bir muhabir soktu¤u ortaya ç›kan
Bush yönetimi, bunlarla yetinmeyip ‘haber merkezi kurdurmuﬂ.’
New York Times’›n haberine göre,
Bush yönetiminin talimat›yla, d›ﬂiﬂleri ve
savunma ve tar›m bakanl›klar›yla nüfus
bürosu gibi 20 federal ajans, iﬂi gücü b›rak›p ABD Baﬂkan›’n›n propagandas›n›
yapan sahte haberler haz›rlamakla u¤raﬂ›yor. Dört y›ld›r seri üretimden ç›kan yay›ma haz›r ‘haber’lerden yüzlercesi, ABD
çap›nda yüzlerce yerel televizyon kanal›nda gösterildi.
‘Bush haber merkezi’nde makyajdan
geçirilen konular›n baﬂ›nda ise ABD’nin
Afganistan-Irak batakl›¤› ve Amerikan
halk›na yutturulmaya çal›ﬂ›lan sosyal reformlar geliyor. Bu haberlerden birinde,

asl›nda ABD’de bulunan bir Irakl›, Ba¤dat’›n düﬂüﬂünü ‘Teﬂekkürler Bush, teﬂekkürler ABD’ diye karﬂ›l›yor. Afganistan’daki kad›nlar›n durumu ya da Irak’›n
güneyinde Amerikan yard›m› da¤›t›lmas›na dair tümüyle d›ﬂiﬂleri çal›ﬂanlar›n›n
elinden ç›kan ‘haber’ler gösteriliyor. Bir
baﬂka çekimde muhabir, ‘Bush yönetiminin havac›l›k sektöründe güvenli¤i güçlendirme kararl›l›¤›, havac›l›k tarihindeki
en önemli kampanyalardan biri’ diye ba¤›r›yor. Üst düzey Amerikal› yetkililerin
önceden haz›rlanm›ﬂ sorulara prova
edilmiﬂ yan›tlar verdi¤i röportajlar da
eksik de¤il. Hatta Bush yönetimi, spikerlerin bunlar› nas›l sunaca¤›n›n metnini
bile gönderiyor.
Yerel televizyonlar›n bunlar› ‘Bush
yap›m›’ oldu¤unu bilmeden yay›mlad›¤›
ve muhabirlerin hükümet için çal›ﬂt›klar›n› asla dile getirmedi¤i belirtildi. Buna
göre, kamu fonlar›ndaki yüz milyonlarca
dolarla çevrilen bir çark›n içinde, hükümet için çal›ﬂan halkla iliﬂkiler firmalar›
çekimleri Fox News, CNN ve AP Televizyonu gibi büyük ﬂirketlere veriyor, büyük
ﬂirketler de yerel kanallara da¤›t›yor. Bu
yerel kanallar da, kendilerine bedava gelen malzemeyi sorgulamadan yay›ml›yor.”
“‹yi de bu neden böyle?” denilirse
“Arundhati Roy’un alt›n› çizdiklerine bakmak gerekir: ‘Hiçbir ﬂeyin göründü¤ü gibi olmad›¤› bu yeni imparatorluk ça¤›nda, ilgili ﬂirket yöneticilerinin d›ﬂ politika
kararlar›n› etkilemelerine izin vard›r.
Merkezi Washington’da bulunan ‘Kamusal Alanda Dürüstlük Merkezi/ The Center for Public Integrity’, Bush yönetiminin
Savunma Politikas› Kurulu’nda yer alan
30 kiﬂiden en az dokuzunun, 2001 ve
2002’de 76 milyar dolarl›k askerî ihale
kazanan ﬂirketlerle iliﬂki içinde oldu¤unu
ortaya ç›kard›. Eski D›ﬂiﬂleri Bakan› George Schultz, Irak’›n Kurtar›lmas› Komitesi’nin baﬂkan›yd›. Shultz ayn› zamanda
Bechtel grubunun yönetim kurulunda da
yer al›yor. Irak savaﬂ› örne¤inde bu iki
görevinin bir ç›kar çat›ﬂmas› yarat›p yaratmayaca¤› soruldu¤unda, ﬂöyle cevap
verdi: ‘Bechtel’in bu iﬂten özel bir ç›kar›
olacak m› bilmiyorum. Ama ortada yap›lacak iﬂ varsa, bu iﬂi Bechtel gibi firmalar yapabilir.
Ama kimse meseleye ç›kar sa¤lanacak bir ﬂey gözüyle bakm›yor.’ 2003 Nisan›’nda Bechtel Irak’›n yeniden inﬂas› ihalelerinden 680 milyon dolarl›k iﬂ ald›.’ Yine Roy’un medya üstüne bir saptamas›n›
oturup iyice bir düﬂünelim: ‘Söylemeye
gerek yok kuﬂkusuz, ‹mparatorlu¤un açt›¤› her savaﬂ, bir Hakl› Savaﬂ’a dönüﬂüyor. Bu iﬂte büyük ölçüde ﬂirket medyas›n›n parma¤› var. ﬁirket medyas›n›n sadece neo-liberal projeyi desteklemedi¤ini
anlamak önemli. Medyan›n kendisi neo-liberal proje. Bu onlar›n seçti¤i bir ahlâki
duruﬂ de¤il; yap›sal bir ﬂey. Medyan›n
ekonomik iﬂleyiﬂ biçiminin özünde olan
bir ﬂey’...”
Söz konusu “yap›sall›k” da , ister istemez “imbedded” (iliﬂtirilmiﬂ)’e eﬂitleniyor...

IMBEDDED NE YAPAR,
NEYE YARAR?
Bu konuda, sadece ve sadece, olay›n
taraflar›na dair -savaﬂ öncesi ve s›ras›ndaki- saptamalar› yorumsuzca naklediyorum...
“ABD medyas› ﬂimdiden Körfez savaﬂ›n›n haberlerinin hangi s›n›rlar çerçevesinde yap›laca¤›na dair kurallar› kabul
etmiﬂe benziyor. CNN, CBS, ABC ve New
York Times’›n muhabirleri ﬂimdiden
Amerikan deniz ve kara kuvvetlerinin yan›na yerleﬂtirilmiﬂ durumda. Sansürün
boyutu henüz kesinleﬂmiﬂ de¤il. Ancak
Pentagon’un haber metinlerinin ne kadar›n› kesip sansürleyece¤i pek de kimsenin umurunda de¤il. CNN’de uygulamaya
konulan yeni ‘haber onaylatma sistemi’ ki bu sistem yaz›lan tüm metinlerin Atlanta’da ‘ismi aç›klanmayan’ yetkililer taraf›ndan yay›na uygun olup olmad›klar›
konusunda onaylanmas›n›, içlerindeki

onaylanmayan bölümlerin at›lmas›n› öngörüyor- Savunma ve D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n kayg›lanmalar›na gerek olmad›¤›n›
gösteriyor. Tabii ‹sraillilerin de.
CNN’de yay›mlanan ‘onaylama sistemini an›msatma bildirisi’ni okursan›z nefesiniz kesilebilir: ‘Muhabirler haberlerini onaylatmak için Atlanta’ya yollayacak.
Metinler onay al›nmadan kesinlikle redakte edilip yay›na haz›rlanmayacak. Bir
metin, yetki sahibi bir müdür taraf›ndan
onaylanmadan yay›na konulmayacak.’
Kullan›lan ifadelere dikkat edin.
‘Onaylamak’ ve ‘yetki sahibi’. CNN’in Kuveyt, Kudüs veya Ba¤dat’taki bir muhabiri haz›rlad›¤› haberin ard›nda yatan gerçekleri ya da öyküyü çok iyi bilir. Elbette
Atlanta’daki müdürlerden daha iyi bilir.
Ancak haberin ak›betini ne yaz›k ki Atlanta’dakiler belirleyecek.
CNN bu paranoyak habercilik anlay›ﬂ›n› güden tek kurum de¤il...”
“Amerikan’n›n savaﬂ ﬂark›lar› söylemeye baﬂlad›¤›nda, Hollywood da buna
uygun olarak üç savaﬂ kahraman›n› beyaz ekrana geri getirdi. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger ve Bruce Willis ﬂimdi Rambo, Terminatör ve Zor Ölüm
serilerine bir yenisini daha eklemeye haz›rlan›yorlar...”

“ABD medyas›, Afganistan’daki sivil
kay›plar için çeﬂitli haberler yay›nlad›. Bu
konuda oldukça dikkatliydiler ve s›k s›k
bunlar›n ço¤unun, do¤rulu¤u sorgulanmas› gereken Taliban iddialar› oldu¤unu
vurgulad›lar. Fakat ço¤u haber kuruluﬂu,
ayn› özeni Pentagon taraf›ndan yap›lan
aç›klamalarda göstermediler.
Örne¤in CNN, muhabirlerine, sivil
ölümler hakk›nda yapt›klar› haberler
için, ‘Pentagon’un bu haberlerden oldukça rahats›z oldu¤unu, yap›lan kay›p say›lar›n›n düﬂük tutulmas›n› istedi¤ini’ ve
‘Taliban rejiminin, binlerce masum
ABD’linin ölümüne yol açan 11 Eylül sald›r›s› ile ba¤lant›s› olan teröristlere deste¤inin sürdü¤ünü’ aç›klamas›n› yapm›ﬂt›...”
“... ‘Hava ak›nlar›’, ‘koalisyon güçleri’,
‘terörler savaﬂ’... Daha ne kadar bu yalanlara katlanmak zorunday›z? Asl›nda
‘operasyon’ yok, sadece dünyan›n en zengin ve en güçlü devletinin, dünyan›n en
fakir ve en bölünmüﬂ ulusuna karﬂ› bombard›man› var.
CNN, Sky ve BBC’deki meslektaﬂlar›m
‘koalisyon güçleri’ ve ‘terörle savaﬂ’ laflar›yla kafa ütülüyor? Acaba izleyicilerinin
bu saçmal›klara inand›klar›n› m› san›yorlar? Müslümanlar kesinlikle inanm›yor...”
Ve nihayet “Ad› ilk Körfez Savaﬂ›’yla
özdeﬂleﬂen Peter Arnett, ikincisinde yar›
yolda kald›. Pazar günü Irak devlet televizyonuna konuﬂan Arnett, pazartesi günü iﬂinden oldu. Savaﬂ› NBC televizyonu
ad›na Ba¤dat’tan izleyen Arnett’›n NBC ve
MSNBC ile iliﬂkisi kesildi...”
Yeter mi? Evet; ancak ﬂu “sonuç”u
da ekleyerek...
Bu tablo neyi gösteriyor? Art›k “sermayenin medyas›” evresinde ç›kacak
“sermaye-medya” evresinde yaﬂanmakta
oldu¤umuzu... Bir baﬂka deyiﬂle, kapitalistlerin medya organlar›n› “havuç sopa”
taktikleriyle denetim alt›na almaktan vazgeçmemekle birlikte, medya ile insanlararas› dolay›m/etkileﬂim alan›n› bizatihi
temellük etmekte oldu¤unu... Sermayenin aynas›ndan yans›mayan, onun süzgecinden geçmeyen tek bir haber-bilgi alamayaca¤›m›z günlere do¤ru h›zla ilerlemekte oldu¤umuzu... “Bir sosyal s›n›f›n
di¤er sosyal s›n›flar”› iletiﬂim, haberleﬂme, bilgilenme, kültürel zenginleﬂme,
dünya görüﬂü edinme vb. kanallar› üzerinden tam bir hâkimiyet kurarak biçimlendirme yetisini tekeline atmakta oldu¤unu...
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Mao’nun ilk y›llar›
DEN‹Z KIZILER
Bir zengin köylü ailesinin ola¤anüstü
zeki çocu¤uydu. Ö¤retmenlik e¤itimi almak üzere köyden ayr›ld›ktan sonra, 1911
devriminde Hunan eyalet ordusunda çarp›ﬂt›. Daha sonra okula geri döndü ve fizik
dayanakl›l›k ve kollektif hareket üzerine
çal›ﬂt›.
1918’de mezun olduktan sonra “dört
eylül harekat›” s›ras›nda Pekin’e gitti; burada, ileride kay›npederi olacak Profesör
Yang Changji ile karﬂ›laﬂt›. Burada derslerine kat›ld›¤› ve kendisini etkileyen di¤er kiﬂiler, Li Dazhao ve Cen Duisu’dur.
Burada kütüphaneci olarak iﬂ bulmuﬂtu;
zaten okumay› seven Mao, Çin ve dünya
ile ilgili binlerce eser okudu. Yine ayn› y›llarda Yang Kaihui ile tan›ﬂt› ve evlendi.
1920’lerde Çin’i gezmeye ç›kt›. Seyahati yine Hunan’da bitti, ancak art›k Çin
üzerine oturmuﬂ fikirlere sahipti.
27 yaﬂ›nda, Temmuz 1921’de Çin Komünist Partisinin Sanghai’daki ilk kongresine kat›ld›. ‹ki y›l sonraki üçüncü kon-

grede ise MK üyeli¤ine seçildi. ‹lk Guomindang-ÇKP birleﬂik cephesi s›ras›nda Guomindang’›n Köylü E¤itim Enstitüsü yöneticisi oldu. Yine bu y›llarda, 1927 baﬂlar›nda yazd›¤› Hunan’da köylü sorunu üzerine
incelemesi, Mao’nun ilk ciddi teorik yaz›s›
olarak bilinir.

Çin’de Komünist Partisi ‹ktidar›

Savaﬂ ve Devrim
Mao, Çin’de halk savaﬂ›n›n örgütleyicisi, planlay›c›s› ve önderidir. O zamanlar
400 milyonu bulan bu köylü ülkesinde
gerçekleﬂen devrim, esas olarak beﬂinci
usta ünvan›n› hak eden Mao Zedung’un
eseridir.
1927 bahar ve yaz aylar›nda Guomindang’›n birleﬂik cepheye ihanetiyle ortaya
ç›kan beyaz terörden zorlukla kaçt›. Kar›s› öldürüldü. Ayn› y›l Hunan’da Güz Hasad› Ayaklanmas›n› yönetti, ancak baﬂar›s›z
oldu. Burada da Guomindang askerlerinin elinden kurtulmay› baﬂard›¤›nda kurﬂuna dizilmeye götürülüyordu. Art›k bir
avuç kalm›ﬂ takipçileriyle birlikte güney-

YAZMALIYIZ
A. CEMAL LAÇ‹N
Dünyada cehalet kadar kötü birﬂey yoktur. Bu güne kadar güzelliklerin d›ﬂ›nda insanl›k aleminin baﬂ›na ne geldiyse, iﬂlerin yolunda getmeyiﬂi, toplumun büyük ço¤unlu¤un fakir oluﬂu, bir avuç insan›n, miliyonlarca insan› çeﬂitli entrika
oyunlar›yla as›rlar boyu sömürmeleri ve her defas›nda de¤iﬂik k›l›flara bürünerek yönetmeleri ve bunun yaﬂam hakk› bulmas›n›n arka plan›nda cehalet olsa gerek. Ama bir gün gelecek ezilen yoksul insanlar bu cehaleti ve buna yön verenleri bir daha yeryüzüne gelmemek koﬂuluyla tarihten süpürüp temizleyecekler, bu
mutlaka olacak,gericilik yok olacak.
Tarih herﬂeye ra¤men sayfalar›n› yenileyerek ilerliyor. Yapt›klar›m›zla,yapamad›klar›m›z› kendi sayfalar›na not düﬂüyor, günü geldi¤inde sayfalar›n› bir bir
çevirerek konuﬂur. Onun için tarih defterine hep yazmal›y›z. Gelecek genç ve yeni
kuﬂaklara, d›ﬂ›m›zdaki dünyaya bak›ﬂaç›lar›m›z› yazmal›y›z,.gelece¤i ve y›¤›nlar›
kazanmak için daima do¤rular› anlatarak kavratmak için yazmal›y›z, pratiklen ö¤rendiklerimizi yazmal›y›z, y›¤›nlardan, düﬂmandan, prati¤imizden ö¤renmesini
bilmeliyiz, o bir tarihtir asla yalan söylemez.
Tarih defterine biz devrimciler, entelektüeller,bürokratlar, feodaller, egemenler, taﬂ kafal›lar vs. Her kes yazar.Yüz y›llarda gelip geçse bu tarihi gerçe¤i hiç
kimse inkardan gelemez.
Yep yeni bir tarih yarataca¤›z
K›zlar›m›z ve o¤ullar›m›zla,
Masmavi gö¤ün alt›nda
Hemde ﬂafaktan evvel.
Bugün gerek dünya konjöktöründe olsun, gerek ülkemiz yerküresinde olsun,
kötü geden ﬂeyleri tersine çevirebilmek için ancak devrimci kararl›l›k özveri ve
ilkeli çal›ﬂmakla mümkündür. Devrimcilik; yeni bir toplumu yaratmak için, kendisini sürekli yenileyen, de¤iﬂen,de¤iﬂtirenlerdir. Kendini yenileyip de¤iﬂtirmeyen
bir insan toplum içinde ancak geçmiﬂin de¤erleri üzerinden hareket etmeye çal›ﬂ›r, buda mücadeleyi ileri götürmez, mücadelenin dar döngüsü içerisinde k›r›lmalara sebebiyet verecektir. Ancak; devrim cephesinde, devrimcilik ad›na sadece
lafazanl›k yap›p, s›n›f mücadelesinden al›nt›lar yapmakla var olan düzenin de¤iﬂimi mümkün de¤ildir. Devrim, ak›l ve beyin iﬂidir, fedekarl›k, özveri, cüret daha
do¤rusu bedel ister.Y›k›mlar›n içinden yeniden inﬂaalar ister. Devrimcili¤i kendimizde yaﬂam parças› haline getirmezsek, ne de¤iﬂebilir, nede de¤iﬂtirebiliriz, ve
nede yenilenebiliriz, önce kendimizi yenileyerek de¤iﬂtirmeliyiz. Yoldaﬂlar aras›ndaki diyalektik ba¤lar› daha da pekiﬂtirip üst boyuta ç›kararak, halk›m›z› sevmeliyiz, halk sevgisi olmayan, halk›n› sevmeyen bir devrimci, devrimci olamaz. Bu bilimsel ve evrensel yenilenmeyi ve de¤iﬂimi ailemize sonra çevremize yans›t›p y›¤›nlar içinde etkin olmak zorunlulu¤umuz ve sorumlulu¤umuz vard›r.
Burjuvazinin egemen s›n›flar›na karﬂ› devrimcilik, yenilenmedir. E¤er burjuvazinin yapt›r›mlar›na karﬂ› Yeni Demokratik Cumhuriyet Pro¤ram›n› alternatif
olarak en geniﬂ y›¤›nlara taﬂ›y›p anlatarak kavratmazsak, yeni politikalar üretmez, yaﬂamdan ö¤renmez, ve yeni pratiklerin hizmetine sokmazsak e¤er, burjuvazinin ömrünü daha da uzatm›ﬂ oluruz.O zaman gelece¤imizi kazanmam›z tehlikeye girer.
Gelece¤in kazan›mc›s› olabilmek için, geride b›rakt›¤›m›z zengin ve tecrübeli
tarihimizi bilince ç›kararak, kavray›p ve anlayarak bu deneyim ve tecrübeler ›ﬂ›¤›nda, s›n›f mücadelemizin yeni pratiklerinde hayata geçirmek as›l görevlerdendir.
Yeni süreçte gelecek büyük ve güçlü dalgalara karﬂ› inan›lmaz denilen o güçlü kulaçlar› atabiliriz. Okyanusun o da¤ gibi tayfunlar›n› yunus gibi boﬂa ç›kartmak asla zor olmaz. Aksi taktirde bu güçlü dalga ve tayfunlar bizi yutacaklar. S›n›f kavgas›nda ald›¤›m›z derin yaralar›m›z› deneyimli ve tecrübeli doktorlar›m›zla
sararak, devrim kervan›m›z kesintisiz olarak yoluna devam ediyor. Daha güzel ve
kaliteli bir gazete için yarat›c›l›¤›m›z› kulanal›m.Gazetemiz bizim çal›ﬂma aynam›zd›r.

leri ÇKP kuvvetlerine karﬂ› çok a¤›r yenilgiler ald›lar. Kurtuluﬂun ilan›ndan sonra
k›ta Çin’inde kalan son Guomindang çekirde¤i de 10 Aral›k 1949’da Chengdu’da
yok edildi. Çan Kay-ﬂek de ayn› gün Tayvan’a kaçt›.

do¤u Çin’deki Jinggang da¤lar›na gittiler.
Burada 1931-1934 y›llar› aras›nda bir kurtar›lm›ﬂ bölgede Çin Sovyet Cumhuriyeti
kuruldu ve Mao da onun baﬂkan› seçildi.
Ayn› y›llarda He Zizhen ile tan›ﬂt› ve evlendi.
Mao burada Zhu De’nin yard›mlar›yla
küçük ama etkili bir gerilla ordusu kurdu.

Toprak reformu hareketi baﬂlatt›. ﬁehirlerdeki komünist k›r›m›ndan kaçanlara
s›¤›nak sundu. Bu s›rada Guomindang
bask›s› artarken ÇKP içinde de liderlik yar›ﬂ› ortaya ç›km›ﬂt›. Mao görevinden
uzaklaﬂt›r›ld›, yerine de o s›rada Moskova’dan yönlendirilen çizgiye sad›k olan Zo
Enlay’›n da içinde oldu¤u kiﬂiler geçirildi.
Bunlar "28 bolﬂevik" olarak tan›nacaklard›r.
Katliamlar›n baﬂ›ndaki isim olan Guomindang lideri Can Kaysek, komünistleri
ortadan kald›rmaya kararl›yd›. Gerek bu
dönemde ÇKP içinde ﬂabloncu çizginin
hakimiyetini k›rmak, gerekse de Çan Kayﬂek’in bu kararl›l›¤›n›n neticesi olarak komünistler büyük yürüyüﬂe baﬂlad›lar.
Çin’in güneydo¤usundan kuzey bat›s›na
kadar yürüdüler; ki bu toplam 9.600 km
kadard›r. Mao’nun tepedeki komünist lider olarak tan›nmas› bu yürüyüﬂ s›ras›nda olmuﬂtur; bunda en etkili olay ise Zunyi Konferans› ve Zo Enlay’›n Mao’nun saflar›na geçmesidir. Bu konferansta Mao
ÇKP Politbürosu’nun ‹cra Komitesine seçildi.
Büyük Yürüyüﬂün sona erdi¤i Yenan’daki üs bölgesinden, Mao 1937-1945
aras›ndaki Çin-Japon savaﬂ›nda Japonlara karﬂ› direniﬂi yönetecektir. 1942’de ise
ÇKP içindeki modern burjuva önderlere
karﬂ› düzeltme harekat› baﬂlatarak önderli¤i kesin olarak ele alacakt›r.
Yine bu dönemde He Zizhen’den ayr›ld› ve oyuncu Lan Ping ile evlendi.
Çin-Japon savaﬂ› s›ras›nda Mao ›srarla Guomindang’la bir ittifak aray›ﬂ›na girdi, bunda baﬂar›l› da oldu. ‹ttifak kuvvetleri içinde zaman zaman çat›ﬂma ç›ksa ve
hatta Guomindang ÇKP kuvvetlerini çat›ﬂmalar›n büyük bölümünde yaln›z b›raksa
dahi, sonuç Halk Kurtuluﬂ Ordusu’nun ve
ÇKP’nin yüzmilyonlarca insan›n kafas›nda
meﬂrulaﬂmas› oldu. Bu dönemde ÇKP sadece düﬂman birliklerinden yard›m al›yordu; oysa ABD sürekli olarak Guomindang kuvvetlerini teçhiz ediyordu.
Bununla birlikte daha o dönemde ABD
Mao’nun kuvvetlerinin önemini belli belirsiz kavram›ﬂ görünüyor; bunun en belli
baﬂl› örne¤i, 1944’de Ya’nan bölgesine
gönderilen Amerikan diplomat› Dixie misyonudur.
‹kinci Dünya Savaﬂ›ndan sonra da
ABD Çan Kayﬂek kuvvetlerine yard›ma devam etti. Oysa bu s›rada ÇKP ve Guomindang aras›ndaki ittifak sona ermiﬂ ve yeni bir iç savaﬂ baﬂlam›ﬂt›. Dolay›s›yla ABD,
aç›kça bu çat›ﬂmada taraf oluyordu.
Bu dönemde Stalin önderli¤indeki
Sovyetler Birligi de ÇKP birliklerine yard›mda bulunuyordu, ancak bunlar›n çok
az ve esasen de Japon birliklerinden kalan teçhizatlar ﬂeklinde oldu¤u biliniyor.
21 Ocak 1949’da Guomindang kuvvet-

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluﬂu bu
halk savaﬂ›n›n neticesinde olmuﬂtur. Savaﬂ Çin’de, önce savaﬂ a¤alar› ittifak› olan
Guomindang partisiyle iç savaﬂ, sonra Japonlara karﬂ› direnme savaﬂ› ve son olarak da bir kez daha Guomindang partisiyle iç savaﬂ biçiminde geliﬂmiﬂtir. Mao’nun 1 Ekim 1949’da Pekin’deki Tiananmen meydan›nda yapt›¤› aç›klamayla Çin
Halk Cumhuriyeti kurulmuﬂtur.
‹ktidardayken Büyük ‹leri At›l›m’la
Çin’in sanayileﬂmesini sa¤lamaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Stalin’in 1953’te ölümü ve Kruscev
‘in 1956 20´nci Kongre raporuyla birlikte
Sovyetler Birli¤i’yle Çin aras›ndaki iliﬂkiler gerginleﬂmiﬂ, daha sonra da Sovyetler Birli¤i’nin sosyal emperyalist oldu¤u
teorileri ortaya ç›km›ﬂt›r. 1966’da baﬂlat›lan Kültür Devrimi ile birlikte bütün
Çin´de geniﬂ kapsaml› bir ideolojik e¤itim
baﬂlat›lm›ﬂ, ve iki çizgi mücadelesi teorisi
ile sinif düsmanlarini halkin önünde tartisarak teshir etmistir. Sosyalizmin inﬂas›nda yap›lan atilimlar ve parti içi mücadeleye dogru bak›ﬂ, Çin’in uzun süre ileri
geliﬂmelerini de beraberinde getirdi.
1954-1959 y›llar› aras›nda Mao ÇHC
baﬂkan› olarak görev yapt›. Bu dönemde
Pekin’deki yasak ﬂehirde bulunan Zhongnanhai’da kald›. Yasak ﬂehirde bugün de
o dönemden kalma yüzme havuzu ve di¤er binalar vard›r. Mao çal›ﬂmalar›n›
esas olarak buradan sürdürüyordu.
‹ktidar› ald›ktan sonra Mao 1958’e kadar süren bir kollektivizasyon kampanyas› baﬂlatt›. Bu s›rada enflasyona karﬂ›
sert bir fiyat kontrolü ve e¤itimsiz köylü
nüfusu için de yayg›n bir okuma yazma
kampanyas› baﬂlat›ld›. Toprak, toprak
a¤alar›ndan al›narak yoksul köylülere da¤›t›ld›. Geniﬂ kapsaml› sanayileﬂme programlar› uygulanmaya çal›ﬂ›ld›. Bu dönemde Çin’in y›ll›k büyümesi, kültürel geliﬂme
bir tarafa konulacak olursa, yüzde 4 ila 9
aras›ndad›r.
Yine bu dönemde Yüz Çiçek Kampanyas› baﬂlat›ld›. buna göre, herkes Çin’in
nas›l yönetilmesini istedi¤ini söylemekte
serbestti. ‹fade hürriyeti tan›nmas›yla
ÇKP’ye yönelik burjuva liberal çevrelerin
eleﬂtirileri de aciga cikti ve bunlara örgütlenme sansi verildi. Parti bunlar›n yikici eleﬂtiriler oldu¤unu biliyordu, fakat
halkin önünde tartisarak bu görüsleri ancak yok edebilecegini dünya devrimleri
pratiginden cikardigindan dolayi, bu yüzden cesaretlendiriyor ve hoﬂgörü gösteriyordu. Bununla birlikte birkaç ay sonra
Sa¤a Karﬂ› Harekat´te paralelinde baﬂlat›ld›.
Yine 1958’de Büyük ‹leri At›l›m baﬂlat›ld›. Bu, Sovyet sanayi modelinin d›ﬂ›ndayd›; bu yüzden parti içinde de muhalefetle karﬂ›laﬂt›. Buna göre Çin tar›m› kollektivize edilecek ve k›rsal alanda endüstri özendirilecekti.
Büyük ‹leri At›l›m bazi alanlarda baﬂar› gösterdi. Ancak Mao’nun da içinde oldu¤u parti çevrelerinde baﬂar›n›n daha
da art›r›labilece¤i düﬂünceleri de yayg›nlaﬂt›. Artan say›da köylüler çelik üretimine kayd›r›ld›.Bu nedenlerle 1959’da Büyük
‹leri At›l›min sonucu çelik üretim hedeflerine ulaﬂ›lm›ﬂt›.Yine ayn› dönemde ÇinSovyet iliﬂkileri de bozuluyordu. Kruﬂçev
sosyal emperyalist politikalarindan dolayi Çin’e Sovyet yard›m›n› kesti. ÇKP taraf›nda ise ekonomide daha cesaretli atilimlar sürüyordu; olaganüstü tahil üretiliyordu. Böylece, savaﬂ sonras› sanayileﬂme hamleleriyle düzelen ekonomi, agir
bedeller (tahminen 12 milyon kadar insan›n öldü¤ünü) ödenerek dahada gelisiyordu ve bagimsizlik politikalarindan
ödün verilmiyordu.
Bunlar›n sonucu olarak parti içinde
çat›ﬂmalar da art›yordu. Liu Shaoqi ve
Deng Siaoping revizyonistler’in de aralar›nda oldu¤u baz› önderler Mao’yu iktidardan uzaklaﬂt›rarak ona sembolik görevler yüklemek istiyorlard›. Böylece Mao’yu marjinalize etmeye baﬂlad›lar;
1959’da da Liu Saosi devlet baﬂkan› oldu,
bununla birlikte Mao hala baﬂkand›.
Kültür Devrimini baﬂlatan esas olay
da parti içi bu muhalefettir. 1966’da baﬂlayan Kültür devrimiyle parti hiyerarﬂisi
hiçe say›larak iktidar do¤rudan do¤ruya
K›z›l Muhaf›zlara verildi. Bunlar ço¤unlukla halk gençligiydi ve kendi mahkemelerini Mao´nun yasam ve paratik felsefesine
göre oluﬂturuyorlard›. Sonuçta yüzmilyonlar›n kitle inisiyatifleri bu hareketle
aya¤a kald›r›ld›. Bu dönemde Mao güvenilir olarak bütün savaﬂ y›llar›ndan tan›d›¤›
Lin Biao’yu seçti. Ancak çat›ﬂmalar öyle
noktalara dayanm›ﬂt› ki, Lin’in Mao’ya
karﬂ› askeri bir darbe düzenlemeye çal›ﬂt›¤› ortaya cikti. Lin ise baﬂar›s›z olunca
Çin’den kaçmaya çal›ﬂ›rken Mo¤ulistan
üzerinde bir uçak kazas›nda öldü.
1969’da Mao, Kültür Devriminin sona

MAO ZEDUNG

Liberalizmle
Mücadele
7 Eylül 1937
Biz aktif ideolojik mücadeleden
yanay›z; çünkü bu mücadele, Parti ve
devrimci örgütler içinde savaﬂ›m›z›n
yarar›na olan birli¤i sa¤layan silaht›r. Her komünist ve her devrimci bu
silaha sar›lmal›d›r.
Buna karﬂ›l›k liberalizm, ideolojik
mücadeleyi reddeder ve ilkesiz bar›ﬂtan yanad›r; bu yüzden yozlaﬂm›ﬂ ve
baya¤› bir tavra yol açar, Parti ve
devrimci örgütler içindeki baz› birimlerde ve bireylerde siyasi soysuzlaﬂmay› do¤urur.
Liberalizm, kendisini çeﬂitli biçimlerde gösterir.
Bir kimse aç›kça hata iﬂledi¤inde,
bar›ﬂ ve dostluk u¤runa iﬂi oluruna
b›rakmak; eski bir tan›d›k, bir hemﬂeri, okul arkadaﬂ›, yak›n bir dost, sevilen biri, eski bir meslektaﬂ ya da alt
kademeden eski bir arkadaﬂt›r diye
ilkelere ba¤l› tart›ﬂmadan kaç›nmak.
Ya da aray› bozmamak için, meseleye
derinli¤ine girmeyip, ﬂöyle bir dokunup geçmek. Bunun sonucunda hem
örgüt, hem de o kiﬂi zarar görür. Bu,
liberalizmin birinci biçimidir.
Düﬂüncelerini örgüte aktif olarak
iletmek yerine, özel çevrelerde sorumsuz eleﬂtirilere giriﬂmek. Kiﬂilerin yüzlerine karﬂ› hiç bir ﬂey söylemeyip arkalar›ndan çekiﬂtirmek ya
da toplant›da birﬂey söylemeyip sonradan dedikodu yapak. Kollektif hayat›n ilkelerine kulak asmay›p kendi bildi¤ini okumak. Bu, liberalizmin ikinci
biçimidir.
Kendini ﬂahsen ilgilendirmeyen
iﬂlere kay›ts›z kalmak; yanl›ﬂ olan›
pek iyi bildi¤i halde, mümkün oldu¤u
kadar az ﬂey söylemek, aç›kgöz davran›p, kaçak güreﬂmek; sadece, suçlanmamaya bakmak. Bu, liberalizmin
üçüncü biçimidir.
Emirlere uymay›p kendi görüﬂlerini herﬂeyin üstünde tutmak. Örgütten
özel bir ilgi beklemek, buna karﬂ›l›k
örgüt disiplinini tan›mamak. Bu, liberalizmin dördüncü biçimidir.
Birlik, ilerleme ya da çal›ﬂman›n
gerekti¤i gibi yap›lmas› için hatal› görüﬂlere karﬂ› tart›ﬂmak ve mücadeleye giriﬂmek yerine, kiﬂisel sald›r›larda bulunmak, h›r ç›karmak, kiﬂisel
kin gütmek ya da öç almaya bakmak.
Bu, liberalizmin beﬂinci biçimidir.
Karﬂ› ç›kmaks›z›n yanl›ﬂ görüﬂleri
dinlemek ve hatta karﬂ›-devrimci düﬂünceleri duyup da haber vermemek,
bunlar› sanki hiçbirﬂey olmam›ﬂ gibi
kay›ts›zl›kla karﬂ›lamak. Bu, liberalizmin alt›nc› biçimidir.
Kitleler aras›nda olup da propaganda ve ajitasyon yapmamak ya da
kitle toplant›lar›nda konuﬂmamak,
kitleler içinde araﬂt›rma ve inceleme
yapmamak; tersine, kitleler karﬂ›s›nda kay›ts›z kalmak, kitlelerin dertleri
ile hiç ilgilenmemek, bir komünist oldu¤unu unutarak komünist olmayan
s›radan biri gibi davranmak. Bu, liberalizmin yedinci biçimidir.
Birinin kitlelerin ç›karlar›na zarar
verdi¤ini görüp de tepki duymamak,
onu vazgeçirmemek, engellememek,
ya da ikna etmemek ve bunu sürdürmesine göz yummak. Bu, liberalizmin
sekizinci biçimidir.
Belli bir plan ya da yön olmadan,
gönülsüz, baﬂtan savma çal›ﬂmak,
gün doldurmaya bakmak, "gözlerimi
kapar›m vazifemi yapar›m" tavr› tak›nmak. Bu, liberalizmin dokuzuncu
biçimidir.
Kendisini devrime büyük hizmetlerde bulunmuﬂ saymak, k›demli olmakla böbürlenmek, büyük görevler
için yetersiz oldu¤u halde küçük gö-

revlere dudak bükmek. Çal›ﬂmada
savruk, ö¤renmede gevﬂek olmak.
Bu, liberalizmin onuncu biçimidir.
Hatalar›n›n fark›nda olmak, ama
onlar› düzeltme yolunda hiç bir çaba
göstermemek, kendine karﬂ› liberal
bir tav›r tak›nmak. Bu, liberalizmin
onbirinci biçimidir.
Daha bir ço¤unu sayabiliriz. Ama
bu onbir tanesi baﬂl›ca biçimleridir.
Bunlar›n hepsi de liberalizmin birer ifadesidir.
Liberalizm devrimci bir toplulu¤a
son derece zararl›d›r. Birli¤i kemiren, dayan›ﬂmay› zay›flatan, kay›ts›zl›¤a yol açan ve ayr›l›k yaratan y›k›c›
bir ﬂeydir. Devrimci saflar› sa¤lam
bir örgütlenmeden ve s›k› bir disiplinden yoksun k›lar, politikalar›n uygulanmas›n› engeller. Parti örgütlerini Partinin önderlik etti¤i kitlelerden
kopar›r. Bu, son derece kötü bir e¤ilimdir.
Liberalizm, küçük-burjuva bencilli¤inden kaynaklan›r, kiﬂisel ç›karlar›
birinci plana al›r, devrimci ç›karlar›
ikinci plana iter ve bu da ideolojik,
politik ve örgütsel liberalizme yol
açar.
Liberal kimseler Marksizmin ilkelerini soyut birer dogma olarak görürler. Marksizmi kabul ederler, ama
onu uygulamaya ya da hakk›yla uygulamaya yanaﬂmazlar; liberalizmlerinin yerine Marksizmi koymaya yanaﬂmazlar. Bu kimselerde Marksizm vard›r, ama ayn› zamanda liberalizm de
vard›r. Marksizmden söz eder, liberalizmi uygularlar. Marksizmi baﬂkalar›na, liberalizmi kendilerine uygularlar. Bunlar her iki mal› da da¤arc›klar›nda bulundururlar ve her birini kullanacak yer bulurlar. Baz›lar›n›n kafas› iﬂte böyle iﬂler.
Liberalizm, oportünizmin bir ifadesidir ve Marksizme tamamen ayk›r›d›r. Olumsuzdur ve nesnel olarak
düﬂmana hizmet eder; içimizde sürüp gitmesinden düﬂman›n hoﬂnut
olmas› bundand›r. Bu niteli¤inden dolay› liberalizmin devrim saflar›nda
yeri olmamal›d›r.
Olumsuz bir özü olan liberalizmin
üstesinden gelmek için olumlu bir
özü olan Marksizmi kullanmal›y›z. Bir
komünist meselelere etrafl› bir ﬂekilde bakmal› ve sa¤lam ve faal olmal›d›r; devrimin ç›karlar›n› can› gibi korumal› ve kiﬂisel ç›karlar›n› devrimin
ç›karlar›na tabi k›lmal›d›r; Partinin
kollektif hayat›n› sa¤lamlaﬂt›rmak ve
Parti ile kitleler aras›ndaki ba¤lar›
güçlendirmek için her zaman ve her
yerde ilkelere ba¤l› kalmal› ve bütün
yanl›ﬂ düﬂünceler ve eylemlerle b›kmadan usanmadan mücadele etmelidir. Parti ve kitlelerle, herhangi bir
kimse ile ilgilendi¤inden daha fazla
ve gene baﬂkalar›yla, kendisi ile ilgilendi¤inden daha fazla ilgilenmelidir.
Ancak böylelikle komünist ad›na hak
kazanabilir.
Bütün sad›k, dürüst, faal ve aç›ksözlü komünistler, aram›zdaki baz›
kimselerin gösterdi¤i liberal e¤ilimlere karﬂ› koymak için birleﬂmeli ve
onlar› do¤ru yola getirmelidir. Bu,
ideolojik cephemizdeki görevlerden
biridir.

erdi¤ini aç›klad›. Resmi Çin tarihi ise Kültür Devriminin Mao’nun 1976’da ölümüyle
sona erdi¤ini iddia eder. Mao hayat›n›n
son y›llar›nda Parkinson hastal›¤›na yakaland›. Ayr›ca akci¤eri ve kalbi de rahats›zlanmaya baﬂlam›ﬂt›.
9 Eylül 1976’da ölümünden sonra
Çin’de iktidar mücadelesi ortaya ç›kt›.
Bunlar›n bir k›sm›, daha sonra Dörtlü Çete denilen ve Mao’nun kar›s›n›n da içinde
oldu¤u gruptu ki, bunlar devrimci kitle

seferberli¤i siyasetine devam edilmesini
istiyorlard›. Hua Guofeng’in önderlik etti¤i bir di¤er grup, Sovyet modelinde bir
merkezi planlamay› savunuyorlard›. Reformistlerin lideri olan Deng Tsiaoping
ise Çin ekonomisinin faydac› bir siyaset
temelinde inﬂas›n› savunuyordu ve ekonomik ve siyasi geliﬂmelerde ideolojinin
tayin edici önemini reddediyordu.Sonuç
olarak iktidar› Modern revizyonist Deng
Tsiaoping ve kligi kazand›.
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Davos zirvesi'nde emperyalist
çözümsüzlük ve emperyalist
kutuplaﬂma aras›ndaki çeliﬂki
bir kez daha su yüzüne ç›kt› !
Ocak ay›n›n son haftas›nda ‹sviçrenin
Davos kentinde 36. s› gerçekleﬂtirilen zirve, bu y›l geçen y›llara göre ayr› bir görünüm alt›nda topland›. Spor dünyas›ndan,
sanat ve Medya dünyas›na kadar, sa¤l›k
alan›ndan, iletiﬂim alan›na kadar bir çok
çevre zirveye kat›ld›. Zirveden kamuoyuna yans›yan yönleriyle bak›ld›¤›nda, tam
bir fiyasko. Bu ﬂaﬂ›rtan bir durum de¤ildir asl›nda. Bir çözümsüzlük süreci içine
girmiﬂ bulunan egemen güçler, bu zirveden bir ﬂey ç›karam›yacaklar›n› bildikleri
halde, bu çözümsüzlü¤e geniﬂ bir çevreyi
katarak, olumsuz gidiﬂatlar›n› gizlemeyi
hesaplad›lar. Adeta bahsi geçen çevreleri kendi gidiﬂatlar›na dahil ettiler.
Bu asl›nda yeni bir makyaj› ifade ediyor. Dünya Ekonomoik Formu, (World
Ekonomik Forum) Bu güne kadar, yapt›¤›
zirvelere, esas olarak büyük geliﬂmiﬂ tekel gruplar› vede onlar›n siyasi iktidar
sahiplerinin davet edildi¤i ve bunlarla s›n›rl› tutularak gerçekleﬂen zirveler oluyordu. Bu y›lki zirvenin imaj› de¤iﬂtirilerek toplanmas›n›n alt›nda yeni hesaplar
oldu¤u kesindir. Siyasi iktidar sahiplerinin içinde bulunduklar› durumu kendileride aç›kça itiraf etme durumundad›rlar.
Büyük kayg›lar›n oldu¤unu gündeme getirirken, çözüm noktas›nda tam bir çözümsüzlük yaﬂ›yorlar. Bir medya gruplar›n›n tam teﬂeküllü olarak davet edilerek
söz sahibi yap›lmas›, yeni süreçte nas›l
saf tutmalar› gerekti¤ine dair bir bilgilendirme konferans›na dönüﬂtürüldü. Bu
ﬂuna iﬂarettir. Her zaman oldu¤u gibi, gelecek dönemde de medya kuruluﬂlar›na
önemli derecede ihtiyaç duyacaklar› anlam›nda aç›k bir mesaj verilmiﬂtir.
Zirveye kat›lan medya temsilcileri
arac›l›¤›yla kamuoyuna «zirve; dünyasal
sorunlara geniﬂ kesimlerle birlikte sorunlar› dinleme ve birlikte çözüm üretme» amac› taﬂ›d›¤› biçiminde gösterilmeye çal›ﬂ›ld›. Spor dünyas›n›n tan›nm›ﬂ
isimleri, y›llard›r Latin Amerika baﬂta olmak üzere, yoksul ülkelerdeki durumu
devaml› gündeme getirmeye çal›ﬂarak
yard›m eden ve bu k›talardaki hastal›klarla mücadele etmede sürekli bir u¤raﬂ
içinde bulunan kimi sanat ve müzik sanatç›lar››n›n da buralara davet edilerek
konuﬂturulmalar› vs., anlaﬂ›ld›¤› üzere
tamda bir riyakarl›k örne¤idir. Kitleleri
yan›ltman›n tipik bir görünümü içinde
geçen Davos zirvesi ; görüntüledi¤i konularlada anlaﬂ›l›yorki, çözümsüzlük derinleﬂmektedir. Perde arkas›nda ele al›nan
konular ise, esasta gizlenmiﬂtir. Örne¤in,
spor alan›nda ifade edilen sözler gerçe¤i
yans›tmamaktad›r. Tek cümleyle söylemek gerekirse e¤er ; spora bu günkü sistem koﬂullar› içnde bak›l›rsa, insan sa¤l›¤›n›n geliﬂtirlmesi ve korunmas›nam›
hizmet etti¤i, yoksa para babalar›n›n
ceplerinin dolmas›nam› hizmet etti¤i çok
net anlaﬂ›lacakt›r. Spor faliyeti geniﬂ kitlelerin sa¤l›¤›na itina gösterilip, her insan›n bu aktiviteden düzenli olarak faydalanma imkan› nerdeyse yok denecek kadar azd›r. Spor alanlar› vede zaman imkan› tamamen imkans›z hale getirilmiﬂken, büyük rantlar›n sa¤land›¤›, vede milliyetçi duygular›n hortlat›lmas›n›n d›ﬂ›nda baﬂka bir anlam ifade etmeyen bir
araç haline getirilmiﬂtir. O bak›mdan,
Davos zirvesi bir kez daha, büyük tekel
gruplar›n›n daha çok geliﬂerek palazlanmalar›n›n yolunu sadece bir alanda de¤il, toplumsal faliyet vede aktivitelerin
yap›ld›¤› her alanda meﬂrutiyet kazanmalar›n›n zeminini güçlendirmiﬂtir. Hemde bunu de¤iﬂik kesimlerden zirveye davet edilen ﬂahsiyetrler ile birlikte, «bak›n
sizin sorunlar›n›z› sizlerle birlikte tart›ﬂ›yor, birlikte çözüm buluyoruz» demeye
getirerek yapt›lar.

Serbest rekabetin yaratt›¤›
rakip pazar s›k›nt›s›:
ABD ve ABli Emperyalistlerin bu zirvede özellikle gündeme getirmeyi hesaplad›klar› bir konu vard›. Cindeki ekonomik
büyüme h›z›. Bunu frenlemek için, bir ﬂekilde bu zirvede hat›rlat›lmas› gerekiyordu. Sonuçta öylede oldu. Cin ve Hindistan
zirveye damgas›n› vurdu. AByi oluﬂturan
geliﬂmiﬂ bat› Avrupa Emperyalist devlet-

ler hakk›nda neler söylemeniz gerekiyor
acaba ? Cokça demokrasi havarisi kesilen egemnlerin, kitleleri aldatan söylem
vede davran›ﬂlar›, bu anlam›yla gün ›ﬂ›¤›na ç›k›yor.
Sorun burda hakketten demokrasi
meselesine ba¤l› olarak, daha bir çok
noktada ezilen kitleler taraf›nda öteden
beri savunula gelen vede mücadelesi verilen haklar görmemezlik edilerek, bu
hak ve talepler farkl› noktalara çekilmiﬂ,
yarat›lan karmaﬂ›k gündemlerle her ﬂey
sermayenin dünya üzerindeki egemenlik
gücünün meﬂrulaﬂt›r›lmas›n›n hizmetine sokulmuﬂtur. Ezilen Halklar›n, ezilen
uluslar›n dahas› iﬂçi ve emekçilerin sürekli dillendirdikleri hak ve özgürlüklerinin arkas›nda baﬂka nedenler aranarak
yok say›lm›ﬂ olsada, sistem tam bir ç›kden bir hükmün yasal olarak varl›¤›n›n maz içinde kendi kimli¤ini net olarak iti- s›n›n f›rsat›na imkan tan›mama hesaplakorunmas› vede yasallaﬂt›r›lmas› fikri raf ediyor.
r› ve gayretiyle gündem yaratt›lar vede
tart›ﬂ›ld›. Ancak «sömürgelere sahip
strateji belirlediler. Buray› ›srarla gizli
olur» anlay›ﬂ› karﬂ› ç›k›ﬂlarla birlikte, ya- Sistemin her derdine deva:
tuttular /tutuyorlar. Bunun yerine sonuçsal bir madde olarak anayasaya girmesi
lar üzerinden poltika geliﬂtirilir ve kitle«Terörizm»
gerçekleﬂmedi. Bu örne¤i ﬂunun için verler sonuçlarla meﬂgul ettirilir. Sistemin
36. Davos zirvesinin a¤r› kesicisi ola- tart›ﬂma konusu olmas› durumunda some gere¤i duyduk. Kimileri taraf›ndan
«az geliﬂmiﬂlik, çok geliﬂmiﬂlik» meselesi rak yine «Teörizm» hap›ndan kullan›ld›. na yaklaﬂ›lm›ﬂ demektir. ‹ﬂte bunun fartart›ﬂ›l›r. Cok geliﬂmiﬂlik meselesi, yuka- Her derde deva olmasada, her insan›n k›nda olan egemenler, bu zirvelerinde
r›da Fransa örne¤inde görüldü¤ü gibi, rahatl›kla kullanabilece¤i ve çok rahat tekrardan sermayenin yolunu açma, ala«çok geliﬂmiﬂler» olarak tabir edilen Em- bir ﬂekilde üstünde taﬂ›yarak, rahats›z- bildi¤ince geniﬂ olanaklar ve alanlar yaperyalist ülkelerin sömürge politikas›n- l›k duydu¤u anda kullanma özelliklerine ratma gayreti içinde buluﬂtular. Kendi
dan ayr› düﬂünülemez. Sanayi kapitaliz- sahip Aspirin hap› özelli¤ine sahiptir. Ka- aralar›ndaki rekabetin yaratt›¤› sanc›lar›
dile getirdiler. Birbirlerini dil ucuyla
uyard›lar. Bu istikrars›zl›¤›n sistem kaynakl› oldu¤u anlaﬂ›l›rsa, bundan «Terörizm faydalan›r» uyar›s›n› yapmay›da ihmal etmediler.

leri, bu geliﬂme karﬂ›s›nda tam bir panik
içinde olarak, her defas›nda ﬂikayetlerini
dile getiriyorlard›. Ne varki, «serbest piyasa ve serbest rekabet» anlay›ﬂ›nda hareket etti¤ini ifade eden Çin, bu ifadesiyle kendisini hakl› noktada tutmaya çal›ﬂsada, rakipleri bu kez baﬂka bir noktadan s›k›ﬂt›rmaya çal›ﬂma hesaplar›yla
karﬂ›l›k verdiler.
Farkl› kutuplar ﬂeklinde geliﬂim gösteren Emperyalist bloklaﬂma, Bu dönem,
nüfus yo¤unlu¤unun sa¤lad›¤› avantajdan yararlanarak ucuz iﬂ gücü vede ucuz
hammadde kaynaklar›na sahip olmas›ndan ötürü, tekstil sanayinde dünya pazar›n› alt üst etme noktas›na gelen Çin gerçe¤i vard›. Bu durum di¤er Emperyalist
bloklar›n iﬂine kattiyen gelmiyordu. Bir
yandan sürekli zay›flayan ve giderek kaybolan sömürge pazarlar›, di¤er yandan
kendi öz pazarlar›n› zorlayan rakip kutuplar›n kendi pazar alanlar›n› geniﬂletme hareketi sonucu, karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› bu olumsuz durumu tersine çevirme planlar›n› bir ﬂekilde bu zirveye taﬂ›d›lar vede aç›ktan d›ﬂa vurdular. Çinin
«sosyal bir devlet olmaktan uzak oldu¤unu, sosyal hizmetlere gerekli önemi ve
gerekli ödenekleri ay›rmad›¤›n›, Demokrasi alan›nda yaterli seviyede bulunmad›¤› vs. konularda s›k›ﬂt›rmaya çal›ﬂarak,
en az›ndan bu psikolojik bask› yöntemiyle, piyasalardaki etki gücünü k›rmaya ve minin do¤uﬂundan bu güne üzerinde yükseldi¤i zemin tamda budur. Daha çok söde geriletmeye çal›ﬂmalar›yd›.
mürge pazarlar›na sahip olma koﬂuludur.
Zay›flayan sosyal Devlet ve
Az geliﬂmiﬂlik olay› ise yine niyetlerle
k›z›ﬂan çeliﬂkiler :
aç›klanacak bir durumdan ibaret de¤il,
Bu gün çok daha aç›k bir ﬂekilde gö- Emperyalistlerin çizmeleri alt›nda kalmarülüyorki; özellikle ABD sermayesi ve Ba- ya mahkum olmuﬂ, geliﬂim seviyeleri bir
t› Avrupa Emperyalist sermayesi d›ﬂ pa- ﬂekilde engellenmiﬂ olan ülkeler yada k›zarlara aç›lmada her gün yeni engellerle talard›r. Geliﬂen ulusal ve sosyal kurtukarﬂ›laﬂmaktad›r. Bu engeller sonucu luﬂ mücadeleleri, bu alanlar› ad›m ad›m
do¤al olarak kendi içinde s›k›nt›ya düﬂü- uyand›rarak, kendi hak ve özgürlüklerini

yor. Ve d›ﬂ pazar kayb› gün geçtikçede
art›ﬂ gösteriyor. Dün ithalat ürünlerini
son derece düﬂük rakamlar ödiyerek elde etme avantaj›n› elde ederken, bu gün
bu avantaj risk say›labilecek noktaya gelmiﬂtir. ‹çerden d›ﬂar›ya aç›lman›n yol ve
olanaklar› her geçen gün biraz daha zay›flama gösteriyor. Haliyle durum böyle
olunca, hem içerde, hemde d›ﬂar›da daha fazla sald›rgan bir duruma geliyor.
Somutlaﬂt›racak olursak ; Frans›z finans sermayesi, 1800lü y›llar›n son çeyre¤inden itibaren h›zl› bir geliﬂme gösterir. Bu geliﬂim, tamamen o süreçte Frans›z Emperyalizminin sömürge politikas›n›n yo¤unluk kazanmas›yla olanakl› olur.
Yak›n dönemde, Fransa parlamentosunda «Fransa sömürgelere sahip olur» tür-

daha üst perdeden dillendirmeye baﬂlamalar›yla birlikte, gerici egemen güçler
bu durum karﬂ›s›nda çaresiz kalarak,
her geçen gün yeni bir strateji belirleme
yoluna gittiler /gidiyorlar.
D›ﬂar›da geliﬂen alternatif tepkileri
k›rmak üzere, sivil toplumdan insanlar›n
yönünü vede dikkatlerini buralara çekmemek kayd›yla, kendi kulvar›na davet
etme hesaplar› içinde olduklar› anlaﬂ›lmaktad›r. Bunun üzerine baz› bas›n muhabirleri taraf›ndan ; «bu y›l Davos Zirvesi biraz daha Demokratik bir görünüm
içinde geçiyor» biçiminde de¤erlendirildi. Evet buda bir itiraft›r. Ancak bu y›lki
zirve biraz demokratik oldu¤una göre (!)
peki geçmiﬂ y›llarda yap›lan 35 zirve ve
bunun d›ﬂ›nda yap›lan daha baﬂka zirve-

Zorluklar›n vede zorunluluklar›n bilincinde olarak, Anti-Emperyalist mücadele geliﬂtirilmelidir !

y›ts›z ﬂarts›z yönetenlerin tümü bu haptan kullan›yorlar. Belli bir süre için a¤r›y› kesmeye iyi gelsede, sanc›y› hepten
iyileﬂtirmesinin mümkünat› yoktur.
«Dünya istikrar›n›n önündeki en büyük engel Terörizmdir.» Zirvenin tart›ﬂ›lan konular›ndan biri olarak böyle tan›mland›r›ld›. Sonuç olarak, kendileri
aç›s›ndan ne kadar faydal› oldu bilemiyoruz. Fakat, bilinen ﬂu ki a¤r›y› k›smen
uyuﬂturdular, velakin sanc› devam ediyor. Bu sanc›n›n kesilmesi, sömürü dünyas›n›n «adaletsiz dönen çark›n›n» k›r›lmas›na ba¤l›d›r. Küreselleﬂme stratejik
planlar›yla; Dünya çap›nda daha aç›k belirginleﬂen iki kutbun, yani zenginin daha çok zengin oldu¤u, fakirin ise daha
çok fakirleﬂti¤i objektif olgunun yaratt›¤›
ve yar›n daha da büyüme gerçekli¤ine
sahip olan bu uçurumun önü ancak «Terörizm» hap› kullan›lararak a¤r› kesilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Hiçbir ﬂekilde halkalar›n hakl› ve
meﬂru mücadeleleri ve hak talepleri,
«terörizm» say›larak engellenemez. Gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik, ç›¤ gibi büyüyen iﬂsizlik, k›s›tlanan sosyal haklar,
yeniden gündeme getirilen gerici yasalarla kitleler teslim al›namaz. As›l terörizm buradad›r. Belli baﬂl› tekel gruplar›n›n insaf›na b›rak›lm›ﬂ bir dünya gerçekli¤i üzerinde yaﬂ›yor olmam›zdan
kaynakl› olarak, köklü bir de¤iﬂimin zorunlulu¤u sonucunda, vede eme¤in özgür kalmas›yla bütün bu adaletsizliklerin son bulmas› gerekiyor. Böyle devam
etti¤i sürece, Ekonomok istikrars›zl›k
devaml› yaﬂanacakt›r. Ekonomik istikrars›zl›k beraberinde siyasal istikrars›zl›¤›da gündemde tutacakt›r. Siyasal ve
Ekonomik istikrars›zl›¤›n faturas› ise
egemenler taraf›ndan devaml› olarak
ezilen, sömürülen kitlelere ç›kar›lacakt›r.
Meselenin esas› burada yatmaktad›r. Hiçbir dönem, yaﬂanan sorunlar›n
sistemden kaynakland›¤› tart›ﬂmas›na
olanak tan›yacak bir gündem yarat›lma-

Sistemde ekonomik siyasi ç›kmaz derinleﬂtkçe, bu durumun kitlelerde farkl›
beklenti vede aray›ﬂlar›n geliﬂmesini önlemek üzere, yeni stratejiler belirleniyor,
Farkl› gündemler geliﬂtiriliyor. Oysaki
sistem varl›¤› objektif olarak bir çok adaletsizli¤i, hukuksuzlu¤u, anti-demokratik
uygulamay› beraberinde getiriyor. Istenildi¤i kadar gerekçe uydurulsun, gündem sapt›r›ls›n gerçeklik böyledir. Karikatür krizinin yarat›lmas› bu hesaplar›n
d›ﬂ›nda tutulamaz. Çok yönlü hesaplar
yaparak yön belirleme tutumu egemenlerin vazgeçilmez özelliklerinden bir tanesidir.
Bu gün karikatür krizi yaratak, islam

dünyas›n›n nabz› yoklan›rken ; öte taraftan Avrupa konseyi Parlamenterler Meclisi(AKPM) Komünizmi gündemine alarak
tart›ﬂma süreci baﬂlatt›. Sorun burda
egemenlerin yaratt›¤› gündemleri kaale
alma durumunda olmamakla birlikte,
sistemin zorlanmalar›na aç›ktan iﬂaret
etme durumunday›z. Bütün bunlar›n gündeme getirilmesinin alt›nda yatan telaﬂ
yada korku nedir? Onun aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› bak›m›ndan oldukça önemlidir.
Halk tabiriyle «korkunun ecele faydas›
yoktur» çürüyen asalak kapitalizmin
kendisini ebedi görmesi üzerine kurdu¤u
hayal alameti sonucudur ki, karﬂ›laﬂt›¤›
her sorun karﬂ›s›nda daha çok kudurganlaﬂ›yor. Bu çürüme derinleﬂtikçe, sald›rganl›kta s›n›r tan›m›yor.
Komünizme karﬂ› ideolojik sald›r›ya
geçmesi, tamda bu çürümenin ad›m
ad›m d›ﬂa vurumudur. Dünya çap›nda kapitalst sisteme karﬂ› yükselen tepkilerin
yükseliﬂe geçmesi, egemenleri ciddi ﬂekilde korkutmaktad›r. Do¤al olarak bu
tepkilerin yeni aray›ﬂlara yönelece¤i hesaplanarak, ﬂimdiden ideolojik sald›r›
plan›n› hayata geçirmeyi ihmal etmediler. Bu korku ve telaﬂ ölüm korkusudur.
Güney Asya korkutuyor. Latin Amerika
korkutuyor. Asya korkutuyor. Dünya
Halklar› korkutuyor. Nepal bu korkuyu
daha da büyütüyor. Bundand›r ki, ezilenlerin hak ve özgürlük taleplerinde bulunmalar› karﬂ›s›na, her türden sald›r› yöntemini devreye koyarak, halklar›n hakl›
ve meﬂru temelde geliﬂecek tüm mücadeleleri bu yolla engellenmek isteniyor /
istenecektir. Bunun bilincinde olarak Anti Emperyalist mücadele büyük bir kararl›l›kla geliﬂtirilip, güçlendirilmelidir.

METZ’DE AB KARﬁITI PANEL
ADHK bünyesinde oluﬂturulan ‘Engin Özgürleﬂebilmesi ‹çin Emperyalizme Ve Emperyalist blok AB’ye Hay›r’ ad›yla sonuçlanan paneller dizisinin bir aya¤›da, olumlu tepkiler üzerine Fransa Demokratik Haklar Federasyonu tarafindan, 15 ocak 2006’da Metz Anadolu Kültür Merkezi’nde
gerçekleﬂti.
Devrin ver demokrasi ﬂehitleri ad›na yata¤an bir dakikalik sayg› duruﬂunun ard›ndan baﬂlayan panel, kat›l›m›n zay›fl›¤›na ra¤men kat›l›mc›lar›n yo¤un soru ve ilgileriyle olumlu bir atmosferde gerçekleﬂti.
Avrupa Ekonomik Toplulu¤u olarak kurulan AB emperyalist blo¤u 2.
Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras› zay›f düﬂen Avrupal› kapitalist devletlerin mevcut ABD gücüne ve “Büyük Tehlike Komünizm Hayaleti”ne
karﬂ› k›sa vadede korunabilmek, uzun vadede ise “alternatif“ güç oluﬂturabimek için sadece ve sadece kapitalist talan›n halklara karﬂ› resmileﬂtirilmiﬂ ad› oldu¤u dikkati çekildi. AB’nin yar›m as›rl›k tarihinde çeﬂitli
örnekler verilerek Avrupa’daki demokratik haklar›n istisnas›z yarat›c›s›n›n bu co¤rafyan›n devrim ve demokrasi mücadelesi veren halklar› oldu¤u AB’nin ise, en son AB anayasas› ve Europol örne¤inde oldu¤u gibi, gerek sinsi politikalarla gerekse oluﬂturduklar› militer kurumlarla halklar›n en demokratik insani haklar›n› bile gasp etmeye çal›ﬂt›klar›n› vurguluyan FDHF panelisti, Fransa’n›n varoﬂlar›nda baﬂlay›p di¤er ülkelerede
s›çrayan ‘Yoksullar Ayaklanmas›’ olarak nitelendirilen olaylar için ise
‘Özelde göçmen halklar›n tepkisini dile getirmekte fakat birebir sistemi
hedef almaktan ziyade Sarkosy gibi kiﬂilere yönelen kendili¤indenci ama
bir aç›dan da emperyalist-kapitalist sistemin gerçek yüzünü deﬂifre
eden bir harekettir.’ tan›mlamas›n› yapt›.
Son olarak emperyalizme karﬂ› Güney Amerika’dan Asya’ya kadar
halka halka bir muhalefetin geliﬂti¤ini, ülkemiz koﬂullar›nda ise anti-emperyalist mücadelenin tek dayana¤›n›n Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni
ana örgütlenmesi Halk Savaﬂ›’n› güçlendirmek oldu¤u senteziyle panel
iyi bir coﬂkuyla son buldu.
DEMOKRAT‹K GÜNDEM-METZ
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ﬁehitlerimizi an›yoruz!

“Anl›n› da¤ ateﬂiyle ›s›tan,

Mercan ﬁehitleri yol
ANI DEFTER‹
SON BÖLÜM
Hiç böyle olmam›ﬂt›m, nas›l baﬂlayaca¤›m›, giriﬂi nereden yapaca¤›m› kestiremiyorum.
Hangi birinizin an›s›ndan baﬂlamal›...?
O kadar zorki sizleri anlatmak. Çok zorlanaca¤›m, ama yinede baz› an›lar›n›z› yazmaya...... bu ka¤›da dökmeye çal›ﬂaca¤›m.
Y›l 1993’ ün son aylar›. Benim yoldaﬂlarla tan›ﬂt›¤›m ilk y›l. Bir cumartesiydi, iki
yoldaﬂ›n dü¤ünüydü. Sen karﬂ›dan a¤›r, a¤›r geliyordun. Sana yaklaﬂ›p, usulca koluna girdim. O kadar ﬂaﬂ›rmana ra¤men gülen gözlerinle bana bak›p ‘merhaba’ dedin.
Gülen gözlü yoldaﬂ›m, hocam, dostum, arkadaﬂ›m.... Ayd›n!
ﬁimdi sen gittinde, ben senimi yaz›yorum, cesur yürek?
Ama sen anlat›lamazs›nki, insan›n seni yaﬂamas› gerek. Son yolculu¤una giderken yan›mda olmas› gerekenlerden bir tanesisin, dedin. Geldim düzel yoldaﬂ›m, Malatya’dan- Dersim’e yine beraber yolculuk yapt›k, bizimle birlikte Cafer yoldaﬂ.......
Öylesine uzan›yordunuz ve ben her zamanki gibi üzerinizi örttüm. Senin yan›na
gelip yüzüne, ellerine, bedenine dokundum. Öptüm seni. Baﬂ›m› gö¤süne koydum...
ben hep yan›na geldi¤imde; ‘kedi yine geldi’ derdin, hat›rlad›n m› gülen gözlüm ?
Bak o kedi yine geldi, seni sonsuz sevgiyle ve cüretle u¤urlarken baﬂ ucunda.
Sunucu oldu¤um etkinliklerde, k›rm›z› flama sana çok yak›ﬂ›yor derdin, al güzel
yoldaﬂ›m...sana daha güzel yak›ﬂ›yor! Ha unutmadan, bütün yoldaﬂlar›n sana selam›
var. Yan›na b›rakt›¤›m güllerden biri Fidan’dan di¤eri ise ‹brahim’den. Daha bir güzelleﬂtin k›rm›z› güller, karanfiller içinde.eylemlere ve etkinliklere giderken bak›ml›
gidin derdin.
Bu eyleme sende öyle gittin. Elbiselerini ütüledim, bak sigaran ve çakma¤›n orada duruyor. ‘Ben ﬂehit düﬂersen beni yoldaﬂlar›m gömmeli’ derdin.öyle yapt›k. Seni
Dersim’ in k›z›l topraklar›na arma¤an ettik. Seni Cemal’ in, Orhan’›n yan›na gönderdik. Benden taraf sevgi dolu selamlar›m› iletirmisin ?
Bu eylemde’ de sunuculu¤u bana yapt›rd›n, be¤endinmi sizlere okudu¤um parti
ﬂiirini ?
Güzel gözlü,gülen gözlü yoldaﬂ›m, seni yüre¤ime gömüyorum, di¤erlerini gömdü¤üm gibi...
Serdar yoldaﬂ..
Bu son yolculu¤unda yan›nda olmad›¤›m için çok üzgünüm. Ben asl›nda senin gitti¤ine hiç inanmad›m. Her zamanki gibi yine yollardayd›n koca yürek.
Yinemi yoldaﬂ yinemi yollardas›n? ‘Bizim hayat›m›z böyle’ derdin. Peki ben baﬂ›m
s›k›ﬂt›¤›nda kimi arayaca¤›m? Oldumu yani ﬂimdi, ikinizi birden u¤urlamak? O güzel,
o s›cak ve mutevaz› Serdar yoldaﬂ unutmayaca¤›m. Senide yüre¤ime gömdüm.....
U¤urlar olsun can›m yoldaﬂ›m, u¤urlar olsun.
Sizi u¤urlarken düﬂman sevinmesin! Öyle bir miras b›rakt›n›z ki bize asla y›lmayaca¤›z.
Senin Ayd›n’›n , Cafer’in, Okan’›n, Berna’n›n ve hepinizin güzel fikirlerinizi beynimize kaz›d›k. ‹ﬂte hem 17’lerin hemde di¤er yoldaﬂlar› böyle yaﬂataca¤›m›za söz veriyoruz.....


Haberinizi ald›m yoldaﬂlar, taaa uzaklardan, Dersim’in Mercan vadisinden, 17 taze karanfilin, kopar›ld›¤› dal›ndan sanki dev bir taﬂ oca¤›n›, dinamitleyip, üstüme devirdiler.
T›kand›m yoldaﬂlar›m t›kand›m. Ac›m o kadar büyüktüki gözyaﬂlar›m hicran olup
akt› içime, genzim yand› yutkunamad›m. Nas›l ama nas›l unutabilirim, gece gündüz
demeden y›lmadan usanmadan, yorulmadan, ço¤u zaman uykusuz ço¤u zaman aç
ama onurla insanl›k ad›na sundu¤unuz o güzellikleri.kim ama kim unutabilirki, kim
inkar edebilirki. O al›n teri eme¤inizi mücadelenizi hep ama hep zorkoﬂullarda y›lmadan , yine hep zor olan› seçerek, savaﬂarak insanl›k onuruna yak›ﬂ›r bir ﬂekilde yaﬂamak için ç›rp›n›ﬂ›n›z›.
Hepiniz bu u¤urda, kaç kez ama kaç kez a¤›r bedeller ödediniz, bu bedeller, bu
a¤›r koﬂullar, y›ld›rmad›¤› gibi sizleri tam tersine dahada güçlü k›l›p devrimci kimli¤inize yak›ﬂ›r bir ﬂekilde her zaman dimdik onurla ayakta duruﬂunuzu, iﬂkencehanelerde bile tüm ac›lara zor koﬂullara insanl›k onurunun ayaklar alt›na al›n›p çi¤nendi¤i durumlarda bile, ser verip s›r vermediniz, yine onurlu yaﬂam› seçtiniz hep.
Biliyordu yoldaﬂlar›m biliyordu, hain, katil, faﬂist Türk devleti biliyordu büyüklü¤ünüzü, korkuyordu gücünüzden, cesaretinizden korkuzuslu¤unuzdan. Güçsüzdü faﬂizm,
devrim savaﬂç›lar›na karﬂ› biliyorduki devrim neferleriyle baﬂ edemiyece¤ini, teslim
olmayaca¤›n› cesaret edemezdi tabiki savaﬂmaya.
Bilemezler onlar bilemezler yoldaﬂlar›m onurun.eme¤in, al›n terinin, dürüstlü¤ün ne demek oldu¤unu. Çünkü katiller hep sinsice pusu kurup yarg›s›zca infaz›,
katletmeyi, haince arkadan vurmay›, ihaneti bilirler.
O yüzdendirki sinsice, kalleﬂçe pusu kurup arkadan katlettiler. Büyük bir zaferi
kazand›klar›n› düﬂünürken, katil Türk devleti bilemediler, kopard›klar› her bir karanfilin, köklerininde oldu¤unu, ak›tt›lar› her bir damla kanla tekrar toprakta filizlenip
ço¤alarak isyanla geri dönüp, düﬂman› o kanla bo¤acaklar›n› hesaba katmad›lar.
Bilemezlerdiki,
Devrim ﬁehitleri ölümsüzdür.
Bir ölür bin do¤ar›z.
Tüm Devrim ﬁehitleri An›s›na sayg›lar›mla.
Öpüyorum hepinizi yoldaﬂlar›m. Özlemleriniz hep yüre¤imde kalacak.
Handan Schiemanski


Gelmediniz
Ben hep sizi bekledim, eksilen yanlar›mla
sizden sakl› ESK‹D‹M…..
‹smet Polatl›


B›rakt›¤›n›z kavga bayra¤› ellerimizde dalgalanacak.
ﬁehit düﬂüﬂ haberinizi ald›¤›mda yaﬂad›¤›m duygu atmosferini anlatmak çok zor,
o anki ac›y›, öfkeyi, bir çok duyguyu içiçe yaﬂamak gerçektende çok zor. Bir ço¤unuzu tan›ma onuruna sahip oldu¤um için ac›m ve öfkem dahada büyüktü.
Ama ﬂunuda sizlerden ö¤rendimki devrim mücadelesinde gidenlerin ard›ndan
yaﬂ dökülmez, gidenlerin b›rakt›klar›, onurlu miras› sahiplenerek Devrim davas›na
ve ideallerine sahip ç›kmakt›r. Bu bilinçle ve inançla hareket ederek sizlerin tohum
olup yeﬂertti¤iniz ve kanlar›n›zla k›z›llaﬂt›rd›¤›n›z Devrim bayra¤›n› asla yerlere düﬂürmeyece¤imize and içiyoruz, ve diyoruz ki
ﬁan ve ﬁeref olsun Komünizim için ﬁehit düﬂenlere
Yaﬂas›n öncü kurmay›m›z MKP
Berlin’den MAH‹R


Haziran’›n o s›ca¤›nda benimize kurﬂun gibi düﬂen 17 yoldaﬂlar›m›
sayg›mla an›yorum.
Onlar bizim ﬂehitlerimizdir.
At›lan yürek, at›lan taﬂ, dökülen kan hepsi bizimdir ‹bo bizimdir.
‹bo ve onlar›n neznindeki bütün ﬂehitler bütünm de¤erler bizimdir,
hepsini ama hepsini sayg› ile an›yorum
MEHMET Fransa


Yoldaﬂlar hepinizi tan›masamda bir kaç›n›zla tan›ﬂma ﬂans›na sahip oldum.
Tan›d›¤›m ve inand›¤›m ender insanlar ve devrimciler idiniz. Ve sizleri tan›d›ktan
sonra var olan mücadeleye inanc›m ço¤ald›. Bu müstesna sayfalara al›ﬂ›la gelmiﬂ
ﬂaﬂa dolu cümleler yaz›p doldurmayaca¤›m. Ama ﬂunlar› söylemeliyim ki insanl›k
onuru, ezilen halklar, direnenler denilince akl›mdaki isimlerin en baﬂ›nda geleceksiniz.
Aram›zdan ayr›lman›za üzülmekten baﬂka ﬂeylerde yapmaya çal›ﬂaca¤›m.
Gitti¤iniz bu son yolculu¤unuzda bu dünyada bulamad›¤›n›z huzurla uyuyun..
SERDAR


9

ﬁehitlerimizi an›yoruz!

yüzünü kanla y›kayan...”

umuzu ayd›nlat›yor!

Yoldaﬂlar›ma
gede yürür duvar diplerindeki gölgelerde hem duvara, hem çamura vurur dik yürüYoldaﬂlar›m sizin ac› haberinizi ald›¤›mda y›k›ld›m. Ve bir türlü kalemi elime al›p yemedi¤i için düﬂmeye mahkumdur. Sevgili canlar kendinize oralarda çok çok iyi bayazamad›m, çükü bir veda mektubu yaz›yor hissine kap›lmaktan korkuyordum.....
k›n. Hepinize kucak dolusu karanfil kokulu selamlar ve sevgilerimle.
Ama ﬂu an düﬂünüyorumda, siz hep bizimlesiniz düﬂüncelerinizle, kararl›l›k ve
Bedel ödedik ama ödetirizde! Fakat sinsice de¤il hesap sora sora.
inançl›l›¤›n›zla hep bizimle olacaks›n›z.
Yürüdü¤ünüz o devrim yolunda yürüyerek sizleri yaﬂataca¤›z.
ülker
ﬁ‹YAR


Bahar gülüﬂlüm Cafer yoldaﬂ, sizler nas›l anlat›l›rs›n›zki ey kavgam›z›n k›z›l gülBir yerlerden bir ﬂiir duymuﬂtum bir zamalar. Ac›yorsam sana anam avrad›m ol- leri. Hep gülerin a¤›z dolusu sab›rla ›srarla ve inançla nak›ﬂ nak›ﬂ iﬂlerdin sevday›
sun. Ama aﬂk olsun sanaçocuk aﬂk olsun!
ve kavgay›. Sabr›n bir okyanus kadar geniﬂ inanc›n bir derya kadar büyüktü. Ben anHer ﬂeyiyle kendini devrim yoluna adayan sevgili arkadaﬂlar size siz ölmediniz latamam seni ve sizleri. Sizleri Dersim’in da¤lar›, hapishaneler, iﬂkencehaneler, ülhala yaﬂ›yorsunuzda deyip klasik bir cümleyle olay› geçiﬂtirmek istemiyorum, bu kemin bereketli topraklar› anlats›n kavgaya ve sevdaya olan inanc›n›z›.
cümle benim beynime hitap etmiyor, sadece ﬂunu diyorum iz b›rak›p gittiniz, umaHele bie yol verin da¤lar, hele bir yol verin ayak basay›m memleketimin toprakr›m sizin o temiz güzel izinizden ayd›nl›k yolunuzdan gelecek olanlar t›pk› sizin gibi lar›na, bir yüz süreyim Dersim’in Munzur’un doruklar›na, içeyim içeyim suyundan
her anlam›yla güzel olurlar, güzellik çok boyutludur ve bunu sizler tam anlam›yla kana kana en doruklar›ndan bir deste k›rçiçe¤i toplayay›m sevdice¤ime. Yol verin
kavram›ﬂ can insanlard›n›z. Bu k›v›lc›mdan ateﬂler yanacakt›r, sizin bu gidiﬂiniz ani hele da¤lar yol verin anac›¤›m›n nas›rl› ellerinden öpeyim, dostlar›mla yoldaﬂlar›moldu bence kalmal›yd›n›z gidiﬂinize destek verenlerinde mutlaka bedel ödeyecekleri la bir tutam hasret gidereyim.yol verin da¤lar yol verin uzanay›m hele ﬂu Dersim’in
o an gelecektir. Çünkü aç›k yürekli insanlar aç›klarda yürüdükleri için güneﬂin göl- bozk›rlar›na derin bir nefes çekeyim savuray›m özlemlerimi gökyüzünün maviliklegesi vurur üzerlerine ve gölgeleri karanl›k duvarlara vurmaz, Hain olan korkan göl- rine.

K›rçiçe¤im Aris yoldaﬂ, bu özlemlerle doldurmuﬂtun s›rtçantan› koyulmuﬂtun
sevda yoluna. Kopmam›ﬂt›n hiçbir zaman Munzur’un doruklar›ndan kekik ve nergiz
kokular›ndan. ‘Ey felek sen burada can›m› alamazs›n, can›m› ancak Dersim’in topraklar›nda al›rs›n’derdin ve arzulad›¤›n hep istedi¤in Munzur’un, Dersim’in da¤lar›nda yoldaﬂ›n ile birlikte birer ﬂahan olup gökyüzüne kanat ç›rpt›n›z.
Merttin, yi¤ittin kavgan gibi, dar günün dostu, yoldaﬂ›, canci¤erdin, hele hele çocuklar›n biricik sevgilisi idin Ayd›n yoldaﬂ. ﬁimdi yüre¤im isyan, yüre¤im bir yanar
da¤ gibi yanar bedenimde ve binlerce gözyaﬂ› olup akt› akt›da yüre¤ime yinede söndüremedi yüre¤imde yanan bir volkan gibi bu ac›y›. Hangi birisinin ac›s›na yeterki
bu gözyaﬂ› söyleyin bana dostlar, yoldaﬂlar söyleyiiiiiiiin.......
Onyedi yerinden vuruldu yüre¤im, onyedi yerinden hançerlendi, onyedi yerinden
parçaland› gülüﬂlerim. Oysa daha tazeydi gülüﬂleriniz, daha s›cakt› bak›ﬂlar›n›z, sesiniz hala yank›lan›r kula¤›mda. Ah yüre¤im hala inanmak istemez ani gidiﬂlerinize
, daha yeni yudumlam›ﬂt›k çaylar›m›z›, üzerine birde c›gara sar›p içecektik, ne kadar h›zl› gittiniz bir su gibi berrak bir ›rmak gibi coﬂkunca ak›p gittiniz, usulca yüreklerimizden bir yoksul çocu¤un bak›ﬂlar› gibi masum ve yüce sevdalara.
Son kez u¤urlarken sizleri, k›z›llaﬂt› tüm alanlar, s›k›ld› binlerce yumruk, bilendi
öfkeler, binler bir a¤›zdan hayk›rd› sevdan›z› ve hayk›racakta ‘yeryüzü aﬂk›n yüzü
oluncaya dek’ 17’lerin an›lar› önünde sayg›yla e¤iliyorum....................
yadigar can bayar
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Konfederasyondan... Federasyonlardan

NEPAL
Sevgili Yoldaﬂlar ve Arkadaﬂlar!
Bir ço¤unuzun bildi¤i gibi, feodal
bask›n›n zincirlerinden ve yabanc› tahakkümden kurtuluﬂu için Nepal halk›n›n yürüttü¤ü mücadele son dokuz y›l
içinde devas› yol katetti. Bu zaman zarf›nda bugün art›k ülke topra¤›n›n ve halk›n›n ço¤unlu¤unu kapsayan devrimci
üs alanlar› yaratmak için - kendi tabiriyle - bir halk savaﬂ› yürüten Nepal Komünist Partisi (Maoist) önderli¤inde tarihi
öneme sahip bir devrim gerçekleﬂti. Bu
devrimci üs alanlar›nda, köylüler taraf›ndan seçilen ve ülke çap›nda Birleﬂik
Devrimci Halk Meclisinde biraraya gelen
Halk Komiteleri insanlar›n yaﬂam›nda
köklü de¤iﬂimler ﬂimdiden sa¤lam›ﬂ durumdalar. Kastlar ve ulusal bask› tasfiye
ediliyor, kad›nlara eﬂit haklar tan›n›yor,
yerel tiranlar›n ve feodal hükümdarlar›n
köylüler üzerindeki iktidarlar› y›k›l›yor
ve genel ücretsiz e¤itime geçiliyor. En
önemlisi de, bu takdire ﬂayan dönüﬂümlerin, gerçek halk iktidar› kurularak gerçekleﬂtirilmesidir. Daha önce yerkürenin en fazla ezilen ve sömürülenleri durumunda olan milyonlarca insan›, kendi
kaderlerini kendi ellerine al›p, sadece
kendileri için de¤il, bütün insanl›¤›n kurtuluﬂ mücadelesinin bilinçli bir bileﬂini
olarak gerçekten yeni bir dünyay› inﬂaa
etmeye baﬂlama durumuna sokan anah-

tar faktör de budur. Kral Gyanendra
Shah'›n feodal rejimi ve komutas›ndaki
Nepal Kraliyet Ordusu bu baﬂar›l› mücadeleye azg›n ﬂiddetle cevap vermektedir.
Bu gerici rejim bugün herzamankinden
daha da teçrit olmas›na ra¤men, büyük
yabanc› güçlerden ald›¤› destek sayesinde halen iktidarda kalabilmektedir. ABD,

NEPAL HALKINA ÖZGÜRLÜK
Dünya Halklar› Direniﬂ Hareketi önderli¤inde avrupada NEPAL halk›yla dayan›ﬂma, 8 ülkede 15 ﬂehirde seminer,
panel ve çeﬂitli tan›t›m toplant›lar› düzenledi. Sinevizyon ve film gösterimleri
yap›ld›. Bu etkinliklerin bir aya¤›da
Avusturya’n›n baﬂkenti V‹YANA’dayd›.
ADHK ve KOMAK-ML ile birlikte NEPAL
halk›yla dayan›ﬂma paneli düzenlendi.
Saat: 13.00’da baﬂlayan panel, ‹ngilizce,
Almanca ve Türkçe olarak verildi.
Panelcilerden Amerikal› gazeteci L‹
ONESTO konuﬂmas›na baﬂlarken “NEPAL dünyan›n en güçlü iki büyük ülkesi
olan H‹ND‹STAN ve Ç‹N’in aras›nda 22
miliyonluk nüfusa sahip, monarﬂiyle yönetilen bir ülkedir. NEPAL bugünkü konumuyla, Avusturya’ya göre 200 y›l geri-

dedir. ABD. H‹ND‹STAN ve Ç‹N NEPAL’deki monarﬂiye büyük destekler sa¤layarak, NEPAL halk›na her geçen gün bask›
ve zulmü art›rarak insanl›k d›ﬂ› uygulamalar› boyutland›r›yor” ﬂeklinde konuﬂtu.
L‹; konuﬂmas›na,”K›z›l Siyasi Üslerde baﬂlat›lan 95 km.lik yolun yap›m›na
halk ve yolun geçti¤i bölgelere yak›n
köylüler gönüllü olarak kat›lmaktad›rlar. ABD. ve di¤er emperyalistler
NKP(M) halk› köle olarak zorla çal›ﬂmaya itiyor. Bütün bunlar ABD. ve yerli iﬂbirlikçilerinin maoistleri karalama ve
dünyan›n gözünde küçük düﬂürme entrikalar›d›r. KS‹.lerde halk çal›ﬂmalara
toplant›larla iﬂe baﬂl›yor, iﬂ sonras›nda
de¤erlendirme toplant›lar› düzenleni-

Alman hükümetinin
sald›r›lar› sürmektedir
Seçimler sonras› oluﬂan SPD, CDU ve
CSU hükümeti emekçi haklar›n ekonmomik
ve demokratik haklar›na sald›rarak, iﬂçilerin k›sm› var olan demokratik ve ekonomik
haklar›n› tümünü geri almaktad›r. Bu sald›r›lar bundan öncesi hükümetin uygulad›¤› sald›r›lar›n bir devam›d›r. Bilindi¤i gibi
spd ve yeﬂiller hükümeti agenda 2010 paketi uygulam›ﬂ, Almanya'da yaﬂ›yan emekçilerin sosyal hayat›nda de¤iﬂiklikler olmuﬂ, zengin ve fakir ars›ndaki uçurum büyümüﬂtür. Seçimler sonras› kurulan hükümet,geçmiﬂ hükümetin devamc›s› olmakla
kalmam›ﬂ dahada gerici politika uygulamaktad›r.
Özelikle SPD ve Yeﬂiller döneminde uygulanan Hartz IV'nun sonuçlar› bugün daha iyi görülmektedir. Uzun süreden beri iﬂsiz olan kiﬂilerin iﬂ bulma kurumlar› taraf›nda polis gibi takip edilmesi, evlerine telefon edilerek informasyon al›nmas› piskolojik boyutun di¤er aya¤›n› oluﬂturmaktad›r.
Büyük tekeler yeni yasalar› kendilerine dayanak ederek eme¤in ucuz oldu¤u ülkelere sermayeyi çekmiﬂ,almanyadaki ﬂirketler kapat›lm›ﬂt›r. bu uygulama sayesinde yüz binlerce iﬂçi iﬂsiz kalm›ﬂ, iﬂsizler
ordusu büyümüﬂtür. Bunlar›n tümüde büyük ﬂirketlerin zarar ettikleri yalanlar›yla
olmaktayd›, ancak kamuoyununda bilançosunu karla kapatan Mersedes, Telekom ve
Alman Bankas› onbinlerce iﬂçi ve bürokra-

t› iﬂten ç›karmas› hakim s›n›flar›n yalanlar›n› göstermiﬂtir.
Gelecek dönemde hükümet taraf›ndan
uygulanan yeni sald›r›lar ﬂunlar olacakt›r.
Mezarda emeklilik gündemde olacak
emeklilik yaﬂ› 67 ve yükselecektir. ‹ﬂizlik
paras› II alanlar›n paras› azalt›lacak, iﬂsizler büyük ﬂirketlere 1¤ karﬂ›l›¤›nda sat›lacaklard›r.
Sa¤l›k alan›ndaki öteden beri süren
sald›r›lar sürecektir. Devlet elinde olan
devlet hastahanelerin sat›larak özelleﬂtirilmesi sa¤l›k alan›ndaki sald›r›lar›n kapsaml› olaca¤› di¤er boyutudur. Ayr›ca Ev
sat›n al›n›rken ev yard›m›da 2006'da kesilmektedir. Ekonomik sald›r›larla birlikte siyasal bask›larda gündeme gelmektedir.
Bunun ismide anti 'terör' yasas›d›r.

ANT‹ TERÖR YASASI
SPD ve Yeﬂiller hükümeti anti terör yasas› ç›karm›ﬂ. Bu yasa bugün devrimci ve
demokratlara karﬂ› kulan›lmaktad›r. Demokratik dernekler ve kurumlar faliyetinde yer alanlar›n 'terör' örgütlere yard›mc›
olduklar› uygulamas› içine al›nmaktad›r.
Bu karar birleﬂmiﬂ milletlerinde karara
ba¤lanm›ﬂ, devrimci demokratlara destek
veren demoratik kurumlar ve yay›n kurumlar› terör listesine al›nm›ﬂ, kapsaml› sald›r›lar sürmüﬂtür.
Almanya'ya ilticaya baﬂ vurarak politik
iltica hak›n› alan veya Alman pasaportu

Toplant›-Turunu Destekleme Ça¤r›s› Nepal'de Devrim:

Yeni Bir Dünya Mümkün!
Dünya Halklar› Direniﬂ Hareketi Geçici Örgütleme Komitesi (Avrupa)

Hindistan ve _ngiltere baﬂta olmak üzere, bu ülkeler Nepal halk› ve ülkenin zengin kaynaklar› üzerindeki mutlak hakimiyetlerini devam ettirebilmek için, on
hatta yüzy›llar boyunca Gyanendra gibi
gericileri kullanm›ﬂlard›r. Bir taraftan
hizmetine milyonlarca Dolar de¤erinde
silah, yüzlerce "askeri dan›ﬂman" ve düyor.Halk marﬂlarla baﬂl›yor.” diyerek
sözünü bitirdi.
NKP(M) temsilcisi ise konuﬂmas›na;
“ABD. NKP(M) Çocuklar› köle olarak zorla çal›ﬂt›r›yor. Bu konuda partinin karar› vard›r 18 yaﬂ›ndan küçükler çal›ﬂamaz. NEPAL’de karﬂ› devrimci güçler
köylere giderek NKP(M) ad› alt›nda çocuklar› dövüyor, zorla bize kat›l›n, halka
korku ve karamsarl›k yaratmaya,
NKP(M)’yi halk›n gözünde küçük düﬂürmeye çal›ﬂ›yorlar.”
L‹ ONESTO; NKP(M)'nin NEPAL genelinde 800 binin üzerinde kad›n çal›ﬂan›
ve üyesi bulunmaktad›r. Ayr›ca partinin
yüzde 40’n› kad›nlar oluﬂturmaktad›rlar. Tabur ve Tu¤ay komutanlar› kad›nlarda vard›r.
NEPAL temsilcisi: Maoistler CENEVRE anlaﬂmas›na uyuyorlar. Ama devletin
ordusu bu anlaﬂmaya uymuyor. Ele geçirdikleri Halk Kurtuluﬂ Ordusu üyelerini, parti taraftarlar›m›z› hemen infaz
ediyor. NKP(M) burjuvaziyle yapm›ﬂ oldu¤u tüm anlaﬂmalar, ve ateﬂkeslerin
tümü taktiktir.
NKP(M)’nin acilen Dr. Mühendis,
Teknisyen vb. Olarak ihtiyac› vard›r. KOLOMB‹YA’dan NKP(M)’ye destek olarak
bir grup ö¤retmen gelerek göreve baﬂlam›ﬂlar. Bu grup geldi¤inde K›z›l Siyasi
Üslerde büyük bir etkinlikle karﬂ›land›lar. Bugün NKP(M)’nin hakim oldu¤u
alanlarda e¤itim ve ö¤retim çal›ﬂmalar› baﬂlatm›ﬂt›r.” Diyerek konuﬂmas›n›
bitirdi..
HABER: Demokratik GÜNDEM
alan devrimcilerin elinden pasaportu geri
al›nmaktad›r. Bu uygulamayla devrimci hareketin sosyal tavan› geriletme ve korkutulmak, kitle örgütleri sindirme amac›ndalar. ‹ki yol emekçilere dayat›lmaktad›r, kölelik ve direnme. Her emekçinin temel sorunuda budur, bu olacakta. Çünkü hakim
s›n›flar sald›r›lar›nda yükselme olmuﬂtur.
Ayr›ca Alman hükümeti Amerika'da
uygulad›¤› gerici faﬂizan tasar›lar› kamuoyununda tart›ﬂmakta halk› buna haz›rlamaktad›r. Son dönemde Bayer içiﬂleri bakan› Almanya'da onlar için terörist olanlar›n aya¤›na tak›lacak elektoronik bir çihazla elektronik cihaz›n verdi¤i sinyalle devlet
taraf›nda kontrol alt›na al›nmas› gündeme
getirmiﬂtir. Bunu dinci radikal kiﬂiler için
olabileceyi belirtmesi uygulaman›n sorunu
de¤iﬂtirmeyecektir. Kendi eliyle büyüttükleri kiﬂilerin önüne geçemeyen devlet vahﬂi yöntemler içindedir.
‹nsanl›k d›ﬂ› uygulama tart›ﬂmas› gelecekte uygulanan sald›r›lar›n sinyalleridir.
Azg›nca emekçilere sald›ran Alman hükümeti bundan sonrada sald›r›lar›n› sürdürecektir. Sald›r›lar›n bir aya¤› ekonomik,
demokratik alandaki sald›r›lar, di¤er aya¤›
ise siyasal planda sürmektedir. Siyasal
alandaki sald›r›lar ekonomik gidiﬂatla ilintilidir. Ekomomik bunal›m ve k›riz sürdükçe siyasal alandaki sald›r›larda olacakt›r.
Kitle örgütü olarak hakim s›n›flar›n sald›r›lar›n boyutunu görülmeli bu sald›r›lar›
gögüslemeliyiz.Sald›r›lar her yönlü sürmekte,sürecekte. Güçlü örgütlülük yarat›lmas› önümüzdeki sürecin esas görevleri
aras›ndad›r. Kendi örgütlülü¤ümüzü esas
alarak devrimci demokratik kitle örgütleriyle sald›r›lara karﬂ› birleﬂmeliyiz.

zinelerce istihbarat eleman› ve ajan, di¤er taraftan siyasi ve diplomatik destek
sunarak despot Gyanendra'y› beslemiﬂlerdir. Gyanendra'n›n son birkaç y›l içinde askeri gücünü ikiye katlamas›na yard›mc› oldular. Ordu güçlerinin peﬂ-peﬂe
katliam, sistemli iﬂkence yapmalar›na ve
Nepal dünya da "gözalt›nda kay›plar'›n"
en yo¤un yaﬂand›¤› ülke olmas›na ra¤men, Gyanendra'n›n otokratik rejimini
"demokratik" diye tan›mlamaktad›rlar.
Yine ayn› büyük güçler, Gyanendra tiran›ndan ve kendilerine dayat›lan ortaça¤
kabusundan kurtulmak için milyonlarca
insan›n yürüttü¤ü mücadeleyi "terörizm"le damgalad›lar. Gyanendra rejiminin bugün art›k kendisini güç-bela iktidarda tutabiliyor olmas› gerçe¤i, halk›n
mücadelesini ezmeyi hedefleyen bir yabanc› askeri müdahale, hatta iﬂgal tehlikesini son dokuz y›ldakine oranla daha
da art›rmaktad›r. Dünya çap›ndaki, özellikle de Avrupa'daki insanlar›n Nepal'deki gerçek durum ve orda insanlar›n mücadelesiyle ve fedakarl›klar›yla yarat›lan
yeni bir dünyan›n temelleri hakk›nda
çok az bilgiye sahip olmalar› bu tehlikeyi daha da büyütmektedir. Bir yanda Nepal'de yürütülen ve dünya çap›nda tarihi
öneme sahip olan mücadele ile buna
karﬂ› aç›k d›ﬂ müdahale tehlikesi, di¤er
yandan burada olup biten hakk›ndaki
s›¤ bilgi ve bu mücadelenin sadece s›n›rl› düzeyde desteklenmesi aras›ndaki
uçurum aﬂ›lmak zorundad›r. Bu sebepten dolay› DHDH (Avrupa), DHDH (Güney
Asya) ile koordine içinde, amac› Avru-

pa'da mümkün oldu¤u kadar çok say›da
insan›n bugün Nepal'de olup bitenler
hakk›ndaki gerçe¤i anlatmak olan, Avrupa'n›n çeﬂitli ülkelerinde bir toplant›lar
turu örgütlemekte. Bu toplant›lar›n ana
karekteristik özelli¤i, mücadelenin tarihi
ve Nepal'deki güncel durum hakk›nda ve
di¤er konularda bilgiyle donanm›ﬂ Güney Asyal› bir konuﬂmac›n›n kat›l›m› olacak. Bu toplant›lar, insanlara Nepal'deki
geliﬂmeler hakk›nda bilgi edinme ve tart›ﬂma, baﬂkalar›yla biraraya gelip, bu
bilgiyi yayma ve ordaki insanlar›n kurtuluﬂ mücadelesine acil gereken deste¤i
ve Nepal'e yap›lacak yabanc› bir müdahaleye karﬂ› muhalefeti örgütlemek için,
ortak imkanlar yaratma imkan›n› sunacakt›r. Tüm Avrupa'da bütün ilerici ve
anti-emperyalist örgütleri ve bireyleri bizimle birleﬂerek bu giriﬂimi mümkün oldu¤u her ﬂekilde desteklemeye ça¤›r›yoruz. Bu toplant›lar›n destekleyicileri aras›na girin. Kald›¤›n›z ﬂehirlerde ve ülkelerde toplant›lar›n organizesinde yar-

d›mc› olmak için en h›zl› bir ﬂekilde bizimle iliﬂkiye geçin; Yol ve di¤er masraflar› karﬂ›layabilmemiz için ba¤›ﬂ toplayarak, tercüme vb. iﬂlerde bize yard›mc›
olun. Nepal'deki mücadelenin nas›l sonuçlanaca¤›, gezegenimizde yaﬂayan insanlar›n ço¤unlu¤unun karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u say›s›z biçimdeki haks›zl›¤a,
eﬂitsizli¤e ve bask›ya karﬂ› dünya çap›nda yürütülen mücadelelerin baﬂar› ﬂartlar› ve imkanlar› üzerinde büyük etki yaratacak. Ne bu durumun önemlili¤i ne de
radikal bir baﬂka dünya rüyas›n› paylaﬂan herkesin bu çabalara katk›lar›n›
sunma zorunlulu¤u abart›l› de¤ildir.
Bu sebepten dolay› DHDH (Avrupa),
DHDH (Güney Asya) ile koordine içinde,
amac› Avrupa'da mümkün oldu¤u kadar
çok say›da insan›n bugün Nepal'de olup
bitenler hakk›ndaki gerçe¤i anlatmak
olan, Avrupa'n›n çeﬂitli ülkelerinde bir
toplant›lar turu örgütlemekte.
www.wprm.org

SEVD‹⁄‹M
Çoktand›r görmemiﬂem seni,
Do¤rusu çok özledim seni sevdi¤im,
Bak kaç bahar geçti aradan
Bir anl›ndan, bir kipriklerinden
Öpeyim sevdi¤im.

Berlin’de NEPAL devrimiyle
dayan›ﬂma toplant›s›
DHDH (Dünya Halklar› Direniﬂ Hareketi) nin Nepal’deki Devrimi Avrupa'da yaﬂayan kitlelere anlatma, ve Nepal'deki geliﬂen devrim mücadelesi noktas›nda duyarl›l›k ve sahiplenme oluﬂturma amac›yla Avrupa çap›nda örgütledi¤i “Nepal’de Devrim, Yeni Bir Dünya mümkün” Slogan› ile
yap›lan toplant›lar›n Berlin aya¤› 22 Ocak Pazar günü yap›ld›
‹lginin yo¤un oldu¤u toplant›ya Güney Asaya'dan, Halklar›n Dayan›ﬂma Forumu ve DHDH ad›na konuﬂmac›lar kat›ld›lar. DHDH temsilcisinin
aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile baﬂlayan toplant›da Güney Asya'dan gelen konuﬂmac›, Nepal baﬂta olmak üzere Asya'da geliﬂen devrim mücadelelerini,
devrimin kitlelerde yaratt›¤› muazzam deyiﬂim ve dönüﬂümü, Nepal'deki devrim mücadelesi süresi içerisinde Maostlerin izlediyi taktik ve stratejik politikalar›, kurtar›lm›ﬂ bölgelerdeki kitlelerin durumunu vs detaylar› ile anlatt›.
Soru cevap ﬂeklinde geçen ikinci bölümde ise, daha çok Nepal'deki
son geliﬂmeler, Maostlerin ateﬂkes süreci, Nepal'deki di¤er ilerici güçlerle oluﬂturulan birleﬂik cephe ve kurtar›lm›ﬂ bölgelerdeki durumlarla
ilgili sorular sorularak canl› bir tart›ﬂma yaﬂand›.
Toplant›ya Almanlar’›n kat›l›m› yo¤unken,Türkiye-Kuzey Kürdistanl›
Devrimci güçlerin kat›l›m› ise oldukça zay›ft›. Devrimci Demokrasi okurlar›n›n d›ﬂ›nda sadece K›z›l Bayrak ve At›l›m Temsilci düzeyinde kat›ld›lar.

Sevdi¤im!
Senin davam›za alan inanc›n› anlatt›m yoldaﬂlara,
Biliyormusun?
Her gün ço¤al›yor da¤lar›m›zda
Ço¤ald›kça bahçeleﬂiyor k›rçicekleri
Sevdal›y›m oyy!
Sevdal›y›m ben k›rçiceklerine,
O sevdaki,
U¤runa baﬂ konulan,
O sevdaki aﬂ›lmaz denileni aﬂan,
O sevdaki yap›lamaz denileni yapan,
Sevdi¤im!
Nas›l anlatsam sana olan hasretimi bilmemki,
Karanl›kta köye iniﬂimi bir bilsen,
Bir hoﬂ oluyor seni görebilmek,
Gel art›k sende kat›l bize,
Bu kavgaya ve da¤lar›m›z› yeﬂertmeyi.
Önderimize ve ilkelerimize
Ba¤l›l›¤›m›zd›r bizim.
YED‹ VERENLER‹ yaﬂatmaya
Sonuna dek savaﬂmaya,
Miliyonlarla yeni dünyay› kurmaya,
Sevdi¤im!
Yoldaﬂlar kleﬂini, kütüklü¤ünü
Ve s›rt çantan›da haz›rlad›lar.
Çakallarla,
Gezden, gözden, arpac›ktan beraber bakal›m.
Kleﬂin müzi¤ine birlikte kulak verelim.
O zaman bir hoﬂ olur kavgam›z›n töresi.
O büyük günde yoldaﬂlarla birlikte.
MUNZUR'larda dalgalanan o ﬂanl›,
Orakl›-Çekiçli bayra¤› elele tutuﬂup
Hep birlikte izleyece¤iz
ﬁ‹‹R: A.Cemal LAÇ‹N
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Stuttgart Kültürleraras› E¤itim ve
Buluﬂma Merkezi Aç›ld›!
Stuutgart Kültürleraras› E¤itim ve
Buluﬂma Merkezi 19.02.2006 tarihinde
aç›l›ﬂ›n› baﬂar›l› bir panel ve ﬂölenle gerçekleﬂtirdi. Panelde Geçici Yönetim Kurulu üyelerinden Naz›m Varul ve Cihat Kültür Merkezi'nin hangi ihtiyaçlardan dolay› kuruldu¤unu ve vizyonunu bir Power
Point sunusu ile anlatt›lar. Sonra ADHK
baﬂkan›n›n perspektif gösteren konuﬂmalar› ard›ndan Yeﬂiller Stuttgart temsilcisi birer konuﬂma yapt›lar. Ayr›ca aç›l›ﬂa Anadolu Kültür Derne¤i, Göçmen ‹ﬂçiler Derne¤i, Dersim ‹nisiyatifi, ADHF Üye
derneklerden Duisburg Demokratik Haklar Derne¤i, Schwäbisch Gmünd Kültür
Derne¤i, Ludwigsburg Kültür Merkezi ve
Ulm Halkevi mesajlar göndererek desteklediler.
Panel alk›ﬂlar eﬂli¤inde sona erdi. Yar›m saatlik bir aradan sonra Grup Munzur Bawa ve genç kardeﬂimiz Diren'in
ezgileriyle kitle Türk, Kürt ve Zaza müzi¤ini büyük bir be¤eni ile dinlediler. 250 kiﬂiden fazla bir kitle kat›l›m› ile gerçekleﬂen aç›l›ﬂ asl›nda iyi ve güzel kurumlar›n
ne kadar ihtiyaç oldu¤unu gösteriyor. Geçici Yönetim Kurulu üyesi olan ve Gençlik
sorumlulu¤unu yapan Emine Peker ve
Önder Yalç›n'la yapt›¤›m›z k›sa röportaj›
sizlerle paylaﬂmak istiyoruz.
D.G.: Neden böyle bir Kültür Merkezi açma ihtiyac› duydunuz?
Önder: Genelde tüm göçmenlerin

özelde Gençli¤in ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
için. Günümüzde Avrapa'da yaﬂayan ve
ailelerinin Türkiye'den gelen gençlerin
bir Kültür aray›ﬂ sorunu vard›r. Bu aray›ﬂ
ço¤unlukla do¤ru bir e¤itim almamalar›ndan ve ailesi ile diyalogsuzluktan dolay› yanl›ﬂ yönelmelere gençleri sürüklemektedir. Uyuﬂturucu, h›rs›zl›k, kiﬂiliksizlik, benmerkezci, egoist vb vb. ahlak bozukluklar› gösteriyor gençlerde. Do¤al
bir sonuç olarak vurdum duymaz ve topluma yabanc›laﬂm›ﬂ gençlik karﬂ›m›za ç›k›yor. Bu bir kader de¤ildir gençlerimizin
aln›na yaz›lm›ﬂ olan ve yaz›lmaya çal›ﬂ›-

lan. Tam tersine Kültür Merkezimizde
gençlerimiz tüm olanaklarla beslenmeli
ve günlük yaﬂam› ile kendisini iyi yönlendirmesi sa¤lanmal›. Kültür Merkezimizin
vizyonu gençlik aç›s›ndan esasen bu yönlü geliﬂecektir.
D.G.: Bu Vizyonu biraz açarm›s›n›z?
Emine: 2007 y›l›nda Baden-Württemberg Eyaleti'nde yürürlü¤e girecek olan
500 ¤ sömestr baﬂ› üniversite harçlar›
dar gelirlilerin, çocuklar›na iyi bir e¤itim
sa¤lamas›n› engelleyecektir. Bundan dolay› çal›ﬂmalar›m›z›n a¤›rl›kl› alan›n› toplumsal kat›l›m› engellenen çocuk, genç

ve anne babalar›n, yani sosyal durumlar›
kötü olan ve yahut Almanya`da yaﬂayan
az›nkl›klar›n desleklenmesi oluﬂturucakt›r. Bu do¤rultuda gençlerin uyuﬂturucu
maddeler ve kriminaliteden uzak durmalar› amaçlanmaktad›r. Kültür Merkezimiz
gençlere bir perspektif kazand›r›lmas›n›,
böylelikle sosyal bir ba¤›n ve karﬂ›l›kl›
yard›mlaﬂman›n oluﬂmas›n› hedeflemektedir. Çeﬂitli e¤itim çal›ﬂmalar› yoluyla
gençler, çocuklar ve yetiﬂkinler desteklenilecektir. Özellikle gençler ve çocuklar›n
okuldaki baﬂar›lar› için çal›ﬂmalar yürütülecektir. Ev ödevleri yard›m›, ders ve
bilgisayar kurslar›, çocuk tiyatrosu vs.
gibi çal›ﬂmalarla e¤itimdeki eksiklikler
giderilmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
D.G.: Genel çal›ﬂma tarz›n› hakk›nda biraz bilgi verirmisiniz?
Önder: Halk oyunlar›, müzik ve spor
kurslar›, oyun günleri ve tiyatro çal›ﬂmalar› Kültür Merkezimizi lokalinde canl› bir
ortam› yaratacak ve her yaﬂdan insanlara de¤iﬂik imkanlar sunacakt›r. Ayn› zamanda paneller, seminerler, toplant›lar,
tart›ﬂmalar, edebiyat akﬂamlar›, film ve
tiyatro haftalar›, konserler, e¤itim gezileri, sergiler ve daha birçok etkinlik IBS ça-

l›ﬂmalar›n›n çerçevesini oluﬂturacakt›r.
Bu tür etkinlikleri Geçici Yönetim kurulu toplant›lar›nda planlad›klar›m›zda
aktif olan üyelerimizin kat›l›m› ile planl›yoruz. Yaﬂl› üyelerimiz biraz zorlan›yorlar, çünkü genelde tart›ﬂmalar›m›z Almanca oluyor. Ama ayak uydurmaya çal›ﬂ›yorlar. Her meslek dal›ndan Yk oluﬂtu¤u için çok zengin geçiyor toplant›lar›m›z. Detay› iyi tart›ﬂ›p ona göre karar al›yoruz. Eski dernek çal›ﬂmalar›n› elimizden geldi¤ince uygulamamaya çal›ﬂ›yoruz. Eski üyelerimizinde bize bu konuda
destek vermesi biz ﬂevklendiriyor. K›sa
vaadeli hedeflerimizin 90% ulaﬂm›ﬂ bulunmaktay›z ve hedefimiz uzun vaadeli
çal›ﬂmalar›m›z› baﬂar› ile yürütmek. Ekte

size yine projelerimizi yazan Türkçe ve Almanca bülteni veriyorum. Projektmappe'mizde k›sada olsa ortak hedeflenen
hedeflerimiz belirtilmiﬂtir.
Emine: Ad›m ad›m hedeflerimizi
ideali bir ﬂekilde baﬂaraca¤›m›za inaniyorum. Kültür Merkezimizde aktif faaliyet
yürüten üyelerimiz, dostlar›m›z ve yoldaﬂlar›m›z›n çok azimli oldu¤unu görüyürum.
D:G.: Çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar dilerim. Ve tüm aktivitelerinizin gazetemize ulaﬂmas› halinde seviniriz.
Önder: Bu konuda emin olabilirsiniz.
Elimizden geldi¤ince demokratik kurumlar›m›z› desteklemek ve onlarla beraber
çal›ﬂmak istiyoruz. Sizlerede baﬂar›lar.

Kültürleraras› E¤itim ve Buluﬂma Merkezi

IBS

Proje

IBS

Die Projektidee

Allgemeines. Migration, Integration,
Interkulturalität und die Begegnung von
Mehrheiten und Minderheiten waren in
der Vergangenheit, sind in der Gegenwart und bleiben in der absehbaren Zukunft zentrale Problembereiche und Gestaltungsaufgaben gesellschaftlichen Zusammenlebens. Vor diesem Hintergrund
möchte sich die Interkulturelle Bildungsund Begegnungsstätte (kurz: IBS) diesen
Aufgaben stellen und aktiv dieses gesellschaftliche Zusammenleben gestalten. Sie soll ein Ort der Begegnung verschiedener Kulturen sein und somit Barrieren und Vorurteile zwischen Deutschen und Nichtdeutschen abbauen.
Durch das „Wiederbeleben“ der gesellschaftlichen Werte soll das interkulturelle
Zusammenleben in Stuttgart gefördert
und der Zusammenhalt der Gesellschaft
aufrechterhalten werden. Überdies wird
IBS Randgruppen unserer Gesellschaft,
die im Zuge des Sozialabbaus und den
Folgen der Globalisierung immer mehr
ins Abseits gedrängt werden, im Rahmen
ihrer Möglichkeiten engagiert unterstützen.
Gesellschaftliche Teilhabe, Bildung.
Denn viele Menschen, insbesondere die
junge Generation geraten im Zuge dieser
rasanten Entwicklung in die Arbeitslosigkeit sowie in eine soziale Isolation. Vielen
Jugendlichen ist es heutzutage kaum
möglich, einen geeigneten Ausbildungsplatz zu finden. Dies führt zu einer Perspektivlosigkeit, wodurch viele Jugendliche in Kontakt mit Drogen kommen und
/oder strafanfällig werden. Die Reformen auf dem Arbeitsmarkt (insbesondere Hartz IV) waren einschneidende
Schritte auf dem Weg zum Abbau des Sozialstaats. Damit wurden die sozialen Leistungen stark gekürzt und die Grundversorgung der Betroffenen erheblich
verschlechtert. Als Folge dieser Entwicklung ist es heute vielen Eltern nicht mehr
möglich ihren Kindern eine gute Bildung
zu gewähren bzw. die Teilnahme an kulturellen Angeboten zu ermöglichen. Die
nun im Jahre 2007 einzuführenden Studiengebühren in Baden-Württemberg in
Höhe von 500 Euro pro Semester werden
insbesondere den Niedrigverdienern die
Möglichkeit nehmen, ihren Kindern ein
bedarfsgerechtes Studium zu finanzieren.
Einen Schwerpunkt unserer Arbeit
sehen wir daher in der Unterstützung all
derjenigen, die als Kinder, Jugendliche
oder Eltern an gesellschaftlicher Teilhabe gehindert werden, die sich z.B. in
schwieriger sozialer Lage befinden oder
einer der vielen Minderheiten angehören, die in Deutschland leben. Mit dieser
Zielsetzung sollen insbesondere Jugendliche von der Drogenszene und von Kriminalität ferngehalten werden. IBS sieht
ihre Aufgabe darin, den Jugendlichen eine Perspektive zu geben, indem eine so-

Interkulturelle Bildungsund Begegnungsstätte
ziale Bindung sowie die Organisation der
gegenseitigen Hilfe verwirklicht werden.
Durch diverse Bildungsmaßnahmen sollen Jugendliche, Kinder und auch Erwachsene aktiv unterstützt werden. Insbesondere Jugendliche und Kinder sollen bei uns die Möglichkeit bekommen,
durch richtige und bedarfsorientierte
Förderung, das alters- und klassenspezifische Niveau in der Schule zu erreichen.
Durch Hausaufgabenbetreuung, Mal- und
Bastelnachmittage, Theaterworkshops
für Kinder sowie EDV-Kurse und vieles
mehr sollen Bildungslücken geschlossen
und Integration in der Schule gefördert
werden. Die PISA-Studie hat gezeigt, dass
wir in Deutschland in diesem Bereich einen großen Nachholbedarf haben. Darüber hinaus sollen durch EDV-Kurse auch
für Erwachsene (insbesondere der Umgang mit Internet) sowie Sprachkurse in
Deutsch (bei Bedarf auch in anderen
Sprachen) die Bildungsarbeit bei IBS abgerundet werden.
Interkulturelle Arbeit, Erziehung. Wir
wollen den Respekt der Kulturen untereinander fördern, der für ein friedliches
Zusammenleben unabdingbar ist. Als Begegnungsstätte verschiedener Kulturen
wird sich IBS daher für den Abbau von
Vorurteilen einsetzen und den kulturellen Vielfalt in Stuttgart als eine Chance
und gleichzeitig als eine Herausforderung für das friedliche Zusammenleben
betrachten. Sie wird sich aktiv für die
Völkerverständigung einsetzen und bei den deutschen Mitbürgern eine Offenheit gegenüber ihnen fremde Kulturen
schaffen, die für ein gleichberechtigtes
Miteinander auf gleicher Augenhöhe notwendig ist. Interkulturelle Arbeit beinhaltet auch die Lösung von Konflikten auf
friedlichem Wege. Daher wird IBS als eine Form von Konfliktlösungsmethode die Mediation im Rahmen ihrer Möglichkeiten fördern, bekannt machen bzw. sich
für die Implementierung der Mediation
in der Gesellschaft einsetzen. Und nicht
zuletzt schließt demokratische Erziehung
auch interkulturelle Erziehung ein. Deshalb möchten wir in Zukunft daran arbeiten interkulturelle Kompetenzen zu fördern. Im Alltag Wege zu finden, wie Kinder und Eltern in Europa und darüber hinaus friedlich und in gegenseitigem Respekt zusammen leben und voneinander
lernen können, empfinden wir für die
nächste Zeit als eine der größten Aufgaben, die uns begeistern. Hierbei soll die
Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen
und sonstigen Einrichtungen eine besondere Rolle spielen.
Kunst und Kultur. Mit unserer Kulturarbeit im Herzen der Stadt Stuttgart
möchten wir Mitbürgern verschiedener
Herkunft die Möglichkeit geben sich eigenständig zu entwickeln sowie kulturelle bzw. künstlerische Projekte zu verwirklichen. Damit wollen wir die kulturelle Vielfalt in Stuttgart bereichern, was zu
einem gegenseitigen Verstehen und Ler-

nen führen wird. Durch Tanz-, Musik- und
Sportkurse, Spieleabende sowie Theaterworkshops in den Vereinsräumlichkeiten
bekommen Jugendliche wie Erwachsene
die Möglichkeit ihre Fertig- und Fähigkeiten zu erweitern. Ein besonderer
Schwerpunkt wird dabei bei den Jugendlichen liegen, womit wir versuchen werden sie von der Drogen- und Gewaltszene
fernzuhalten. Überdies werden Lesungen, Diskussionsforen, Seminare, Literaturabende, Film- und Theaterwochen,
Konzerte, Studienreisen, Kunstausstellungen etc. den Rahmen unserer Vereinsarbeit bilden.
Die Kurse und Workshops sollen von
den jeweiligen Fachmännern und Fachfrauen betreut und durchgeführt werden. Daher soll auf die fachliche Kenntnis
der Kurs- und Workshopleiter besonders
geachtet werden. Soweit möglich sollen
diese Aktivitäten von ehrenamtlichen LeiterInnen geführt werden. Ziel der IBS ist
es desweiteren einen Geschäftsführer
bzw. eine Geschäftsführerin gegen Bezahlung für die tägliche Büroarbeit und
sonstiger Arbeiten in den Vereinsräumen, wenn möglich mit Fördermitteln der
Agentur für Arbeit, einzustellen. Dadurch
soll eine Professionalität der Vereinsarbeit sichergestellt werden.
Gemeinsam mit Ihrer Hilfe wird es
uns gelingen, die kulturelle Vielfalt im
Herzen der Stadt Stuttgart (Nähe Habitat) zu bereichern und den Menschen,
vor allem den Jugendlichen und Kindern
unserer Gesellschaft, etwas mehr Zukunft zu geben.
Ihr IBS Team
vorläufige Kontaktadresse:
IBS (Interkulturelle Bildungsund Begegnungsstätte)
c/o Emine Peker
Pfaffenwaldring 48d/102
70569 Stuttgart
Tel.: 0176 236 00 227
E-mail: emine.peker@gmx.de

Genel. Göç, Entegrasyon, Kültürleraras› diyalog, az›nl›k ve ço¤unluklar›n bir
arada yaﬂamas› geçmiﬂte ve günümüzde
oldu¤u gibi, gelecekte de toplumsal yaﬂam›m›z› önemli ölçüde belirlemektedir.
Kültürleraras› E¤itim ve Buluﬂma Merkezi (k›saca IBS) bu toplumsal yaﬂam›n ﬂekillenmesinde aktif rol almak ve sorunlara çözümler üretmek istemektedir. IBS
farkl› farkl› kültürlerin biraraya geldi¤i
ve önyarg›lar›n ortadan kald›r›ld›¤› bir
buluﬂma merkezi haline gelmeyi amaçlamaktad›r. Toplumsal de¤erlerin tekrar
canland›r›lmas›yla, Stuttgart'daki kültürleraras› yaﬂam› desteklemek ve toplum
bar›ﬂ›n› korumak istemektedir. Bunun
yan›s›ra IBS sosyal haklar›n k›s›tlanmas›
ve globalizmin h›zla ilerlemesi sonucu
toplum d›ﬂ›na itilen tabakalar› aktif bir
ﬂekilde desteklemeyi amaçlamaktad›r.
Toplumsal Katilim, E¤itim. Bilindi¤i gibi toplumun önemli bir kesimi ve özellikle genç kuﬂak bu h›zl› geliﬂim sonucu iﬂsizlik ve sosyal izolasyon ile karﬂ› karﬂ›ya
gelmektedir. Birçok genç bugün meslek
e¤itimi yeri bulamamakta, perspektifsizli¤e sürüklenmekte ve bunun sonucu olarak uyuﬂturucuyla tan›ﬂmakta yada suç
iﬂlemeye yönelmektedir. ‹ﬂ politikas› reformlar› (özellikle Hartz 4 ad› alt›nda bilinen yasa) sosyal devletin ortadan kald›r›lmas›n›n ilk iﬂaretlerinden biridir ve
sosyal yard›mlar›n önemli ölçüde k›s›tlanmas›na yol açm›ﬂt›r. Bunun sonucu
olarak bir çok anababa çocuklar›na iyi
bir e¤itim sa¤layamaman›n yan›nda, kültürel etkinliklerden de uzak kalmaktad›r.
2007 y›l›nda Baden-Württemberg eyaletinde yürürlü¤e girecek olan 500 ¤ sömestr baﬂ› üniversite harçlar› dar gelirlilerin, çocuklar›na iyi bir e¤itim sa¤lamas›n› engelleyecektir. Bundan dolay› çal›ﬂmalar›m›z›n a¤›rl›kl› alan›n› toplumsal
kat›l›m› engellenen çocuk, genç ve anne
babalar›n, yani sosyal durumlar› kötü
olan ve yahut Almanya`da yaﬂayan az›nkl›klar›n desleklenmesi oluﬂturucakt›r.
Bu do¤rultuda gençlerin uyuﬂturucu
maddeler ve kriminaliteden uzak durmalar› amaçlanmaktad›r. IBS gençlere bir
perspektif kazand›r›lmas›n›, böylelikle
sosyal bir ba¤›n ve karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂman›n oluﬂmas›n› hedeflemektedir. Çeﬂitli e¤itim çal›ﬂmalar› yoluyla gençler,
çocuklar ve yetiﬂkinler desteklenilecek-

Stuttgart Kültürleraras› E¤itim ve
Buluﬂma Merkezi Aç›l›ﬂ›na Duisburg
Demokratik Haklar Derne¤inin
gönderdi¤i mesaj;
De¤erli Arkadaﬂlar;
Önemli çaba ve özveriden sonra ilk ad›m›n› att›¤›n›z Stuttgart Kültürleraras› E¤itim ve Buluﬂma Merkezi aç›l›ﬂ›n› selaml›yoruz.
Avrupa’da y›llardan beri Demokratik Kitle Örgütleri nezdinde ciddi faaliyetler yürüttük. ‹lk çat› örgüttümüz kuruluﬂ
itibariyle epey eskiye dayanmaktad›r. AT‹F olarak 1976 dan
buyana kesintisiz olarak Almanyadan baﬂlayarak bütün Avrupay› kapsayan çeyrek as›r› aﬂan bir zamand›r kitle örgütü faaliyeti yürütmekteyiz. Bu uzun zaman içinde önemli baﬂar›lar
elde ettik. Avrupada emperyalist burjuvazinin yo¤un sald›r›lar›yla karﬂ›laﬂt›k. Tutuklama, tehdit, kapatma vb. bizler karﬂ›
günümüze kadar sürekli uygulana geldi. Kitle örgütlerimzin
tarih bütün bu sal›d›r›lara karﬂ› durma, mücadele etme oldu.
Önemli de¤erler yarat›ld›. Bugün varsak, yeniden geliﬂip güçleniyorsak, yeni yeni alanlarda dernekleﬂme faaliyetlerimiz

tir. Özellikle gençler ve çocuklar›n okuldaki baﬂar›lar› için çal›ﬂmalar yürütülecektir. Ev ödevleri yard›m›, ders ve bilgisayar kurslar›, çocuk tiyatrosu vs. gibi
çal›ﬂmalarla e¤itimdeki eksiklikler giderilmeye çal›ﬂ›lacakt›r. PISA araﬂt›rmas›
bu alanda okullar›m›zda önemli eksikliklerin oldu¤unu gösterdi. Bunun yan›s›ra
yetiﬂkinler için de bilgisayar kurslar›
(özellikle internet kullan›m›) ve Almanca
dil kurslar› (talebe göre di¤er dillerde de
kurslar) IBS`deki çal›ﬂmalar› belirleyecektir.
Kültürleraras› Çal›ﬂma, E¤itim. Kültürleraras› sayg›y› teﬂvik etmek bar›ﬂç›l
bir yaﬂam için vazgeçilmez bir unsurdur.
Çesitli kültürlerin buluﬂma merkezi haline gelmeyi amaçlayan IBS, önyarg›lar›n
ortadan kalkmas› için çaba gösterecek
ve bu kültürel zenginli¤i bir ﬂans olarak
de¤erlendirecektir. Toplumlararas› bar›ﬂ
için mücadele verilecek ve Alman halk›n›n de¤iﬂik kültürlere aç›k olabilmeleri
için çaba sarfedilecektir. Kültürleraras›
çal›ﬂma ayn› zamanda sorunlar›n bar›ﬂç›l yolla çözülmesini öngörmektedir. Bundan dolay› sorunlar›n çözülmesi için geliﬂtirilen ve alternatif bir metot olan
“mediasyon’un” tan›t›m› için giriﬂimlerde
bulunulacak, mediasyon'un toplum bilincine yerleﬂmesi için özen gösterilecektir.
Bunun yan›s›ra demokratik e¤itim, kültürleraras› e¤itimi içermektedir. Bu sebepten dolay› bu alanda yetkili kiﬂilerin
desteklenmesini, IBS önemli bir görev
olarak görmektedir. Bu çerçevede yerel
devlet kurumlar› ve di¤er kuruluﬂlar ile
ortak çal›ﬂmaya önem verilecektir.
Sanat ve Kültür. Stuttgart'›n merkezinde çeﬂitli kültürlerin geliﬂmesi, kültürel ve sanatsal projelerin gerçekleﬂtiril-

devam ediyorsa, geçmiﬂte kitlelerle kurulan ba¤lar, ciddiyetimiz ve yürüttü¤ümüz çal›ﬂmalar›n sonucudur. Bizler bu
uzun zaman› kapsayan tarihimizle övünüyoruz ve ilerki çal›ﬂmalar›m›zda kendimize rehber alaca¤›m›z› gururla belirtmek
istiyoruz.
Yine tarihimiz; emperyalist burjuvazinin, ekonomik, demokratik. siyasi ve sosyal haklar›m›za kar›ﬂ giriﬂti¤i sald›r›lar› gögüsleme, bünyesinde bar›nd›rd›¤› kitelelerin somut taleplerini savunma ve geniﬂ kitleleri bu do¤rultuda örgütleme,
bilinçlendirme, çeﬂitli kampanyalarla ciddi bir anti-faﬂist ve
anti-emperyalist duruﬂ sergileme tarihidir.
Yine, ülkemizde halk demokrasisi ve ba¤›ms›zl›k mücadelesini destekleme, katk› sunma, Avrupa kamuoyo içinde propagandas›n› yapma vb. ﬂeklinde küçümsenemeyecek katk›lar› olmuﬂtur.
K›sacas› bu bizim tarihimizdir. Bugün buna sahip ç›kmak,
bu zemin üzerinde yürümek, Kitle Örgütlerimizin birli¤ini koruyup ileriye götürmek bizlerin birincil görevidir.
‹nan›yoruzki, siz arkadaﬂlarda bu anlay›ﬂla hareket edersiniz ve bugün aç›l›ﬂ›n› yapt›¤n›z derek çat›s›n›n alt›nda geniﬂ
kitleleri kucaklayarak, kitleselleﬂerek, günün somut görevlerini en iy bir ﬂekilde gögüsleyece¤inize güvenimiz tamd›r.

mesi icin imkanlar yaratmaya çal›ﬂaca¤›z. Bu çal›ﬂmalar Stuttgart'daki kültürel
zenginli¤i art›racak ve karﬂ›l›kl› anlamay› ve ö¤renmeyi geliﬂtirecektir. Dans, müzik ve spor kurslar›, oyun günleri ve tiyatro çal›ﬂmalar› dernek lokalinde canl› bir
ortam› yaratacak ve her yaﬂdan insanlara de¤iﬂik imkanlar sunacakt›r. Gençlik
çal›ﬂmas›na a¤›rl›k verilerek, onlar›n
uyuﬂturucu ve ﬂiddet ortamlar›ndan
uzak durmalar› için özel çaba sarfedilecektir. Ayn› zamanda paneller, seminerler, toplant›lar, tart›ﬂmalar, edebiyat akﬂamlar›, film ve tiyatro haftalar›, konserler, e¤itim gezileri, sergiler ve daha birçok etkinlik IBS çal›ﬂmalar›n›n çerçevesini oluﬂturacakt›r.
Kurslar ve workshoplar›n uzman kiﬂiler tarafindan yürütülmesine ve mümkün
oldukça fahri olarak çal›ﬂmalar›na dikkat edilecektir. IBS büro iﬂleri ve dernek
lokalindeki di¤er çal›ﬂmalar için ücret
karﬂ›l›¤›nda bir yöneticinin (mümkün oldukça ‹ﬂ ve ‹ﬂçi Bulma Kurumu'nun teﬂvik ödeneklerinden de yararlan›larak)
çal›ﬂt›r›lmas›n› önemli bir hedef olarak
görmektedir. Böylelikle dernek çal›ﬂmas›na bir profesyonellik kazand›r›lacakt›r.
Sizin yard›m›n›z ve deste¤inizle Stuttgart’›n merkezinde (Habitat’›n yak›n›nda)
kültürel zenginli¤i art›racak, özellikle
gençler ve çocuklara daha güzel yar›nlar
yaratm›ﬂ olaca¤›z.
IBS Ekibiniz
Geçici iletiﬂim adresi:
IBS (Interkulturelle Bildungsund Begegnungsstätte)
c/o Emine Peker
Pfaffenwaldring 48d/102 · 70569 Stuttgart
Tel.: 0176 236 00 227
E-mail: emine.peker@gmx.de

Stuttgart ve kendisine yak›n olan komﬂu ﬂehirlerle birlikte, kitle örgütlerimiz aç›s›nda önemli bir aland›r. Bu alan›n›
katk›lar› küçümsenemez. Bu gün aç›l›ﬂ›n› pratik olarak gerçekleﬂtirdi¤iniz Stuttgart Kültürleraras› E¤itim ve Buluﬂma
Merkezi, sözkonsu alan ve genel aç›s›nda önemli bir mevzi
olacakt›r. Dolay›syla, bu mevzinin önemini görmek, ona uygun
hareket etmek, çal›ﬂmalarda kitleleri en geniﬂ bir tarzda seferber etmek, somut talepler etraf›nda e¤itmek ve ileriye götürmek bizlerin acil görevleri aras›ndad›r.
Derne¤inizin (Stuttgart Kültürleraras› E¤itim ve Buluﬂma
Merkezi) aç›l›ﬂ›n› coﬂkuyla destekliyor ve selaml›yoruz. Her
alanda sizlerle dayan›ﬂma içerisinde oldu¤umuzu belirtmek
istiyoruz.
Stuttgart Kültürleraras› E¤itim ve Buluﬂma Merkezi’nin
kuruluﬂunda eme¤i geçen bütün arkadaﬂlar› kutluyoruz.
B‹RL‹K-MÜCADELE-ZAFER
Yaﬂas›n Kitle örgütlerimizin çat› kurumu ADHK!
Stuttgart Kültürleraras› E¤itim ve Buluﬂma Merkezi’ne
çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar diliyoruz!
Selamlar!
ADHF Üyesi · Duisburg Demokratik Haklar Derne¤i
Yönetim Kurulu / 18.02.06
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DEMOKRAT‹K HAKLAR KÜLTÜR VE SANAT ﬁENL‹⁄‹ BÜYÜK B‹R
COﬁKU VE BAﬁARIYLA SONUÇLANDI!
Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu
Demokratik Haklar Platformu bileﬂenlerinin organize etti¤i 2.Demokratik Haklar
ve Kültür ﬂenli¤i baﬂar›yla sonuçland›. Oldukça kitlesel olan gece kitleselli¤i ve organizasyonuyla oldukça baﬂar›l› geçti. Geceye kat›lan sanatç›lar baﬂar›l› ve coﬂkulu
performanslar›yala dinleyicilere uzun süre ak›llardan silinmeyecek anlar yaﬂatt›.
2.Demokratik Haklar ve Kültür ﬁenli¤ine Onbin’in üzerinde biletli seyirci kat›ld›.
Gece giriﬂ ç›k›ﬂlardaki ufak çapl› izdiham
d›ﬂ›nda organizasyon aç›s›ndan hiçbir sorun olmadan tamamland›.
Geceye kat›lanlar Grup Munzur, Grup
Yel, Mo¤ollar, Servet Kocakaya ve Yeni Türkü’nün ezgileri ile coﬂtular. Gecede Temel
Demirer ve Mehmet Özer’de konuﬂmalar›yla renk katt›lar. Ayr›ca gece’de gösterilen
çeﬂitli Sinevizyon gösterileri ile gece'nin
anlam ve önemini anlatmaya yetti. Özellikle 17’ler ile ilgili olan Dia gösteriminde kitle hep bir a¤›zdan: Vartinikten Mercana Feda olsun Can›m›z Halk Savaﬂ›na, Mercan
ﬁehitleri Ölümsüzdür, Yaﬂas›n Halk Savaﬂ›,
‹ﬂci Köylü gençlik Halk Savaﬂ›nda birleﬂtik
sloganlar› at›ld›.
Etkinlik program’da bir eksiklik olmadan, uzun süre ak›llardan silinmeyecek bir
coﬂku ve kitlesellikle sona erdi.

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

Demokratik Haklar Kültür ve
Sanat ﬂenli¤i Tertip Komitesine:

Demokratik Haklar ve Kültür ﬂenli¤inden
muhteﬂem görüntüler

Bu say›m›zda sizlere 28. y›l›nda olan bir
Kültür Merkezimizi tan›tmak istiyoruz.
Ludwigsburg Kültür Merkezi Aral›k 1978 y›l›nda
ilk kuruluﬂ toplant›s›n› yaparak derne¤i kamuoyuna lanse etmiﬂtir. Yönetim Kurulu ile görüﬂtü¤ümüzde bizleri say›n ‹smail Gökçe ile tan›ﬂt›rarak
onun ile röportaj yapmam›z› daha do¤ru buldu. ‹smail Gökçe derne¤in kuruluﬂundan beri bu kurumda sürekli faaliyet yüreten biridir.
D.G.: Öncelikle Kültür Merkezine geçmeden önce sizlen
tan›ﬂabilir miyiz?
‹smail Gökçe: Ben 70 y›llarda di¤er göçmenler gibi Almanya'ya savrulmuﬂ, ve yeni bir hayat ve hayal kurmak için
buralara göç ettim babamla beraber. Sonra ö¤renci, çal›ﬂma
y›llar›m ve akabinde ailemide getirdim. ‹ki çocu¤um var. Bir
Fabrikada çal›ﬂarak yaﬂam›m›z› idame ediyoruz. Çocuklar›mdan büyü¤ü yani o¤lum Üniversiteye küçü¤ü ise ana okulana
gidiyor.
D.G.: Ludwigsburg´da bir Kültür Merkezi açma fikri o
dönemlerde nas›l geliﬂti. Hangi ihtiyaçlar sizleri buna zorlad›?
‹smail Gökçe: Ben o s›ralar daha ö¤renciydim. Yo¤un bir
göçün oldu¤u bir dönemdi. Türkiye'deki siyasal mücadelenin
üst seviyede olmas› ve burada birayaya gelme sosyal, demokratik ve akademik ihtiyaçlar›m›z derne¤in kuruluﬂunda büyük
fonksiyon taﬂ›yordu.
Dernek diyorum çünkü o dönem ismi Türkiyeli ‹ﬂçi ve
Gençlik Derne¤i idi. Dernek kuruldu¤unda baﬂ›n› çok iyi ve yetenekli insanlar çekiyordu. Baz›lar› sendikalarda ve baz›lar›da
siyasal mücadelede zaten aktif durumdayd›. Ve en önemlisi
büyük bir kitle deste¤i vard›. Ö¤renciler olarak bizde epey bir
kalabal›kt›k ve abilerimizi destekliyorduk aktif olarak. Bir sene demokrat Alman'lar›n derne¤inde hafta sonlar› buluﬂuyorduk. Sonra üst kat boﬂald› ve Derne¤imizin lokalini büyük bir
hevesle açt›k.
D.G.: Kurucu üyeler halen içinizdemi?
‹smail Gökçe: 4 kiﬂi halen üyeyiz. Ama genelde tüm kurucu üyelerimizle diyaloglar›m›z var. Büyük etkinliklerimizde
herzaman bize destek veriyorlar. Yine derne¤imize davet edildi¤inde gelip çay›m›z› içip hat›r›m›z› soruyorlar sa¤ olsunlar.

Kardelen Halk Oyunlar›

¤imi biliyorum. Baz› çirkin düﬂünceli insanlar›n derne¤imizi
e¤lence ve bar gibi fikirlerine karﬂ› birkaç arkadaﬂ direndik.
1992 y›l›nda yine birlik oluﬂturduk ve derne¤imiz yine do¤al
haline dönüﬂtü. 1994 y›l›nda yine bir ayr›l›k derne¤imizde
erezyon yaratt›. Bu 5 y›l sürdü. Bu süreçte özellikle gençlerin
özel çabalar› ile yani Demokratik Gençlik Hareketindeki gençlerin giriﬂimleri sonucu etkinlikler oluyordu. Ve baﬂar›l›yd›lar.
1999 sonunda gençlerin „karamsarl›k ve karars›zl›k bize düﬂmandan daha düﬂmand›r“ ﬂiari ile bir hareket baﬂlatt›lar.
Çokda baﬂar›l› oldu. Eski cal›ﬂma tarz›m›z› yerle bir ederek
çok farkl›, özellikle buradaki insanlar›n yaﬂam›n› ve kültürü
üzerine, çal›ﬂma yürüttüler. Generasyon aras›ndaki farkl›l›¤›da çok iyi iﬂleyerek Kültür Merkezini geliﬂtirdiler. Ve günümüze kadar bu anlay›ﬂ do¤rultusunda devrimci ve demokratik bir
yap›lanma oluﬂturduk.
D.G.: Bu zamana kadar zorlu süreçler yaﬂaman›za ragmen geriye bakt›¤›n›zda piﬂmanm›s›n›z?
‹smail Gökçe: Hay›r kesinlikle. Bugün Kültür Merkezimizde gençlerimizin faaliyetlerini görürken resmen gururlan›yorum. Sayg›n ve çevrelerinde sevilen gençler hepsi. Yapt›klar›
faaliyetlerde çok ciddiler. Zaten Avrupa'n›n birçok etkinliklerinde Kültür Merkezimiz kendisini gösteriyor. Bu geliﬂmede
tüm zorluklara benim pay›m olmas›nda çok memnunum. Bende birço¤u gibi zorluklar karﬂ›s›nda evime çekilseydim ve mücadeleye küsseydim, belki bu denli gururlu bir ortam olmazd›.
28. faaliyet y›l›mdan ve Kültür Merkezimizden dolay› kendimi
ﬂansl› görüyorum. Özellikle bu konudan dolay› Hüseyin Yalç›n
ve Hüseyin Yeﬂilyurt arkadaﬂlar›ma, Gençlerimizi ve bizi yanl›z b›rakmayan tüm dostlar›m› kutluyorum.
D.G.: Gelelim günümüz faaliyetlerine. Kültür Merkezinizde ﬂu an hangi faaliyetler yürütüyorsunuz?
‹smail Gökçe: Kültür Merkezimizde ﬂu an çocuklar›n ve
büyüklerin Halkoyunlar›, Tiyatro ve Gitar kursu kültürel faaliyetler olarak devam ediyor. Seminerler ve paneller ile siyasal
kampanyalar. Hafta sonunda kahvalt› vb. vb. faaliyetler yürütüyoruz. Ba¤lama ve Bateri kursu ise yak›n zamanda baﬂlayacakt›r. Yine Gençlerimiz yak›n tarihte baﬂar›l› bir Gençlik kamp› düzenlediler. Ama önemli olan esas ise, bir arkadaﬂ›m›z zor
durumda oldu¤unda tüm insanlar›m›z yard›ma koﬂuyor. Bu
sosyal geliﬂmiﬂli¤imizi gösteriyor.
D.G.: Söylemek istedi¤iniz daha baﬂka bir ﬂey varsa
onuda alal›m?

D.G.: Sonra nas›l geliﬂti süreciniz?
‹smail Gökçe: 12 Eylülü büyük protestolarla bölgemizde
teﬂhir ettik. Paneller, seminerler ve kültürel aktiviteler h›zla
geliﬂdi. Dönem dönem yüzleri aﬂan üye say›m›z oldu. 1981 ve
1987´de Türkiye'de savundu¤umuz dünya görüﬂü ekseninde
faaliyet yüreten siyasal oluﬂumun bölünmeler yaﬂamas›, do¤al olarakta bize yans›d› ve gün be gün güç kay›p ettik. 1987 1992 y›llar› aras› derne¤imiz çok kötü durumda idi. Bir çok zaman dernek kapal› kal›yordu. Aylarca tek baﬂ›na kiray› ödedi-

Sevgili arkadaﬂlar ;
Bu y›l ikincisini düzenleyece¤iniz; Demokratik Haklar Kültür ve Sanat ﬂenli¤i etkinli¤inizi büyük bir ilgiyle bekliyoruz. Yan›n›zda olmasakta, sizlerle ayn› telaﬂ›
ve ayn› heyecan› yaﬂ›yoruz.
Birinci Kültür Sanat ﬂenli¤inizle, ülke topraklar› d›ﬂ›nda yaﬂamaya zorunlu b›rak›lm›ﬂ binlerce kitlenin
heyecan›n› kabartt›n›z, yüre¤ini kazand›n›z. Umar›z bu
etkinli¤inizle bir kez daha binlerin yüre¤ini fetedersiniz. Buna olan inanc›m›zla, eme¤i geçen herkesi, Programa kat›lan Tüm sanatç› dostlar›m›z› vede etkinli¤e
kat›lan tüm halk›m›z› selaml›yoruz. Emperyalist Kapitalist dünya temellerinin at›ld›¤› Avrupa’dan merhaba diyoruz.
Sevgili Dostlar;
Demokratik Haklar ve özgürlükler mücadelesi, tarihsel zorunluluklar içinde yol al›yor. Bu mücadele,
Zorluklar›n vede zorunluluklar›n ete kemi¤e büründü¤ü bir tarihsel süreç içinde geliﬂiyor. Egemenlerin
dünya’y› sermayenin emanetinde, kusursuzca yönet-

meye devam etmeyi amaç edinmiﬂ olmalar›ndan ötürü, ileriye yönelik her türlü mücadeleyi yok sayma ve
sonland›rma faliyeti içinde bulunmaktad›rlar. Türk
egemen s›n›flar› ise bunun say›s›z örneklerini verdiler.
Halende vermektedirler. Binlerce insan›m›z›n bugün
ülke d›ﬂ›nda yaﬂ›yor olmas›da bunun aç›k örne¤idir.
Nevarki, bu hakl› mücadele engellenemiyor. Dünyan›n
emekçi halklar›, çok daha güçlü örgütleniyor, seslerini
daha fazla yükseltiyorlar.
Do¤u’da, Bat›’da, Kuzey'de, Güney’de her yerde bir
yürüyüﬂ halindeyiz. Bu yürüyüﬂ zahmetli, yorucu vede
çeliﬂkili olsada; (ki olmas› kaç›n›lmazd›r) «Baﬂka bir
Dünya Mümkün» azmiyle, sömürü dünyas›na son vermeyi hedefleyen çaba Güney Asya’da kap›lar› her geçen gün biraz daha aral›yor. Güney Asya Halklar› böylesine büyük bir arma¤anda bulunman›n onurunu tüm
dünya halklar›na arma¤an ediyor.
Kapitalizmin beﬂi¤i durumunda olan Avrupa Emperyalist burjuvazisi bunun telaﬂ›na kap›lm›ﬂ durumda. Bugünlerde, farketti¤i bu korkuyu yenmek üzere
ideolojik sald›r›da bulunmay› ihmal etmediler.Emperyalizmin çeliﬂkisini derinleﬂtiren, sald›rganlaﬂt›ran,
sadece Ekonomik ç›kmazlar› de¤ildir. Ayn› zamanda Siyasi ç›kmazl›klar›n› büyüten dünyan›n yoksul bozk›rlar›d›r. Buralardan yükselen her k›v›lc›m, Emperyalistlerin hanesine akan refah hatlar›n› bir bir kesiyor. Bundand›rki; Dünyay› yeniden ve yeniden paylaﬂma projeleri geliﬂtirilmekle kal›nm›yor, ayn› zamanda siyasiideolojik sald›r›larla bu geliﬂmeyi engellemek istiyorlar.
Halklar›n meﬂru demokratik ve özgürlük mücadelelerini «Terörizm» olarak niteleyip yok sayma aymazl›¤›n› gösteren tüm Emperyalist sald›rganl›klara karﬂ›
yaﬂam›n her alan›nda büyük bir cüretle karﬂ› koyal›m.
Bugün örgütledi¤iniz bu anlaml› etkinlikle bizlere bir
kez daha coﬂku verdiniz. Ayn› gün Avrupa Demokratik
Gençlik Hareketi'nin 14. Ola¤an kongresini toplam›ﬂ olmas›yla, Emperyalist gerici dünya sistemine karﬂ›, yeni insan yaratma çabas›n› etkinli¤iniz vesilesiyle tüm
halkar›m›za müjdelemek istiyoruz.
Halk ﬂöleniniz, Halklar›n özgürlük ﬂölenine dönüﬂmesini diliyor, tüm yüre¤imizle yan›n›zda oldu¤umuzu
ifade ediyoruz.

‹smail Gökçe: Evet. Mehmet Ali Aslan, Selver Bak›r, Nuri
Ördek ve Kenan Çak›c› onur üyelerimiz ﬂahs›nda tüm demokrasi ve güzel bir dünya kurmak istemi ile ölümsüzleﬂenlerin
önünde birdaha sayg› ile e¤iliyorum. Tüm Dernek ve Kültür
Merkezlerinde çal›ﬂan dostlar›ma baﬂar›lar diliyorum. Ayr›ca
bu röportaji benimle yapt›¤›n›z için teﬂekkürler ve sizlerinde
yay›n hayat›nda baﬂarilar dilerim.
D.G.: Bizde size teﬂekkür ederiz ve baﬂar›lar dileriz.

Folklor Ekibi çal›ﬂmam›z, Aral›k 1978 tarihinde kurulan
Ludwigsburg Türkiyeli ‹ﬂçi ve Gençlik Derne¤i, ﬂimdiki ismi
Ludwigsburg Kültür Merkezi’nde (LKM) ilk faaliyetine baﬂlam›ﬂ, Eylül 1999 tarihinde “karars›zl›k ve karamsarl›k bize
düﬂmandan daha düﬂmand›r” deyimi üzerine “Kardelen”
Halkoyunlar› ekibi isimi ile bu faaliyetlerini günümüze de¤in sürdüregelmiﬂtir.
Folkloru bir bütün olarak ele al›p , akademik bir tabana oturtarak Anadolu Folkloru üzerinde araﬂt›rma , inceleme ve derlemeler yapmay›, bunun yan›s›ra halk oyunlar› ve
halk müzi¤i icra aksiyon gruplar› kurarak, yurtd›ﬂ›nda Anadolu Folklorunu tan›tma çal›ﬂmalar›yla devrimci kültüre
katk›da bulunmay› hedeflemiﬂtir.
Kuruluﬂundan bu günümüze kadar yüzlerce etkinliklerde sahne alarak, anadolunun folklor zenginli¤ini halk oyun-

lar›nda farkl› yöreleri oynayarak yurt d›ﬂ›ndaki genclere
kültürümüzü taﬂ›m›ﬂt›r. Bundan dolay› bircok genci yoz hayat›n pisli¤inde uzaklaﬂt›rarak, çürümesini engelleme görevini üstlenmiﬂtir.
Günümüze dek bir cok ödülün yan›s›ra, Ekim 2004 Y›lmaz Güney Kültür-Sanat Festivalinde halkoyunlar› ekibimiz
Adana yöresiyle 1.lik ödülünü alm›ﬂt›r.
Bu y›lki Y›lmaz Güney Kültür-Sanat Festivaline Karadeniz (Ordu) yöresi ile kat›ld›k ve 1.lik ödülünü ald›k.
Bizim için en büyük ödül yurt d›ﬂ›nda (yani kendi kültüründen uzak) yaﬂayan gençlere Anadolu’nun kültürünü taﬂ›makt›r. Bu vesile ile bu Festivali düzenleyen DGH’ya ﬂükranlar›m›z› iletir ve bizi destekleyen ADHK’ye teﬂekkürü bir
borç biliriz.
Kardelen Halkoyunlar› Ekibi

„Tarih Bizi Yaz›yor ve Topra¤›m›n Renkleri“
Tiyatro Atelye Eylül 2004 y›l›nda Ludwigsburg'da yaﬂayan ve faaliyetlerini Ludwigsburg Kültür Merkezi'nde sürdüren gençler taraf›ndan kurulmuﬂtur. ‹smine laik olabilmek
için Siyasal, Sosyal ve Kültürel olaylar› tiyatral yorum ile kitlelerle buluﬂturmuﬂtur.
Ekim 2004 Demokratik Gençlik Hareketi’nin düzenledi¤i
Y›lmaz Güney Kültür-Sanat Festivalinde “Tanya” oyunuyla
1.li¤e laik görüldü. Bu Oyun Avrupa’n›n çeﬂitli kentlerinde
ADHK ve Demokratik Kad›n Hareketi’nin organizeleriyle bugüne kadar toplam 12 defa sahnelendi. ADHK’n›n önerisi ve
sponsorlu¤u alt›nda ‹brahim Kaypakkaya’n›n hayat› “Sönmeyen Ateﬂ” adl› canland›rmay› izleyiciyle buluﬂturdu.
22 Ekim 2005 tarihinde YDG’nin düzenlemiﬂ oldu¤u Kültür-Sanat Festivalinde 2.lik ve en baﬂar›l› bayan oyuncu ödülü al›nd›.
Bu y›lki DGH’nin Y›lmaz Güney Kültür-Sanat Festivaline
iki oyunla haz›rlan›lm›ﬂt›r. Tarih bizi Yaz›yor en iyi senaryo
ödülünü al›rken, Topra¤›m›n Renkleri ise 2.lik ödülünü alm›ﬂt›r.
1. Oyun “Tarih bizi Yaz›yor” haziran ay›nda faﬂiﬂt TC.
Devletinin gerçekleﬂtirdi¤i katliam› ve bu katliam sonucunda katledilen 17 Maoist Komünistleri ve onlarin idealleri siz-

lerle paylaﬂ›lacakt›r.
Yönetmen : .......................Toredar Zerdeﬂt
Senaryo/Reji :........................Deniz K›z›ler
Teknik/Iﬂ›k :........................Birsen ve Mustafa
Kostüm :........................Ali Haydar

2. Oyun „Topra¤›m›n Renkleri“. Bu oyun Türkiye Kuzey-Kürdistan’daki zindan gerçekli¤i ile sistemin kad›nlar
üzerindeki bask›s›n› anlat›yor. S›n›fl› toplumlarda kad›nlar›n tek ve gerçek kurtuluﬂunun ancak devrim saflar›nda örgütlenmelerinden geçer.
Yönetmen : .......................Birsen ve Filiz
Senaryo/Reji :........................B›rsen ve Filiz
Teknik/Iﬂ›k :........................Deniz ve Merdan
Kostüm :........................Nuray ve Meral

Baﬂta DGH-Paris, Ludwigsburg “Küçük Kardelenler” ve
ADHK olmak üzere bu iki oyunda eme¤i geçen tüm arkadaﬂ
ve dostlar›m›za teﬂekkürlerimizi bir borç biliriz ve festivalimize kat›lan izleyicilerimizin zevkle bizi seyr ettikleri için tesekkür ederiz.
Tiyatro ATELYE
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Kad›n

8 MART'TA KADININ KURTULUﬁ MÜCADELES‹N‹
VE ‹SYANINI DAHA GÜÇLÜ

HAYKIRALIM !

Günümüz dünyas›nda insanl›¤a dayat›lan haks›z savaﬂlar, toplu katliamlar, darbeler, iﬂgaller, yarg›s›z infazlar, iﬂsizlik, açl›k, kültürel yozlaﬂma, kad›n ticareti, uyuﬂturucu, kumar, alkol, do¤a katliam› vb. bin bir türlü belan›n yarat›c›s› emperyalizm,
faﬂizm, feodalizm ve her türden gericiliktir.
Toplumun yaﬂad›¤› bütün bu sorunlardan en büyük pay ise herzaman kad›na
düﬂmektedir. Binlerce y›ll›k kölelik zincirlerinden oluﬂan erkek egemen toplumsal
sistemlerden kaynakl› kad›n; kölenin kölesi olarak yarg›s›z infaz, töre cinayetleri,
taciz, tecavüz, dayak, aﬂa¤›lanma, vb. insanl›k d›ﬂ› yöntemlerin ayr›ca uyguland›¤›
ve her türlü söz söyleme hakk›n›n elinden al›nd›¤›, metalaﬂt›r›lan, ikinci s›n›f insan
cinsi konumuna düﬂürüldü.Kad›n›n sorunlar›n›n onlarca kat artt›¤› ve ac›mas›zlaﬂt›¤› en büyük sald›r›lar ise emperyalist iﬂgal ve sömürü savaﬂlar›nda yaﬂanmaktad›r. Kad›na ve topluma özgürlük sloganlar›n› hayk›rarak yürüttükleri bu kirli savaﬂlar milyonlarca kad›na her zamankinden fazla ac›y› ve y›k›m› beraberinde getirmiﬂtir.Yaﬂan›lan bu sorunlar› yak›n tarihimizde Yugoslavya, Somali, Afganistan ve
Irak’ta yaz›l› ve görsel bas›n arac›l›¤› ile takip etmekteyiz.
Kad›n dün oldu¤u gibi bu günde, kendisine dayat›lan cinsel, ekonomik, fiziksel,
ve pisikolojik bask›lara karﬂ› sessiz kalmad› kalamazd›. Onun çetin mücadelesi binlerce y›ldan beri çeﬂitli ﬂekillerde sürdü. Bunlar›n en önemlilerinden biri ise 8 Mart
1857'deki Newyork kad›n tekstil iﬂçilerinin direniﬂidir. Kad›n›n bu mücadele tarihi
gerek 8 Mart öncesi direniﬂler, gereksede 8 Mart sonras› verilen mücadelelerde, insanl›k tarihine mal olan devrimci ve ilerici kad›n örgütlenmeleri ile kad›n önderlerden Clara’lar, Rosa’lar, Kollontai’lar, Krupskaya’lar, Çiang Çing’ler ve ad› direniﬂçi
kad›n yetiﬂtirdi. Bizler tarihimizdeki devrimci ve ilerici kad›n örgütlerinden, kad›n
önderlerinden ve direniﬂ günlerinden dersler ç›kararak mücadele etmeliyiz.
Burjuvazi kad›n›n köleli¤ini y›kmaya dair verdiﬂi direniﬂ günlerinin içini boﬂaltarak, s›radan bir eylenme gününe çevirmekte ve kad›n›n kurtuluﬂ silahlar›n› elinden
almaktad›r. Oysa bilmeliyiz ki; dünya emekçi kad›nlar›n›n direniﬂ günü olan 8 Mart
kad›n›n sorunlar›na karﬂ› örgütlenme, hak gasplar›na karﬂ› hak arama, sald›r›lara
karﬂ› direniﬂ, haks›zl›klara karﬂ› baﬂ kald›r›n›n günüdür.
Bizler sorunlar›m›za bilimsel bakmal›, sistemin yaratmaya çal›ﬂt›¤› bilinç bulan›kl›¤›na karﬂ› uyan›k olmal›y›z. Yaﬂad›¤›m›z co¤rafyalarda sorunlar›m›z›n kaynaklar›na inerek aç›¤a ç›karmal›y›z. Sorunlara neden olan en geri kayna¤› tespit ederek
esas mücadelemizi ona yöneltmeliyiz.
Kad›na özgürlükten s›kça dem vurulan emperyalist ve kapitalist ülkelerde, yaﬂanan sosyal y›k›mlarda kad›n›n ilk önce nas›l ma¤dur edildi¤ini, mücadele ederek kazand›¤› haklar›n tek tek elinden al›nd›¤›n›, özgürlük ad› alt›nda metalaﬂt›r›ld›¤›n› ve
fuhuﬂun s›radan bir meslek olarak topluma kavrat›ld›¤› bilince ç›kar›lmal› ve burjuvazinin bu özgürlük anlay›ﬂ›na karﬂ›, gerçek özgürlük için mücadele edilmelidir. Avrupa’da yaﬂayan ve feodal üretim iliﬂkilerinin hakim oldu¤u ülkelerden gelen göçmen, geçici iﬂci ve mülteci kad›nlar›n sorunlar›n›n kaynaklar›ndan biri ise feodalizmden beslenen yasa, gelenek, ve törelerdir. Dolay›s›yla hangi co¤rafya da yaﬂarsak yaﬂayal›m feodalizme karﬂ› mücadele vermeden yükümüzü hafifletemeyiz.
Örgütlü mücadelemizde; kad›n sorununun toplumun di¤er kesimleriyle olan
ba¤lant›s›n› göremeyen, “sadece kad›nlar olmal›d›r” anlay›ﬂ› ile bizi marjinalleﬂtiren düﬂüncelere ve ayn› zamanda kad›n›n ayr› örgütlenmesine hay›r diyen, kad›n›n
özgün sorunlar›n› göremeyen anlay›ﬂlara karﬂ› da mücadele etmeliyiz. Bunlar ikiside yanl›ﬂ olan, kad›n›n ve dolay›s›yla insanl›¤›n kurtuluﬂ mücadelesini sekteye u¤ratan anlay›ﬂlard›r. Bu yanl›ﬂ anlay›ﬂa karﬂ› ç›karak, de¤iﬂik düﬂüncelerde kad›nlar› çeﬂitli platformlar, inisiyatifler ve çat› örgütlenmeleri gibi kurumlarda birleﬂtirerek kad›n›n mücadele araçlar›n› geliﬂtirmeli, bununla birlikte as›l kurtuluﬂun kad›nl› erkekli emekcçilerin saflar›nda yürütülecek mücadele ile kazan›laca¤›n› bilince
ç›karmal›y›z.
Bedeller ödenilerek insanl›k tarihine mal edilmiﬂ 8 Mart’›, sistemin tüm boﬂa ç›karma çabalar›na ra¤men, kad›n›n daha güçlü örgütlenmesini hedef alan, kad›na
dayat›lan her türlü insanl›k d›ﬂ› uygulamalar› protesto eden eylem gününe dönüﬂtürelim!
8 Mart kad›n›n özgürlük ateﬂini, direniﬂ k›v›lc›m›yla tutuﬂturdu¤u isyan günüdür.
8 Mart kad›n sorununun net bir plan, program ve örgütsel ilkeler dahilinde ele
al›n›p çözüme ulaﬂt›rma mücadelesidir.

YÜRÜYÜﬁE
ÇA⁄RI!
8 Mart’ta Emperyalist ‹ﬂgal ve
Sald›r›lara Karﬂ› Alanlara!
8 Mart 1857’de Amerika’n›n New York ﬂehrinde tekstil
iﬂinde çal›ﬂan 40.000 emekçi kad›n, çal›ﬂma koﬂullar›n›n
düzeltilmesi, eﬂit iﬂe eﬂit ücret, çal›ﬂma saatlerinin 14 saatten 10 saate indirilmesi talepleriyle direniﬂe geçerler. Burjuvazi bu direniﬂe olan korkusunu, direniﬂi kanla bast›rarak gösterir. Ama bast›r›lmak istenen bu direniﬂ tüm dünya emekçi kad›nlar›na örnek olur ve uyan›p hareket etmelerinde onlara önderlik eder.
Özgürlük isyan›n güçlendi¤i, k›v›lc›m›n yang›na dönüﬂtü¤ü, umudun daha da büyüdü¤ü gün olan 8 Mart, uluslararas› emekçi kad›nlara, 1910’da Danimarka'n›n Kopenhag ﬂehrinde toplanan uluslararas› 2. Kad›nlar Konferans›’nda Clara Zetkin'in önerisiyle Dünya Emekçi Kad›nlar›n›n Birlik, Dayan›ﬂma ve Mücadele Günü olarak kabul edilir. O tarihten
bu yana 8 Mart her y›l dünyan›n dört bir yan›nda kutlanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Her ﬂeyi kar ve dünya pazarlar›na hakim olmak üzerine
kuran emperyalist sistem, krizlerin tüm faturas›n› emekçi
halklara ç›kartmaktad›r. Bundan da en fazla etkilenen ezilenlerin ezileni kad›n ve çocuk olmaktad›r.
Bu gerçe¤i tatm›ﬂ Azeri bir ana: “Bes de¤il mi ey insanlar! Döküldü kan, akt› kan! Bes de¤il mi? Kara toprak su içti gözyaﬂ›ndan!” diye sesleniyor bizlere.
Her süreçte kad›na adeta kaderi olarak dayat›lan ezilmiﬂlik bir yana savaﬂ dönemlerinde de bizlerin yüzüne vuran ﬂu gerçekleri unutmayal›m:
-Savaﬂlarda ölenlerin %90’› kad›n ve çocuklard›r.
-Silahl› çat›ﬂmalar›n tümünde kad›nlar hedef al›n›yor,
tecavüz ve kad›na yönelik ﬂiddet savaﬂ silah› olarak kullan›l›yor.
-Savaﬂ alanlar›nda askerlerin içki sofralar›nda meze
olarak kullan›lan kad›nlara uygulanan tecavüz ve iﬂkencelere tahammül edemeyen kad›nlar ya intihar ediyorlar ya da
ömür boyu sürecek travmalar yaﬂ›yorlar.
Bu zulmü bizzat yaﬂayan, Ebu Greyb’ten Fatma bize anlat›yor: “Bana bir günde dokuz kez tecavüz ettiler…Yine burada her gün defalarca k›z kardeﬂlerimize tecavüz edildik-

8 Mart dünya emekçi kad›nlar›n›n, kendisine dayat›lan dini bask›lara, recm cezalar›na, töre cinayetlerine, türban yasas›na, zorla evlendirmeye, toplumsal ﬂiddete, iﬂkenceye, tecavüze ve her türden haks›zl›¤a karﬂ› yürüttü¤ü bir y›ll›k mücadele
plan›n›n finali ve ayn› zamanda baﬂlayacak yeni mücadele y›l›n›n start eylemidir.
Demokratik Kad›n Hareketi olarak bizlerde, 8 Mart’tan ald›¤›m›z güç ve biliçle
yaﬂad›¤›m›z co¤rafyalarda program ve örgütsel ilkelerimize uygun mücadele biçimleriyle, kad›n›n ikinci s›n›f insan cinsi olmaktan kurtulma mücadelesini sonuna kadar tavizsiz sürdürece¤iz.
Bugün demokratl›¤›n kriteri emperyalizme, feodalizme, faﬂizme ve her türden
gericili¤e karﬂ› ç›kmak, uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›n› kay›ts›z ﬂarts›z savunmak iken en önemli kriterlerinden biride kad›n›n ikinci s›n›f insan cinsi olmas›na
karﬂ› mücadele vermektir. Bu gerçekten hareketle; tüm dostlar›m›z›, devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever insanlar› kad›n sorununa kendi sorunu gibi bakmaya, dünya emekçi kad›nlar›n›n birlik, mücadadele ve dayan›ﬂma günü olarak sembolleﬂen
8 Mart’ta eylemlerimizi desteklemeye ve 11 Mart 2006’da Almanya’n›n Köln ﬂehrinde çeﬂitli dost kurumlarla düzenleyece¤imiz yürüyüﬂe kat›lmaya ça¤›r›yoruz.
KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM, FAﬁ‹ZM, ERKEK EGEMENL‹⁄‹ VE HER TÜRDEN GER‹C‹L‹K!
C‹NSEL, SINIFSAL VE ULUSAL SÖMÜRÜYE KARﬁI ÖRGÜTLENEL‹M!
YAﬁASIN KADININ HER TÜRDEN GER‹C‹L‹⁄E KARﬁI ÖRGÜTLÜ MÜCADELES‹!
YAﬁASIN 8 MART ULUSLARARASI DÜNYA EMEKÇ‹ KADINLAR GÜNÜ!
YAﬁASIN AVRUPA DEMOKRAT‹K KADIN HAREKET‹!
Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi / Mart 2006

ten sonra vahﬂice iﬂkencelerden geçiriliyorlar…Bunlara
tahammül edemeyen bac›lar›m›z baﬂlar›n› duvarlara vura
vura intihar ediyorlar…”
‹slami yasalar›n sürdü¤ü Afganistan, ‹ran, vb. ülkelerde
de zorunlu örtünmeden tutal›m namus cinayetlerin yasallaﬂmas› ve uygulanmas›na kad›nlar maruz kalm›ﬂt›r.Evlilik
ve boﬂanma yasalar› kad›nlar›n özgürce eﬂ seçme hakk›n›
yok etmiﬂtir.Meslek edinme hakk›, çal›ﬂma hakk›, serbest
yolculuk yapabilme hakk› kad›nlar›n elinden al›nm›ﬂt›r. Y›llard›r süren bu türden hukuksuzluklar kad›nlar›n hayat›n›
karartm›ﬂt›r.
Emperyalizm geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelere fiili iﬂgaller yaparak zulüm yaﬂat›rken, bulunduklar› co¤rafyalarda da bedeller sonucu kazan›lm›ﬂ sosyal haklar›n gasp›, artan iﬂsizlik, hayat pahal›l›¤› ve kültürel yozlaﬂmay› büyütmektedir.
K›sacas›; ezilen dünya kad›nlar› emperyalist savaﬂlar›n
a¤a babalar›na karﬂ› birleﬂip, örgütlenerek mücadelede aktif yer almalar› için tüm bunlar yeterli sebep de¤il midir?
Aksi taktirde çocuklar›m›za nas›l bir dünya b›rakt›¤›m›z ortada de¤il mi? Evet biz nihai olan bar›ﬂ›n özlemini çekiyoruz
ve bunu elde edebilmek için tüm haks›zl›klara karﬂ› sürdürülen kavgaya kad›nlar cephesinden omuz vermek zorunday›z. Bizlerin kurtuluﬂu ancak dünyadaki tüm zorbal›¤a karﬂ›
savaﬂarak, sosyalizmle gelecektir.
8 Mart zulme, zorbal›¤a ve sömürüye karﬂ› bir baﬂkald›r›d›r.
8 Mart sorunlar›n üstesinden gelmek için, örgütlü olman›n zorunlulu¤unun kavrand›¤› gündür.
8 Mart, sadece emekçi kad›nlar›n birlik, dayan›ﬂma günü de¤il, o ayn› zamanda, insanca yaﬂam›, eme¤i, onuru savundu¤u için zulme baﬂkald›ranlar›n yediden yetmiﬂe, kad›n ve erkek herkesin günüdür.
‹ﬂte bundand›r ki hep birlikte hayk›rmal›y›z:

SINIFSAL, ULUSAL, C‹NSEL SÖMÜRÜYE HAYIR!
KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM, IRKÇILIK VE C‹NS‹YETC‹L‹K!
EMPERYAL‹ST SAVAﬁLARA VE SOSYAL YIKIMLARA HAYIR!
ﬁAN OLSUN 8 MART”A VE 8 MART”I YARATANLARA!
YAﬁASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇ‹ KADINLAR GÜNÜ!
YAﬁASIN ENTERNASYONAL DAYANIﬁMA!
DÜZENLEYENLER:
AVRUPA DEMOKRAT‹K KADIN HAREKET‹,
AT‹K-YEN‹ KADIN,
8 MART ÖRGÜTÜ(‹RAN-AFGAN‹STAN)
TAR‹H: 11 MART 2006 CUMARTES‹
SAAT: 11:00
YER:EBERTPLATZ, KÖLN

ELMA ve KADIN
‹nsanlı¤ın cinslere bölünmüﬂ olması, acaba toplumlarında dinlere, sınıflara
ve uluslara bölünmesinin baﬂlangıcı mıydı? Böyle bir soruya çeﬂitli dünya görüﬂleri çeﬂitli cevaplar verecektir. ‹lk iﬂbölümüyle baﬂlayan insanın cinsleri
arasındaki eﬂitsizlikler sadece cinsler arasındaki eﬂitsizlikler olarak kalmayıp
halkalaﬂa halkalaﬂa devam edip elmiﬂtir bugüne kadar. Cinsler, dinler, sınıflar
ve uluslar arasındaki eﬂitsizlikler olarak. Böyle bir soruya çeﬂitli dünya görüﬂleri çeﬂitli cevaplar verecektir. ‹slamiyet, Musevilik ve Hıristiyanlık gibi tek tanrılı
dinlere bakarsak, Havva’nın Adem’in kaburga kemi¤inden yaratılması ve elmayı
Adem’e binbir cilveyle yedirmesi insanlı¤ın acılarının baﬂlangıcı olur. Bu ara
Adem’in de çamurdan yaratıldı¤ını her üç dinde ifade ediyor.
Çamurdan yaratılmıﬂ bir insanın bir elma yemesi neden bu kadar büyütülmüﬂ tanrı tarafından, anlaﬂılır gibi de¤il. Fakat olan olmuﬂ soru sormanın alemi
yok, ikiside cennetten kovulmuﬂ; tanrının adaleti elmayı yedirenle yiyen arasında
da ayrım yapmasını bilir. ‹kiside ceza olarak ﬂu çileli dünyaya gönderilirken, binbir cilveyle Adem’e almayı yediren Havva, bir köle olarak Adem ise bir efendi olarak gelmiﬂ. Tanrı bu cezalandırmayla da kalmayarak, tüm insanlı¤ı, ikisinin cilveleﬂe cilveleﬂe yedikleri elmanın gazabına u¤ratmıﬂ. Durum anlaﬂılmayacak gibi de¤il, ikisi de elma yemekten piﬂmanlık duymamıﬂlar ve bu tarafada rahatça
elma yemeye gelmiﬂler. Ogün bugündür bu mirası devam ettiriyoruz.
Ve elma yemenin ne kadar sa¤lıklı oldu¤una dair, hergün yeni bir açıklama
yapılıyor. Bu elma meselesi dinlerde tanrının insanı sınavdan geçirmesi olarak
açıklanıyor. Bu kadar lezzetli ve sa¤lıklı olan bir meyveyi yasaklayacaksın ve böylece sana olan inancını deneyeceksin. Anlaﬂılır gibi de¤il, elma yiyen bir insan ve
kadın olarak bu meseleyi abesle karﬂılarken, bugün acaba elma nedir diyorum.
Toplumlarda, çıkarlarını din ile koruma altına alan sınıflarla, din ile devlet iﬂlerini birbirinden ayırıp modern toplumlar oldu¤unu söyleyen sınıflar var. Bir
bütün olarak bunların neleri yasakladı¤ına baktı¤ımızda bu elma meselesi biçim
de¤iﬂtiriyor. Demokrasi, devrim ve sosyalizm gibi elmalar var. Vitamin açısından
bu elmaları de¤erlendirdi¤imizde ola¤anüstü bir zenginlikte mevcut. Fakat bu elmaları yemekte, kadına ve dolayısıyla insanlı¤a yasaklanmıﬂ durumda. Bunları
sadece, egemenlerin istedi¤i gibi yersen, yani yemeyipte, yemiﬂ gibi yapacaksın
ve iyi bir vatandaﬂ olacaksın; fakat ikinci bir biçimde yersen, sadece mide ve damaktadı meselesi de¤il, insanın yaﬂamının her alanını bunlarla dolduracaksan
baﬂına geleceklerden egemenler sorumlu de¤ildir. Açıkçası bu elmalar ise bugün insanlı¤ın en önemli sorunu haline gelmiﬂ durumda. Cinsler, dinler, sınıflar,
uluslar vb. Arasındaki eﬂitsizlikler dünyayı savaﬂlar ve katliamlar arenasına dönüﬂtürmüﬂ durumda. Tanrı insanı yaratırken, onun için iyi olana kendisinin karar verme hakkını insana vermeyip, kendisine, ba¤ımlı ve tabii kılma amacı Havva’nın sayesinde bir elmaya harcandı. Demek ki Havva, ba¤ımlılıkla ve bir baﬂkasının tahakkümü altında yaﬂamakla insan olmak arasındaki farkları kavramıﬂ, kendi ‹RADE’sinin bir denenme ve tabii olma aracı de¤il, kendisi için iyi
olana karar verme ve bunu kullanma hakkı olarak sahiplenmiﬂtir.
Bugün, insanlı¤ın bugününü ve gelece¤ini ilgilendiren ve belirleyici olan demokrasi, devrim ve sosyalizm gibi toplumsal geliﬂmelerde, kadının kendi kemli¤i ve iradesiyle yeralması, egemenlerin hiç düﬂünmedikleri bir nokta. Çünkü
kadın bugüne kadar verilen mücadelelerde kendi kimlik ve iradesinin savaﬂımını ikincil durumda ela alıp asıl olan devrimci mücadelelere bunu atlayarak katılmıﬂtır. Yani egemenlerin bu noktada düﬂünmemeleri, bizim lehimize olsa dahi, kendi saflarımızda, kendimizinde farkında olmadı¤ı bir gerçektir.
Sonuç olarak, her alanda iki, üç, dört baskı altında olan kadının en büyük ve
acil olan sorunu, insanlı¤ın kurtuluﬂu eksenli mücadeleler içerisinde kendi irade ve kimli¤ini yaratıp bununla sarsılmaz bir güce dönüﬂmesi, kendisini ‹RADE
ve K‹ML‹K olarak atlamadan özgün örgütlülüklerini yaratarak, ancak kararlı ve
her zamankinden iki üç kat daha güçlü olarak devrimlerde ısrarlı olup gerekli
misyonunu oynayacaktır.
Dinlerde kadın itaatsiz ve günahkar olarak görülüp bin türlü aﬂa¤ılamanın
hedefi olurken sırf bir elma yedi ve yedirdi diye, sınıflı toplumlarda da egemenlerin, varlı¤ı ve yaﬂamı üzerinde her türlü kölelik ciritlerinin hedefi olan kadın,
ancak; devrimlerle kurtulacaktır. Bunun yoluda gene elma yemektir. Bugünkü elma ise kadın için, kendi irade ve kimli¤ini yaratmanın mücadelesini verece¤i
kendi ba¤ımsız ve özgün örgütlülüklerinin yaratılmasıdır. A. Demokratik Kadın
Hareketi ise böyle bir elma olma mücadelesindedir.
Bu elmayı hep birlikte yiyelim.

ADKH giriﬂimi Paris Komitesi’nin düzenledi¤i
y›lbaﬂ› etkinli¤i coﬂkulu bir ﬂekilde geçti
MERHABA DOSTLAR
Yeni bir y›la girerken, her geçen y›l›n
onemli tarihi an›lar› kal›r geride. 2005 y›l›da hepimiz aç›s›ndan tarihi olaylara taniklik etti. En sevdiklerimizi büyük yürek
ac›larlar›yla bizden kopar›p götürdu¤ü
gibi, adlar›n› verdi¤imiz yeni do¤an çocuklar›m›z›n ilk a¤lay›ﬂlar›ndaki sesle
gelen yeni yaﬂam sevinçleride taktirdi
bizlere, iﬂte böylesine kimi ac›, kimi tatl›,
an›lar ve olaylar yaﬂand› 2005 y›l› içerisinde.
Ama biliyoruz, ister bireysel ya da
toplumsal olarak yaﬂans›n ac›lar› güce,
hüzünleri sevinçlere, umutsuzlu¤u umuda dönüﬂtürecek güzel bir mujdedir, gelen her yeni y›l.
SEVG‹L‹ DOSTLAR,
Dünyada dün oldugu gibi bugün de
egemen sistemler bireyselli¤i her alanda topluma yaﬂatmaya çal›ﬂmaktad›rlar,
çünkü onlar aç›s›ndan bireysellik herﬂeydir. Toplumsallaﬂmay› de¤il, bireyselleﬂmeyi orgütlenmeyi de¤il, örgütsüzlü¤ü yani k›sacas› kollektif yaﬂamdan uzak

birer birey olmam›z› istiyorlar.
Bugün Avrupa'da yaﬂ›yor olmam›z bu
sorunu daha da can al›c› k›l›yor. Çevrenize bir bak›n bunu en bariz örnekleriyle
göreceksiniz. Bireyselli¤in ön plana ç›kt›¤› Avrupa'da bugün yapmam›z gereken
ﬂey insanlar›m›z›n kollektif yaﬂama katma yönünde çaba sarfetmektir. Her yapt›¤›m›z etkinlikte kollektif yaﬂama daha
s›k› sar›larak bu yaﬂam tarz›n› bir güce
dönüﬂtürmek olmal›d›r amac›m›z, ki ancak bu ﬂekilde geçen her y›lda yitirdi¤imiz en sevdiklerimizin an›lar›na ba¤l›
kalmak ve onlar›n ideallerini yaﬂama geçirmek .
Evet 2005 y›l› yaﬂad›¤›m›z ac› olaylara damgas›n› vuran bir y›l olmakla birlikte güzel ve bir o kadar da sevindirici geliﬂmelerede tan›kl›k etmiﬂtir . ADKH giriﬂimi Paris Komitesi olarak en sevindirici
geliﬂme ise bu örgütlenme içerisinde yer
al›ﬂ›m›z olmuﬂtur, bulundu¤umuz alanda
ikinci yapt›¤›m›z etkinlik ise yeni y›la giriﬂ etkilin¤i olmuﬂtur alan›m›zda yapt›¤›m›z ikinci etkinlik olsada kat›l›m isteni-

len düzeyde olmasada böylesine kollektif
yaﬂama seksen kiﬂiyi katmak bize bir
güç vermiﬂtir en az›ndan ileriye dönük
her alanda bu gücü büyüterek yaﬂama
katma noktas›nda bir umut ›ﬂ›¤› olmuﬂtur .
Yapt›¤›m›z etkinlik kat›l›mc›lar tarafindan memnuniyetle karﬂ›lanm›ﬂ ve kat›lan arkadaﬂlar kollektif bir ﬂekilde bu
etkinli¤i bizimle paylaﬂm›ﬂlard›r . Program y›lbaﬂ› mesajiyla aç›lm›ﬂt›r mesaj›n
içeriyi özet kollektif yaﬂama kat›lma noktas› ve ADKH giriﬂimi ile ilgili mesajlar verilmiﬂtir tombola çekiliﬂi, çeﬂitli hediyeler, müzik grubunun dinletisi, solo parçalar ve halaylarla sabah saat beﬂe kadar
bütün kat›l›mc›lar taraf›ndan coﬂkulu bir
ﬂekilde yeni y›l etkinli¤imiz sona ermiﬂtir. Dostlar 2006 y›l›n›n bireysellikten
uzak kollektif yaﬂama dönük ve bu yaﬂam tarz›n› hayat›n her alan›nda yapaca¤›m›z gelece¤e dönük bir y›l olmas› dile¤iyle .
ADKH G‹R‹ﬁ‹M‹ PAR‹S KOM‹TES‹

Willingen Alevi Kültür Derne¤inde ADHK-DKH tan›t›m toplant›s›
Demokratik kitle kurumlar›m›z›n, geniﬂ
kitlelere kendini tan›tma kapsam›nda ele ald›¤› tan›t›m faliyeti içinde, farkl› kurum ve
kuruluﬂlarla, dostane iliﬂkiler içinde tan›t›m
toplant›lar›n› sürdürürken; bunun bir ad›m›
olarak Willingen Alevi Kültür Derne¤inde
gerçekleﬂtirdi. Avrupa Demokratik Kad›n Hareketinin oluﬂmas›yla birlikte, özelikle Kad›n
kitlesi taraf›ndan daha yak›ndan tan›ma istemini gündeme getirmiﬂtir.
Bu isteme cevaben yap›lan tan›t›m toplant›s›, toplant›ya kat›lan dinleyici kitlenin,
genel ve güncel bir çok konuda soru sorarak ve görüﬂ bildirmeleriyle tart›ﬂma olumlu bir ﬂekilde geliﬂmiﬂtir. Görüﬂ ve sorulara
cevaben konuﬂan ADHK ve DKH temsilcileri,
kitlelerde yaﬂanan ve kendisini her alanda
hissettiren sorunlar›n kayna¤›nda, sistem
oldu¤una dikkat çekerek «sistemin mevcut
durumda sorunlara çözüm gücü olmakta bir
hayli zorland›¤›n›, sorunlar› çözüme kavuﬂturmad›¤› gibi, geliﬂen huzursuzluklar›n bir

tepkiye dönüﬂmemesi için, farkl› adreslere
havale etme tutumunu izlemektedir..» denildi. Avrupa’da da refah sürecinin sona erdi¤ini kendileri taraf›ndan itiraf edilmektir. Kitleler, hergün yeni sorun ve s›k›nt›larla karﬂ›laﬂmaktad›r. Toplumsal sorunlar›n her geçen gün büyümesiyle birlikte, bireyler ve aile düzeyinde çok daha a¤›r çeliﬂkilerin yaﬂanmas›n› gündeme getirmekted›r.
Avrupa’da yaﬂayan Türkiye/Kuzey-Kürdistanl› kitlelerin kültürel farkl›l›klardan
kaynakl› yaﬂad›klar› sorunlar›n oldu¤una
dikkat çekerek, «yeni jenerasyon avrupa kültürüne uyum sa¤lamada zorluk çekmezken,
birinci ve ikinci kuﬂakla bir çat›ﬂma içindedir. Son y›llarda kimi Avrupa devletleri entegrasyona daha çok h›z vermektedirler. Anlaﬂ›l›yorki, sistemlerde bir ç›kmaz içindedirler. Bundan dolay› kendilerini ›srarla empoze etmeyi denemektedirler. Bir yandan Avrupa kültürü, di¤er yandan geldi¤i ülkenin gelenek ve göreneklerini aynen uygulama anla-

y›ﬂ› içinde bulanan farkl›l›lklar do¤al olarak
çat›ﬂma halindedir. Sisteme entegre etmeye
çal›ﬂan tutum yaﬂam›n her alan›nda egemen
durumdad›r ve bir ﬂekilde kitlelerin yaﬂam›n›n her alan›na müdahale ediyor. Hangi
inançtan, hangi düﬂüncede olursan ol, örgütlü bir güce sahip de¤ilsen ve kendini kabul ettiremiyorsan, sistemin yozlaﬂt›r›c› kültürü vede yaﬂam al›ﬂkanl›klar›ndan pay›na
düﬂeni almaktan kurtulamazs›n» ﬂeklinde
ifade edildi.
Sonuçta; Demokratik Kitle Kurumlar›na
bu anlamda büyük sorumluluklar düﬂmektedir. Kitlelerin bu kurumlarda örgütlenerek
genel ve özgül sorunlar›na ortak çözüm
üretme çabas› içerisine bulunarak, yaﬂanan
sorunlar›n önüne geçebilme avantaj›n› yakalayabilirler. «Kitle Kurumlar›m›z hiçbir soruna kay›ts›z de¤ildir» diyen konuﬂmac›lar, kitlelerin, Demokratik Kitle Kurumlar›nda daha
aktif kat›lmaya ve güçlerini birleﬂtirme ça¤r›s› yaparak sonuçland›rd›lar.
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RÖPORTAJ
D. Gündem: Mevsimlerin ak›ﬂ›na verilmiﬂ yitik ve gelecek zaman ﬂiirleri diyorsun ve “bahar kokuyor yaram” diye
baﬂlam›ﬂs›n›z. Neden?
Fetih Koç: Bu evrende kazan›lm›ﬂ
bir zaman dilim mevsimi varm› bilemiyorum? Her ﬂey kay›p olmak ve kay›p etmek için. Her ﬂeyi do¤uﬂuyla bereber,
yok oluﬂunuda kendinden getiriyor. Dikkat ederseniz son zamanlarda ç›kan ﬂiirler genelikle kadercilik, hüzün, y›lg›nl›k
ve erotizm üzerine yaz›lan ﬂiirlerdir.
Bunlar içinde bulundu¤umuz bugünkü
toplumsal koﬂulun duygular›n› okﬂuyordur. Yani y›lg›nl›¤a y›lg›nl›k kat›yor. Buda devrimci durumun iniﬂli, ç›k›ﬂl› geçti¤i surecin etkisi büyük tabiki. ‹ﬂte tam
böyle bir süreçte bahar kokmal› yaralar
dedik. Y›lg›nl›k taﬂ›mayan, tam tersi canl› ve ajtatif ﬂiirlerle ç›kt›k ortaya, eksiklerimizi içinde taﬂ›makla beraber.
D. Gündem: “...Öyle delal dela durma/ k›ﬂ geçer/ bahar olur/ sen mavileﬂir gökyüzü olursun/ ben ay dede/ sonra buluta dönüﬂürüz/ ya¤mur olur ya¤ar›z/ toprak olur yeﬂeririz/ sen çiçek olur
açars›n/ ben seni koklar, okﬂar, öperim...” diye devam ediyor. Neyi vurgula-

Kültür Sanat
ﬁair Fethi Koç’un ilk ﬂiir kitap› olan “bahar kokuyor yaram”
üzerine konuﬂtuk ve düﬂüncesini ald›k.
mak istiyorsunuz?
Fetih Koç: ﬁöyle geriye dönüp bakt›¤›m›zda, son on y›l çok çatafatl› geçen
süreç görünüyor s›n›f mucadelesi aç›s›ndan. Yani it iziyle at izinin birbirine
kar›ﬂt›¤› y›llard›r. Bizde ﬂiirlerimizi tarafl› olarak ele al›yoruz. Yani her s›n›f
kendi dokusuna göre, kendi kültür sanat
ekoli yarat›r. Doksanl› y›llarda gerek
ulusal gerek devrimci hareketin ç›k›ﬂlar› ezilenler için bir ç›k›ﬂ süreci ve piskolojik bir moral üstünlü¤ü vard› kitlelerde. Kürt halk›n›n ulusal temelde baﬂkald›r›s› vard›. Doksanl› y›llar›n sonlar›na
do¤ru ise ulusal hareketin egemen s›n›flarla uzlaﬂmas›, komünist öncü ve devrimci hareketlerin politik t›kan›kl›¤› kitlerlerde bir moral çöküntüsü yaratt›.
Burda ﬂu vurgulan›yor; öyle y›lg›n, öyle
karamsarl›¤a düﬂme. Bu suskunluk geçicidir. Ki öyle oldu, öncünün sürece müdahlesi tarihi bir süreçtir. Ama önemli
olan her alanda, her dalda bunu kitlelere götürüp kavrata bilmektir. Bizde bunu ﬂiirsel duygularla vermeye çal›ﬂ›yoruz. Yani bir türkünün melodisi, bir ﬂiirin m›sras›, bir ressam›n f›rças›n›n etkileyici s›rr›n›n t›ls›m› moral olma aç›s›ndan da çok önemlidir. Bizde s›n›fsal do-

kumuza göre kitlelere bunu sanat›n ﬂiir
diliyle aktarmaya çal›ﬂ›yoruz.
D. Gündem: Ah Welat ﬂiiri de hüzün
ve isyan› birlikte iﬂlemiﬂsiniz?
Fetih Koç: Ah Welat bir halk›n, yani
Kürt halk›n›n özlemlerini, istemlerini dile getiriyor. Daha do¤rusu bir halk›n
kendi topraklar›nda mülteci durumda
olmas›na olan isyan›n› ve a¤›tlar›n›n motiflerini iﬂliyor.
D. Gündem: Sizi ﬂiir yazmaya iten
etken nedir, o duyguyu nas›l yakal›ya biliyorsunuz?
Fetih Koç: ﬁiir yazmak, resim yapmak, türkü söylemek için, yani halktan
al›p halka geri vermek için bin bir çeﬂit
etken var do¤up büyüdü¤ümüz topraklarda. Bu sadece bizim için geçerli bir
etken de¤ildir tabiki, herkes içindir. Her
bölgenin kendi kültürel dokusuna görede halk isyanlar› vard›r haks›zl›¤a karﬂ›.
Egede Çak›rc›lar›, Kara denizde Hekimo¤lu, Bolu beylerine karﬂ› Dadalo¤ullar›, Çukurovada ince Mehmetleri, daha
içlere bakt›¤›m›zda Pir Sultan›, Trakya’ya uzand›¤›m›zda da ﬁeh Bedretinleri
görmekteyiz. Ki bugün hale bunlar halk

ROSA’dan BERNA’ya VARDIK VARIZ
VAR OLACA⁄IZ!

Rosa Lüxsemburg’un Alman Burjuvazisinin “Berlin’de düzen hüküm sürüyor” sözleriyle devrimi ezdikleri iddias›na verdi¤i cevap 87 y›l sonra hala güncelli¤ini koruyor. Evlerde, sokaklarda, ﬂehirlerde ve ülkelerde ﬂiddetle, kanla, zulumle düzenin hüküm sürdü¤ünü ilan edenlere karﬂ› yürekten ve coﬂkuyla hayk›r›yoruz: VARDIK VARIZ VAR OLACA⁄IZ!
Demokratik Kad›n Hareketi Almanya özelinde ilk kez pankart›yla, mütevazi ama coﬂkulu kortejiyle 15 Ocak LiebnechtLüxemburg anma eylemine kat›ld›. Say›ca çok kalabal›k olmayan kortejimiz coﬂkusu ve sloganlar›yla, Almanca-Türkçe konuﬂmalar›yla yürüyüﬂün en renkli gruplar› aras›ndayd›.
Berlinde “Rosa’dan Berna’ya Bu Kavga Bitmedi Devam Ediyor”, “‹syan Eden Kad›n Devrim Dogurur” “Emperyalizme, Faﬂizm, Erkek ﬁovenizmine HAYIR! Yaﬂas›n DKH” sloganlar› hem
Almanca hem Türkçe olarak at›ld›. Berlin’de olmak biz kad›n-

17'LER
Yaﬂamın yo¤unlaﬂmıﬂ emekler bütünü ve tuzlu terin ördü¤ü bir sürü imreniﬂ...kısacası 17'ler imlemesiyle tarihe
mimlenen bir destanın kızıl kor hattında
duygulara ve öfkelere döﬂenmiﬂ mayınlara basarak yürür bir çocuk!..
Bir yazım serüveni kalemimi koﬂturacakken tarihin hercai çuvalına düﬂmeden, binbir hikayeden süzmeden ne gö¤ü
yaran sahanlara yaraﬂır bir yolculuk
tanımı ne de hükmünü bulmuﬂ olayların
kula¤ını çınlatır insan.Yazan yazmak üzere bilincini ve yure¤ini piﬂirmekdeyken
17'ler topra¤ın çürüten, eriten ve kemiklerden ibaret bir insafla iﬂini tamamlayan eylemine yedirmekde bedenlerini...
Akdeniz kıyılarında karﬂılamak da¤ı
ölümleri mavisinde denizin çarmıha gerilmekdir biraz...Çakıltaﬂlarının ıﬂıyan ve
her dalgada ﬂımaran aydınlı¤ında yolumu ararken ruhumu kuﬂatan gelgitlerin
tınısına yaslarım baﬂımı hepden...Güneﬂin tanıklı¤ında tutuﬂan yaﬂamlar yeni
do¤umlar ile takaslanmadımı hayat rihter ölçe¤iyle sınırsız bir depremin fay

lar için devrim ve sosyalizm mücadelesinin önderlerini anman›n yan›s›ra komünist bir kad›n önder olan Rosa Lüxemburg’la
bütünleﬂme aç›s›ndan ayr›ca anlaml›yd›. Çünkü Rosa teorik
üretimleri, eleﬂtirel destekçi kiﬂiligi, sol literatüre katk›lar›n›n
yan›nda hayat› boyunca kad›nl›¤›ndan taviz vermeyen ba¤›ms›z kad›n devrimci duruﬂuyla örnektir. At›ld›¤› hücrede can çekiﬂen bir hayvan›n ac›na a¤layacak kadar duygusal, hayat›n
zorluklar› karﬂ›s›nda “Hayat herﬂeye ra¤men devam ediyor,
onu gülümseyerek, yi¤itçe yaﬂamal›y›z” sözleriyle özetledi¤i gibi kararl›d›r.
15 Ocak'ta çiceklerimizi b›rakmak için an›t›n baﬂ›na geldi¤imizde Onun lahitin oldu. Çünkü binlerce çicek örtmüﬂtü üstünü.

hattına çadır kurar. Artık bu bir intihar
nöbetidir ve ihtimallerle yetinen öykülere
mutavazi birer kahraman olunur sadece...Belkide bu yüzden içimde hep bir cenaze arabası hızlan, do¤uma hazırlanan
bir kadını hasteneye taﬂır...
Hadi çıranı yak ana; ne Ali u¤runa nede Muhammet aﬂkına. Öyle semavi bir
çılgınlık ve ortodoksça bir yakarıﬂ istemem. Dinden imandan uzak bir gemici
feneri kadar mütavazi, ister pencere dibine gecekondumuzda ister kayabaﬂına
köyümüzde,17 alev tanesi hani nar gülüﬂlü bir kızıllıkla gö¤ersin yeter. ‹ﬂte yitip
giden yıldızların kesikleriyle kanayan kalbime Kürdistanın esmer ezgilerinden
damıtılmıﬂ kınalar yakıﬂım bundan...
17 iskin* gölgesi arda çubu¤u gibi ve
bilen bilir kunkoru* ve dibine mesken eylemiﬂ 17 mantar hikayesini!!! güle 17'sinde nasırlasmıﬂ elleriyle dokunurken 17
nazlı gelincik tanesine,17 yıl yolunu gözledi sevdi¤inin...halbuki sevmek akıl iﬂi
de¤ildi! Aﬂk abartılmıﬂ bir buzda¤ının güneﬂe meydan okuyan eriyi¤iydi ve güle 17
feryatla sökup attı bu yanılsamanın karakuru peçesini...Çünkü der güle; yaﬂamın
çok yönlö sırlarını çözmek üzere
akıttı¤ımız bunca kan nehri bunca ömür
örgüsü deli-divane bir felsefi açmaz de-

içerisinde canl›l›¤›n›, varl›¤›n› korumaktalar. ﬁairlerimiz, ozanlar›m›z hale bunlar› iﬂlemektedir. ﬁöyle birde yak›n tarihimize dönüp bakarsak; yine yaﬂad›¤›m›z co¤rafya baﬂtan baﬂa isyanlarla dolu. Bu isyanlarda kendi dönemsel etkenleriyele ç›kard›¤› isimler vard›r. Yani Naz›mlar, Ahmet Arifler, Y. Güneyleri, ‹brahimleri ortaya ç›karm›ﬂt›r. K›sacas› insan› sanata, edibiyata iten etken bizde
çoktur.
Ve birde her ﬂairin içerisinde mutlaka do¤up yaﬂad›¤› topraklar›n küçükte
olsa bir etkisi, bir motifi olmas› gerekir.
Ki devrimci yan› ortaya ç›ks›n ve kitleler
okuyabilsin.
Birde Anadolunun o zengin kültürüne motife olursa insan; kendini tam anlam›yla bir duygu deryas›nda bulur.
D. Gündem: Do¤du¤unuz topraklardan uzak durup ﬂiir yazmak nas›l bir özlem?
Fetih Koç: Sadece susarak özlüyorum. Sonra demli bir çayla beraber bu
özlemimi de duygular›ma yüklüyorum.
Yük a¤›r oluncada hafifletmek için kalemimin arac›l›¤›yla deftere nak›ﬂ nak›ﬂ
iﬂliyorum. Bende susarak özlemimi böy-

le dile getriyorum.
D. Gündem: Bundan sonraki sanatsal çal›ﬂmalar›n›z nelerdir?
Fetih Koç: Sanat hayat›m›n vaz geçilmez bir özlemim art›k. Yani onsuz ben
veya bizi düﬂünemiyorum. Bu günlük yaﬂam›mda öyle. Bu sadece ﬂiir'le s›n›rl›
de¤il. Sinamadan tutal›m resim sergisine kadar tutkuyla takip ediyorum. Günlük yaﬂam›m böyle ﬂekilenince daha çok
araﬂt›rma ve incelemeye yönümü geliﬂtirdi. Buda beni yaﬂam›mda duygu anaforas›nda yüzdürüyor adeta.
Bundan sonraki çal›ﬂmalar›m planl›

SONSUZ NEFES
K›z›l bayrakta ne güzel yak›ﬂ›r,
eli silah tutmayan,
küçük ayakl› , dev ad›ml› siper yüreklere.
Sesin yank›lan›yor yoldaﬂ,
etraf› ﬂeytanlarla çevrilmiﬂ da¤lar›nda.
Nas›ld›n o vakit,
ceylan gözlerin,
ormanda kaplan tuza¤›na düﬂen,
ceylan gibi ürperen yüre¤in.
Çölde ayak izin var yoldaﬂ,
gönüllerde and›m›z,
elimizde bayra¤›m›z.
Penceremden doru¤a bakt›¤›mda:
akﬂam olmuﬂ, ﬂimﬂekler çak›yor,
yarasalar karanl›kda dans ediyor...
senin yaﬂad›¤›n yerde ise:
güneﬂ do¤muﬂ, sabah olmuﬂ,
bayra¤›m›z dalgalan›yor, kuﬂlar ag›t yak›yormuﬂ...
Ba¤›ms›z bir kuﬂun kanad›ndaki tüy,
özgürce dalgalanmak için ç›rp›nan umutlar,
denize iniﬂ yapan mart›lar›n yemi olmayaca¤›z yoldaﬂ.
Sizler birer yürekle savaﬂ›p,
bin yürekle ço¤al›p,
milyonlarca yürekle bütünleﬂtiniz.

¤il...
Yasak gülüﬂlerle korunmuﬂ sevme
zamanları ça¤lara çadır kurmuﬂ bir delinin suretinde tutuﬂur! Hangi a¤ılı vakit
bize göz koyanda zamansızlı¤a kodlanmıﬂ bir iﬂtahla yekindik pusuya düﬂülesi yerlerden...Yakın olmak içindi yola
çıkma gerekçesinde saklı kalan öz! Evet
insana ve kendimize attı¤ımız onca kusurlu ve erozyanik farkdan sonra yeniden insanlı¤ımıza ve kendimize yakın olmak adına çıkınsız, çırılçıplak ce çıkılası
da¤ları aﬂanda, az önce söndürülmüﬂ
odun ateﬂinin kokusunda saklı ﬂifrelerin
çözülesi taze düﬂünsel eme¤ini tetiklemeden olmaz de¤il mi!!!
‹nsan ulaﬂamadı¤ı doruklara bakıpda a¤larsa bir mezar taﬂı olgun bir kedere tabela olur sadece! Sınırlarıma sı¤mayan korkulara muhtacım belkide! Ancak
genetik ﬂifreleri çözülmüﬂ korkulardan
damıtaca¤ız belkide en yerinde direnmeleri...Ya da kasaba dedikodularına konu
olmuﬂ bir korka¤ın telif hakları alınmıﬂ
ruhundan a¤ırmalı ne varsa! Ama umutların gül kokulu serinli¤inden söz etmekde bir hafif u¤ultu! Kızıl gelincik dansında
keﬂfedilmiﬂ onca incelik nasılda pazarlanmakda kaba düﬂ mezarlı¤ına!!!
Mekanik kahkahalarla i¤diﬂ edilmiﬂ

bir çerçefede gidiyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde "ﬂilan çocuklar›" adl›
ikinci ﬂiir eserim ç›kacak. Buna pareler
olarak bir roman çal›ﬂmam var. Roman
Yunanistan’daki mültecilerin yaﬂam›n›
anlat›yor. Daha do¤rusu Lavrion kamp›n› romana taﬂ›yorum.
D. Gündem: Çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar diliyoruz.
Fetih Koç: D. Gündem emekçilerine
sevgilerim sunuyor, çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar diliyorum.
Demokratik Gündem / Yunanistan

‹stenilen dünyan›n anahtar›,
halk›n karanl›klar›,
el feneriyle olsa bile açacak mücadelelerindedir.
Siz vuruldu¤unuz gün,
güneﬂ bile hissetmedi¤i s›cakl›¤›n› hissetti o gün.
Kar›ncalar›n yapt›¤› sarayda,
17 yürek can veriyor, s›k›lan bin parmakl›,
ac› biber k›vam›ndaki bombalarla.
Gözler seni görmek,
kalemler tarihe ad›n› yazmak,
Maoizim yolunda can veren 17 yürekleri:
gökyüzü dünyaya, y›ld›zlara,
sizin yi¤itli¤inizi, insanl›¤›n›z› anlat›yormuﬂ
17 gülü görüpte utans›nlar diye.
Ömür bir sigara de¤ilki çeke çeke bitsin,
yürek bir de¤ilki seni unutsun,
emperyalizmin uﬂaklar› tek de¤ilki utans›n,
Munzur da¤›n›n üç gülünü çalm›ﬂlar,
bir kuﬂunu vurmuﬂlar,
17'sini koparm›ﬂlar, soluncaya dek kurutmuﬂlar.
Devrim yolu bitmez!!!
yolumuzun rehberleri ölmez !!!
mesalemiz sönmez !!!
halk yenilmez!!!
Eylem Aybars

ve kahramanlarım zihnimde bir panayır
coﬂkunlu¤unda dalgalanmakda görüldü¤ü üzre...
‹çimde ukde kaldı duramadım! Sizi
okaliptus yapraklarına iﬂledi¤im kızıl
mürekkep kokusundan aﬂırıp tarih öncesi bir zamana gönderdim! sonra ceylan
derilerine konu olan bir yazım serüveninde arkeologları ﬂaﬂırtan bir destanla
taﬂındınız bu yana...Öyle ki vahﬂi tetikleri
kırbaçlayan bilge manifestonuza kiﬂneyen mermerlerin coﬂkusunu dökdüm
durdum...
Zaman aﬂımına u¤ramıﬂ bir isyan neye yarar! Ölçüsüz ve uyaksız bir
sayıklanıﬂla dokundum kendime. Sonra
kıyıya vurmuﬂ yunusları toplayıp cebime
koydum usulca! Piyasa de¤eri olmayan
intiharlar satarım böylece. Bir çöl tasarçocuk kalplerinden onarılmıﬂ bir devrim larım en yeﬂil yerine akılsızlı¤ın, Güleç
fikri yaratmalıyım kendime, yoksa ﬂa- bir vahayla süslerim oyunlarımı...yersiz
faksız uyanıﬂlar ufuksuz ölüﬂlere çevri- ve çocuksuz oyuncakların gözyaﬂlarına
kurarım denizleri...sakin bir savaﬂla
lir...
Suçüstü bir vaka bu! Yanılma ve eksilme payı yok bilesin! Ömrümün kuzeyinde ço¤alan bir isyan belirtisini sulayan ezgilerin notalarına sürdüm munzur
suyunu. Kekliklerin ötü¤ü kekik kokanda,
yoldaﬂ kanıyla seviﬂmiﬂ toprakların
ba¤rında döllenen yeﬂil do¤uﬂlardan nefes alıp hayata döndüm kaçkere! ıslak
yangınlardan kavruk küller eledim saçlarına hayatın..
Uçurum aﬂklari ceylan solu¤unda yekinir hayata. Gizil düﬂlerin sı¤ındı¤ı derin
bir limandan ibaret bu yarlarda saklı güzellikleri ekerek umutlarına yaﬂarlar! Firari bir öpücükle ödüllendirilmiﬂ yar yana¤ı gibi pembe bir utançla kazılır zamana herﬂey...Oralarda çılgın bir ö¤reti tüm
felsefeleri dize getirmiﬂ nasılda gö¤e kanat geren bir savunu oldu¤unu dillendirir rüzgara...Kızılderililer ve Aborijinleri
davet eyledim da¤larına Dersim'in. Partizan'ın savaﬂ gerekçesindeki benzerlikle
buluﬂturdum bu tarihsel isyanın öznelerini. Kızılderili dansını Karaçorla* bezeyip
aborijin yaratıcılı¤ında resme döktüm
ma¤aralarında alibo¤azın...Kurgularım

barıﬂırım bir an! gürültülü bir barıﬂla yol
açarım savaﬂlara.....
Çı¤lık atanda onlar savruk bir küfürle tekmeledim hayatı!!! Doktor en az üç
hafta alçıda kalacak aya¤ıma reçete yazarkan ülkenin reçetesini yazanlar Mercanda kahpe bir taarruzla ya¤malandı...Sırası gelen bu güzergahda
çıkınsız bir yolculukla göçmekde ﬂehitler
diyarına...Ama sıradıﬂı bir ölüm buketiydi
17'ler. Neyseki hala Cafer'in çelik ıﬂıltısı
gülüﬂüne özenen tayfalar var gemide!
Neyseki Aydın'ın ateﬂden ibaret direncini
çalan prometheusları var hayatın...
Ve biz henüz öldürmedik 17'leri.......
‹skin; dersimin vahﬂi do¤asında yetiﬂen eksimsi bir
bitki. Kunkor; genelde köylülerce toplanıp kurutulduktan
sonra kıﬂın hayvanlara verilen iri ve yeﬂil bir bitki. Karaçor; Dersim folklorunun simgesel oyunu.

Montpellierden Serhat
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Gençlik

AVRUPA DEMOKRAT‹K GENÇL‹K HAREKETI (ADGH)
14. KURULTAYI BAﬁARI ‹LE SONUÇLANDI!
Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi (ADGH) 14. Kurultay› 25-26 ﬁubat
tarihlerinde Almanya’n›n Stuttgart
kentinde baﬂar› ile sonuçland›. Kurultay›m›z çat› örgütümüz ADHK Genel Konsey üyesi BERNA ÜNSAL ﬂahs›nda 17 devrimci komünist ve tüm
devrim ﬂehitleri için bir dakikal›k
sayg› duruﬂu ile baﬂlad›. Ard›ndan
ADGH’dan bir arkadaﬂ›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla birlikte, kürsüye ADGH kurucu üyeleri aras›nda yer alan bir arkadaﬂ› davet etti. Konuﬂmas›nda
ADGH’nin 16 y›ll›k mücadele tarihine
de¤inen arkadaﬂ, tüm sald›r› ve tasfiyecili¤e ra¤men gençlik örgütümüzü bugünlere taﬂ›man›n oldukça
önemli oldu¤una vurgu yaparak, bu
gelene¤in ›srarla sürdürülmesi gerekti¤inin önemine de¤indi.
Divan seçimi ve delege tespitinin
ard›ndan ADGH 13. komisyonun kongreye sundu¤u siyasi taslak yaz›s›
okunup tart›ﬂ›ld›. Yeni dünya düzeninin insan ve do¤a üzerindeki tahribatlar› üzerinde canl› tart›ﬂmalar›n
oldu¤u gündem maddesi, alt bölgelerin sundu¤u siyasi raporlarla zenginleﬂtirilerek, gençlik örgütümüzün
önünü açacak perspektifler sunuldu.
Yeni dünya düzeninin Gençlik üzerindeki akademik, politik ve kültürel
tahribatlar›n›n ancak daha güçlü bir
anti-emperyalist mücadelenin örülmesiyle aﬂ›lab›lece¤inin vurgusunu
yapan konuﬂmac›lar, 14. Kurultay›m›z›n bunun için önemli bir f›rsat oldu¤una de¤indiler.
Kurultay›m›za davetli olarak kat›lan DGH Türkiye-Kuzey Kürdistan’dan
bir yoldaﬂ bir konuﬂma yaparak, Türkiye DGH'nin ADGH’dan güç ald›¤›n›,
ideolojik olarak ayn› kalp at›ﬂlar›m›z›n att›¤›n›, yanl›z co¤rafik konumlamadan kaynakl› taktik politikalar›n
de¤iﬂti¤ini söyledi. Geliﬂen Emperyalist sald›r›lara karﬂ› ancak bir birimize kenetlenerek aﬂabilece¤imizin
vurgusunu yapan davetli, iç birli¤imizin korunmas› ve karﬂ›l›kl› dayan›ﬂﬂman›n güçlendirilmesi gerekti¤inin
önemine de¤indi.

Ö Y K Ü
B‹R HAVAALANI ÖYKÜSÜ
Haftalard›r bekledi¤imiz o kara gün gelmiﬂti. Kara dedim ya, asl›nda o günün bir rengi yoktu. Renksiz, kokusuz, tats›z bir gündü.
So¤uktu. Sadece kuzeyin dondurucu so¤u¤uyla tan›mlanabilirdi belki o gün.
Asl›nda herhangi bir güne baﬂlar gibi baﬂlam›ﬂt›k güne. Haz›rland›k, kahvalt› k›sm›n› kapatm›ﬂlard›. Günlerdir bu güne haz›rl›yordum
kendimi. Hayat yeni bir s›navdan geçiriyordu
ve ben bu s›nav› aferinle geçecek, art›k ac›lar›n›n daha da olgunlaﬂt›rd›¤› biri olarak devam edecektim yaﬂam serüvenime. Olmad›. Ne
zamad›r faaliyete geçmiﬂ savunma mekanizmam devre d›ﬂ› kal›yordu. Ac› kald›ramayaca¤›m kadar büyük olunca ruhum mekan› terk
eder, geriye oyuncusu oldu¤um bir tiyatro
sahnesi b›rak›rd›. Gerçekle ba¤›m kopard› bir
süre. Sonra ruhum ac›ya yenik düﬂer, ac› sahneyi da¤›t›r, beni kolumdan tuttu¤u gibi gerçekli¤e götürürdü. ‹ﬂte o zaman a¤layabilirdim...
Kalk›p bir çay daha ald›m. Kimbilir ne zaman sonra tekrar ayn› demlikten çay içecektik. En çok çay içerken sohbet eder, gözlerimizden yaﬂlar gelinceye kadar gülerdik. Birlikte
geçirdi¤imiz onca zaman sonra ortak bir espri
anlay›ﬂ› geliﬂtirmiﬂtik. Gülmek bizi yeniler, ruhumuzu tazelerdi. Karﬂ› koltukta oturur, gözlerin ›ﬂ›dayarak konuﬂurdun. Hareketlerini, bir
odadan di¤erine geçiﬂini büyük bir dikkatle izledim. Hiç bir ayr›nt›y› kaç›rmad›m. Gözlerim
seni resmetmek, kaydetmek, arﬂivleyip haf›zam›n en iﬂlek noktas›na kald›rmak istiyordu.
Sense serinkanl› bir tutum içinde a¤›r hareket
ediyor, evinle, eﬂyalar›nla uzun bir müddet
için vedalaﬂ›yordun. Bavullara yard›mc› olmak
üzere kardeﬂim geldi. Son kontroller yap›ld›;
nufüs cüzdan›, pasaport, bilet.. Evden ç›kt›k.
Uzaklaﬂ›rken dönüp bakt›m. Uzun bir zaman sensiz yaﬂayacakt›m orda. Ev ﬂimdiden
gözümde yabanc›laﬂm›ﬂ, anlam›ndan çok ﬂeyler yitirmiﬂti. Beni görünce sende bakt›n. Yine
konuﬂmadan anlaﬂm›ﬂ, hissetmiﬂtik akl›m›zdan geçenleri. Sahi neydi bu asr›n s›rr›? Hiç

y›pratmam›ﬂt›k birbirimizi. Vicdan›m›z› hiç rafa kald›rmad›k. Karﬂ›s›ndakinden sürekli alan,
ona bir gün miladi geçecek bir tüketim mal›
gibi bakan ve son kullan›m tarihini bekleyenlerden de¤ildik. Genetik bir dorun vard› bizde.
Haf›zam›z iyi iﬂliyor, birlikte yaﬂan›lan ac›lar›
sevinçleri de kolay unutmuyorduk. Bireyselleﬂememiﬂ bireylerin çokça entelektüalize etti¤i
sözüm ona özgür aﬂklardan de¤ildi bizimkisi.
Birlikte seneler geçirmek üzmüyordu bizi, aksine hayat›m›za birer arma¤anlard›. Emek denilen olguyu belki ilk önce annelerimizden
sonra siyasetimizden ö¤renmiﬂtik. Ayn› ülkenin farkl› co¤rafyalar›nda büyümüﬂ, kaderlerimiz Avrupa'n›n bir kentinde bulunmuﬂtu.
Farkl› co¤rafyalar›ndayd›k ya, yine de ayn› türkülerle büyümüﬂ, ayn› kitaplar› okumuﬂ, birbirimizden bihaber ortak ac›lar ve sevinçler
paylaﬂm›ﬂt›k. Ben ‹stanbul'un kalabal›k bir varoﬂ semtinin tozlu sokaklar›nda seksek oynay›p, ip atlayarak geçirmiﬂtim çocuklu¤umu;
sense Dersim'in heybetli co¤rafyas›nda k›zak
kayarak, bahçeleri dolaﬂarak, kedilerle, köpeklerle, keçilerle.. daha mutlu ve özgür bir
çocuk olarak.
Seninle nas›l tan›ﬂt›¤›m›z konusunda farkl› tarihlerimiz vard›; farkl› zamanlarda birbirimizin fark›na varm›ﬂt›k. Farkl› zaman dilimlerinde karﬂ›laﬂsakta, bu tan›ﬂ›kl›k k›sa bir zamanda derin duygulara dönüﬂmüﬂtü. Konuyla
ilgili ortak tarihimiz bir dernek masas›nda çay›n eﬂlik etti¤i derin sohbetlerden biriydi. Sessiz, sakin tav›rlar›n, insana güven veren bir
halin vard›. Farkl›yd›n. Herkesin birbirine belki de do¤al olarak benzemeye baﬂlad›¤› bu k›st›r›lm›ﬂl›kta, bu daralm›ﬂl›kta, sen farkl›yd›n.
En çok gözlerindi farkl› olan, ›ﬂ›ldayan gözlerin..
Bilirsin - hatta en iyi sen bilirsin - ruhum
çok k›r›lgand›r.
Duyarl›l›klar›m benim hapishanemdir. Ay›
karﬂ›s›nda korumas›z, saydam bir ruhum vard›r. Bazen hiç haketmeyen insanlar bile duyarl›l›klar›ma konu olur, k›r›lgan bedenimi sarsmaya yeterlerdi. ‹ﬂte böyle zamanlarda tap›na¤›md›m sen benim. Beni dünyan›n tüm kötülüklerine karﬂ› koruyan tanr›md›n. Yaﬂad›¤›m›z bu gurbette, memleketimdin. ﬁimdi gidiyordun ve benim gurbetim as›l ﬂimdi baﬂl›yordu..
Çok k›zard›n da bana, akl›mla dilim aras›n-

Avrupa’n›n birçok ülkesinden gelen delegeler, ADGH’nin bir y›ll›k faaliyet raporunu canl› bir ﬂekilde tart›ﬂd›lar. Kurultay›m›zda tüzük de¤isikli¤ine gidilerek co¤rafik nedenlerden dolay›, DGH’nin art›k AVRUPA DEMOKRAT‹K GENÇL‹K HAREKET‹ (ADGH)
olarak adland›r›lmas›na ve ambleminin de¤iﬂtirilmesinin yap›lan tart›ﬂmalarla oy birli¤i ile karar alt›na ald›lar.
Kurultay›m›z›n en canl› bölümleri
ise kurultay›m›za gelen, misafir konuﬂmac›lar ve mesajlard›. NKP(M)’
den bir yoldaﬂ›n kürsüden Nepal'deki son geliﬂmeleri anlat›p, yeni bir
dünyan›n ancak emperyalizme karﬂ›
halk savaﬂlar›yla gelece¤inin vurgusunu yaparak herkesi Nepal devrimiyle dayan›ﬂmaya ca¤›rd›. Ayr›ca
ADHK, ADHF, ve YDG temsilcileri konuﬂmalar›yla, DKH-G, DHDH ve ‹ranl› 8
Mart kad›n örgütü birer mesaj göndererek kurultay›m›z› selamlad›klar›n› bildirdiler.
Yeni yönetim organlar›n›n seçilmesiyle ard›ndan, dilek ve temenniler bölümünde, coﬂkulu ve duygusal
anlar yaﬂand›. Hemen tüm konuﬂmac›lar ölümsüz17 lere de¤inerek onlar›n açt›¤› ç›¤›rda kararl›ca yürüyeceklerinin üzerinde durdular. Son
olarak Türkiye-Kuzey Kürdistan’dan
DGH’li yoldaﬂ›n konuﬂmas›yla birlik
mücadele zafer -Yaﬂas›n DGH sloganlar›yla kurultay›m›z büyük coﬂku ve
baﬂar› ile sonland›r›ld›.
Haydi gençler emperyalist sald›r›lara, talana, sömürgecili¤e, ayr›mc›l›¤a ve ›rkc›l›¤a karﬂ›, 14. Kurultay›m›z›n s›cakl›¤›, coﬂkusu, ve ölümsüz
17’lerin kararl›l›¤› ve cüretiyle yar›nlar› kazanmak için ADGH saflar›nda
birleﬂelim, yar›nlar› kazanal›m.

B‹RL‹K MÜCADELE ZAFER
YAﬁASIN ADHK-ADGH
AVRUPA DEMOKRAT‹K GENÇL‹K
HAREKET‹-MERKEZ‹ KOM‹SYONU
27 ﬁUBAT 2006

daki yolun bu kadar k›sa oluﬂuna, öfkemi ço¤u
zaman dizginliyemeyiﬂime.. Hiç karﬂ›l›k bulmad›¤› halde büyük bir tutkuyla yürüttü¤üm tart›ﬂmalar›m› üzgün gözlerle izledin. Gözlerin
“büyü” derdi. “Büyü çocuk”, ya da ö¤ren büyüklerin oyunlarini; ki oyunlar›n›n kurallar›
vard›r. “Benim uyumsuzlu¤um bir sen de buldu kendini.
Sadece sende olumlu bir karﬂ›l›¤› oldu.
Benziyorduk birbirimize. Sen de içinde ki çocukla yaﬂard›n. Seninkisi biraz daha usluydu
yanl›zca, biraz daha yol yordam bilendi. Gidiyordun.. Ayr›lmam›za on beﬂ dakika kalm›ﬂt›.
Sana sar›lmak, kollar›n›n aras›nda kaybolmak, yokolmak istiyordum. Zeytin karas› gözlerinde derin bi ac› vard›, en az benim gözlerimde ki kadar derin..
Havaalan›.. Oldum olas› sevmedim havaalanlar›n›, so¤uk, ruhsuz yerler. Kontrol noktalar›, bavul aç, bavul kapa.. Görevli memurun
yüzümü tarar gibi bak›ﬂ› sinirime dokundu
hep. Buna bir de uçak korkum eklenince geriye pek bir sempatikli¤i kalm›yordu. ﬁimdi bir
de ayr›l›¤›m›za tan›kl›k ediﬂi, havaalanlar›n›
sonsuza dek sevimsiz yerler olarak mahkum
kal›yordu asl›nda buradakiler. Genelde mutlu
olaylara sahne oluyorlard›. ‹nsanlar›n yüzlerinde memlekete, tatile gitmenin sevinci okunuyor, tatl› bir telaﬂ ordan oraya koﬂuﬂturuyorlard›. Bazense bu havaalan› bizim ki gibi
mülteci ac›lar›na sahne oluyor, yüzü de¤iﬂiyor,
hüzün oluyordu. Memlekete gitmek güzeldi ya,
böyle bu ﬂartlara de¤il..
Bir cam ay›rd› bizi. Art›k sen elimin ulaﬂamayaca¤›, aya¤›m›n basmaya izni olmad›¤›
bölgeye geçmiﬂtin. Hüzünlü havaalan› hikayelerine bizim hikayemizde eklenmiﬂti. Bir an bir
yeﬂilçam filminde hissettim kendimi. Bebe¤inden ayr›lmak zorunda olan fakir bir anneydim
sanki.. Ayr›ld›k. Göremedi¤im bir uçak al›p götürdü seni uzaklara. Tap›na¤›m yoktu art›k. A¤lad›¤›mda s›¤›naca¤›m kollar›n yoktu. Bu ac›ysa kalbimi çiziyordu..
ﬁimdi ne zaman havaalan›na yolum düﬂse,
ayn› ac› yüre¤ime gelir, oturur...
YILDIZ GÜL / Hamburg
(Bu öykü Demokratik Gençlik Hareketi
Festivali’nde ikincilik alan öyküdür.)

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü;
KURTULUﬁ ‹SYANININ MEﬁALES‹

Danimarka’n›n
Kopenhag
kentinde bir araya gelen 2. Enternasyonale ba¤l› kad›nlar Almanya, Sosyal Demokat Partisi liderlerinden Clara Zetkin’in önerisi
üzerine 8 Mart’› Dünya Emekçi Kad›nlar Günü olarak ilan ederler.
Çünkü 8 Mart kapitalist toplumda kad›n›n kad›n olmas›ndan dolay› yaﬂad›g› a¤›r çal›ﬂma koﬂullar›n› protesto edererek, eﬂit iﬂe
eﬂit ücret, on saatlik çal›ﬂma günü ve seçme ve seçilme hakk› talepleriyle, s›n›f mücadelesi tarihin de mekçi kad›n›n milad› olmuﬂtur. En demokratik, insani
haklar› bile, kapitalizmden söküp
almak için 8 Mart 1857’de Amer›ka’n›n New York kentinde 40 bin
dokuma iﬂçisi kad›n kitlesel bir
mitingle greve gitmiﬂ, egemenlerin sald›r›lar›na maruz kalarak
129 kad›n emekçi vahﬂice katledilmiﬂtir. Yaﬂanan bu olay emekçi
kad›n›n kurtuluﬂ mücadelesinde
bir ç›¤›r açm›ﬂ, kapitalist toplumun ise korkulu rüyas› haline
gelmiﬂtir.
1910 y›l›ndan beri geleneksel
olarak bir araya gelen kad›nlar,
kad›n olmalar›ndan dolay› tüm
özgün sorunlar›na karﬂ› özgün
bir mücadele örgütlemenin, ﬂiar›yla insandan yana olan tarihte
önsaflarda yerlerini ald›lar. Em-

peryalist- kapitalist sistemin koruyucu unsurlar›ndan BM örgütü
emekçi kad›n›n örgütlü varl›¤›ndan tedirginli¤e kap›larak, her ne
kadar “Evrensel Bar›ﬂ” için “8
Mart Dünya Kad›nlar Günü” nü
ilan etsede, as›l amaçlad›¤› 8
Mart’›n içini boﬂalt›p, yoz burjuva
erkek egemen kütürün yede¤ine
düﬂürmektir. ‹nsanl›¤›n yegane
tarihi olan s›n›f mücadelesi tarihinin yap›taﬂlar›ndan olan 8
Mart’›, “medeniyetler çat›ﬂmas›”
nitelendirmeleriyle sorunun özünün geri kalm›ﬂ 3.dünya ülkelerinden geldi¤ini söyleyerek, banaz burjuva erkek kütürünü kutsamaktad›rlar.
Kad›n vucudununda dahil herﬂeyin para ile al›n›p sat›lmas›n›n
“meﬂru” oldu¤u Emperyalist-kapitalist sistemin özel mülkiyet yasalar›n›n “do¤all›¤›”, kad›n›n ikinci cins olarak görüp s›n›flara bölen s›n›fl› toplumlar›n varl›k nedenlerini ortadan kald›rmad›¤›n
taktirde, kad›n›n kurtuluﬂunun
imkans›zl›¤›n› gören devrimci kad›n önderler (Clara Zetkin, Rosa
Luxemburg, Ciang Cing, v.b) demokratik, sosyalist devrimlerde
belirleyici rol oynayarak, emekçi
kad›n›n tavr›n› belirlemektedirler.
‘Kad›n Olmadan Devrim Olmaz! Devrim Olmadan Kad›n Kurtulmaz!’ realitesini bu anlam›yla
ölümsüz k›lan, zincirlerinden kurtulmuﬂ kad›n›n dinamikleri (Zilan, ‹dil, Barbara, Berna), hiç ﬂüphesiz ki insanl›k tarihine ›ﬂ›k tutan birer mesalelerimizdi.
Yeni insan mücadelesinde k›sa bir süre önce yerini alan Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi,
kad›n›n ekonomik, politik, kültü-

rel, sosyal ve yaﬂamsal dönüﬂüm
sürecini, eskiye karﬂ› gerçekleﬂtirece¤i cebellayla, kad›n›n Özgürleﬂmesinin engellenemez ve ertelenemez, anti-faﬂist anti-emperyalist bir örgüttür. Avrupa'da yaﬂayan Türkiye K.Kürdistanl› kad›nlar›n gerek etkileri alt›nda ald›¤› gerici feodal kültüre gerekse
egemen burjuva erkek anlay›ﬂ›na
karﬂ› modern ama halkç› kültürün bayra¤› olan Demokratik
Halk Devrimi bayra¤›n› sebatla
taﬂ›maya aday olan ADKH'nin Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi olarak tüm olanaklar›m›z› seferber etmeli, köhnemiﬂ sistemin
karﬂ›s›nda güçlü eylemlikler düzenlemeliyiz.
• KAHROLSUN EMPREYAL‹STKAP‹TALIST S‹STEM VE HER
TÜRDEN GER‹C‹L‹K!
• YAﬁASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇ‹
KADINLAR GÜNÜ:
• YAﬁASIN AVRUPA DEMOKRAT‹K
KADIN HAREKET‹
• YAﬁASIN AVRUPA DEMOKRAT‹K
GENÇL‹K HAREKET‹
Avrupa Demokratik Gençlik
Hareketi -Merkezi komisyonu
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Feda Ruhu
Ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›nda, halk savaﬂlar›nda, çat›ﬂmalarda, yak›nlar›,
çocuklar›, yoldaﬂlar› ve giderek ulusu ve halk› için gözünü k›rpmadan ölümün
üstüne yürüyen, en katlan›lmas› olanaks›z zulme katlanan, kendisini onlar için
feda eden kad›n gerçekli¤iyle sürekli karﬂ›laﬂ›yoruz. Fazla uza¤a gitmeye gerek
yok. Ülkemiz yak›n devrim tarihinde; bedenini yoldaﬂ›na siper ederek can veren
S›rma Boyo¤lu, Yel Da¤› destan›n›n kad›n kahraman›, ölürken yaral› yoldaﬂlar›na
hizmet eden Barbara Anna Kistler, bedeninde devrimci Kürt ulusu için
görülmemiﬂ çiçekler açt›ran Zeynep K›nac›, kendi vücudunu Newrozlaﬂt›ran
Ronahi, Beriwan, Serh›ldan’lar, ölüm oruçlar›nda “önce ben” diyen Ayçe ‹dil
Erkmen, Yeter Güzel’ler, gerilla savaﬂ›nda ablukalarda savunmada kal›p gerilla
birli¤inin güvenli ç›k›ﬂ› için can›n› feda eden onlarca kad›n halk savaﬂç›s›, gerilla
bölgelerinde her türlü zulüm ve iﬂkence karﬂ›s›nda tek bir s›r vermeyen isimsiz
kad›n kahramanlar, devrimci savaﬂç›lar, anneler, bac›lar, sevdal›lar…
Çat›ﬂmalarda öne at›lan, mermilere, coplara, bombalara karﬂ› kendisini
di¤erlerine siper eden kad›nlar…
Kad›n›n adanm›ﬂl›¤› ve feda ruhunun, kad›nda bireyci, bencil “ego”nun yok
denecek kadar zay›f olmas›n›n kuﬂkusuz tarihsel, sosyal aç›klamalar› var. Bu,
kad›n›n gerçe¤idir. Kad›n, anne olarak çocuklar›na, eﬂe, bac›, evlat olarak
ailesine, giderek kendisine dayanan, kendisi üzerinden varl›k bulan ulusuna
adan›yor. Kendini feda ruhuyla varediyor. Kad›n›n fedakarl›¤›nda s›n›rs›z,
karﬂ›l›ks›z, ç›kars›z bir adanma vard›r. Kad›n kendini sunar, kendini katar ve
bunu yaparken h›rs, iktidar beklentisi, ç›kar dürtüsü duymaz. Kad›na binlerce
y›ld›r hep kendisini sunmas›, adamas› ö¤retilmiﬂtir ve bu kad›nda
nesnelleﬂmiﬂtir. Kad›n hiçbir zaman kendini bireyci, bencil bir iktidar h›rs›yla
tan›mlamam›ﬂt›r. ‹nand›¤›, bütünleﬂti¤ine kendini karﬂ›l›ks›z sunmuﬂtur. Egemen
ve gerici s›n›flar kad›nda varettikleri bu ﬂekillenmeyi hep kad›n›n aleyhine
kullanageldiler ve suiistimal ettiler. Buna karﬂ›l›k bilimsel ve tarihsel olarak
kad›n›n ç›kar›yla, özgürlük ve kurtuluﬂ davas›yla örtüﬂen bir davaya adanma;
baﬂka deyiﬂle kad›n›n feda ruhunu ve kendini sunmas›n›, adanm›ﬂl›¤›n› bilinçli bir
duruﬂla bütünleﬂtirerek gerçekleﬂtirmesi, ortaya hakl› bir davaya tam bir ba¤l›l›k
ve adanmay›, yani kelimenin gerçek anlam›yla bilinçli bir stratejik duruﬂu,
muazzam bir ideolojik berrakl›¤›, sa¤laml›¤› ç›kar›yor.
Kad›n›n feda ruhu ve adanm›ﬂl›¤›, proletaryan›n bilimsel ideolojisiyle, Maoizmle
yo¤ruldu¤unda, ortaya eﬂsiz, k›r›lmaz, bükülmez, çelik gibi sa¤lam bir ideolojik
duruﬂ ç›k›yor.
(S›n›f Teorisi, Say›:3)

Demokratische Frauen Bewegung
“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü. Bugünü bize
kimse arma¤an etmedi.. 8 Mart emekçi kadınların
direniﬂiyle yaratıldı. ﬁan Olsun 8 Marta ve 8 Mart’ı
yaratanlara!” sözleriyle kendilerin anlattılar.
Ve biz
Omuz vererek
Uçsuz bucaksız göksel köprülere
Kaldıraçlar ve halatlarla indirece¤iz
O mutlu cenneti yeryüzüne

Aç çocu¤unu sütsüz memesiyle avutan anaların sesi
Bombaların harabeye çevirdi¤i evinin önünde cansız
yavrusuna sarılmıﬂ anaların sesi
ﬁiddet ve gelenek tehditiyle kısılmıﬂ susturulmuﬂ
kadınların sesi
Birleﬂti¤inde yeni bir düzen için
harekete geçti¤inde
bunca kederle bunalmıﬂ, al kanlara
bulanmıﬂ yeryüzü cennete dönüﬂecek.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi alanda güncele ve kadına iliﬂkin yaﬂanan sorunlarını eylemde birlik, ajitasyon ve propagandada özgürlük
anlayıﬂıyla dile getirdiler. ABD ve ‹ngiliz emperyalizminin Irakta sürdürdü¤ü politikaları Almanca ve Türkçe olarak dile getiren Kadın hareketi giriﬂimcileri Emperyalist savaﬂa, tecavüz ve kadına yönelik ﬂiddete hayır diyoruz, diyerek “Gegen Vergewaltigung Und
Patriachat Nein Heisst Nein” pankartını taﬂıdılar. Keza Avrupada yaﬂanan agenda 2010 sosyal paketinin yol açtı¤ı
sosyal yıkımı, dünyada kadına yönelik ﬂiddet, zorla evlen-

dirme, recm ve kırbaç yasaları, fuhuﬂ sektörü ile bedenini satmak zorunda kalan kadınların u¤radıkları uygulamaları istatistiklerle anlattılar. Yürüyüﬂ güzergahının Kölnün en merkezi yerlerinden biri olması yürüyüﬂ kortejinin ilgiyle izlenmesini sa¤ladı. ADKH giriﬂiminin
pankartları ilgi gördü.

