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GÜZEL B‹R DÜNYA ‹Ç‹N
“Bu dünyan›n sonu ne olacak?” sorusu halk aras›nda hep aktüel-

dir. Bu soru ile hem yaflamdaki zorluklara at›fta bulunulurken; ayn› za-
manda da, içinde yaflan›lan koflullar›n ironik olarak sorgulanmas› ve ve-
ya çözüm bekleyen, çözümü dayatan çeliflkilerin, çat›flmalar›n yo¤unlu-
¤una dikkat çekilir. Bu soru veya benzeri sorular, dünyan›n her köflesin-
de flu s›ralar s›kça soruluyor. Kimi, savafllar›n yaratt›¤› k›y›m ve y›k›mla-
r›n; kimi, açl›k, susuzluk ve sa¤l›k hizmetlerinin (özellikle Afrika k›tas›n-
da) 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-emper-
yalist 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.
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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 derinlik-
lerinde, 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 zemin-
deki yans›y›fl flekliyle ilintilidir. Nev-
roz'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› yürütü-
len bir baflkald›r› hareketinin mutlu so-
nunu ifade eden bir günü simgelemekte-
dir. ‹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 girifle-

cekti. 

Dolay›s›yla, Newroz bugün Kürdis-

tan, 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 aflama-

s›n› teflkil eden savafllar da vard›r. Bun-

lar bugün Nepal, Hindistan, Peru ve Tür-

kiye Kuzey Kürdistan da yürütülmekte-

dir. Bu mücadeleler ideolojik donan›m-

lar›n› demirci Kawa'n›n insanl›k tarihine

mal olmufl o flanl› direnifllerinden al-

maktad›r.

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.

ÖZGÜRLÜ⁄ÜN SÖNMEYEN ATEfi‹,NEWROZNEWROZ
Yoldafllar›m›z›n flehit düfltü¤ünün haberinin al›nmas›yla birlikte, Duis-

burg 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, dü-

flünce, an›lar›n› yazd›lar. Dergimizin bu say›s›nda ANI DEFTER‹’ne yaz›lan an›-

lar›n son bölümünü yay›nl›yoruz. 
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16. KONGREYE DO⁄RU

ADHK 16. Kongresi

16. Kongremizi örgütlerken, dünden
bugüne ve bugünden yarına, üzerinde ge-
liflim gösterdi¤imiz zeminin mirası üze-
rinden dönemin taktik yönelimini irdele-
menin ve de gerçeklefltirmenin planla-
ması sorumlulu¤u içinde olarak, döneme
denk gelen somut verileri belli bir plan
dahilinde ele alarak uygulamaya tabi tut-
ma çabası olacaktır.

Kongremizin ele alınıfl biçimi bu yıl
geçmifl yıllardan bir flekilde farklılık ar-
zedecektir. Ama on yılları bulan varlık ge-
rekçesini daha iyi irdelemeyi hedefler-
ken, kitlelerin yo¤un katılımı, görüfl ve fi-
kirlerini ifade etmeleri, bir flekilde kendi
kurumlarında do¤rudan söz ve yetki
hakkını kullancak farklılı¤a sahip ola-
caktır.

Bu neden gereklidir? Bilindi¤i üzere
2005 Eylül ayında yürutlü¤ümüz bir kam-
panya vardı. Bu kampanyanın siyasal slo-
ganı flu flekildeydi. „Eme¤in özgürleflmesi
ve halkların ba¤ımsızlı¤ı için, Emperyaliz-
me ve Emperyalist blok AB Hayır!“ Emper-
yalizme hayır! tavrımız varlık sebebimiz
olmufltur. Hayır demek bir tavırdır ama
içi dolduralmadıkça soyut bir tavır ola-
rak kalacaktır.

Yeryüzünün her noktasına hükmeden
bir sistem gerçekli¤i ile karflı karflıyayız.
Bilenler, farkında olanlar bunu irdeleme
ve ifade etme bilgi yetene¤ine sahip olan-
lardır. Dahası, daha iyi irdeleyenler, bilgi-
yi atefl hattına sürerek, bir yeninin ya-
ratılması mücadelesinde ısrar ediyorlar.

Geliflmeleri, olay ve olguları  zaman

ve mekan bakımdan ele alırken kimi du-
rumlarda çok daha rahat anlaflılır olu-
yorlar. Ama, kimi koflullarda gerçe¤in or-
taya çıkarılması yo¤un emek ve u¤rafl
gerektiriyor, sabır gerektiriyor.

Anti-Emperalist mücadele Asya, Afri-
ka ve Latin Amerika kıtasında, her geçen
gün daha güçlü biçimler almaktadır. Yer
yer sosyal kurtulufl mücadeleleri kapıları
aralar duruma ulaflmıfltır. Kimi alanlar-
da, ise reformist talepli tarzda bu tepki
geliflmektedir. Her daim Emperyalizmin

varlı¤ı karflı gücünü yaratıyor. Bazen az
tepkili bazen zayıf bir hal alsada, kapita-
lizmin ortaya çıktı¤ı günden bu yana mu-
halif gücünü kendi elleriyle yaratarak
mücadeleyi aralıksız devam ettirmifltir.

Anti-Emperyalist mücadele geliflerek
güçlenecektir! Kapitalizmin befli¤i duru-
munda olan Batı Avrupa ülkeleri, düne
kadar kızgın sınıf çeliflkilerinin ya-
flandı¤ı, mücadelelerin keskin boyutlar-
da seyretti¤i kıta durumundaydı. Bu çe-
liflki ve hareketlili¤in bugün geri kalmıfl,

sömürge, yarı-sömürge, ve yarı feodal ül-
kelerde büyüyerek geliflti¤ine tanık olu-
yoruz. Bu durum kendili¤inden bur du-
rum de¤ildir. Egemen sermaye düzeni-
nin, sömürüye dayalı olarak yaflam bul-
ma gerçekli¤i, kaçırılmaz olarak, berabe-
rinde, birden fazla çeliflkinin ya-
ratılmasına vesile oldu/olacaktır. Tabi-
atıyla bu çeliflkilerin içinde öne çıkan ve
en belir¤in olani sinif çeliflkisidir. Yani
ezen ve ezilen, sömüren ve de sömürü-

Avrupa Demokratik kadın Hareketi
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü
Almanya'nın Köln flehrinde bir yürü-
yüflle kutladı. AT‹K Yeni Kadın (NRW) ve
8 Mart Örgütü’nün de bölgesel katılı-
mı ile birlikte organize edilen yürüyüfl-
te Coraj kadın örgütü de destek sun-
du. Bunun yanı sıra Avrupa Demokra-
tik Gençlik Hareketide coflkulu slogan-
larıyla katılımda bulundular.

5 aydır giriflim komitesi olarak fa-

aliyetlerini sürdüren Avrupa Demok-
ratik  Kadın Hareketi Giriflimi  renkli
korteji ve coflkusuyla kendilerini ka-
dın tarzlarıyla anlattılar. Kadının dili-
ni, tarzını, yüre¤ini, bilincini ve eylemi-
ni özgürlük kavgasına katmak için; 6
renkten ve 6 dilden Avrupa Demokra-
tik Kadın Hareketi yazan  bayrakların
yanı sıra Almanca ve Türkçe pankart-
larıyla ve coflkuyla 8 Mart’ı kutladılar.

Demokratische
Frauen  Bewegung
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Almanya'da duruma geçmeden önce belli bafll›klarla  dünyadaki
duruma de¤inmek  istiyoruz

Dünyadaki geliflmeler içinde, emperyalizm ile ezilen halklar ars›ndaki müca-
dele 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›la-
r› yeniden alevlenmifltir. Ortado¤uda parmakla gösterilen Filistin’de e¤rilen çu-
buk tersine dönmüfl; yeni intifadalar gündeme gelmifltir. Öte yandan; Ortado¤u-
nun direnme çizgisi Irak'a kaym›fl, Irak'daki ulusal direnifl, Amerikan emperya-
lizmini ç›kmaza sokmufltur. Öyle ki; ABD emperzalizmi  Irak'ta içine düfltü¤ü bu
batakl›ktan ç›kamaz duruma gelmifltir. Göstermelik olarak kurulan Irak hüküme-
ti, ABD'nin imdad›na yetiflememifl,  yeni sald›r›larla amerikan emperyalizmi gün-
begün darbeler  almaya devam etmektedir.  

Sömürge ve yar› sömürge ülkelerde hakl› savafllar t›rman›p geliflirken, emper-
yalist 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 dinci-
radikal 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 ya-
salar 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 merkezilefl-
mesi 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› üzerin-
den art› de¤er sa¤layan emperyalist blok ve Avrupa Birli¤i,  ezilen halklar› ili¤ine ka-
dar 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 görülmüfl-
tür ki; demokrasi ve özgürlükler yerine ezilen uluslara bir kat daha sömürü ve bas-
k› götürülmüfltür. Etnik ve bölgesel  savafllar körüklenerek, mazlum halklar birbiri-
ne 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.  Al-
man devleti 2. dünya savafl›nda ald›¤› yenilgi sonucu, ekonomik ve siyasal alanda uy-
gulad›¤›  dünyaya hakim olma ve yay›lmac› politikas›n› ad›m ad›m de¤ifltirerek, em-
peryalist yay›lmac› emellerini iflgaller vas›tas›yla gerçeklefltirmeye bafllam›fl, ekono-
mik rakabette askeri yöntemlere baflvurmufltur. Almanya, 2. dünya savafl› sonras›
izledi¤i siyasi-ekonomik yay›lmac› politikas›n› geniflleterek, askeri olarak da yay›l-
mac›l›¤› uygulamaya sokmufltur. Pazarlar›n yeniden bölüflülmesi kavgas›nda Alman-
ya, 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 politika-
lara 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 gö-
rebilmekteler. Alman devleti emekçilerin ekonomik haklar›na sald›rm›fl, yasalar ka-
pitalist 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 ger-
çe¤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 güç-
leri 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 gerekçe-
siyle 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¤i-
fliklikler, bu sözde güvenlik paketlerinin içerisinde yer alan   hak gasplar›ndan sa-
dece 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 birbiri-
lerinin  kirli çamafl›rlar›n› k›smen kitlelerin önüne dökmek durumunda kald›lar. Bu-
na ra¤men, seçimler  hakim s›n›flar›n istedi¤i do¤rultuda sonuçland›.   Büyük koa-
lisyan, 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-

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu'nun
28. Kongresine sunulan siyasi taslak yaz›s›

Girifl
Demokratik haklar›n kazan›lmas› ve korunmas› mücadelesine küçüm-

senmeyecek 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›nda-
ki devrimci hareketler ve ezilen halklara azg›nca sald›r›ld›¤›, yalan ve de-
mogojik uydurmalarla halka karfl› piskolojik y›ld›rma politikalar›n›n sür-
dürüldü¤ü, “s›n›f mucadelesinin bitti¤i; dinler ve mezhepler aras› mücade-
lenin bafllad›¤›” palavralar›n›n estirildi¤i bir döneme denk gelmesi aç›s›n-
dan 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; kit-
lelerin öneri ve elefltirilerini alarak, bunlar› merkezilefltirecektir. Bundan
dolay›; siyasal taslak kitleler içinde tart›fl›lmal›, kitlelerin elefltiri ve öneri-
leri mutlaka al›nmal›d›r.

re etmifltir. Hükümet program› bir kez daha gösterdi ki; asl›nda SPD ve CDU aras›n-
da 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 ekonmo-
mik 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 hüküme-
tin 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  uy-
gulamaya 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 tele-
fon  edilerek “bilgi alma” ad› alt›nda bu kifliler  piskolojik olarak terörize edilmekte-
dirler. 

Büyük tekeller,  yeni yasalar› kendilerine dayanak yaparak, sermayelerini eme-
¤in ucuz oldu¤u ülkelere kayd›rm›fl, Almanya'daki flirketlerini kapatm›fllard›r. Bu uy-
gulama 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 ta-
raftan 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
sald›r›lar da flunlar olacakt›r: 

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 hastahanele-

rinin 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,   hal-
k›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 gele-
cekte emekçi halklar, sa¤l›k hizmetlerinde k›skaç içine al›nacakt›r. Hükümetin
sa¤l›k ifl kolundaki uygulamalar›n› protesto eden  binlerce doktor, eylemlilikleri-
ne 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  günde-
me geldi¤inden söz etmifltik; iflte bu siyasi bask›lar›n devletçe ad› “antiterör yasa-
s›”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 istenmekte-
dir. Bu karar, Birleflmifl Milletlerce de onaylanm›fl, devrimci-demokratlara destek

veren  kurumlar ve yay›n organlar› terör listesine al›nm›fl, bu durum kapsaml› sal-
d›r›lar›n bahanesi say›lm›flt›r. 

Almanya'ya iltica baflvurusunda bulunarak, politik iltica hakk›n› elde etmifl olan-
lar veya alman vatandafll›¤›na geçmifl devrimcilerin  pasaportlar› geri al›nmak is-
tenmektedir. Bu uygulamalarla, devrimci hareketlerin sosyal taban›n› korkutup ge-
riletmek, böylece de kitle örgütlerinin sindirilmesi amac› güdülmektedir. Emekçile-
re 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›la-
ra 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›n-
dakilerin 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 uygula-
may› gündeme getirmifltir. Bu uygulamn›n radikal dinci kifliler için  düflünüldü¤ünün
belirtilmesi, sald›r›n›n vahfli özünü  de¤ifltirmeyecektir. Kendi eliyle yetifltirdi¤i din-
ci 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 son-
ra da sürdürecektir.  Siyasal alandaki sald›r›lar, bir yönüyle ekonomik gidiflatla ilin-
tilidir. 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›kar-
mal›y›z. Antiemperyalist bilinçle sorunlara karfl› tav›r almal›,  duyarl› olmal›, demok-
ratik 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 bilinmek-
tedir. 

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 örgüt-
lülü¤ümüzü esas alarak, devrimci-demokratik kitle örgütleriyle sald›r›lara karfl› bir-
leflmeliyiz. Kendi özgün durumumuzu göz önünde bulundurarak, Almanya'daki anti-
emperyalist mücadelenin esas bilefleni olan alman devrimcileriyle birlikte yürüme-
li, 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
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YEN‹ YIL MESAJI             
Tarihin yapraklar› ileriye dönerken, 2005 y›l›n yapra¤› evrimleflerek 2006’ya dö-

nüflmektedir. 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 muca-
delesinin 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 Ne-
pal ve Hindistan ülkelerinde boyutlanan halk savafllar› geliflimini korurken, dünya
halklar›n bafl düflman› olan ABD'nin arka bahçesinde Peru'da halk savafl›, Nikara-
gua, Bolivya, Kolimbiya v.b ülkelerde Ernesto Che çizgisi hareketler 2005'de yayg›n-
laflm›fl, 2006'da yeni boyutlar› alarak sürecektir. 

Üstdede vurgu yapt›¤›m›z gibi uzun süre kendisini savafl biçiminde emperyalist-
lere karfl› dayatan iki siyasal idoloji,  Amerikan k›tas›nda mevcutdur, bunlardan bi-
ri 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 çi-
gisi ›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 dire-
nifl Amerikan emperyalizmi ç›kmaz içine koymufl bu batakl›k içinde ç›kamaz duru-
ma 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 talep-
lerden kaynakli geliflen hareketler uzun süre devam etmemektedir. Amerikada ›rak
savafl›na son amerikan askerlerin geri dönmesini isteyen onbinlerce kifli belirli dö-
nemlerde seslerini dünya kaumuoyununa duyururken, avrupada ekonomik talepler
dogrultusunda iflçi hareketleri geliflmifltir. Bunlardan en radikal tutum ise fransa-
daki iflçiler sergilemifllerdir. Ayr›ca ekonomik sorunlar›n getirdi¤i yoksulaflma ve
Fransa devletin militarist tutumunda dolayi haftalarca geliflen göçmen gençlerin di-
renifli ise burada belirtmek gerekir.

Afrika k›tas›nda etnik savafllar  sürmektedir,angola ,sudan ve benzeri ülkelerin-
de geliflen etnik savafllarda emperyalist güçlerin  afrika ülkelerinde yeniden konum-
land›r›lmas› do¤rultusunda olmaktad›r, k›sm› geliflen ulusal kurtulufl hareketleri za-
y›f ve c›l›zd›r.

Yaflad›¤›m›z avrupa ülkelerinde ise  11 Eylül sald›r›s›yla emperyalistler ve Avru-
pa emperyalistleri kendi eleriyle yetifltirdikleri dinci radikal örgütleri bahane ede-
rek 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 in-
sanlar› 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 ya-
y›n kurumlar› kapat›lmaktad›r.   

Emperyalist küreseleflme sermayenin merkezileflerek dünya çap›nda büyük te-
keller elinde toplanmas›d›r.Afl›r› derecede merkezileflen sermaye kendi içindede ku-
tuplaflmay› getirmifl,Avrupa birli¤i de bu bloklaflman›n sonucu olarak ortaya ç›km›fl-
t›r. Dünya halklar›n› ezen sömüren onlar›n kanlar› üzerinde art› de¤er sa¤layan em-
peryalist blok ve  avrupa birli¤i  ezilen halklar› ili¤ine kadar sömürmektedir. Her ne
kadar demokrasinin ilk befle¤i  diyer ülkelere demokrasi ve özgürlükler götürece¤i-
ni 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. Öze-
likle 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 bi-
linçlerin 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 dev-
rimin 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, ge-
çici 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 mucadeleler-
de buluflma dile¤iyle.....

ADHK konseyi
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GÜZEL B‹R DÜNYA ‹Ç‹N
Kapitalist-emperyalist sistemin egemenlerince yönetilmekte olan dün-

yam›z›n çeflitli köflelerinde, bu yönetimden ve yönetim fleklinden  memnun
olmayan milyonlar, memnuniyetsizliklerini çeflitli flekillerde dile getirmek-
tedirler. Kimi, sistemi radikal yöntemlerle sorgulay›p de¤iflimi için müca-
dele ederken; kimi, sistemde iyilefltirmelerin sa¤lanmas› istemiyle giri-
flimlerde bulunmaktad›rlar. De¤iflim istemlerinin hakl›l›¤› üzerinde dur-
mayaca¤›z, çünkü bu, tart›flmas›z bir gerçekliktir. Ancak bu istemlerin
hangisinin hangi koflullarda ve nas›l gerçekleflebilece¤ini tart›flmak ve so-
nuca götürücü belirlemelerde bulunmak, ivedilik göstermektedir. Özellik-
le 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›yorsa-
n›z do¤ru de¤erlendirmelerde bulunamaz ve yaflanan çeliflkilerin çözümü-
ne 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 iflgaller-
le, aç›k ve gizli iflkencehanelerle, kendi uflaklar› olan faflist rejimler arac›-
l›¤›yla (ki bu rejimler; yaflamlar›n› emperyalistlerin deste¤iyle, ezilen halk-
lar›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 kursak-
lar›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¤i-
flimlerin esas›n›; burjuvazinin, geçmiflte iflçi s›n›f› ve emekçi halklar›n sos-
yalizm ve sosyal haklar için mücadele ile kazand›klar›n› gaspetmek için
yürüttü¤ü sald›r› oluflturmaktad›r. Bunda önemli baflar›lar elde etti¤ini bi-
liyoruz. 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 ülkele-
rinde yaflayan çeflitli uluslara mensup iflçi ve emekçileri birbirine düflman
etmek için planlar kuruyor. „Demokrasinin Temel Kurumlar›“ olarak dün-
ya halklar›na yans›t›lan Avrupa Birli¤i'nin çeflitli kurumlar›; Avrupa ser-
mayesinin ileri gelenlerinin neo-loberal politikaya uygun olarak her ülke-
de  sömürünün her türlü soysuzlu¤unu yapma koflullar›n› sa¤larken; top-
lumun temel güçleri olan iflçi s›n›f› ve emekçilere ise; kendi kar›nlar›n› do-
yurmak için kendi s›n›f kardeflini bo¤azlamas›n› dayatmaktad›r.

Bu ve benzeri geliflmelerin sonucudur ki; uzun bir sessizlik dönemin-
den 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 gi-
diflat›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, güçlendirilme-
si 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, direniflle-
riyle birbirlerine umut ve moral veren dünyan›n çeflitli kültürlerine ve
inançlar›na mensup halklar›n, birbirine yak›nl›k göstermelerini, dayan›fl-
ma içinde olmalar›n›, birbirlerinin hakl› mücadelelerine sempatiyle bak-
malar›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 ya-
rataca¤› dünya elbette güzel bir dünya olacakt›r. Güzel yüreklerin yanya-
na gelmesi için herkes görev bafl›na!

BAfi YAZI

Sevgili Arkadafllar;
Genel Konseyimiz beflinci (5) top-

lantısının yapıldı¤ı 24 Aralık 2005 tari-
hinde kongrelere iliflkin olarak gündem
tespit etti ve yaklaflan kongre tarihini
de¤erlendirerek, tarih ve gündemleri
netlefltirdi.

16. genel kurulumuzun örgütlenme-
si meselesi dördüncü toplantımızda
gündeme alınmıfl ve tartıflılmıfltı. Kurul-
tayın nasıl ele alınması gerekti¤i konu-
sunda, görüfl ve öneriler tartıflmaya su-
nuldu. Tartıflmalar sonucunda, geçen
dönem kongrelerden farklı olarak; bu
yıl yapılacak olan kongrenin hem nice-
lik ve hem de nitelik olarak ör¤ütlenme-
si 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; üze-
rinde yükseldi¤imiz ve de varlık gerek-
çemiz olan anti-emperyalist mücadele
çizgimizin, kendimizle birlikte de¤iflik
toplumsal dinamiklerden öneri, görüfl
ve katılımların sa¤lanmasıyla, bir yan-
dan kitlelerin demokratik hak ve özgür-
lüklerin kazanılması, ör¤ütlenmesinde
ciddi bir kitle ör¤ütü olma misyonu-
muzla 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-emper-
yalist mücadele çizgimizi böylece en ge-
nifl kitlelere ulafltırma ve onlardan ö¤-
renme sorumluluk ve bilinci içinde ha-
reket etmeyi hedeflemektedir.

Buna neden gerek duyuldu? Hangi
konular gündeme alınacak? Emperya-
lizm yer yüzü üzerinde yeniden bir pay-
laflım savaflı yürütmektedir. Yürüttü¤ü
bu paylaflım savaflını, de¤iflik taktik ve-
de kurumlarla yürütüyor. Kitleleri gün-
den güne ürküten yaflam standartları
ve kısıtlanan sosyal hakların gözle gö-
rülmesine karflın geliflen tepkileri bir
yana bırakırsak;  Emperyalizm kav-
rayıflında genel anlamda ciddi
tıkanıklıklar karflı karflıya oldu¤umuz
görülecektir.

‹flte burada sistemin çarklarının
nasıl döndü¤ü yada döndürüldü¤ünü
örnekleriyle birlikte deflifre etme vede
kitlelerin genel anlamda ele almaya
çalıfltı¤ımız konular bazında meseleleri
pratik tartıflma seyri içinde anlayacak
bir tarz vede aktarım biçimiyle ele
alınarak dahası kitleleri arafltırmaya
teflvik ederek bilgi hazinelerinin gelifl-
mesini sa¤lama sonucunda, ancak so-
runun anlaflılabilece¤i inancını
taflımaktayız. 

Bu gerçeklikten hareketle 16. Kon-
gremize say›n Prof. Fikret Baflkaya,
Araflt›rmac›-Yazarlar Temel Demirer,
Ömer Levento¤lu, Arif Bilgin ve Av. Ro-
land Meister ifltirak edecekler. Kongre
program›m›z yo¤un oldu¤u için, özellik-
le delege arkadafllar zaman›nda kon-
gre yerine ulaflmalar› zaruridir. Aksi
bir tutum, kongremizin gidiflat›n› ve ve-
rimini önemli ölçüde negatif etkileye-
cektir. Elinizde bulunan Kongre Dosya-
s›nda mevcut olan Belgeler:

1. Ça¤r›/Genelge
2. 15. Dönem Faaliyet Raporu
3. Program
4. Davetiye (Bu davetiye bölgeniz-

de tan›d›¤›n›z ayd›n, bas›n mensupla-
r›, kurum ve kurlufllara iletilmeleri ve
kongreye kat›lma istemleri halinde,
davetiyede mevcut olan iliflki adresi-
ne gönderilmeleri rica edilmelidir. Zi-
ra 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 dol-
durulup, iliflki adresine gönderilmeli-
dir.

6. Tüzük

Sevgili Arkadafllar,
Dikkat etti¤iniz gibi, kongre belgele-

rinin içinde y›llardan beri al›flt›¤›m›z
flekliyle bir “Siyasi Rapor” mevcut de¤il-
dir. Bunun sebeplerine de¤inmek isti-
yoruz. Bilindi¤i gibi, geçmifl kongreleri-
mizde yaz›lan siyasi raporlar, gerek
dünyada ve gereksede Türkiye-Kuzey-
Kürdistan’daki geliflmeleri içermekle
birlikte, ço¤u zaman sorunlar›n özüne
ayr›nt›lar›yla inememekteydi. Kuflkusuz
bunun sebepleri vard›. Zira iki günlük

bir zaman diliminde bütün meselelere

inememek kadar do¤al birfley olmasa

gerek. Bunu bilince ç›karan konseyimiz,

kongremizin esas konusunu belirleye-

rek, tart›flmalar› daha da yo¤unlaflt›r-

mak ve özellikle böylelikle kitlemizin si-

yasal seviyesini daha da yükseltmek

amaçl› olarak, kendi çal›flma alanlar›n-

da uzmanl›klar›n› kan›tlam›fl ayd›n ya-

zar ve araflt›rmac›larla bu sürece dahil

edip, farkl› bir yöntem izlemifl bulunu-

yor. Konular flimdiden bilinmekle birlik-

te, ayr›nt›l› çal›flmalar ve tart›flmalar

„Çal›flma Gruplar›“'nda oldu¤u gibi, ge-

nel oturumlarda da yap›lacak. Bunun

bir ilk oldu¤unu biliyoruz. Zira yenilik-

ler ve yeni aç›l›mlar bizlerin yabanc›s›

oldu¤u bir fley olmasa gerek. Kongre-

mizin baflar›l› geçmesi ilk etapta dele-

gelerimizin ve kat›l›mc› arkadafllar›n

kongre plan›na uygun hareket etmele-

riyle direkt ilintilidir. Dolays›yla, bu sü-

reci iyi kavramal›y›z. Ihtisaslaflmada

emin ad›mlarla ilerlemeyen bir kitle ör-

gütü, sürekli sorunlarla bo¤uflmak zo-

runda oldu¤unu tarih bize y›llard›r ka-

n›tl›yor. 

‹kincisi önemli bir mesele ise, çeflit-

li yerli ve yabanc› devrimci-demokrat

kurum ve kiflilerin kongremize sefer-

ber edilmesi meselesidir. Bu noktada

bir çok kurum gibi, ADHK’n›n da enter-

nasyonal iliflkileri pratikte çokta be-

nimsemedi¤ini maalesef kabul etmek

durumday›z. Bunun için bir aç›dan yeni

bir aç›l›m olan 16. Kongremizde bu du-

ruma dur demenin zaman› çoktan geldi

geçti. Bu meselede ciddi ad›mlar›n at›l-

mas›n› isitiyorsak, kongreye farkl› ku-

rum ve kiflilerin kat›lmalar›n› sa¤lamak

için, kongre dosyas›n›n içinde yeralan

davetiye, gerekirse farkl› dillere çevri-

lerek, sözkonusu kurum ve kiflilere en

k›sa zamnda ulaflt›r›lmal›d›r. Davetli ki-

fliler için yatacak yer konseyimiz tara-

f›ndan temin edilmifltir.

Kongremizin anti-emperyalist mü-

cadelede demokratik haklar mücadele-

sinde yeni bir kilometre tafl› oluflturma-

s› dileyle sizleri dostça kucakl›yoruz.

Avrupa Demokratik 

Haklar Konfederasyonu 

Genel Konsey / Mart, 2006

14 Nisan 2006 · Saat: 17.00 - 21.00
, Delege Baflvurular›
, Kongre Belgelerinin Teslimat› (Raporlar, Delege Kartlar› vs.)
, Oda dag›l›m›
, Teknik Meselerin çözümü

15 Nisan 2006
, Kongrenin Aç›l›fl›
, Delege Tespiti
, Divan Seçimi
, Çal›flma guruplar›n›n oluflturulmas›

Çal›flma Gruplar›n›n oturumlar›:
1) Prof. Firat Baflkaya

Avrupa Birli¤i D›fl Politikas› (Askeri, Siyasi, Ekonomik. vs.)
2) Temel Demirer

Avrupa Birli¤i ve genel olarak mülkiyet sisteminin özellefltirme politikalar›
3) Ömer Levento¤lu

Avrupa Birli¤i ve Tar›m politikas› (Köylülük sorunu, üretim sektöru vs.)
4) Arif Bilgin

Avrupa Birli¤i ve Irkç›l›k, Iç-faflistleflme, soyk›r›m politikalar›
5) Av. Roland Meister

Avrupa Birli¤i ve Yabanc›l›k meselesi, serbest dolafl›m hakk›, 
yabanc›lar yasalar›

6) ADHK
Avrupa Birli¤inde Gençlik ve Kad›n

ADHK 16. Kongresi Program›:

16 Nisan 2006
, Çal›flma guruplar›n›n raporlar›n›n sunulup tart›fl›lmas›
, Faaliyet Raporunun okunup tart›fl›lmas›
, Misafir kat›l›mc›lar›n konuflmalar›
, Mesajlar
, Sonuç bildirgeleri
, Yeni yönetim organlar›n›n seçimi

a) Genel Konsey
b) Denetim Kurulu
Dilek ve temenniler

Not: Kongre Program›n›n ayr›nt›lar› (Saat ve s›ralamas› baflvuru günü
14.04.2006‘te verilecek belegelerle birlikte sunulacakt›r)

len. Sömürünün oldu¤u yerde, demokra-
si, 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 gerçek-
likten yola çıkarak istikrar beklemek, re-
fah beklemek safça bir davranıfl ola-
caktır. Ne varki ; sömürenlerin bu gerçe-
¤i sürekli olarak de¤iflik yol ve yöntem-
lerle gizledikleri, örtbas ettiklerine flahit
oluyoruz.

Mücadelenin bugün, geri kalmıfl, sö-
mürge ülkelerde daha canlı sayır ediyor
olması, tam da Emperyalizmin sömürü
politikasıyla paralellik arzetmektedir. Bu
pazarlar üzerinden elde edilen kaynak-
larla, kendi iç muhalefetini susturmasını
dönemsel olarak baflardı.

Ancak ne varki ; Emperyalizmin en be-
lirleyici özelliklerinden olan „buhran“  iyi-
leflmez bir hastalık olarak her daim gün-
deme 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 tep-
kilerin artacak geliflmesi, kaçınılmaz ola-
caktır.

„Medeniyetler çatıflması“: Emperya-
list kriz çözüm yönteminde ideolojik bir

boflamaktır! Açıkça ifade etmek gerekir
ki ; sistemin en çok telafllandıran ekono-
mik ve siyasi bunalımdır. Bunun örnekle-
rini pratik anlamda birinci ve ikinci dün-
ya savafllarına yol açan temel sabepler-
dir. Dolayısıyla, tarihsel olarak yaflamak-
la yüz yüze kaldı¤ı olayların yeniden gün-
deme gelece¤ini bilindi¤i için, sorunun
özünü kamufle etme yönünde bir hareket
belirler.

Bunun yerine, yeni stratejiler, kurum-
sallaflmalar, çarpık gündemler, v.s. dev-
reye sokarkar.

„Medeniyetler çatıflması“ formülas-
yonu, ABD sermayesinin özellikle orta-do-
¤u zenginli¤ini elde etme ifltahının son
derece kabardı¤ı ve içerde yükselen
sıkıntıların giderilmesi pahasına, Afga-
nistan,  Büyük Ortado¤u Projesinin (BOB)
devreye sokulmaya çalıflıldı¤ı bir dönem-
de söyleniyor.

„Yeflil Kuflak“ projesi, „Medeniyetler
çatıflması“ projesine neden dönüfltürül-
dü veya buna neden olan tarihsel koflul-
ların neler oldu¤una iyi bakmak gereki-
yor. 1950'ler sonrasında ABD'nın Penta-
gon önderlikli ünlü « yeflil kuflak projesiy-
le orta-do¤uda bir çok devletin ve de isla-
mi hareketin oluflturulmasın bir fiil ör-
gütleyicisi durumundadır. Bu oluflumlar-
dan kimilerini süreç içinde tersine dö-
nünce, projenin adı de¤ifltirildi.

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

çimde organize ediyoruz. Yıllardır klasik-
leflen kongre biçimlerinin aksine, 16.
Kongremizde sorunların daha detayına
inerek, önümüzdeki dönem çalıflma-
larımıza yön vermek istiyoruz.  

„Eme¤in özgürleflmesi ve halkların
ba¤ımsızlı¤ı için, Emperyalizme ve Em-
peryalist blok AB Hayır!“ adı altında ger-
çekleflecek olan 16. Kongremizin ana ko-
nusunu AB-Türkiye Müzakereleri ve muh-
temel bir üyeli¤in Türkiye-Kuzey Kürdis-
tan için getirece¤i sonuçlar olacakt›r. Bu

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

16. KONGREYE DO⁄RU

ADHK 16. Kongresi Program›:

Kültür Program› (Müzik/Tiyatro)

ADHK 16. Kongresi’ne giderken; 
ADHK’nın tüm bileflenlerine ÇA⁄RIDIR!



4 Tatil Kamp›

ADHK bileflenlerine ve tüm dev-
rimci, 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 ya-
flam›n›n k›sa bir deneyimini yafla-
mak.

‹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 ola-
naks›zl›klardan dolay› tatil yapama-
yan 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›nda-
da ayn› yerde yapm›flt›k) Kamp yeri-
ne iliflkin daha genifl bilgi, www.in-
terpals.com adresinde bulabilirsiniz.

1) Bu y›lki tatil kamp›m›z; 15
Temmuz - 4 A¤ustos 2006 tarihleri-
ni kapsamaktad›r. Kamp›m›z›n süre-
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. 

ADHK Tatil Kamp›'na
kat›lal›m! 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› sürdürme-
ye, 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 in-
sanlar›n nas›l bir yaflamla karfl› karfl›ya geldiklerini, normalbir ailenin
bile oldukça kötü bir duruma düfltü¤ünü, yani normal bir yaflam müca-
delesini sonuna kadar zorlanmaktad›r. Buna ra¤men yinede sefalet bir
tablo içinde olduklar›n› görüyoruz. Günlük yaflam›n› sa¤layabilmek ama-
c›yla büyük kentlerde çöp art›klar›ndan yararlananlar› görüyoruz, yine
sokaklarda, köprü ve s›radan kapal› meskenlerde uyuyan çocuklar›nsa-
y›lar› her geçen gün artarak neredeyse yüzbinlere merdiven day›yor.Bir
lokma s›cak ekme¤e, bir tas çorbaya muhtaç olanlar.Türkiye Kuzey Kür-
distanda sak›ncal› görülüp ifle al›namayan üniversiteliler, çocu¤unu oku-
tamayan dar gelirli memurlar, iflçiler, köylüler çocu¤una bir bayraml›k
dahi alabilecek paras› olmayan gözü yafll› aileler, ve en kötü yerlerde ya-
flam›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 ya-
verleri haince katlediyorlar.

Bunca zulüm,sömürü, ac› ve göz yafl› varken. Bu emperyaizmin uflak-
lar›n› yataklar›nda rahat uyuyamayacallar. Çünkü; flehirleri bombalaya-
rak 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 ezilmesi-
ne 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 ko-
yarak 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.Em-
peryalizme 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 gizli-
dir.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  kurtu-
luflun tek kap›s› ve son umut AB. Olarak gösterip halklar›m›z› kand›rma-
ya 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¤ifl-
tirebilir. 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 yürüme-
ye yekinmeliyiz. O zaman gör bakal›m ne harikalar yarataca¤›z.

A.  CEMAL LAÇ‹N

Gör bakal›m ne
harikalar yarataca¤›z

Bu fiyat kampa kat›lan kiflinin
1., 2., ve 3. haftas› için geçerlidir. Bu
fiyat›n içinde; kamp yerinin ücreti,
yiyecek, içecek  ve toplu düzenlene-
cek gezilerin yol masraflar› bulun-
maktad›r. 

2) Tatil kamp›m›za ailece (say›ca
kalabal›k) kat›lanlar›n durumu dik-
kate al›nacak, indirim yap›lacak ve
makul bir fiyat belirlenecektir. Bu
durumda olanlar›n somut miktar
belirlenmesi kamp yerinde yap›la-
cakt›r. 

3) Tatil kamp›na kat›l›mda ula-
fl›m sorunu yafl›yan veya imkan› ol-

mayanlar için otobüs tutulmufltur.
Kifli bafl›na otobüs ücreti gidifl-dö-
nüfl 100 Euro. Otobüs 14 Temmuz
2006 Saat: 17.00 de Duisburg der-
ne¤inden kalkacak. Köln, Saarbrüc-
ken ve Metz üzerinden yol güzerga-
h›na devam edecek. Bu güzergah
üzerinde olanlar veya buralara gelen-
ler otobüs ile yolculuk yapabilecek.
Yol güzergah›; Duisburg, Köln,
Koblenz, Saarbrücken, Metz (Fran-
sa), Nancy, Dijon, Lyon, Valence,
Nimes, Montepellier, Beziers, Per-
pignan, Figeres (‹spanya), Vilada-
mat, Verges, Torroella de Montgri,
Pals, Platja de Pals, Camping Inter
Pals.

4) Kampa kat›lacaklar›n berabe-
rinde getirece¤i malzemeler; Çad›r,
fliflme yatak, battaniye, uyku tulumu
vb. Mutfak malzemesi olarak; b›çak,
tabak, çatal, bardak, küçük çay dem-
likleri vs. Yaz tatili için kifliye gerek-
li malzemeler; spor, plaj ve yüzme
malzemeleri. Ayr›ca, kitap, roman,
dergi,  buna benezer ihtiyaçlar.

Tatil Kamp›m›za kat›lacak arka-
dafllar›n, 30 Haziran 2006 tarihine
kadar, ADHK'ya ba¤l›, dernek/fede-
rasyon veya do¤rudan Genel Konse-
ye kendilerini bildirmelidirler.

ADHK Genel Konseyi / 
Merkezi Kamp Komitesi (fiubat 2006)

2005 y›l› kamp›ndan ve kamp yerinden görüntüler
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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, ruh-
larla insanlar aras›nda arac›l›k etti¤i
söylenen kimse’ olarak aç›klanan ve La-
tince ‘medium’dan al›nm›fl ‘medyum’ söz-
cü¤ünün ço¤ulu. Dolay›s›yla ‘medya’, eti-
motolojik anlam›yla ‘Ruh ötesi deneyle-
rinde, 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 pa-
rapsikolojik kavram› kullanma gereksini-
mi 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 tü-
münün, genelinin anlat›lmak istendi¤ini
anl›yoruz. Ama nedense bu sözcük ço¤u-
muzda “renkli, cicili bicili gazeteleri, spi-
kerleri zevzek radyolar›, magazin a¤›rl›k-
l› televizyon kanallar›n› ça¤r›flt›r›yor.” 

Ve de “90’l› y›llar medyan›n dünyaya
damgas›n› vurdu¤u y›llar olurken, top-
lum yaflam›ndaki etkileri artarak devam
ediyor.”  

“TELEV‹ZYON” DEY‹NCE (M‹?)!

“60 dakikal›k yay›na 68 dakikal›k rek-
lam” 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›lsa-
mas›) ile katleden televizyonun “Müthifl
bir magazin matemati¤i var: Haber takibi
yapan ajanslar›n verilerine göre, maga-
zin âleminde tafllar, oynamak ötesi, delir-
mifl! 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 ‘Pops-
tar ile y›ld›z› parlayanlar’ diye iki liste
yapm›fl Eyübo¤lu. Bak›yoruz, mesela Pe-
tek 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 e-
delim: “Bir Amerikan televizyon kanal›,
‘reyting tutturan’ her yar›flmac›n›n haya-
t› boyu lüks içinde yaflayaca¤› bir flov ha-
z›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 yerlefl-
tirilecekler ve 24 saat kameralarla izle-

Egemen medya hakk›nda
-elefltirel- an›msatmalar

TEMEL DEM‹RER

“Karanl›¤a bakt›¤›n zaman 
karanl›k da sana bakar.” 

necekler. Dünyayla ba¤lant›s› kesilecek
yar›flmac›lar›n ak›betine, program›n ya-
p›mc›lar› karar verecek. E¤er yar›flmac›,
seyirci taraf›ndan sevilir ve program›n
izlenme oran›na katk›da bulunursa, ay-
larca, y›llarca, hatta program bu kadar
sürerse, belki de hayat› boyunca tatil bel-
desinde bedava yaflayabilecek.

Fox TV’nin Alternatif Programlar Mü-
dürü Mike Darnell de, program›n amac›-
n›, ‘y›llarca sürecek gerçek bir pembe di-
zi 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 televiz-
yonlar›nca “Truman Show”a dönüfltürül-
dü¤ü gidiflatta; “Televizyonlarda k›sa za-
manda para sahibi olmak, silah sahibi ol-
mak, çok iyi giyinmek, lüks otomobiller
kullanmak, güzel kad›nlarla birlikte ol-
mak gibi modeller yer al›yor. Bu model
ise kültürel düzeyi düflük, ayn› odada bir-
kaç kiflinin yaflamak zorunda kald›¤› ka-
labal›k aile yap›s› olan, göç etmifl, yoksul-
luk s›n›r›nda, meslek sahibi olmayanla-
r›n gelece¤inde ideal oluflturuyor.

Tüketim ekonomisinin dizginlerini
elinde tutan televizyon dünyas›, yar›flma-
lar ile dizi filmlerin yard›m›yla popüler
kimlik oluflturuyor; bu durumdan en çok
çocuklar etkileniyor. Uzmanlara göre te-
levizyon dizilerinin ba¤›ml›s› haline ge-
lenlerin ço¤unlu¤unu, sorunlar›n› çöz-
mekte zorlanan kifliler oluflturuyor. 

Çocuklar›n popüler kimlik modelleri-
nin bafl›ndaysa pop flark›c›lar› ve mafya
liderleri geliyor. Dizilerin ba¤›ml›s› hali-
ne gelen kiflilerde içe kapanma, hayal
dünyas› içinde yaflama, sorunlar›n varl›-
¤›n› inkâr etme gibi problemler ortaya ç›-
k›yor. Bu kiflilerin zamanla çevreyle ileti-
flimi giderek kopuyor...” 

“Ege Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
ö¤retim üyesi Doç. Dr. Müge Elden’in rek-
lamlar›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 anne-
den 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 iz-
lerken çocuklar›n› denetlememeleri ço-
cuklar›n televizyonun daha fazla etkisin-
de kalmas›na neden oluyor. 

ABD’de yap›lan bir araflt›rma 4 yafl›n-
daki çocuklar›n televizyondaki her fleyi
gerçek sand›klar›n› ortaya koymufltur.
Çocuklar televizyonda izledikleri prog-
ramlar› sonradan, yetiflkinlere oranla 3
kat daha fazla an›ms›yor. 

‹ngiltere’de yap›lan bir araflt›rma ço-
cuklar›n ve gençlerin 18 yafl›na kadar
140 bin televizyon reklam› izlediklerini
ortaya koymufltur. 5-6 yafl grubu çocuk-
lar›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 televizyon-
dan ö¤reniyor... ABD’de yap›lan bir arafl-
t›rmaya göre çocuklar lise son s›n›fa ka-
dar 20 bin saat televizyon izliyor, 40 bin
cinayet olay›na tan›k oluyorlar...” 

“Birmingham Üniversitesi’nden Kevin
Browne ve Catherine Hamilton-Giachrit-
sis adl› psikologlar›n The Lancet dergi-
sinde yay›mlanan araflt›rmas›nda, tele-
vizyondaki fliddet görüntülerinden en faz-
la erkek çocuklar›n etkilendi¤i belirtildi.
fiiddet görüntülerinin çocuklara etkisi
üzerine Kuzey Amerika’da yap›lan arafl-
t›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 ol-
mayan fliddet sahnelerini izlediklerini
söyledi...” 

Özetin özeti, insan(l›k) bilincinin ege-
menler 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) gaze-
tesini sat›n alan iki ifladam› Henry Poi-
datz ve Maurice Bunau-Varilla, bas›nda
devrim yapmaya ve para kazanmaya ka-
rarl›yd›lar. ‹kisini de baflard›lar. Yepyeni
bir habercilik anlay›fl›yla yükselifle geçen
Le Matin gazetesinin, dünyan›n her yan›n-
da birinci s›n›f muhabirleri vard› ve son-
radan yazarl›¤›yla ünlenecek Gaston Le-
roux, 1904-1905 ihtilal giriflimlerini izle-
mek üzere Rusya’ya gönderilmiflti. 

Leroux, ola¤anüstü röportajlar gön-
derdi gazetesine. Yorumlar› hiç de iç aç›-
c› de¤ildi: Rusya bat›yordu. Ancak Le Ma-
tin, tarihin hakl› ç›kard›¤› muhabirin rö-
portajlar›n› yay›mlamad›! Çünkü tam o
y›llarda, Fransa’da toplam 6 milyar frank
de¤erinde Rus tahvili sat›lm›fl ve Rus ‹m-
paratorluk 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 Hazi-
nesi, ‘gerçekleri yazmas›n’ diye Frans›z
bas›n›n› ayl›k rüflvete ba¤lad›. Rusya ay-
da 100 bin frank veriyor, Frans›z gazete-
leri 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 yorumla-
r›n verilmemesine neden oluyor...

Örne¤in, Fransa’daki Silah endüstri-
sinin (uçak) patronu Serge Dassault, Fi-
garo gazetesinin denetimini ele al›r al-
maz redaktörlere flöyle sesleniyor: ‘Gaze-
tenin, 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› ha-
berler, iyilikten çok kötülük yapabilir. Ül-
kemizin ticari ve s›nai ç›karlar›na zarar
verebilir.’

Dassault’nun ‘ülkemiz’ dedi¤i, kolay-
l›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’ uçak-
lar›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 ge-
rek: “Medyadan günümüzdeki büyük ser-
mayeye ve iktidarlara ba¤›ml› konumuyla
‘gerçe¤i’ beklemek abesle ifltigaldir. Ha-
beri çarp›tman›n, manipüle etmenin, dü-
pedüz yalandan düzmeceye, abartmadan
özetleyerek özünü örtbas etmeye, haber
verir gibi görünerek habersizlefltirmeye,
haber bombard›man› ile insanlar›n kafa-
lar›n› kar›flt›rarak haberin özünü gözden
kaç›rmaya, istenildi¤inde haberi kesip
biçip çarp›tmaya, gözden saklamaya uza-
nan inan›lmaz say›da ‘teknikler’ alabildi-
¤ine kullan›lmaktad›r. 

I. Ramonet’e göre, ‘Afl›r› ölçüde ‘med-
yalaflt›r›lan’ toplumda insanlar paradok-
sal olarak habere güvensizlik duymakta-
d›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¤i-
ne galebe çald›¤› bir dönem söz konusu-
dur’...” 

“Bat›l› yay›n kurulufllar›n›n araflt›r-
mac› gazetecilikten vazgeçti”¤i  bu koor-
dinatlarda Katharine Ainger’in ifadesiyle,
“Medya, yaln›zca ‘küreselleflme taraftar›’
de¤il, bu sürecin bütünleyici bir parças›
da olmufltur. Neo-liberalizm, ço¤u gazete-
ci 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, kü-
resel iktidar yap›s›yla ilgili sistemi etkile-
yen elefltirileri, alay ederek ve anlay›fls›z-
l›kla karfl›larlar. Bilge bir kiflinin bir za-
manlar dedi¤i gibi, ‘Suyu ilk keflfeden,
herhalde bir bal›k olamazd›.’

XXI. yüzy›l›n küreselleflme fatihleri,
Disney, AOL Time Warner, Sony, Bertels-
mann, News Corporation, Viacom, Viven-
di Universal gibi, kültürel kapitalizmin
medya devleridir. Meksika’daki yerli Za-
patista isyanc›lar›n›n sözcüsü olan Ko-
mutan Yard›mc›s› Marcos’a göre, küre-
sel medya ‘küreselleflme sürecinin ge-
rektirdi¤i fleyin sureti olarak yarat›lm›fl
sanal bir dünya sunmaktad›r.’ 

Yak›nlarda CNN’de yap›lan bir tart›fl-
mada, AOL Time Warner’›n yürütme kuru-
lu 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 im-
paratorlar›n›n dan›flman› Michael J.
Wolf, ‘E¤lence -arabalar, çelik, ya da mali
hizmetler de¤il- h›zla yeni dünya ekono-
misinin itici gücü olma yolunda diyor. Sa-
vunma-sanayi birleflimini unutun; art›k,
medya-e¤lence birleflimi var.

Fikirler, bilgiler, flark›lar, öyküler, ve-
riler 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 gi-
bi, ‘Dünyan›n her yerinde yerel kültürel
kaynaklar› kaz›p ç›kararak, onlar› kültü-
rel emtia ve e¤lence olarak yeniden pa-
ketleyip piyasaya sunuyor’ ...” 

Yeri geldi ekleyelim: “Bush yönetimi-
nin medya skandallar›n›n bafl› sonu gel-
miyor. ABD baflta olmak üzere bir dizi ül-
kede baz› gazetecileri kendi politikalar›n›
övmesi için maafla ba¤lad›¤› ve Beyaz Sa-
ray’daki bas›n toplant›lar›na ABD Baflka-
n›’n›n gönlüne göre sorular soracak sah-
te bir muhabir soktu¤u ortaya ç›kan
Bush yönetimi, bunlarla yetinmeyip ‘ha-
ber 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¤ra-
fl›yor. Dört y›ld›r seri üretimden ç›kan ya-
y›ma haz›r ‘haber’lerden yüzlercesi, ABD
çap›nda yüzlerce yerel televizyon kana-
l›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 re-
formlar geliyor. Bu haberlerden birinde,

asl›nda ABD’de bulunan bir Irakl›, Ba¤-
dat’›n düflüflünü ‘Teflekkürler Bush, te-
flekkürler ABD’ diye karfl›l›yor. Afganis-
tan’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 yönetimi-
nin havac›l›k sektöründe güvenli¤i güç-
lendirme 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, spiker-
lerin 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›kla-
r›n› asla dile getirmedi¤i belirtildi. Buna
göre, kamu fonlar›ndaki yüz milyonlarca
dolarla çevrilen bir çark›n içinde, hükü-
met için çal›flan halkla iliflkiler firmalar›
çekimleri Fox News, CNN ve AP Televizyo-
nu gibi büyük flirketlere veriyor, büyük
flirketler de yerel kanallara da¤›t›yor. Bu
yerel kanallar da, kendilerine bedava ge-
len malzemeyi sorgulamadan yay›ml›-
yor.” 

“‹yi de bu neden böyle?” denilirse
“Arundhati Roy’un alt›n› çizdiklerine bak-
mak gerekir: ‘Hiçbir fleyin göründü¤ü gi-
bi olmad›¤› bu yeni imparatorluk ça¤›n-
da, ilgili flirket yöneticilerinin d›fl politika
kararlar›n› etkilemelerine izin vard›r.
Merkezi Washington’da bulunan ‘Kamu-
sal Alanda Dürüstlük Merkezi/ The Cen-
ter 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› Geor-
ge Schultz, Irak’›n Kurtar›lmas› Komite-
si’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 ya-
ratmayaca¤› 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 firma-
lar yapabilir. 

Ama kimse meseleye ç›kar sa¤lana-
cak bir fley gözüyle bakm›yor.’ 2003 Nisa-
n›’nda Bechtel Irak’›n yeniden inflas› iha-
lelerinden 680 milyon dolarl›k ifl ald›.’ Yi-
ne Roy’un medya üstüne bir saptamas›n›
oturup iyice bir düflünelim: ‘Söylemeye
gerek yok kuflkusuz, ‹mparatorlu¤un aç-
t›¤› her savafl, bir Hakl› Savafl’a dönüflü-
yor. Bu iflte büyük ölçüde flirket medyas›-
n›n parma¤› var. fiirket medyas›n›n sade-
ce neo-liberal projeyi desteklemedi¤ini
anlamak önemli. Medyan›n kendisi neo-li-
beral 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 iste-
mez “imbedded” (ilifltirilmifl)’e eflitleni-
yor... 

IMBEDDED NE YAPAR, 
NEYE YARAR? 

Bu konuda, sadece ve sadece, olay›n
taraflar›na dair -savafl öncesi ve s›ras›n-
daki- saptamalar› yorumsuzca naklediyo-
rum...

“ABD medyas› flimdiden Körfez sava-
fl›n›n haberlerinin hangi s›n›rlar çerçeve-
sinde yap›laca¤›na dair kurallar› kabul
etmifle benziyor. CNN, CBS, ABC ve New
York Times’›n muhabirleri flimdiden
Amerikan deniz ve kara kuvvetlerinin ya-
n›na yerlefltirilmifl durumda. Sansürün
boyutu henüz kesinleflmifl de¤il. Ancak
Pentagon’un haber metinlerinin ne kada-
r›n› kesip sansürleyece¤i pek de kimse-
nin umurunda de¤il. CNN’de uygulamaya
konulan yeni ‘haber onaylatma sistemi’ -
ki bu sistem yaz›lan tüm metinlerin At-
lanta’da ‘ismi aç›klanmayan’ yetkililer ta-
raf›ndan yay›na uygun olup olmad›klar›
konusunda onaylanmas›n›, içlerindeki

onaylanmayan bölümlerin at›lmas›n› ön-
görüyor- Savunma ve D›fliflleri Bakanl›-
¤›’n›n kayg›lanmalar›na gerek olmad›¤›n›
gösteriyor. Tabii ‹sraillilerin de. 

CNN’de yay›mlanan ‘onaylama siste-
mini an›msatma bildirisi’ni okursan›z ne-
fesiniz kesilebilir: ‘Muhabirler haberleri-
ni onaylatmak için Atlanta’ya yollayacak.
Metinler onay al›nmadan kesinlikle re-
dakte 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 Ku-
veyt, Kudüs veya Ba¤dat’taki bir muhabi-
ri haz›rlad›¤› haberin ard›nda yatan ger-
çekleri ya da öyküyü çok iyi bilir. Elbette
Atlanta’daki müdürlerden daha iyi bilir.
Ancak haberin ak›betini ne yaz›k ki Atlan-
ta’dakiler belirleyecek. 

CNN bu paranoyak habercilik anlay›-
fl›n› güden tek kurum de¤il...” 

“Amerikan’n›n savafl flark›lar› söyle-
meye bafllad›¤›nda, Hollywood da buna
uygun olarak üç savafl kahraman›n› be-
yaz ekrana geri getirdi. Sylvester Stallo-
ne, Arnold Schwarzenegger ve Bruce Wil-
lis flimdi Rambo, Terminatör ve Zor Ölüm
serilerine bir yenisini daha eklemeye ha-
z›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 sorgulan-
mas› 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 olduk-
ça 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›fl-
t›...”  

“... ‘Hava ak›nlar›’, ‘koalisyon güçleri’,
‘terörler savafl’... Daha ne kadar bu ya-
lanlara katlanmak zorunday›z? Asl›nda
‘operasyon’ yok, sadece dünyan›n en zen-
gin ve en güçlü devletinin, dünyan›n en
fakir ve en bölünmüfl ulusuna karfl› bom-
bard›man› var. 

CNN, Sky ve BBC’deki meslektafllar›m
‘koalisyon güçleri’ ve ‘terörle savafl’ lafla-
r›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 tele-
vizyonuna konuflan Arnett, pazartesi gü-
nü 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 “ser-
mayenin medyas›” evresinde ç›kacak
“sermaye-medya” evresinde yaflanmakta
oldu¤umuzu... Bir baflka deyiflle, kapita-
listlerin medya organlar›n› “havuç sopa”
taktikleriyle denetim alt›na almaktan vaz-
geçmemekle birlikte, medya ile insanlar-
aras› dolay›m/etkileflim alan›n› bizatihi
temellük etmekte oldu¤unu... Sermaye-
nin aynas›ndan yans›mayan, onun süzge-
cinden geçmeyen tek bir haber-bilgi ala-
mayaca¤›m›z günlere do¤ru h›zla ilerle-
mekte oldu¤umuzu... “Bir sosyal s›n›f›n
di¤er sosyal s›n›flar”› iletiflim, haberlefl-
me, bilgilenme, kültürel zenginleflme,
dünya görüflü edinme vb. kanallar› üze-
rinden tam bir hâkimiyet kurarak biçim-
lendirme yetisini tekeline atmakta oldu-
¤unu...
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Bir zengin köylü ailesinin ola¤anüstü
zeki çocu¤uydu. Ö¤retmenlik e¤itimi al-
mak üzere köyden ayr›ld›ktan sonra, 1911
devriminde Hunan eyalet ordusunda çar-
p›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; bu-
rada, ileride kay›npederi olacak Profesör
Yang Changji ile karfl›laflt›. Burada ders-
lerine 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›l-
larda Yang Kaihui ile tan›flt› ve evlendi.

1920’lerde Çin’i gezmeye ç›kt›. Seya-
hati yine Hunan’da bitti, ancak art›k Çin
üzerine oturmufl fikirlere sahipti.

27 yafl›nda, Temmuz 1921’de Çin Ko-
münist Partisinin  Sanghai’daki ilk kon-
gresine kat›ld›. ‹ki y›l sonraki üçüncü kon-

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

Savafl ve Devrim

Mao, Çin’de halk savafl›n›n örgütleyi-
cisi, 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 Guomin-
dang’›n birleflik cepheye ihanetiyle ortaya
ç›kan beyaz terörden zorlukla kaçt›. Kar›-
s› öldürüldü. Ayn› y›l Hunan’da Güz Hasa-
d› Ayaklanmas›n› yönetti, ancak baflar›s›z
oldu. Burada da Guomindang askerleri-
nin elinden kurtulmay› baflard›¤›nda kur-
fluna dizilmeye götürülüyordu. Art›k bir
avuç kalm›fl takipçileriyle birlikte güney-

do¤u Çin’deki Jinggang da¤lar›na gittiler.
Burada 1931-1934 y›llar› aras›nda bir kur-
tar›lm›fl bölgede Çin Sovyet Cumhuriyeti
kuruldu ve Mao da onun baflkan› seçildi.
Ayn› y›llarda He Zizhen ile tan›flt› ve evlen-
di.

Mao burada Zhu De’nin yard›mlar›yla
küçük ama etkili bir gerilla ordusu kurdu.

Toprak reformu hareketi bafllatt›. fiehir-
lerdeki komünist k›r›m›ndan kaçanlara
s›¤›nak sundu. Bu s›rada Guomindang
bask›s› artarken ÇKP içinde de liderlik ya-
r›fl› ortaya ç›km›flt›. Mao görevinden
uzaklaflt›r›ld›, yerine de o s›rada Mosko-
va’dan yönlendirilen çizgiye sad›k olan Zo
Enlay’›n da içinde oldu¤u kifliler geçirildi.
Bunlar "28 bolflevik" olarak tan›nacaklar-
d›r.

Katliamlar›n bafl›ndaki isim olan Guo-
mindang lideri Can Kaysek, komünistleri
ortadan kald›rmaya kararl›yd›. Gerek bu
dönemde ÇKP içinde flabloncu çizginin
hakimiyetini k›rmak, gerekse de Çan Kay-
flek’in bu kararl›l›¤›n›n neticesi olarak ko-
münistler 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 li-
der olarak tan›nmas› bu yürüyüfl s›ras›n-
da olmufltur; bunda en etkili olay ise Zun-
yi Konferans› ve Zo Enlay’›n Mao’nun saf-
lar›na geçmesidir. Bu konferansta Mao
ÇKP Politbürosu’nun ‹cra Komitesine se-
çildi.

Büyük Yürüyüflün sona erdi¤i Ye-
nan’daki üs bölgesinden, Mao 1937-1945
aras›ndaki Çin-Japon savafl›nda Japonla-
ra karfl› direnifli yönetecektir. 1942’de ise
ÇKP içindeki modern burjuva önderlere
karfl› düzeltme harekat› bafllatarak ön-
derli¤i kesin olarak ele alacakt›r.

Yine bu dönemde He Zizhen’den ayr›l-
d› ve oyuncu Lan Ping ile evlendi.

Çin-Japon savafl› s›ras›nda Mao ›srar-
la Guomindang’la bir ittifak aray›fl›na gir-
di, bunda baflar›l› da oldu. ‹ttifak kuvvetle-
ri içinde zaman zaman çat›flma ç›ksa ve
hatta Guomindang ÇKP kuvvetlerini çat›fl-
malar›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 sa-
dece düflman birliklerinden yard›m al›-
yordu; oysa ABD sürekli olarak Guomin-
dang kuvvetlerini teçhiz ediyordu.

Bununla birlikte daha o dönemde ABD
Mao’nun kuvvetlerinin önemini belli belir-
siz kavram›fl görünüyor; bunun en belli
bafll› örne¤i, 1944’de Ya’nan bölgesine
gönderilen Amerikan diplomat› Dixie mis-
yonudur.

‹kinci Dünya Savafl›ndan sonra da
ABD Çan Kayflek kuvvetlerine yard›ma de-
vam etti. Oysa bu s›rada ÇKP ve Guomin-
dang aras›ndaki ittifak sona ermifl ve ye-
ni 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 yar-
d›mda bulunuyordu, ancak bunlar›n çok
az ve esasen de Japon birliklerinden ka-
lan teçhizatlar fleklinde oldu¤u biliniyor.

21 Ocak 1949’da Guomindang kuvvet-

Mao’nun ilk y›llar›
DEN‹Z KIZILER

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

Çin’de Komünist Partisi ‹ktidar›

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluflu bu
halk savafl›n›n neticesinde olmufltur. Sa-
vafl Çin’de, önce savafl a¤alar› ittifak› olan
Guomindang partisiyle iç savafl, sonra Ja-
ponlara karfl› direnme savafl› ve son ola-
rak da bir kez daha Guomindang partisiy-
le iç savafl biçiminde geliflmifltir. Ma-
o’nun 1 Ekim 1949’da Pekin’deki Tianan-
men meydan›nda yapt›¤› aç›klamayla Çin
Halk Cumhuriyeti kurulmufltur.

‹ktidardayken Büyük ‹leri At›l›m’la
Çin’in sanayileflmesini sa¤lamaya çal›fl-
m›flt›r. Stalin’in 1953’te ölümü ve Kruscev
‘in 1956 20´nci Kongre raporuyla birlikte
Sovyetler Birli¤i’yle Çin aras›ndaki iliflki-
ler gerginleflmifl, daha sonra da Sovyet-
ler 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 tarti-
sarak teshir etmistir. Sosyalizmin infla-
s›nda yap›lan atilimlar ve parti içi müca-
deleye 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 Zhong-
nanhai’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 ka-
dar süren bir kollektivizasyon kampanya-
s› 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 prog-
ramlar› uygulanmaya çal›fl›ld›. Bu dönem-
de Çin’in y›ll›k büyümesi, kültürel geliflme
bir tarafa konulacak olursa, yüzde 4 ila 9
aras›ndad›r.

Yine bu dönemde Yüz Çiçek Kampan-
yas› 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 ör-
gütlenme sansi verildi. Parti bunlar›n yi-
kici elefltiriler oldu¤unu biliyordu, fakat
halkin önünde tartisarak bu görüsleri an-
cak yok edebilecegini dünya devrimleri
pratiginden cikardigindan dolayi, bu yüz-
den cesaretlendiriyor ve hoflgörü gösteri-
yordu. Bununla birlikte birkaç ay sonra
Sa¤a Karfl› Harekat´te paralelinde baflla-
t›ld›.

Yine 1958’de Büyük ‹leri At›l›m baflla-
t›ld›. Bu, Sovyet sanayi modelinin d›fl›n-
dayd›; bu yüzden parti içinde de muhale-
fetle karfl›laflt›. Buna göre Çin tar›m› kol-
lektivize edilecek ve k›rsal alanda endüs-
tri özendirilecekti.

Büyük ‹leri At›l›m bazi alanlarda bafla-
r› gösterdi. Ancak Mao’nun da içinde ol-
du¤u parti çevrelerinde baflar›n›n daha
da art›r›labilece¤i düflünceleri de yayg›n-
laflt›. Artan say›da köylüler çelik üretimi-
ne kayd›r›ld›.Bu nedenlerle 1959’da Büyük
‹leri At›l›min sonucu çelik üretim hedefle-
rine ulafl›lm›flt›.Yine ayn› dönemde Çin-
Sovyet iliflkileri de bozuluyordu. Kruflçev
sosyal emperyalist politikalarindan dola-
yi  Çin’e Sovyet yard›m›n› kesti. ÇKP tara-
f›nda ise ekonomide daha cesaretli ati-
limlar sürüyordu; olaganüstü tahil üretili-
yordu. Böylece, savafl sonras› sanayilefl-
me hamleleriyle düzelen ekonomi, agir
bedeller (tahminen 12 milyon kadar insa-
n›n öldü¤ünü) ödenerek dahada gelisi-
yordu ve bagimsizlik politikalarindan
ödün verilmiyordu. 

Bunlar›n sonucu olarak parti içinde
çat›flmalar da art›yordu. Liu Shaoqi ve
Deng Siaoping revizyonistler’in de arala-
r›nda oldu¤u baz› önderler Mao’yu ikti-
dardan uzaklaflt›rarak ona sembolik gö-
revler yüklemek istiyorlard›. Böylece Ma-
o’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 bafl-
layan Kültür devrimiyle parti hiyerarflisi
hiçe say›larak iktidar do¤rudan do¤ruya
K›z›l Muhaf›zlara verildi. Bunlar ço¤unluk-
la halk gençligiydi ve kendi mahkemeleri-
ni Mao´nun yasam ve paratik felsefesine
göre oluflturuyorlard›. Sonuçta yüzmil-
yonlar›n kitle inisiyatifleri bu hareketle
aya¤a kald›r›ld›. Bu dönemde Mao güveni-
lir 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›fl-
t›¤› 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

Dünyada cehalet kadar kötü birfley yoktur. Bu güne kadar güzelliklerin d›fl›n-
da insanl›k aleminin bafl›na ne geldiyse, ifllerin yolunda getmeyifli, toplumun bü-
yük 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 bürüne-
rek yönetmeleri ve bunun yaflam hakk› bulmas›n›n arka plan›nda cehalet olsa ge-
rek. Ama bir gün gelecek ezilen yoksul insanlar bu cehaleti ve buna yön verenle-
ri 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,yapa-
mad›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, egemen-
ler, 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, kendi-
sini 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›l-
malara 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¤ifli-
mi 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 kendi-
mizde yaflam parças› haline getirmezsek, ne de¤iflebilir, nede de¤ifltirebiliriz, ve
nede yenilenebiliriz, önce kendimizi yenileyerek de¤ifltirmeliyiz. Yoldafllar aras›n-
daki diyalektik ba¤lar› daha da pekifltirip  üst boyuta ç›kararak, halk›m›z› sevme-
liyiz, halk sevgisi olmayan, halk›n› sevmeyen bir devrimci, devrimci olamaz. Bu bi-
limsel 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 burju-
vazinin yapt›r›mlar›na karfl› Yeni Demokratik Cumhuriyet Pro¤ram›n› alternatif
olarak en genifl y›¤›nlara tafl›y›p anlatarak kavratmazsak, yeni politikalar üret-
mez, yaflamdan ö¤renmez, ve yeni pratiklerin hizmetine sokmazsak e¤er, burjuva-
zinin ömrünü daha da uzatm›fl oluruz.O zaman gelece¤imizi kazanmam›z tehlike-
ye 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 görevlerden-
dir. 

Yeni süreçte gelecek büyük ve güçlü dalgalara karfl› inan›lmaz denilen o güç-
lü kulaçlar› atabiliriz. Okyanusun o da¤ gibi tayfunlar›n› yunus gibi bofla ç›kart-
mak 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›z-
d›r. 

A.  CEMAL LAÇ‹N

YAZMALIYIZ
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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 silah-
t›r. Her komünist ve her devrimci bu
silaha sar›lmal›d›r. 

Buna karfl›l›k liberalizm, ideolojik
mücadeleyi reddeder ve ilkesiz bar›fl-
tan yanad›r; bu yüzden yozlaflm›fl ve
baya¤› bir tavra yol açar, Parti ve
devrimci örgütler içindeki baz› birim-
lerde ve bireylerde siyasi soysuzlafl-
may› do¤urur. 

Liberalizm, kendisini çeflitli biçim-
lerde gösterir. 

Bir kimse aç›kça hata iflledi¤inde,
bar›fl ve dostluk u¤runa ifli oluruna
b›rakmak; eski bir tan›d›k, bir hemfle-
ri, okul arkadafl›, yak›n bir dost, sevi-
len 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 doku-
nup geçmek. Bunun sonucunda hem
örgüt, hem de o kifli zarar görür. Bu,
liberalizmin birinci biçimidir. 

Düflüncelerini örgüte aktif olarak
iletmek yerine, özel çevrelerde so-
rumsuz elefltirilere giriflmek. Kiflile-
rin yüzlerine karfl› hiç bir fley söyle-
meyip arkalar›ndan çekifltirmek ya
da toplant›da birfley söylemeyip son-
radan dedikodu yapak. Kollektif haya-
t›n ilkelerine kulak asmay›p kendi bil-
di¤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 dav-
ran›p, kaçak güreflmek; sadece, suç-
lanmamaya bakmak. Bu, liberalizmin
üçüncü biçimidir. 

Emirlere uymay›p kendi görüflleri-
ni herfleyin üstünde tutmak. Örgütten
özel bir ilgi beklemek, buna karfl›l›k
örgüt disiplinini tan›mamak. Bu, libe-
ralizmin dördüncü biçimidir. 

Birlik, ilerleme ya da çal›flman›n
gerekti¤i gibi yap›lmas› için hatal› gö-
rüfllere karfl› tart›flmak ve mücadele-
ye giriflmek yerine, kiflisel sald›r›lar-
da 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 dü-
flünceleri duyup da haber vermemek,
bunlar› sanki hiçbirfley olmam›fl gibi
kay›ts›zl›kla karfl›lamak. Bu, liberaliz-
min alt›nc› biçimidir. 

Kitleler aras›nda olup da propa-
ganda ve ajitasyon yapmamak ya da
kitle toplant›lar›nda konuflmamak,
kitleler içinde araflt›rma ve inceleme
yapmamak; tersine, kitleler karfl›s›n-
da kay›ts›z kalmak, kitlelerin dertleri
ile hiç ilgilenmemek, bir komünist ol-
du¤unu unutarak komünist olmayan
s›radan biri gibi davranmak. Bu, libe-
ralizmin yedinci biçimidir. 

Birinin kitlelerin ç›karlar›na zarar
verdi¤ini görüp de tepki duymamak,
onu vazgeçirmemek, engellememek,
ya da ikna etmemek ve bunu sürdür-
mesine 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› ta-
k›nmak. Bu, liberalizmin dokuzuncu
biçimidir. 

Kendisini devrime büyük hizmet-
lerde bulunmufl saymak, k›demli ol-
makla böbürlenmek, büyük görevler
için yetersiz oldu¤u halde küçük gö-
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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 bi-
rer ifadesidir. 

Liberalizm devrimci bir toplulu¤a
son derece zararl›d›r. Birli¤i kemi-
ren, dayan›flmay› zay›flatan, kay›ts›z-
l›¤a yol açan ve ayr›l›k yaratan y›k›c›
bir fleydir. Devrimci saflar› sa¤lam
bir örgütlenmeden ve s›k› bir disip-
linden yoksun k›lar, politikalar›n uy-
gulanmas›n› engeller. Parti örgütleri-
ni Partinin önderlik etti¤i kitlelerden
kopar›r. Bu, son derece kötü bir e¤i-
limdir. 

Liberalizm, küçük-burjuva bencil-
li¤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 ilke-
lerini soyut birer dogma olarak gö-
rürler. Marksizmi kabul ederler, ama
onu uygulamaya ya da hakk›yla uygu-
lamaya yanaflmazlar; liberalizmleri-
nin yerine Marksizmi koymaya yanafl-
mazlar. Bu kimselerde Marksizm var-
d›r, ama ayn› zamanda liberalizm de
vard›r. Marksizmden söz eder, libera-
lizmi uygularlar. Marksizmi baflkala-
r›na, liberalizmi kendilerine uygular-
lar. Bunlar her iki mal› da da¤arc›kla-
r›nda bulundururlar ve her birini kul-
lanacak yer bulurlar. Baz›lar›n›n ka-
fas› iflte böyle ifller. 

Liberalizm, oportünizmin bir ifa-
desidir ve Marksizme tamamen ayk›-
r›d›r. Olumsuzdur ve nesnel olarak
düflmana hizmet eder; içimizde sü-
rüp gitmesinden düflman›n hoflnut
olmas› bundand›r. Bu niteli¤inden do-
lay› 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 flekil-
de bakmal› ve sa¤lam ve faal olmal›-
d›r; devrimin ç›karlar›n› can› gibi ko-
rumal› 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›k-
madan usanmadan mücadele etmeli-
dir. Parti ve kitlelerle, herhangi bir
kimse ile ilgilendi¤inden daha fazla
ve gene baflkalar›yla, kendisi ile ilgi-
lendi¤inden daha fazla ilgilenmelidir.
Ancak böylelikle komünist ad›na hak
kazanabilir. 

Bütün sad›k, dürüst, faal ve aç›k-
sözlü komünistler, aram›zdaki baz›
kimselerin gösterdi¤i liberal e¤ilim-
lere karfl› koymak için birleflmeli ve
onlar› do¤ru yola getirmelidir. Bu,
ideolojik cephemizdeki görevlerden
biridir. 

Liberalizmle
Mücadele 

erdi¤ini aç›klad›. Resmi Çin tarihi ise Kül-
tür Devriminin Mao’nun 1976’da ölümüyle
sona erdi¤ini iddia eder. Mao hayat›n›n
son y›llar›nda Parkinson hastal›¤›na ya-
kaland›. Ayr›ca akci¤eri ve kalbi de rahat-
s›zlanmaya bafllam›flt›. 

9 Eylül 1976’da ölümünden sonra
Çin’de iktidar mücadelesi ortaya ç›kt›.
Bunlar›n bir k›sm›, daha sonra Dörtlü Çe-
te 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›. Re-
formistlerin lideri olan Deng Tsiaoping
ise Çin ekonomisinin faydac› bir siyaset
temelinde inflas›n› savunuyordu ve eko-
nomik ve siyasi geliflmelerde ideolojinin
tayin edici önemini reddediyordu.Sonuç
olarak iktidar› Modern revizyonist Deng
Tsiaoping ve kligi kazand›.



7

Ocak ay›n›n son haftas›nda ‹sviçrenin
Davos kentinde 36. s› gerçeklefltirilen zir-
ve, bu y›l geçen y›llara göre ayr› bir görü-
nüm 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 kamuoyu-
na yans›yan yönleriyle bak›ld›¤›nda, tam
bir fiyasko. Bu flafl›rtan bir durum de¤il-
dir asl›nda. Bir çözümsüzlük süreci içine
girmifl bulunan egemen güçler, bu zirve-
den bir fley ç›karam›yacaklar›n› bildikleri
halde, bu çözümsüzlü¤e genifl bir çevreyi
katarak, olumsuz gidiflatlar›n› gizlemeyi
hesaplad›lar. Adeta bahsi geçen çevrele-
ri kendi gidiflatlar›na dahil ettiler. 

Bu asl›nda yeni bir makyaj› ifade edi-
yor. Dünya  Ekonomoik Formu, (World
Ekonomik Forum) Bu güne kadar, yapt›¤›
zirvelere, esas olarak büyük geliflmifl te-
kel gruplar› vede onlar›n siyasi iktidar
sahiplerinin davet edildi¤i ve bunlarla s›-
n›rl› tutularak gerçekleflen zirveler olu-
yordu. Bu y›lki zirvenin imaj› de¤ifltirile-
rek toplanmas›n›n alt›nda yeni hesaplar
oldu¤u kesindir. Siyasi iktidar sahipleri-
nin içinde bulunduklar› durumu kendile-
ride aç›kça itiraf etme durumundad›rlar.
Büyük kayg›lar›n oldu¤unu gündeme ge-
tirirken, çözüm noktas›nda tam bir çö-
zümsüzlük yafl›yorlar. Bir medya  grupla-
r›n›n tam tefleküllü olarak davet edilerek
söz sahibi yap›lmas›, yeni süreçte nas›l
saf tutmalar› gerekti¤ine dair bir bilgi-
lendirme konferans›na dönüfltürüldü. Bu
fluna iflarettir. Her zaman oldu¤u gibi, ge-
lecek dönemde de medya kurulufllar›na
önemli derecede ihtiyaç duyacaklar› an-
lam›nda aç›k bir mesaj verilmifltir. 

Zirveye kat›lan medya temsilcileri
arac›l›¤›yla kamuoyuna «zirve; dünyasal
sorunlara genifl  kesimlerle birlikte so-
runlar› dinleme ve birlikte çözüm üret-
me» amac› tafl›d›¤› biçiminde gösteril-
meye çal›fl›ld›. Spor dünyas›n›n tan›nm›fl
isimleri, y›llard›r Latin Amerika baflta ol-
mak üzere,  yoksul ülkelerdeki durumu
devaml› gündeme getirmeye çal›flarak
yard›m eden ve bu k›talardaki hastal›k-
larla mücadele etmede sürekli bir u¤rafl
içinde bulunan kimi sanat ve müzik sa-
natç›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 konu-
larlada anlafl›l›yorki, çözümsüzlük derin-
leflmektedir. 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 söyle-
mek gerekirse e¤er ; spora bu günkü sis-
tem 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 kit-
lelerin sa¤l›¤›na itina gösterilip, her insa-
n›n bu aktiviteden düzenli olarak fayda-
lanma imkan› nerdeyse yok denecek ka-
dar azd›r. Spor alanlar› vede zaman im-
kan› tamamen imkans›z hale getirilmifl-
ken, büyük rantlar›n sa¤land›¤›, vede mil-
liyetçi duygular›n hortlat›lmas›n›n d›fl›n-
da 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 palazlan-
malar›n›n yolunu sadece bir alanda de-
¤il, toplumsal faliyet vede aktivitelerin
yap›ld›¤› her alanda meflrutiyet kazan-
malar›n›n zeminini güçlendirmifltir. Hem-
de bunu de¤iflik kesimlerden zirveye da-
vet 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 zirve-
de özellikle gündeme getirmeyi hesapla-
d›klar› bir konu vard›. Cindeki ekonomik
büyüme h›z›. Bunu frenlemek için, bir fle-
kilde bu zirvede hat›rlat›lmas› gerekiyor-
du. Sonuçta öylede oldu. Cin ve Hindistan
zirveye damgas›n› vurdu. AByi oluflturan
geliflmifl bat› Avrupa Emperyalist devlet-

Davos zirvesi'nde emperyalist 
çözümsüzlük ve emperyalist 
kutuplaflma aras›ndaki çeliflki 
bir kez daha su yüzüne ç›kt› !

leri, bu geliflme karfl›s›nda tam bir panik
içinde olarak, her defas›nda flikayetlerini
dile getiriyorlard›. Ne varki, «serbest pi-
yasa ve serbest rekabet» anlay›fl›nda ha-
reket etti¤ini ifade eden Çin, bu ifadesiy-
le kendisini hakl› noktada tutmaya çal›fl-
sada, rakipleri bu kez baflka bir nokta-
dan s›k›flt›rmaya çal›flma hesaplar›yla
karfl›l›k verdiler.

Farkl› kutuplar fleklinde geliflim gös-
teren Emperyalist bloklaflma, Bu dönem,
nüfus yo¤unlu¤unun sa¤lad›¤› avantaj-
dan yararlanarak ucuz ifl gücü vede ucuz
hammadde kaynaklar›na sahip olmas›n-
dan ötürü, tekstil sanayinde dünya paza-
r›n› alt üst etme noktas›na gelen Çin ger-
çe¤i vard›. Bu durum di¤er Emperyalist
bloklar›n ifline kattiyen gelmiyordu. Bir
yandan sürekli zay›flayan ve giderek kay-
bolan sömürge pazarlar›, di¤er yandan
kendi öz pazarlar›n› zorlayan rakip ku-
tuplar›n kendi pazar alanlar›n› genifllet-
me hareketi sonucu, karfl› karfl›ya kal-
d›klar› bu olumsuz durumu tersine çevir-
me planlar›n› bir flekilde bu zirveye tafl›-
d›lar vede aç›ktan d›fla vurdular. Çinin
«sosyal bir devlet olmaktan uzak oldu¤u-
nu, sosyal hizmetlere gerekli önemi ve
gerekli ödenekleri ay›rmad›¤›n›, Demok-
rasi alan›nda yaterli seviyede bulunmad›-
¤› vs. konularda s›k›flt›rmaya çal›flarak,
en az›ndan bu psikolojik bask› yöntemiy-
le, piyasalardaki etki gücünü k›rmaya ve
de geriletmeye çal›flmalar›yd›. 

Zay›flayan sosyal Devlet ve 
k›z›flan çeliflkiler :

Bu gün çok daha aç›k bir flekilde gö-
rülüyorki; özellikle ABD sermayesi ve Ba-
t› Avrupa Emperyalist sermayesi d›fl pa-
zarlara aç›lmada her gün yeni engellerle
karfl›laflmaktad›r. Bu engeller sonucu
do¤al olarak kendi içinde s›k›nt›ya düflü-

yor. Ve d›fl pazar kayb› gün geçtikçede
art›fl gösteriyor. Dün ithalat ürünlerini
son derece düflük rakamlar ödiyerek el-
de etme avantaj›n› elde ederken, bu gün
bu avantaj risk say›labilecek noktaya gel-
mifltir. ‹çerden d›flar›ya aç›lman›n yol ve
olanaklar› her geçen gün biraz daha za-
y›flama gösteriyor. Haliyle durum böyle
olunca, hem içerde, hemde d›flar›da da-
ha fazla sald›rgan bir duruma geliyor. 

Somutlaflt›racak olursak ; Frans›z fi-
nans sermayesi, 1800lü y›llar›n son çey-
re¤inden itibaren h›zl› bir geliflme göste-
rir. Bu geliflim, tamamen o süreçte Fran-
s›z Emperyalizminin sömürge politikas›-
n›n yo¤unluk kazanmas›yla olanakl› olur.
Yak›n dönemde, Fransa parlamentosun-
da «Fransa sömürgelere sahip olur» tür-

den bir hükmün yasal olarak varl›¤›n›n
korunmas› vede yasallaflt›r›lmas› fikri
tart›fl›ld›. Ancak «sömürgelere sahip
olur» anlay›fl› karfl› ç›k›fllarla birlikte, ya-
sal bir madde olarak anayasaya girmesi
gerçekleflmedi. Bu örne¤i flunun için ver-
me gere¤i duyduk. Kimileri taraf›ndan
«az geliflmifllik, çok geliflmifllik» meselesi
tart›fl›l›r. Cok geliflmifllik meselesi, yuka-
r›da Fransa örne¤inde görüldü¤ü gibi,
«çok geliflmifller» olarak tabir edilen Em-
peryalist ülkelerin sömürge politikas›n-
dan ayr› düflünülemez. Sanayi kapitaliz-

minin do¤uflundan bu güne üzerinde yük-
seldi¤i zemin tamda budur. Daha çok sö-
mürge pazarlar›na sahip olma koflulu-
dur. 

Az geliflmifllik olay› ise yine niyetlerle
aç›klanacak bir durumdan ibaret de¤il,
Emperyalistlerin çizmeleri alt›nda kalma-
ya mahkum olmufl, geliflim seviyeleri bir
flekilde engellenmifl olan ülkeler yada k›-
talard›r. Geliflen ulusal ve sosyal kurtu-
lufl mücadeleleri, bu alanlar› ad›m ad›m
uyand›rarak, kendi hak ve özgürlüklerini

daha üst perdeden dillendirmeye baflla-
malar›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 çek-
memek kayd›yla, kendi kulvar›na davet
etme hesaplar› içinde olduklar› anlafl›l-
maktad›r. Bunun üzerine baz› bas›n mu-
habirleri taraf›ndan ;  «bu y›l Davos Zirve-
si biraz daha Demokratik bir görünüm
içinde geçiyor» biçiminde de¤erlendiril-
di. 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-

ler hakk›nda neler söylemeniz gerekiyor
acaba ? Cokça demokrasi havarisi kesi-
len 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 ve-
rilen 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 hizmeti-
ne sokulmufltur. Ezilen Halklar›n, ezilen
uluslar›n dahas› iflçi ve emekçilerin sü-
rekli dillendirdikleri hak ve özgürlükleri-
nin arkas›nda baflka nedenler aranarak
yok say›lm›fl olsada, sistem tam bir ç›k-
maz içinde kendi kimli¤ini net olarak iti-
raf ediyor.

Sistemin her derdine deva:
«Terörizm»  

36. Davos zirvesinin a¤r› kesicisi ola-
rak yine «Teörizm» hap›ndan kullan›ld›.
Her derde deva olmasada, her insan›n
rahatl›kla kullanabilece¤i ve çok rahat
bir flekilde üstünde tafl›yarak, rahats›z-
l›k duydu¤u anda kullanma özelliklerine
sahip Aspirin hap› özelli¤ine sahiptir. Ka-

y›ts›z flarts›z yönetenlerin tümü bu hap-
tan kullan›yorlar. Belli bir süre için a¤r›-
y› kesmeye iyi gelsede, sanc›y› hepten
iyilefltirmesinin mümkünat› yoktur. 

«Dünya istikrar›n›n önündeki en bü-
yük engel  Terörizmdir.» Zirvenin tart›fl›-
lan konular›ndan biri olarak böyle ta-
n›mland›r›ld›. Sonuç olarak, kendileri
aç›s›ndan ne kadar faydal› oldu bilemi-
yoruz. Fakat, bilinen flu ki a¤r›y› k›smen
uyuflturdular, velakin sanc› devam edi-
yor. Bu sanc›n›n kesilmesi, sömürü dün-
yas›n›n «adaletsiz dönen çark›n›n» k›r›l-
mas›na ba¤l›d›r. Küreselleflme stratejik
planlar›yla; Dünya çap›nda daha aç›k be-
lirginleflen iki kutbun, yani zenginin da-
ha 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 «Te-
rörizm» hap› kullan›lararak a¤r› kesil-
meye çal›fl›l›yor. 

Hiçbir flekilde halkalar›n hakl› ve
meflru mücadeleleri ve hak talepleri,
«terörizm» say›larak engellenemez. Ge-
lir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik, ç›¤ gibi bü-
yüyen iflsizlik, k›s›tlanan sosyal haklar,
yeniden gündeme getirilen gerici yasa-
larla kitleler teslim al›namaz. As›l terö-
rizm buradad›r. Belli bafll› tekel grupla-
r›n›n insaf›na b›rak›lm›fl bir dünya ger-
çekli¤i üzerinde yafl›yor olmam›zdan
kaynakl› olarak, köklü bir de¤iflimin zo-
runlulu¤u sonucunda, vede eme¤in öz-
gür kalmas›yla bütün bu adaletsizlikle-
rin son bulmas› gerekiyor. Böyle devam
etti¤i sürece, Ekonomok istikrars›zl›k
devaml› yaflanacakt›r. Ekonomik istik-
rars›zl›k beraberinde siyasal istikrars›z-
l›¤›da gündemde tutacakt›r. Siyasal ve
Ekonomik istikrars›zl›¤›n faturas› ise
egemenler taraf›ndan devaml› olarak
ezilen, sömürülen kitlelere ç›kar›lacak-
t›r. 

Meselenin esas› burada yatmakta-
d›r. Hiçbir dönem, yaflanan sorunlar›n
sistemden kaynakland›¤› tart›flmas›na
olanak tan›yacak bir gündem yarat›lma-

s›n›n f›rsat›na imkan tan›mama hesapla-
r› ve gayretiyle gündem yaratt›lar vede
strateji belirlediler. Buray› ›srarla gizli
tuttular /tutuyorlar. Bunun yerine sonuç-
lar üzerinden poltika gelifltirilir ve kitle-
ler sonuçlarla meflgul ettirilir. Sistemin
tart›flma konusu olmas› durumunda so-
na yaklafl›lm›fl demektir. ‹flte bunun far-
k›nda olan egemenler, bu zirvelerinde
tekrardan sermayenin yolunu açma, ala-
bildi¤ince genifl olanaklar ve alanlar ya-
ratma gayreti içinde bulufltular. Kendi
aralar›ndaki rekabetin yaratt›¤› sanc›lar›
dile getirdiler. Birbirlerini dil ucuyla
uyard›lar. Bu istikrars›zl›¤›n sistem kay-
nakl› oldu¤u anlafl›l›rsa, bundan «Terö-
rizm  faydalan›r» uyar›s›n› yapmay›da ih-
mal etmediler. 

Zorluklar›n vede zorunlulukla-
r›n bilincinde olarak, Anti-Em-
peryalist mücadele gelifltiril-
melidir !

Sistemde ekonomik siyasi ç›kmaz de-
rinlefltkçe, bu durumun kitlelerde farkl›
beklenti vede aray›fllar›n geliflmesini ön-
lemek üzere, yeni stratejiler belirleniyor,
Farkl› gündemler gelifltiriliyor. Oysaki
sistem varl›¤› objektif olarak bir çok ada-
letsizli¤i, hukuksuzlu¤u, anti-demokratik
uygulamay› beraberinde getiriyor. Iste-
nildi¤i kadar gerekçe uydurulsun, gün-
dem sapt›r›ls›n gerçeklik böyledir. Kari-
katür krizinin yarat›lmas› bu hesaplar›n
d›fl›nda tutulamaz. Çok yönlü hesaplar
yaparak yön belirleme tutumu egemenle-
rin vazgeçilmez özelliklerinden bir tane-
sidir.

Bu gün karikatür krizi yaratak, islam

dünyas›n›n nabz› yoklan›rken ; öte taraf-
tan Avrupa konseyi Parlamenterler Mec-
lisi(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 gün-
deme getirilmesinin alt›nda yatan telafl
yada korku nedir? Onun aç›kl›¤a kavufltu-
rulmas› 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 kudur-
ganlafl›yor. Bu çürüme derinlefltikçe, sal-
d›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 ka-
pitalst sisteme karfl› yükselen tepkilerin
yükselifle geçmesi, egemenleri ciddi fle-
kilde korkutmaktad›r. Do¤al olarak bu
tepkilerin yeni aray›fllara yönelece¤i he-
saplanarak, flimdiden ideolojik sald›r›
plan›n› hayata geçirmeyi ihmal etmedi-
ler. 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, ezilen-
lerin hak ve özgürlük taleplerinde bulun-
malar› karfl›s›na, her türden sald›r› yön-
temini devreye koyarak, halklar›n hakl›
ve meflru temelde geliflecek tüm müca-
deleleri bu yolla engellenmek isteniyor /
istenecektir. Bunun bilincinde olarak An-
ti Emperyalist mücadele büyük bir karar-
l›l›kla gelifltirilip, güçlendirilmelidir. 

ADHK bünyesinde oluflturulan ‘Engin Özgürleflebilmesi ‹çin Emperya-
lizme Ve Emperyalist blok AB’ye Hay›r’ ad›yla sonuçlanan paneller dizisi-
nin bir aya¤›da, olumlu tepkiler üzerine Fransa Demokratik Haklar Fede-
rasyonu tarafindan, 15 ocak 2006’da Metz Anadolu Kültür Merkezi’nde
gerçekleflti.

Devrin ver demokrasi flehitleri ad›na yata¤an bir dakikalik sayg› du-
ruflunun ard›ndan bafllayan panel, kat›l›m›n zay›fl›¤›na ra¤men kat›l›m-
c›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 dev-
letlerin mevcut ABD gücüne ve “Büyük Tehlike Komünizm Hayaleti”ne
karfl› k›sa vadede korunabilmek, uzun vadede ise “alternatif“ güç olufltu-
rabimek için sadece ve sadece kapitalist talan›n halklara karfl› resmilefl-
tirilmifl 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, ge-
rek sinsi politikalarla gerekse oluflturduklar› militer kurumlarla halkla-
r›n en demokratik insani haklar›n› bile gasp etmeye çal›flt›klar›n› vurgu-
luyan 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-em-
peryalist 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

METZ’DE AB KARfiITI PANEL
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“Anl›n› da¤ atefliyle ›s›tan,
Mercan fiehitleri yol

Hiç böyle olmam›flt›m, nas›l bafllayaca¤›m›, girifli nereden yapaca¤›m› kestiremi-

yorum.

Hangi birinizin an›s›ndan bafllamal›...? 

O kadar zorki sizleri anlatmak. Çok zorlanaca¤›m, ama yinede baz› an›lar›n›z› yaz-

maya...... 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 kolu-

na 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 gider-

ken yan›mda olmas› gerekenlerden bir tanesisin, dedin. Geldim düzel yoldafl›m, Ma-

latya’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 gü-

zellefltin 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 ora-

da 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 gönder-

dik. 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 git-

ti¤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›lma-

yaca¤›z.

Senin Ayd›n’›n , Cafer’in, Okan’›n, Berna’n›n ve hepinizin güzel fikirlerinizi beyni-

mize kaz›d›k. ‹flte hem 17’lerin hemde di¤er yoldafllar› böyle yaflataca¤›m›za söz ve-

riyoruz.....
� � � � �

Haberinizi ald›m yoldafllar, taaa uzaklardan, Dersim’in Mercan vadisinden, 17 ta-

ze karanfilin, kopar›ld›¤› dal›ndan sanki dev bir tafl oca¤›n›, dinamitleyip, üstüme de-

virdiler.

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›lma-

dan , yine hep zor olan› seçerek, savaflarak insanl›k onuruna yak›fl›r bir flekilde ya-

flamak 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, iflkenceha-

nelerde 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¤ünü-

zü, 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 karan-

filin, 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¤unu-
zu 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 dü-
flürmeyece¤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 gelecek-
siniz.

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 

� � � � �

SON BÖLÜM

ANI DEFTER‹
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yüzünü kanla y›kayan...”
umuzu ayd›nlat›yor!

Yoldafllar›ma
Yoldafllar›m sizin ac› haberinizi ald›¤›mda y›k›ld›m. Ve bir türlü kalemi elime al›p

yazamad›m, çükü bir veda mektubu yaz›yor hissine kap›lmaktan korkuyordum.....
Ama flu an düflünüyorumda, siz hep bizimlesiniz düflüncelerinizle, kararl›l›k ve

inançl›l›¤›n›zla hep bizimle olacaks›n›z.
Yürüdü¤ünüz o devrim yolunda yürüyerek sizleri yaflataca¤›z.
fi‹YAR

� � � � �

Bir yerlerden bir fliir duymufltum bir zamalar. Ac›yorsam sana anam avrad›m ol-
sun. Ama aflk olsun sanaçocuk aflk olsun!

Her fleyiyle kendini devrim yoluna adayan sevgili arkadafllar size siz ölmediniz
hala yafl›yorsunuzda deyip klasik bir cümleyle olay› geçifltirmek istemiyorum, bu
cümle benim beynime hitap etmiyor, sadece flunu diyorum iz b›rak›p gittiniz, uma-
r›m sizin o temiz güzel izinizden ayd›nl›k yolunuzdan gelecek olanlar t›pk› sizin gibi
her anlam›yla güzel olurlar, güzellik çok boyutludur ve bunu sizler tam anlam›yla
kavram›fl can insanlard›n›z. Bu k›v›lc›mdan atefller yanacakt›r, sizin bu gidifliniz ani
oldu bence kalmal›yd›n›z gidiflinize destek verenlerinde mutlaka bedel ödeyecekleri
o an gelecektir. Çünkü aç›k yürekli insanlar aç›klarda yürüdükleri için güneflin göl-
gesi vurur üzerlerine ve gölgeleri karanl›k duvarlara vurmaz, Hain olan korkan göl-

gede yürür duvar diplerindeki gölgelerde hem duvara, hem çamura vurur dik yürü-
yemedi¤i için düflmeye mahkumdur. Sevgili canlar kendinize oralarda çok çok iyi ba-
k›n. Hepinize kucak dolusu karanfil kokulu selamlar ve sevgilerimle.

Bedel ödedik ama ödetirizde! Fakat sinsice de¤il hesap sora sora.

ülker
� � � � �

Bahar gülüfllüm Cafer yoldafl, sizler nas›l anlat›l›rs›n›zki ey kavgam›z›n k›z›l gül-
leri. Hep gülerin a¤›z dolusu sab›rla ›srarla ve inançla nak›fl nak›fl ifllerdin sevday›
ve kavgay›. Sabr›n bir okyanus kadar genifl inanc›n bir derya kadar büyüktü. Ben an-
latamam seni ve sizleri. Sizleri Dersim’in da¤lar›, hapishaneler, iflkencehaneler, ül-
kemin bereketli topraklar› anlats›n kavgaya ve sevdaya olan inanc›n›z›.

Hele bie yol verin da¤lar, hele bir yol verin ayak basay›m memleketimin toprak-
lar›na, bir yüz süreyim Dersim’in Munzur’un doruklar›na, içeyim içeyim suyundan
kana kana en doruklar›ndan bir deste k›rçiçe¤i toplayay›m sevdice¤ime. Yol verin
hele da¤lar yol verin anac›¤›m›n nas›rl› ellerinden öpeyim, dostlar›mla yoldafllar›m-
la bir tutam hasret gidereyim.yol verin da¤lar yol verin uzanay›m hele flu Dersim’in
bozk›rlar›na derin bir nefes çekeyim savuray›m özlemlerimi gökyüzünün mavilikle-
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 top-
raklar›nda al›rs›n’derdin ve arzulad›¤›n hep istedi¤in Munzur’un, Dersim’in da¤la-
r›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 ço-
cuklar›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 sön-
düremedi 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, se-
siniz 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 ka-
dar h›zl› gittiniz bir su gibi berrak bir ›rmak gibi coflkunca ak›p gittiniz, usulca yü-
reklerimizden 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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Toplant›-Turunu Destekleme Ça¤r›s› Nepal'de Devrim: 

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

Sevgili Yoldafllar ve Arkadafllar! 
Bir ço¤unuzun bildi¤i gibi, feodal

bask›n›n zincirlerinden ve yabanc› ta-
hakkümden kurtuluflu için Nepal halk›-
n›n yürüttü¤ü mücadele son dokuz y›l
içinde devas› yol katetti. Bu zaman zar-
f›nda bugün art›k ülke topra¤›n›n ve hal-
k›n›n ço¤unlu¤unu kapsayan devrimci
üs alanlar› yaratmak için - kendi tabiriy-
le - bir halk savafl› yürüten Nepal Komü-
nist Partisi (Maoist) önderli¤inde tarihi
öneme sahip bir devrim gerçekleflti. Bu
devrimci üs alanlar›nda, köylüler tara-
f›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 du-
rumdalar. 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 dönüflüm-
lerin, gerçek halk iktidar› kurularak ger-
çeklefltirilmesidir. Daha önce yerküre-
nin en fazla ezilen ve sömürülenleri du-
rumunda olan milyonlarca insan›, kendi
kaderlerini kendi ellerine al›p, sadece
kendileri için de¤il, bütün insanl›¤›n kur-
tulufl 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› müca-
deleye azg›n fliddetle cevap vermektedir.
Bu gerici rejim bugün herzamankinden
daha da teçrit olmas›na ra¤men, büyük
yabanc› güçlerden ald›¤› destek sayesin-
de halen iktidarda kalabilmektedir. ABD,

Hindistan ve _ngiltere baflta olmak üze-
re, bu ülkeler Nepal halk› ve ülkenin zen-
gin kaynaklar› üzerindeki mutlak haki-
miyetlerini 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 dü-

NEPAL

zinelerce istihbarat eleman› ve ajan, di-
¤er taraftan siyasi ve diplomatik destek
sunarak despot Gyanendra'y› beslemifl-
lerdir. Gyanendra'n›n son birkaç y›l için-
de askeri gücünü ikiye katlamas›na yar-
d›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 tira-
n›ndan ve kendilerine dayat›lan ortaça¤
kabusundan kurtulmak için milyonlarca
insan›n yürüttü¤ü mücadeleyi "terö-
rizm"le damgalad›lar. Gyanendra rejimi-
nin bugün art›k kendisini güç-bela ikti-
darda tutabiliyor olmas› gerçe¤i, halk›n
mücadelesini ezmeyi hedefleyen bir ya-
banc› askeri müdahale, hatta iflgal tehli-
kesini son dokuz y›ldakine oranla daha
da art›rmaktad›r. Dünya çap›ndaki, özel-
likle de Avrupa'daki insanlar›n Nepal'de-
ki gerçek durum ve orda insanlar›n mü-
cadelesiyle ve fedakarl›klar›yla yarat›lan
yeni bir dünyan›n temelleri hakk›nda
çok az bilgiye sahip olmalar› bu tehlike-
yi daha da büyütmektedir. Bir yanda Ne-
pal'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›r-
l› düzeyde desteklenmesi aras›ndaki
uçurum afl›lmak zorundad›r. Bu sebep-
ten 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, Avru-
pa'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 Gü-
ney Asyal› bir konuflmac›n›n kat›l›m› ola-
cak. Bu toplant›lar, insanlara Nepal'deki
geliflmeler hakk›nda bilgi edinme ve tar-
t›flma, baflkalar›yla biraraya gelip, bu
bilgiyi yayma ve ordaki insanlar›n kurtu-
lufl mücadelesine acil gereken deste¤i
ve Nepal'e yap›lacak yabanc› bir müda-
haleye karfl› muhalefeti örgütlemek için,
ortak imkanlar yaratma imkan›n› suna-
cakt›r. Tüm Avrupa'da bütün ilerici ve
anti-emperyalist örgütleri ve bireyleri bi-
zimle birleflerek bu giriflimi mümkün ol-
du¤u her flekilde desteklemeye ça¤›r›yo-
ruz. Bu toplant›lar›n destekleyicileri ara-
s›na girin. Kald›¤›n›z flehirlerde ve ülke-
lerde toplant›lar›n organizesinde yar-

d›mc› olmak için en h›zl› bir flekilde bi-
zimle iliflkiye geçin; Yol ve di¤er masraf-
lar› karfl›layabilmemiz için ba¤›fl topla-
yarak, tercüme vb. ifllerde bize yard›mc›
olun. Nepal'deki mücadelenin nas›l so-
nuçlanaca¤›, gezegenimizde yaflayan in-
sanlar›n ço¤unlu¤unun karfl› karfl›ya bu-
lundu¤u say›s›z biçimdeki haks›zl›¤a,
eflitsizli¤e ve bask›ya karfl› dünya çap›n-
da yürütülen mücadelelerin baflar› flart-
lar› ve imkanlar› üzerinde büyük etki ya-
ratacak. Ne bu durumun önemlili¤i ne de
radikal bir baflka dünya rüyas›n› payla-
flan 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

Dünya Halklar› Direnifl Hareketi ön-
derli¤inde avrupada NEPAL halk›yla da-
yan›flma, 8 ülkede 15 flehirde  seminer,
panel ve çeflitli tan›t›m toplant›lar› dü-
zenledi. 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  “NE-
PAL dünyan›n en güçlü iki büyük ülkesi
olan H‹ND‹STAN ve Ç‹N’in aras›nda 22
miliyonluk nüfusa sahip, monarfliyle yö-
netilen bir ülkedir. NEPAL bugünkü ko-
numuyla, Avusturya’ya göre 200 y›l geri-

dedir. ABD. H‹ND‹STAN ve Ç‹N  NEPAL’de-
ki monarfliye büyük destekler sa¤laya-
rak, NEPAL halk›na her geçen gün bask›
ve zulmü art›rarak insanl›k d›fl› uygula-
malar› boyutland›r›yor” fleklinde konufl-
tu.

L‹; konuflmas›na,”K›z›l Siyasi Üsler-
de bafllat›lan 95 km.lik yolun yap›m›na
halk ve yolun geçti¤i bölgelere yak›n
köylüler gönüllü olarak kat›lmaktad›r-
lar. ABD. ve di¤er emperyalistler
NKP(M) halk› köle olarak zorla çal›flma-
ya itiyor. Bütün bunlar ABD. ve yerli ifl-
birlikçilerinin maoistleri karalama  ve
dünyan›n gözünde küçük düflürme en-
trikalar›d›r. KS‹.lerde halk çal›flmalara
toplant›larla ifle bafll›yor, ifl sonras›nda
de¤erlendirme toplant›lar› düzenleni-

yor.Halk marfllarla bafll›yor.” diyerek
sözünü bitirdi.

NKP(M) temsilcisi ise konuflmas›na;
“ABD. NKP(M) Çocuklar› köle olarak zor-
la çal›flt›r›yor. Bu konuda partinin kara-
r› vard›r 18 yafl›ndan küçükler çal›fla-
maz. NEPAL’de karfl› devrimci güçler
köylere giderek NKP(M) ad› alt›nda ço-
cuklar› dövüyor, zorla bize kat›l›n, halka
korku ve karamsarl›k yaratmaya,
NKP(M)’yi halk›n gözünde küçük düflür-
meye çal›fl›yorlar.” 

L‹ ONESTO; NKP(M)'nin NEPAL gene-
linde 800 binin üzerinde kad›n çal›flan›
ve üyesi bulunmaktad›r. Ayr›ca partinin
yüzde 40’n› kad›nlar oluflturmaktad›r-
lar. Tabur ve Tu¤ay komutanlar› kad›n-
larda vard›r. 

NEPAL temsilcisi:  Maoistler CENEV-
RE anlaflmas›na uyuyorlar. Ama devletin
ordusu bu anlaflmaya uymuyor. Ele ge-
çirdikleri Halk Kurtulufl Ordusu üyeleri-
ni, parti taraftarlar›m›z› hemen infaz
ediyor. NKP(M) burjuvaziyle yapm›fl ol-
du¤u tüm anlaflmalar, ve ateflkeslerin
tümü taktiktir.

NKP(M)’nin acilen Dr. Mühendis,
Teknisyen vb. Olarak ihtiyac› vard›r. KO-
LOMB‹YA’dan NKP(M)’ye destek olarak
bir grup ö¤retmen gelerek göreve bafl-
lam›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›flmala-
r› bafllatm›flt›r.” Diyerek konuflmas›n›
bitirdi.. 

HABER: Demokratik GÜNDEM

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.

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

Berlin’de NEPAL devrimiyle
dayan›flma toplant›s›

DHDH (Dünya Halklar› Direnifl Hareketi) nin Nepal’deki Devrimi Avru-

pa'da yaflayan kitlelere anlatma, ve Nepal'deki geliflen devrim mücade-

lesi noktas›nda duyarl›l›k ve sahiplenme oluflturma amac›yla Avrupa ça-

p›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›fl-

ma Forumu ve DHDH ad›na konuflmac›lar kat›ld›lar. DHDH temsilcisinin

aç›l›fl konuflmas› ile bafllayan toplant›da Güney Asya'dan gelen konufl-

mac›, Nepal baflta olmak üzere Asya'da geliflen devrim mücadelelerini,

devrimin kitlelerde yaratt›¤› muazzam deyiflim ve dönüflümü, Nepal'de-

ki devrim mücadelesi süresi içerisinde Maostlerin izlediyi taktik ve stra-

tejik politikalar›, kurtar›lm›fl bölgelerdeki kitlelerin durumunu vs detay-

lar› ile anlatt›.

Soru cevap fleklinde geçen ikinci bölümde ise, daha çok Nepal'deki

son geliflmeler, Maostlerin ateflkes süreci, Nepal'deki di¤er ilerici güç-

lerle 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 okur-

lar›n›n d›fl›nda sadece K›z›l Bayrak ve At›l›m Temsilci düzeyinde kat›ld›-

lar.

NEPAL HALKINA ÖZGÜRLÜK 

Seçimler sonras› oluflan SPD, CDU ve
CSU hükümeti emekçi haklar›n ekonmomik
ve demokratik haklar›na sald›rarak, iflçile-
rin k›sm› var olan demokratik ve ekonomik
haklar›n› tümünü geri almaktad›r. Bu sal-
d›r›lar bundan öncesi hükümetin uygulad›-
¤› sald›r›lar›n bir devam›d›r. Bilindi¤i gibi
spd ve yefliller hükümeti agenda 2010 pa-
keti uygulam›fl, Almanya'da yafl›yan emek-
çilerin sosyal hayat›nda de¤ifliklikler ol-
mufl, zengin ve fakir ars›ndaki uçurum bü-
yümüfltür.  Seçimler sonras› kurulan hükü-
met,geçmifl hükümetin devamc›s› olmakla
kalmam›fl dahada gerici politika uygula-
maktad›r. 

Özelikle SPD ve Yefliller döneminde uy-
gulanan Hartz IV'nun sonuçlar› bugün da-
ha iyi görülmektedir. Uzun süreden beri ifl-
siz olan kiflilerin ifl bulma kurumlar› tara-
f›nda polis gibi takip edilmesi, evlerine te-
lefon  edilerek informasyon al›nmas› pis-
kolojik boyutun di¤er aya¤›n› oluflturmak-
tad›r. 

Büyük tekeler  yeni yasalar› kendileri-
ne dayanak ederek eme¤in ucuz oldu¤u ül-
kelere sermayeyi çekmifl,almanyadaki flir-
ketler kapat›lm›flt›r. bu uygulama sayesin-
de yüz  binlerce iflçi iflsiz kalm›fl, iflsizler
ordusu büyümüfltür. Bunlar›n tümüde bü-
yük flirketlerin zarar ettikleri yalanlar›yla
olmaktayd›, ancak kamuoyununda bilanço-
sunu karla kapatan Mersedes, Telekom ve
Alman Bankas› onbinlerce iflçi ve bürokra-

Alman hükümetinin
sald›r›lar› sürmektedir

t› iflten ç›karmas› hakim s›n›flar›n yalanla-
r›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, iflsiz-
ler büyük flirketlere  1¤ karfl›l›¤›nda sat›la-
caklard›r.

Sa¤l›k alan›ndaki öteden beri süren
sald›r›lar sürecektir. Devlet elinde olan
devlet hastahanelerin sat›larak özellefltiril-
mesi sa¤l›k alan›ndaki sald›r›lar›n kap-
saml› olaca¤› di¤er boyutudur. Ayr›ca  Ev
sat›n al›n›rken ev yard›m›da  2006'da kesil-
mektedir. Ekonomik sald›r›larla birlikte si-
yasal bask›larda  gündeme gelmektedir.
Bunun ismide anti 'terör' yasas›d›r.

ANT‹ TERÖR YASASI
SPD ve Yefliller hükümeti anti terör ya-

sas› ç›karm›fl. Bu yasa bugün devrimci ve
demokratlara karfl› kulan›lmaktad›r. De-
mokratik dernekler ve kurumlar faliyetin-
de 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 kurum-
lar› terör listesine al›nm›fl, kapsaml› sald›-
r›lar sürmüfltür. 

Almanya'ya ilticaya bafl vurarak politik
iltica hak›n› alan veya Alman pasaportu

alan devrimcilerin elinden pasaportu geri
al›nmaktad›r. Bu uygulamayla devrimci ha-
reketin sosyal tavan› geriletme ve korku-
tulmak, kitle örgütleri sindirme amac›nda-
lar. ‹ki yol emekçilere dayat›lmaktad›r, kö-
lelik ve direnme. Her emekçinin temel so-
runuda 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› kamu-
oyununda tart›flmakta halk› buna haz›rla-
maktad›r. Son dönemde Bayer içiflleri ba-
kan› Almanya'da onlar için terörist olanla-
r›n aya¤›na tak›lacak elektoronik bir çihaz-
la 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 büyüttük-
leri kiflilerin önüne geçemeyen devlet vah-
fli yöntemler içindedir.

‹nsanl›k d›fl› uygulama tart›flmas› gele-
cekte uygulanan sald›r›lar›n  sinyalleridir.
Azg›nca emekçilere sald›ran Alman hükü-
meti bundan sonrada sald›r›lar›n› sürdü-
recektir. 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 ilin-
tilidir. Ekomomik bunal›m ve k›riz sürdük-
çe siyasal alandaki sald›r›larda olacakt›r.

Kitle örgütü olarak hakim s›n›flar›n sal-
d›r›lar›n boyutunu görülmeli bu sald›r›lar›
gögüslemeliyiz.Sald›r›lar her yönlü sür-
mekte,sürecekte. Güçlü örgütlülük yarat›l-
mas› önümüzdeki sürecin esas görevleri
aras›ndad›r. Kendi örgütlülü¤ümüzü esas
alarak devrimci demokratik kitle örgütle-
riyle sald›r›lara karfl› birleflmeliyiz.
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Stuutgart Kültürleraras› E¤itim ve
Buluflma Merkezi 19.02.2006 tarihinde
aç›l›fl›n› baflar›l› bir panel ve flölenle ger-
çeklefltirdi. Panelde Geçici Yönetim Kuru-
lu üyelerinden Naz›m Varul ve Cihat  Kül-
tür Merkezi'nin hangi ihtiyaçlardan dola-
y› kuruldu¤unu ve vizyonunu bir Power
Point sunusu ile anlatt›lar. Sonra ADHK
baflkan›n›n perspektif gösteren konufl-
malar› ard›ndan Yefliller Stuttgart tem-
silcisi birer konuflma yapt›lar. Ayr›ca aç›-
l›fla Anadolu Kültür Derne¤i, Göçmen ‹flçi-
ler Derne¤i, Dersim ‹nisiyatifi,  ADHF Üye
derneklerden Duisburg Demokratik Hak-
lar Derne¤i, Schwäbisch Gmünd Kültür
Derne¤i, Ludwigsburg Kültür Merkezi ve
Ulm Halkevi mesajlar göndererek destek-
lediler.

Panel alk›fllar eflli¤inde sona erdi. Ya-
r›m saatlik bir aradan sonra Grup Mun-
zur Bawa ve genç kardeflimiz Diren'in
ezgileriyle kitle Türk, Kürt ve Zaza müzi¤i-
ni büyük bir be¤eni ile dinlediler. 250 ki-
fliden fazla bir kitle kat›l›m› ile gerçekle-
flen aç›l›fl asl›nda iyi ve güzel kurumlar›n
ne kadar ihtiyaç oldu¤unu gösteriyor. Ge-
çici 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 Merke-
zi 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 almamala-
r›ndan ve  ailesi ile diyalogsuzluktan do-
lay› yanl›fl yönelmelere gençleri sürükle-
mektedir. Uyuflturucu, h›rs›zl›k, kifliliksiz-
lik, benmerkezci, egoist vb vb. ahlak bo-
zukluklar› gösteriyor gençlerde. Do¤al
bir sonuç olarak vurdum duymaz ve top-
luma 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 yönlen-
dirmesi sa¤lanmal›. Kültür Merkezimizin
vizyonu gençlik aç›s›ndan esasen bu yön-
lü geliflecektir.

D.G.: Bu Vizyonu biraz açarm›s›n›z? 
Emine: 2007 y›l›nda Baden-Württem-

berg Eyaleti'nde yürürlü¤e girecek olan
500 ¤ sömestr bafl› üniversite harçlar›
dar gelirlilerin, çocuklar›na iyi bir e¤itim
sa¤lamas›n› engelleyecektir. Bundan do-
lay› çal›flmalar›m›z›n a¤›rl›kl› alan›n› top-
lumsal 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 oluflturucak-
t›r. Bu do¤rultuda gençlerin uyuflturucu
maddeler ve kriminaliteden uzak durma-
lar› 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› hedeflemek-
tedir. Çeflitli e¤itim çal›flmalar› yoluyla
gençler, çocuklar ve yetiflkinler destekle-
nilecektir. Özellikle gençler ve çocuklar›n
okuldaki baflar›lar› için çal›flmalar yürü-
tülecektir. 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›n-
da biraz bilgi verirmisiniz?

Önder: Halk oyunlar›, müzik ve spor
kurslar›, oyun günleri ve tiyatro çal›flma-
lar› Kültür Merkezimizi lokalinde canl› bir
ortam› yaratacak ve her yafldan insanla-
ra de¤iflik imkanlar sunacakt›r. Ayn› za-
manda paneller, seminerler, toplant›lar,
tart›flmalar, edebiyat akflamlar›, film ve
tiyatro haftalar›, konserler, e¤itim gezile-
ri, sergiler ve daha birçok etkinlik IBS ça-

l›flmalar›n›n çerçevesini oluflturacakt›r.
Bu tür etkinlikleri Geçici Yönetim ku-

rulu toplant›lar›nda planlad›klar›m›zda
aktif olan üyelerimizin kat›l›m› ile planl›-
yoruz. Yafll› üyelerimiz biraz zorlan›yor-
lar, çünkü genelde tart›flmalar›m›z Al-
manca 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› elimiz-
den geldi¤ince uygulamamaya çal›fl›yo-
ruz. Eski üyelerimizinde bize bu konuda
destek vermesi biz flevklendiriyor. K›sa
vaadeli hedeflerimizin 90% ulaflm›fl bu-
lunmaktay›z ve hedefimiz uzun vaadeli
çal›flmalar›m›z› baflar› ile yürütmek. Ekte

size yine projelerimizi yazan Türkçe ve Al-
manca bülteni veriyorum. Projektmap-
pe'mizde k›sada olsa ortak hedeflenen
hedeflerimiz belirtilmifltir.

Emine: Ad›m ad›m hedeflerimizi
ideali bir flekilde baflaraca¤›m›za inani-
yorum. Kültür Merkezimizde aktif faaliyet
yürüten üyelerimiz, dostlar›m›z ve yol-
dafllar›m›z›n çok azimli oldu¤unu görüyü-
rum.

D:G.: Çal›flmalar›n›zda baflar›lar di-
lerim. Ve tüm aktivitelerinizin gazete-
mize ulaflmas› halinde seviniriz.

Önder: Bu konuda emin olabilirsiniz.
Elimizden geldi¤ince demokratik kurum-
lar›m›z› desteklemek ve onlarla beraber
çal›flmak istiyoruz. Sizlerede baflar›lar. 

Stuttgart Kültürleraras› E¤itim ve
Buluflma Merkezi Aç›ld›!

tir. Özellikle gençler ve çocuklar›n okul-
daki baflar›lar› için çal›flmalar yürütüle-
cektir. Ev ödevleri yard›m›, ders ve bilgi-
sayar kurslar›,  çocuk tiyatrosu vs. gibi
çal›flmalarla e¤itimdeki eksiklikler gide-
rilmeye çal›fl›lacakt›r. PISA araflt›rmas›
bu alanda okullar›m›zda önemli eksiklik-
lerin 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› belirleye-
cektir.

Kültürleraras› Çal›flma, E¤itim. Kül-
türleraras› sayg›y› teflvik etmek bar›flç›l
bir yaflam için vazgeçilmez bir unsurdur.
Çesitli kültürlerin buluflma merkezi hali-
ne 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›fl-
ç›l yolla çözülmesini öngörmektedir. Bun-
dan dolay› sorunlar›n çözülmesi için ge-
lifltirilen ve  alternatif bir metot olan
“mediasyon’un” tan›t›m› için giriflimlerde
bulunulacak, mediasyon'un toplum bilin-
cine yerleflmesi için özen gösterilecektir.
Bunun yan›s›ra demokratik e¤itim, kül-
türleraras› e¤itimi içermektedir. Bu se-
bepten 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 merke-
zinde çeflitli kültürlerin geliflmesi, kültü-
rel ve sanatsal projelerin gerçeklefltiril-

mesi icin imkanlar yaratmaya çal›flaca-
¤›z. Bu çal›flmalar Stuttgart'daki kültürel
zenginli¤i art›racak ve karfl›l›kl› anlama-
y› ve ö¤renmeyi gelifltirecektir. Dans, mü-
zik ve spor kurslar›, oyun günleri ve tiyat-
ro çal›flmalar› dernek lokalinde canl› bir
ortam› yaratacak ve her yafldan insanla-
ra 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 sarfedile-
cektir. Ayn› zamanda paneller, seminer-
ler, toplant›lar, tart›flmalar, edebiyat ak-
flamlar›, film ve tiyatro haftalar›, konser-
ler, e¤itim gezileri, sergiler ve daha bir-
çok etkinlik IBS çal›flmalar›n›n çerçevesi-
ni oluflturacakt›r.

Kurslar ve workshoplar›n uzman kifli-
ler tarafindan yürütülmesine ve mümkün
oldukça fahri olarak çal›flmalar›na dik-
kat edilecektir. IBS büro iflleri ve dernek
lokalindeki di¤er çal›flmalar için ücret
karfl›l›¤›nda bir yöneticinin (mümkün ol-
dukça ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu'nun tefl-
vik ödeneklerinden de yararlan›larak)
çal›flt›r›lmas›n› önemli bir hedef olarak
görmektedir. Böylelikle dernek çal›flma-
s›na bir profesyonellik kazand›r›lacakt›r.

Sizin yard›m›n›z ve deste¤inizle Stutt-
gart’›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 Bildungs- 
und Begegnungsstätte)
c/o Emine Peker
Pfaffenwaldring 48d/102 · 70569 Stuttgart
Tel.: 0176 236 00 227
E-mail: emine.peker@gmx.de
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Kültürleraras› E¤itim ve Buluflma Merkezi

Proje

Genel. Göç, Entegrasyon, Kültürlera-
ras› diyalog, az›nl›k ve ço¤unluklar›n bir
arada yaflamas› geçmiflte ve günümüzde
oldu¤u gibi, gelecekte de toplumsal yafla-
m›m›z›  önemli ölçüde belirlemektedir.
Kültürleraras› E¤itim ve Buluflma Merke-
zi  (k›saca IBS) bu toplumsal yaflam›n fle-
killenmesinde aktif rol almak ve sorunla-
ra çözümler üretmek istemektedir. IBS
farkl› farkl› kültürlerin biraraya geldi¤i
ve önyarg›lar›n ortadan kald›r›ld›¤› bir
buluflma merkezi haline gelmeyi amaçla-
maktad›r. Toplumsal de¤erlerin tekrar
canland›r›lmas›yla, Stuttgart'daki kültür-
leraras› 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 gi-
bi toplumun önemli bir kesimi ve özellik-
le genç kuflak bu h›zl› geliflim sonucu ifl-
sizlik ve sosyal izolasyon ile karfl› karfl›ya
gelmektedir. Birçok genç bugün meslek
e¤itimi yeri bulamamakta, perspektifsiz-
li¤e sürüklenmekte ve bunun sonucu ola-
rak uyuflturucuyla tan›flmakta yada suç
ifllemeye yönelmektedir. ‹fl politikas› re-
formlar› (özellikle Hartz 4 ad› alt›nda bili-
nen yasa) sosyal devletin ortadan kald›-
r›lmas›n›n ilk iflaretlerinden biridir ve
sosyal yard›mlar›n önemli ölçüde k›s›t-
lanmas›na yol açm›flt›r. Bunun sonucu
olarak bir çok anababa çocuklar›na iyi
bir e¤itim sa¤layamaman›n yan›nda, kül-
türel etkinliklerden de uzak kalmaktad›r.
2007 y›l›nda Baden-Württemberg eyale-
tinde yürürlü¤e girecek olan 500 ¤ sö-
mestr bafl› üniversite harçlar› dar gelirli-
lerin, çocuklar›na iyi bir e¤itim sa¤lama-
s›n› engelleyecektir. Bundan dolay› çal›fl-
malar›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›nk-
l›klar›n  desleklenmesi oluflturucakt›r.
Bu do¤rultuda gençlerin uyuflturucu
maddeler ve kriminaliteden uzak durma-
lar› amaçlanmaktad›r. IBS gençlere bir
perspektif kazand›r›lmas›n›, böylelikle
sosyal bir ba¤›n ve karfl›l›kl› yard›mlafl-
man›n oluflmas›n› hedeflemektedir. Çe-
flitli e¤itim çal›flmalar› yoluyla gençler,
çocuklar ve yetiflkinler desteklenilecek-

Die Projektidee

Allgemeines. Migration, Integration,
Interkulturalität und die Begegnung von
Mehrheiten und Minderheiten waren in
der Vergangenheit, sind in der Gegen-
wart und bleiben in der absehbaren Zu-
kunft zentrale Problembereiche und Ges-
taltungsaufgaben gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens. Vor diesem Hintergrund
möchte sich die Interkulturelle Bildungs-
und Begegnungsstätte  (kurz: IBS) diesen
Aufgaben stellen und aktiv dieses ge-
sellschaftliche Zusammenleben gestal-
ten. Sie soll ein Ort der Begegnung vers-
chiedener Kulturen sein und somit Bar-
rieren und Vorurteile zwischen Deuts-
chen und Nichtdeutschen abbauen.
Durch das „Wiederbeleben“ der gesells-
chaftlichen 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 unterstüt-
zen. 

Gesellschaftliche Teilhabe, Bildung.
Denn viele Menschen, insbesondere die
junge Generation geraten im Zuge dieser
rasanten Entwicklung in die Arbeitslosig-
keit sowie in eine soziale Isolation. Vielen
Jugendlichen ist es heutzutage kaum
möglich, einen geeigneten Ausbildungs-
platz zu finden. Dies führt zu einer Pers-
pektivlosigkeit, wodurch viele Jugendlic-
he in Kontakt mit Drogen kommen und
/oder strafanfällig werden.  Die Refor-
men auf dem Arbeitsmarkt (insbesonde-
re Hartz IV) waren einschneidende
Schritte auf dem Weg zum Abbau des So-
zialstaats. Damit wurden die sozialen Le-
istungen stark gekürzt und die Grundver-
sorgung der Betroffenen erheblich
verschlechtert. Als Folge dieser Entwick-
lung ist es heute vielen Eltern nicht mehr
möglich ihren Kindern eine gute Bildung
zu gewähren bzw. die Teilnahme an kul-
turellen Angeboten zu ermöglichen. Die
nun im Jahre 2007 einzuführenden Studi-
engebühren in Baden-Württemberg in
Höhe von 500 Euro pro Semester werden
insbesondere den Niedrigverdienern die
Möglichkeit nehmen, ihren Kindern ein
bedarfsgerechtes Studium zu finanzie-
ren.

Einen Schwerpunkt unserer Arbeit
sehen wir daher in der Unterstützung all
derjenigen, die als Kinder, Jugendliche
oder Eltern an gesellschaftlicher Teilha-
be gehindert werden, die sich z.B. in
schwieriger sozialer Lage befinden oder
einer der vielen Minderheiten angehö-
ren, die in Deutschland leben. Mit dieser
Zielsetzung sollen insbesondere Jugend-
liche von der Drogenszene und von Kri-
minalität ferngehalten werden. IBS sieht
ihre Aufgabe darin, den Jugendlichen ei-
ne Perspektive zu geben, indem eine so-

ziale Bindung sowie die Organisation der
gegenseitigen Hilfe verwirklicht werden.
Durch diverse Bildungsmaßnahmen sol-
len Jugendliche, Kinder und auch Er-
wachsene aktiv unterstützt werden. Ins-
besondere Jugendliche und Kinder sol-
len bei uns die Möglichkeit bekommen,
durch richtige und bedarfsorientierte
Förderung, das alters- und klassenspezi-
fische 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 ei-
nen großen Nachholbedarf haben. Darü-
ber hinaus sollen durch EDV-Kurse auch
für Erwachsene (insbesondere der Um-
gang mit Internet) sowie Sprachkurse in
Deutsch (bei Bedarf auch in anderen
Sprachen) die Bildungsarbeit bei IBS ab-
gerundet werden.  

Interkulturelle Arbeit, Erziehung. Wir
wollen den Respekt der Kulturen  untere-
inander fördern, der für ein friedliches
Zusammenleben unabdingbar ist. Als Be-
gegnungsstätte verschiedener Kulturen
wird sich IBS daher für den Abbau von
Vorurteilen einsetzen und den kulturel-
len Vielfalt in Stuttgart als eine Chance
und gleichzeitig als eine Herausforde-
rung für das friedliche Zusammenleben
betrachten. Sie wird sich aktiv für die
Völkerverständigung einsetzen und be-
i den deutschen Mitbürgern eine Offen-
heit gegenüber ihnen fremde Kulturen
schaffen, die für ein gleichberechtigtes
Miteinander auf gleicher Augenhöhe not-
wendig ist. Interkulturelle Arbeit beinhal-
tet auch die Lösung von Konflikten auf
friedlichem Wege. Daher wird IBS als ei-
ne Form von Konfliktlösungsmethode  di-
e Mediation im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten fördern, bekannt machen bzw. sich
für die Implementierung der Mediation
in der Gesellschaft einsetzen. Und nicht
zuletzt schließt demokratische Erziehung
auch interkulturelle Erziehung ein. Des-
halb möchten wir in Zukunft daran arbei-
ten interkulturelle Kompetenzen zu för-
dern. Im Alltag Wege zu finden, wie Kin-
der und Eltern in Europa und darüber hi-
naus friedlich und in gegenseitigem Res-
pekt zusammen leben und voneinander
lernen können, empfinden wir für die
nächste Zeit als eine der größten Aufga-
ben, die uns begeistern. Hierbei soll die
Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen
und sonstigen Einrichtungen eine beson-
dere Rolle spielen. 

Kunst und Kultur. Mit unserer Kultu-
rarbeit im Herzen der Stadt Stuttgart
möchten wir Mitbürgern verschiedener
Herkunft die Möglichkeit geben sich ei-
genständig zu entwickeln sowie kulturel-
le bzw. künstlerische Projekte zu ver-
wirklichen. Damit wollen wir die kulturel-
le Vielfalt in Stuttgart bereichern, was zu
einem gegenseitigen Verstehen und Ler-

nen führen wird. Durch Tanz-, Musik- und
Sportkurse, Spieleabende sowie Theater-
workshops in den Vereinsräumlichkeiten
bekommen Jugendliche wie Erwachsene
die Möglichkeit ihre Fertig- und Fähigkei-
ten zu erweitern. Ein besonderer
Schwerpunkt wird dabei bei den Jugend-
lichen liegen, womit wir versuchen wer-
den sie von der Drogen- und Gewaltszene
fernzuhalten. Überdies werden Lesun-
gen, Diskussionsforen, Seminare, Litera-
turabende, Film- und Theaterwochen,
Konzerte, Studienreisen, Kunstausstel-
lungen  etc. den Rahmen unserer Verein-
sarbeit bilden.  

Die Kurse und Workshops sollen von
den jeweiligen Fachmännern und Fach-
frauen betreut und durchgeführt wer-
den. Daher soll auf die fachliche Kenntnis
der Kurs- und Workshopleiter besonders
geachtet werden. Soweit möglich sollen
diese Aktivitäten von ehrenamtlichen Le-
iterInnen geführt werden. Ziel der IBS ist
es desweiteren einen Geschäftsführer
bzw. eine Geschäftsführerin gegen Be-
zahlung für die tägliche Büroarbeit und
sonstiger Arbeiten in den Vereinsräum-
en, wenn möglich mit Fördermitteln der
Agentur für Arbeit, einzustellen. Dadurch
soll eine Professionalität der Vereinsar-
beit sichergestellt werden. 

Gemeinsam mit Ihrer Hilfe wird es
uns gelingen, die kulturelle Vielfalt im
Herzen der Stadt Stuttgart (Nähe Habi-
tat) zu bereichern und den Menschen,
vor allem den Jugendlichen und Kindern
unserer Gesellschaft, etwas mehr Zu-
kunft zu geben. 

Ihr IBS Team

vorläufige Kontaktadresse:
IBS (Interkulturelle Bildungs- 
und Begegnungsstätte)
c/o Emine Peker
Pfaffenwaldring 48d/102
70569 Stuttgart
Tel.: 0176 236 00 227
E-mail: emine.peker@gmx.de

Interkulturelle Bildungs- 
und Begegnungsstätte     

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 Stutt-

gart Kültürleraras› E¤itim ve Buluflma Merkezi aç›l›fl›n› se-
laml›yoruz. 

Avrupa’da y›llardan beri Demokratik Kitle Örgütleri nez-
dinde ciddi faaliyetler yürüttük. ‹lk çat› örgüttümüz kurulufl
itibariyle epey eskiye dayanmaktad›r. AT‹F olarak 1976 dan
buyana kesintisiz olarak Almanyadan bafllayarak bütün Avru-
pay› kapsayan çeyrek as›r› aflan bir zamand›r kitle örgütü fa-
aliyeti yürütmekteyiz. Bu uzun zaman içinde önemli baflar›lar
elde ettik. Avrupada emperyalist burjuvazinin yo¤un sald›r›la-
r›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 güç-
leniyorsak, yeni yeni alanlarda dernekleflme faaliyetlerimiz

devam ediyorsa,  geçmiflte kitlelerle kurulan ba¤lar, ciddiye-

timiz ve yürüttü¤ümüz çal›flmalar›n sonucudur. Bizler bu

uzun zaman› kapsayan tarihimizle övünüyoruz ve ilerki çal›fl-

malar›m›zda kendimize rehber alaca¤›m›z› gururla belirtmek

istiyoruz.

Yine tarihimiz; emperyalist burjuvazinin, ekonomik, de-

mokratik. siyasi ve sosyal haklar›m›za kar›fl giriflti¤i sald›r›la-

r› gögüsleme, bünyesinde bar›nd›rd›¤› kitelelerin somut ta-

leplerini 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 mücade-

lesini destekleme, katk› sunma, Avrupa kamuoyo içinde pro-

pagandas›n› yapma vb. fleklinde küçümsenemeyecek katk›la-

r› olmufltur. 

K›sacas› bu bizim tarihimizdir. Bugün buna sahip ç›kmak,

bu zemin üzerinde yürümek, Kitle Örgütlerimizin birli¤ini ko-

ruyup ileriye götürmek bizlerin birincil görevidir. 

‹nan›yoruzki, siz arkadafllarda bu anlay›flla hareket eder-

siniz ve bugün aç›l›fl›n› yapt›¤n›z derek çat›s›n›n alt›nda genifl

kitleleri kucaklayarak, kitleselleflerek, günün somut görevle-

rini en iy bir flekilde gögüsleyece¤inize güvenimiz tamd›r.

Stuttgart ve kendisine yak›n olan komflu flehirlerle birlik-

te, kitle örgütlerimiz aç›s›nda önemli bir aland›r. Bu alan›n›

katk›lar› küçümsenemez. Bu gün aç›l›fl›n› pratik olarak ger-

çeklefltirdi¤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 se-

ferber etmek, somut talepler etraf›nda e¤itmek ve ileriye gö-

türmek 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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Ludwigsburg Kültür Merkezi Aral›k 1978 y›l›nda
ilk kurulufl toplant›s›n› yaparak derne¤i kamuoyu-
na lanse etmifltir. Yönetim Kurulu ile görüfltü¤ü-
müzde bizleri say›n ‹smail Gökçe ile tan›flt›rarak
onun ile röportaj yapmam›z› daha do¤ru buldu. ‹s-
mail Gökçe derne¤in kuruluflundan beri bu kurum-
da 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 Al-
manya'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›m-
dan 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 zorla-
d›?

‹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, demok-
ratik 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 ye-
tenekli 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 se-
ne demokrat Alman'lar›n derne¤inde hafta sonlar› bulufluyor-
duk. 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 kuru-
cu üyelerimizle diyaloglar›m›z var. Büyük etkinliklerimizde
herzaman bize destek veriyorlar. Yine derne¤imize davet edil-
di¤inde gelip çay›m›z› içip hat›r›m›z› soruyorlar sa¤ olsunlar.

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 za-
man dernek kapal› kal›yordu. Aylarca  tek bafl›na kiray› ödedi-

¤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 genç-
lerin giriflimleri sonucu etkinlikler oluyordu. Ve baflar›l›yd›lar.
1999 sonunda gençlerin „karamsarl›k ve karars›zl›k bize düfl-
mandan 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 günümü-
ze kadar bu anlay›fl do¤rultusunda devrimci ve demokratik bir
yap›lanma oluflturduk.

D.G.: Bu zamana kadar zorlu süreçler yaflaman›za rag-
men geriye bakt›¤›n›zda piflmanm›s›n›z?

‹smail Gökçe: Hay›r kesinlikle. Bugün Kültür Merkezimiz-
de gençlerimizin faaliyetlerini görürken resmen gururlan›yo-
rum. Sayg›n ve çevrelerinde sevilen gençler hepsi. Yapt›klar›
faaliyetlerde çok ciddiler. Zaten Avrupa'n›n birçok etkinlikle-
rinde Kültür Merkezimiz kendisini gösteriyor. Bu geliflmede
tüm zorluklara benim pay›m olmas›nda çok memnunum. Ben-
de birço¤u gibi zorluklar karfl›s›nda evime çekilseydim ve mü-
cadeleye 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 yan-
l›z b›rakmayan tüm dostlar›m› kutluyorum.

D.G.: Gelelim günümüz faaliyetlerine. Kültür Merkeziniz-
de flu an hangi faaliyetler yürütüyorsunuz?

‹smail Gökçe: Kültür Merkezimizde flu an çocuklar›n ve
büyüklerin Halkoyunlar›, Tiyatro ve Gitar kursu kültürel faali-
yetler olarak devam ediyor. Seminerler ve paneller ile siyasal
kampanyalar. Hafta sonunda kahvalt› vb. vb. faaliyetler yürü-
tüyoruz. Ba¤lama ve Bateri kursu ise yak›n zamanda bafllaya-
cakt›r. Yine Gençlerimiz yak›n tarihte baflar›l› bir Gençlik kam-
p› 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?

‹smail Gökçe: Evet. Mehmet Ali Aslan, Selver Bak›r, Nuri
Ördek ve Kenan Çak›c› onur üyelerimiz flahs›nda tüm demok-
rasi 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 bafl-
lam›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 taba-
na oturtarak Anadolu Folkloru üzerinde araflt›rma , incele-
me ve derlemeler yapmay›, bunun yan›s›ra halk oyunlar› ve
halk müzi¤i icra aksiyon gruplar› kurarak, yurtd›fl›nda Ana-
dolu Folklorunu tan›tma çal›flmalar›yla devrimci kültüre
katk›da bulunmay› hedeflemifltir. 

Kuruluflundan bu günümüze kadar yüzlerce etkinlikler-
de 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 ha-
yat›n pisli¤inde uzaklaflt›rarak, çürümesini engelleme gö-
revini üstlenmifltir.  

Günümüze dek bir cok ödülün yan›s›ra, Ekim 2004 Y›l-
maz Güney Kültür-Sanat Festivalinde halkoyunlar› ekibimiz
Adana yöresiyle 1.lik ödülünü alm›flt›r.

Bu y›lki Y›lmaz Güney Kültür-Sanat Festivaline Karade-
niz (Ordu) yöresi ile kat›ld›k ve 1.lik ödülünü ald›k.

Bizim için en büyük ödül yurt d›fl›nda (yani kendi kültü-
ründen uzak) yaflayan gençlere Anadolu’nun kültürünü ta-
fl›makt›r. Bu vesile ile bu Festivali düzenleyen DGH’ya flük-
ranlar›m›z› iletir ve bizi destekleyen ADHK’ye teflekkürü bir
borç biliriz. 

Kardelen Halkoyunlar› Ekibi

Tiyatro Atelye Eylül 2004 y›l›nda Ludwigsburg'da yafla-
yan ve faaliyetlerini Ludwigsburg Kültür Merkezi'nde sürdü-
ren gençler taraf›ndan kurulmufltur. ‹smine laik olabilmek
için Siyasal, Sosyal ve Kültürel olaylar› tiyatral yorum ile kit-
lelerle 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 bu-
güne kadar toplam 12 defa sahnelendi. ADHK’n›n önerisi ve
sponsorlu¤u alt›nda ‹brahim Kaypakkaya’n›n hayat› “Sön-
meyen Atefl”  adl› canland›rmay› izleyiciyle buluflturdu.

22 Ekim 2005 tarihinde YDG’nin düzenlemifl oldu¤u Kül-
tür-Sanat Festivalinde 2.lik ve en baflar›l› bayan oyuncu ödü-
lü 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 al-
m›flt›r.

1. Oyun “Tarih bizi Yaz›yor” haziran ay›nda fafliflt TC.
Devletinin gerçeklefltirdi¤i katliam› ve bu katliam sonucun-
da 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 Ku-
zey-Kürdistan’daki zindan gerçekli¤i ile sistemin kad›nlar
üzerindeki bask›s›n› anlat›yor. S›n›fl› toplumlarda kad›nla-
r›n tek ve gerçek kurtuluflunun ancak devrim saflar›nda ör-
gütlenmelerinden 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 festivali-
mize kat›lan izleyicilerimizin zevkle bizi seyr ettikleri için te-
sekkür ederiz. 

Tiyatro ATELYE

Bu say›m›zda sizlere 28. y›l›nda olan bir 
Kültür Merkezimizi tan›tmak istiyoruz. Kardelen Halk Oyunlar›

„Tarih Bizi Yaz›yor ve Topra¤›m›n Renkleri“

meye devam etmeyi amaç edinmifl olmalar›ndan ötü-
rü, 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 ver-
meyi hedefleyen çaba Güney Asya’da kap›lar› her ge-
çen gün biraz daha aral›yor. Güney Asya Halklar› böy-
lesine büyük bir arma¤anda bulunman›n onurunu tüm
dünya halklar›na arma¤an ediyor. 

Kapitalizmin befli¤i durumunda olan Avrupa Em-
peryalist burjuvazisi bunun telafl›na kap›lm›fl durum-
da. Bugünlerde, farketti¤i bu korkuyu yenmek üzere
ideolojik sald›r›da bulunmay› ihmal etmediler.Emper-
yalizmin çeliflkisini derinlefltiren, sald›rganlaflt›ran,
sadece Ekonomik ç›kmazlar› de¤ildir. Ayn› zamanda Si-
yasi ç›kmazl›klar›n› büyüten dünyan›n yoksul bozk›rla-
r›d›r. Buralardan yükselen her k›v›lc›m, Emperyalistle-
rin hanesine akan refah hatlar›n› bir bir kesiyor. Bun-
dand›rki; Dünyay› yeniden ve yeniden paylaflma proje-
leri gelifltirilmekle kal›nm›yor, ayn› zamanda siyasi-
ideolojik sald›r›larla bu geliflmeyi engellemek istiyor-
lar. 

Halklar›n meflru demokratik ve özgürlük mücade-
lelerini «Terörizm» olarak niteleyip yok sayma aymaz-
l›¤›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 ol-
mas›yla, Emperyalist gerici dünya sistemine karfl›, ye-
ni insan yaratma çabas›n› etkinli¤iniz vesilesiyle tüm
halkar›m›za müjdelemek istiyoruz.   

Halk flöleniniz, Halklar›n özgürlük flölenine dönüfl-
mesini diliyor, tüm yüre¤imizle yan›n›zda oldu¤umuzu
ifade ediyoruz.

Demokratik Haklar Kültür ve 
Sanat flenli¤i Tertip Komitesine:

Sevgili arkadafllar ;
Bu y›l ikincisini düzenleyece¤iniz; Demokratik Hak-

lar Kültür ve Sanat flenli¤i etkinli¤inizi büyük bir ilgiy-
le 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 fetedersi-
niz. Buna olan inanc›m›zla, eme¤i geçen herkesi, Prog-
rama kat›lan Tüm sanatç› dostlar›m›z› vede etkinli¤e
kat›lan tüm halk›m›z› selaml›yoruz. Emperyalist Kapita-
list dünya temellerinin at›ld›¤› Avrupa’dan merhaba di-
yoruz. 

Sevgili Dostlar;
Demokratik Haklar ve özgürlükler mücadelesi, ta-

rihsel 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-

DEMOKRAT‹K HAKLAR KÜLTÜR VE SANAT fiENL‹⁄‹ BÜYÜK B‹R
COfiKU VE BAfiARIYLA SONUÇLANDI! Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu

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

Demokratik Haklar Platformu bileflen-
lerinin organize etti¤i 2.Demokratik Haklar
ve Kültür flenli¤i baflar›yla sonuçland›. Ol-
dukça kitlesel olan gece kitleselli¤i ve or-
ganizasyonuyla oldukça baflar›l› geçti. Ge-
ceye kat›lan sanatç›lar baflar›l› ve coflkulu
performanslar›yala dinleyicilere uzun sü-
re ak›llardan silinmeyecek anlar yaflatt›. 

2.Demokratik Haklar ve Kültür fienli¤i-
ne Onbin’in üzerinde biletli seyirci kat›ld›.
Gece girifl ç›k›fllardaki ufak çapl› izdiham
d›fl›nda organizasyon aç›s›ndan hiçbir so-
run olmadan tamamland›. 

Geceye kat›lanlar Grup Munzur, Grup
Yel, Mo¤ollar, Servet Kocakaya ve Yeni Tür-
kü’nün ezgileri ile cofltular. Gecede Temel
Demirer ve Mehmet Özer’de konuflmalar›y-
la renk katt›lar. Ayr›ca gece’de gösterilen
çeflitli Sinevizyon gösterileri ile gece'nin
anlam ve önemini anlatmaya yetti. Özellik-
le 17’ler ile ilgili olan Dia gösteriminde kit-
le hep bir a¤›zdan: Vartinikten Mercana Fe-
da 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 olma-
dan, uzun süre ak›llardan silinmeyecek bir
coflku ve kitlesellikle sona erdi.

Demokratik Haklar ve Kültür flenli¤inden
muhteflem görüntüler
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‹nsanlı¤ın cinslere bölünmüfl olması, acaba toplumlarında dinlere, sınıflara
ve uluslara bölünmesinin bafllangıcı mıydı? Böyle bir soruya çeflitli dünya görüfl-
leri 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 görüflle-
ri 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 büyütül-
müfl 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, bin-
bir cilveyle Adem’e almayı yediren Havva, bir köle olarak Adem ise bir efendi ola-
rak gelmifl. Tanrı bu cezalandırmayla da kalmayarak, tüm insanlı¤ı, ikisinin cil-
velefle cilvelefle yedikleri elmanın gazabına u¤ratmıfl. Durum anlaflılmayacak gi-
bi 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 böy-
lece 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 ifl-
lerini 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 el-
maları 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 da-
maktadı meselesi de¤il, insanın yaflamının her alanını bunlarla dolduracaksan
baflına geleceklerden egemenler sorumlu de¤ildir. Açıkçası bu elmalar ise bu-
gün insanlı¤ın en önemli sorunu haline gelmifl durumda. Cinsler, dinler, sınıflar,
uluslar vb. Arasındaki eflitsizlikler dünyayı savafllar ve katliamlar arenasına dö-
nüfltürmüfl durumda. Tanrı insanı yaratırken, onun için iyi olana kendisinin ka-
rar verme hakkını insana vermeyip, kendisine, ba¤ımlı ve tabii kılma amacı Hav-
va’nın sayesinde bir elmaya harcandı. Demek ki Havva, ba¤ımlılıkla ve bir bafl-
kasının tahakkümü altında yaflamakla insan olmak arasındaki farkları kav-
ramıfl, 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 de-
mokrasi, 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 sa-
vaflımını ikincil durumda ela alıp asıl olan devrimci mücadelelere bunu atlaya-
rak katılmıfltır. Yani egemenlerin bu noktada düflünmemeleri, bizim lehimize ol-
sa 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 ira-
de 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 egemen-
lerin, varlı¤ı ve yaflamı üzerinde her türlü kölelik ciritlerinin hedefi olan kadın,
ancak; devrimlerle kurtulacaktır. Bunun yoluda gene elma yemektir. Bugünkü el-
ma 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.

ELMA ve KADIN

Günümüz dünyas›nda insanl›¤a dayat›lan haks›z savafllar, toplu katliamlar, dar-
beler, iflgaller, yarg›s›z infazlar, iflsizlik, açl›k, kültürel yozlaflma, kad›n ticareti, uyufl-
turucu, 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›zlafl-
t›¤› en büyük sald›r›lar ise emperyalist iflgal ve sömürü savafllar›nda yaflanmakta-
d›r. Kad›na ve topluma özgürlük sloganlar›n› hayk›rarak yürüttükleri bu kirli savafl-
lar milyonlarca kad›na her zamankinden fazla ac›y› ve y›k›m› beraberinde getirmifl-
tir.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 bin-
lerce 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, in-
sanl›k tarihine mal olan devrimci ve ilerici kad›n örgütlenmeleri ile kad›n önderler-
den 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 boflalta-
rak, 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 bula-
n›kl›¤›na karfl› uyan›k olmal›y›z. Yaflad›¤›m›z co¤rafyalarda sorunlar›m›z›n kaynakla-
r›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, yafla-
nan sosyal y›k›mlarda kad›n›n ilk önce nas›l ma¤dur edildi¤ini, mücadele ederek ka-
zand›¤› 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 burju-
vazinin bu özgürlük anlay›fl›na karfl›, gerçek özgürlük için mücadele edilmelidir. Av-
rupa’da yaflayan ve feodal üretim iliflkilerinin hakim oldu¤u ülkelerden gelen göç-
men, geçici iflci ve mülteci kad›nlar›n sorunlar›n›n kaynaklar›ndan biri ise feoda-
lizmden beslenen yasa, gelenek, ve törelerdir. Dolay›s›yla hangi co¤rafya da yaflar-
sak 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 marjinalleflti-
ren 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 ikisi-
de 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›nla-
r› çeflitli platformlar, inisiyatifler ve çat› örgütlenmeleri gibi kurumlarda birlefltire-
rek kad›n›n mücadele araçlar›n› gelifltirmeli, bununla birlikte as›l kurtuluflun kad›n-
l› 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 dönüfl-
türelim!  

8 Mart kad›n›n özgürlük ateflini, direnifl k›v›lc›m›yla tutuflturdu¤u isyan günü-
dür.

8 Mart kad›n sorununun net bir plan, program ve örgütsel ilkeler dahilinde ele
al›n›p çözüme ulaflt›rma mücadelesidir. 

8 Mart dünya emekçi kad›nlar›n›n, kendisine dayat›lan dini bask›lara, recm ce-
zalar›na, töre cinayetlerine, türban yasas›na, zorla evlendirmeye, toplumsal flidde-
te, 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 biçim-
leriyle, kad›n›n ikinci s›n›f insan cinsi olmaktan kurtulma mücadelesini sonuna ka-
dar 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 savun-
mak 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, de-
mokrat, ilerici, yurtsever insanlar› kad›n sorununa kendi sorunu gibi bakmaya, dün-
ya 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 flehrin-
de 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

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 saat-
ten 10 saate indirilmesi talepleriyle direnifle geçerler. Bur-
juvazi bu direnifle olan korkusunu, direnifli kanla bast›ra-
rak gösterir. Ama bast›r›lmak istenen bu direnifl tüm dün-
ya emekçi kad›nlar›na örnek olur ve uyan›p hareket etme-
lerinde 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, uluslarara-
s› emekçi kad›nlara, 1910’da Danimarka'n›n Kopenhag fleh-
rinde toplanan uluslararas› 2. Kad›nlar Konferans›’nda Cla-
ra Zetkin'in önerisiyle Dünya Emekçi Kad›nlar›n›n Birlik, Da-
yan›flma ve Mücadele Günü olarak kabul edilir. O tarihten
bu yana 8 Mart her y›l dünyan›n dört bir yan›nda kutlanma-
ya 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 ezi-
lenlerin ezileni kad›n ve çocuk olmaktad›r.

Bu gerçe¤i tatm›fl Azeri bir ana: “Bes de¤il mi ey insan-
lar! Döküldü kan, akt› kan! Bes de¤il mi? Kara toprak su iç-
ti gözyafl›ndan!”  diye sesleniyor bizlere.

Her süreçte kad›na adeta kaderi olarak dayat›lan ezil-
mifllik bir yana savafl dönemlerinde de bizlerin yüzüne vu-
ran 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 iflkencele-
re tahammül edemeyen kad›nlar ya intihar ediyorlar ya da
ömür boyu sürecek travmalar yafl›yorlar.

Bu zulmü bizzat yaflayan, Ebu Greyb’ten Fatma bize anla-
t›yor: “Bana bir günde dokuz kez tecavüz ettiler…Yine bu-
rada her gün defalarca k›z kardefllerimize tecavüz edildik-

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 yasal-
laflmas› 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›l-
lard›r süren bu türden hukuksuzluklar kad›nlar›n hayat›n›
karartm›flt›r.

Emperyalizm geri b›rakt›r›lm›fl  ülkelere fiili iflgaller ya-
parak zulüm yaflat›rken, bulunduklar› co¤rafyalarda  da be-
deller sonucu  kazan›lm›fl sosyal haklar›n gasp›, artan iflsiz-
lik, hayat pahal›l›¤› ve kültürel yozlaflmay› büyütmektedir.

K›sacas›; ezilen dünya kad›nlar› emperyalist savafllar›n
a¤a babalar›na karfl› birleflip, örgütlenerek mücadelede ak-
tif yer almalar› için tüm bunlar yeterli sebep  de¤il midir?
Aksi taktirde çocuklar›m›za nas›l bir dünya b›rakt›¤›m›z or-
tada de¤il mi? Evet biz nihai olan bar›fl›n özlemini çekiyoruz
ve bunu elde edebilmek için tüm haks›zl›klara karfl› sürdü-
rülen kavgaya kad›nlar cephesinden omuz vermek zorunda-
y›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 olma-
n›n zorunlulu¤unun kavrand›¤› gündür.

8 Mart, sadece emekçi kad›nlar›n birlik, dayan›flma gü-
nü de¤il, o ayn› zamanda, insanca yaflam›, eme¤i, onuru sa-
vundu¤u için zulme baflkald›ranlar›n yediden yetmifle, ka-
d›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

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

YÜRÜYÜfiE 
ÇA⁄RI! 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 ta-
niklik etti. En sevdiklerimizi büyük yürek
ac›larlar›yla bizden kopar›p götürdu¤ü
gibi, adlar›n› verdi¤imiz yeni do¤an ço-
cuklar›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› içeri-
sinde.

Ama biliyoruz, ister bireysel ya da
toplumsal olarak yaflans›n ac›lar› güce,
hüzünleri sevinçlere, umutsuzlu¤u umu-
da dönüfltürecek güzel bir mujdedir,  ge-
len her yeni y›l.

SEVG‹L‹ DOSTLAR,
Dünyada dün oldugu gibi bugün de

egemen sistemler bireyselli¤i her alan-
da topluma yaflatmaya çal›flmaktad›rlar,
çünkü onlar aç›s›ndan bireysellik her-
fleydir. Toplumsallaflmay› de¤il, bireysel-
leflmeyi 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. Çevreni-
ze 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 kat-
ma yönünde çaba sarfetmektir. Her yap-
t›¤›m›z etkinlikte kollektif yaflama daha
s›k› sar›larak bu yaflam tarz›n› bir güce
dönüfltürmek olmal›d›r amac›m›z, ki an-
cak bu flekilde geçen her y›lda yitirdi¤i-
miz en sevdiklerimizin an›lar›na ba¤l›
kalmak ve onlar›n ideallerini yaflama ge-
çirmek .

Evet 2005 y›l› yaflad›¤›m›z ac› olayla-
ra damgas›n› vuran bir y›l olmakla birlik-
te güzel ve bir o kadar da sevindirici ge-
liflmelerede tan›kl›k etmifltir . ADKH giri-
flimi 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 gi-
rifl 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›¤› olmufl-
tur .

Yapt›¤›m›z etkinlik kat›l›mc›lar tara-
findan memnuniyetle karfl›lanm›fl ve ka-
t›lan arkadafllar kollektif bir flekilde bu
etkinli¤i bizimle paylaflm›fllard›r . Prog-
ram y›lbafl› mesajiyla aç›lm›flt›r mesaj›n
içeriyi özet kollektif yaflama kat›lma nok-
tas› ve ADKH giriflimi ile ilgili mesajlar ve-
rilmifltir tombola çekilifli, çeflitli hediye-
ler, müzik grubunun dinletisi, solo parça-
lar ve halaylarla sabah saat befle kadar
bütün kat›l›mc›lar taraf›ndan coflkulu bir
flekilde yeni y›l etkinli¤imiz sona ermifl-
tir. Dostlar 2006 y›l›n›n bireysellikten
uzak kollektif yaflama dönük ve bu ya-
flam 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‹

ADKH giriflimi Paris Komitesi’nin düzenledi¤i
y›lbafl› etkinli¤i coflkulu bir flekilde geçti

Demokratik kitle kurumlar›m›z›n, genifl
kitlelere kendini tan›tma kapsam›nda ele al-
d›¤› 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 Ha-
reketinin oluflmas›yla birlikte, özelikle Kad›n
kitlesi taraf›ndan daha yak›ndan tan›ma is-
temini gündeme getirmifltir.

Bu isteme cevaben yap›lan tan›t›m top-
lant›s›, toplant›ya kat›lan dinleyici kitlenin,
genel ve güncel bir çok konuda soru sora-
rak ve görüfl bildirmeleriyle tart›flma olum-
lu 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 kavufl-
turmad›¤› gibi, geliflen huzursuzluklar›n bir

tepkiye dönüflmemesi için, farkl› adreslere
havale etme tutumunu izlemektedir..» denil-
di. Avrupa’da da refah sürecinin sona erdi¤i-
ni kendileri taraf›ndan itiraf edilmektir. Kit-
leler, hergün yeni sorun ve s›k›nt›larla karfl›-
laflmaktad›r. Toplumsal sorunlar›n her ge-
çen gün büyümesiyle birlikte, bireyler ve ai-
le düzeyinde çok daha a¤›r çeliflkilerin ya-
flanmas›n› gündeme getirmekted›r.

Avrupa’da yaflayan Türkiye/Kuzey-Kür-
distanl› kitlelerin kültürel farkl›l›klardan
kaynakl› yaflad›klar› sorunlar›n oldu¤una
dikkat çekerek, «yeni jenerasyon avrupa kül-
türüne uyum sa¤lamada zorluk çekmezken,
birinci ve ikinci kuflakla bir çat›flma içinde-
dir. Son y›llarda kimi Avrupa devletleri en-
tegrasyona daha çok h›z vermektedirler. An-
lafl›l›yorki, sistemlerde bir ç›kmaz içindedir-
ler. Bundan dolay› kendilerini ›srarla empo-
ze etmeyi denemektedirler. Bir yandan Avru-
pa kültürü, di¤er yandan geldi¤i ülkenin ge-
lenek 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, ör-
gütlü bir güce sahip de¤ilsen ve kendini ka-
bul ettiremiyorsan, sistemin yozlaflt›r›c› kül-
türü vede yaflam al›flkanl›klar›ndan pay›na
düfleni almaktan kurtulamazs›n» fleklinde
ifade edildi.

Sonuçta; Demokratik Kitle Kurumlar›na
bu anlamda büyük sorumluluklar düflmekte-
dir. Kitlelerin bu kurumlarda örgütlenerek
genel ve özgül sorunlar›na ortak çözüm
üretme çabas› içerisine bulunarak, yaflanan
sorunlar›n önüne geçebilme avantaj›n› yaka-
layabilirler. «Kitle Kurumlar›m›z hiçbir soru-
na kay›ts›z de¤ildir» diyen konuflmac›lar, kit-
lelerin, Demokratik Kitle Kurumlar›nda daha
aktif kat›lmaya ve güçlerini birlefltirme ça¤-
r›s› yaparak sonuçland›rd›lar.

Willingen Alevi Kültür Derne¤inde ADHK-DKH tan›t›m toplant›s›
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D. Gündem: Mevsimlerin ak›fl›na ve-
rilmifl yitik ve gelecek zaman fliirleri di-
yorsun ve “bahar kokuyor yaram” diye
bafllam›fls›n›z. Neden?

Fetih Koç: Bu evrende kazan›lm›fl
bir zaman dilim mevsimi varm› bilemi-
yorum? Her fley kay›p olmak ve kay›p et-
mek için. Her fleyi do¤ufluyla bereber,
yok oluflunuda kendinden getiriyor. Dik-
kat ederseniz son zamanlarda ç›kan fli-
irler genelikle kadercilik, hüzün, y›lg›nl›k
ve erotizm üzerine yaz›lan fliirlerdir.
Bunlar içinde bulundu¤umuz bugünkü
toplumsal koflulun duygular›n› okfluyor-
dur. Yani y›lg›nl›¤a y›lg›nl›k kat›yor. Bu-
da 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 can-
l› ve ajtatif fliirlerle ç›kt›k ortaya, eksik-
lerimizi içinde tafl›makla beraber.

D. Gündem: “...Öyle delal dela dur-
ma/ k›fl geçer/ bahar olur/ sen mavile-
flir gökyüzü olursun/ ben ay dede/ son-
ra buluta dönüflürüz/ ya¤mur olur ya¤a-
r›z/ toprak olur yefleririz/ sen çiçek olur
açars›n/ ben seni koklar, okflar, öpe-
rim...” diye devam ediyor. Neyi vurgula-

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 ta-
rafl› 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›flla-
r› ezilenler için bir ç›k›fl süreci ve pisko-
lojik bir moral üstünlü¤ü vard› kitleler-
de. Kürt halk›n›n ulusal temelde baflkal-
d›r›s› vard›. Doksanl› y›llar›n sonlar›na
do¤ru ise ulusal hareketin egemen s›n›f-
larla uzlaflmas›, komünist öncü ve dev-
rimci hareketlerin politik t›kan›kl›¤› kit-
lerlerde bir moral çöküntüsü yaratt›.
Burda flu vurgulan›yor; öyle y›lg›n, öyle
karamsarl›¤a düflme. Bu suskunluk ge-
çicidir. Ki öyle oldu, öncünün sürece mü-
dahlesi tarihi bir süreçtir. Ama önemli
olan her alanda, her dalda bunu kitlele-
re götürüp kavrata bilmektir. Bizde bu-
nu fliirsel duygularla vermeye çal›fl›yo-
ruz.  Yani bir türkünün melodisi, bir flii-
rin m›sras›, bir ressam›n f›rças›n›n etki-
leyici s›rr›n›n t›ls›m› moral olma aç›s›n-
dan 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 di-
le getiriyor. Daha do¤rusu bir halk›n
kendi topraklar›nda mülteci durumda
olmas›na olan isyan›n› ve a¤›tlar›n›n mo-
tiflerini iflliyor.

D. Gündem: Sizi fliir yazmaya iten
etken nedir, o duyguyu nas›l yakal›ya bi-
liyorsunuz?

Fetih Koç: fiiir yazmak, resim yap-
mak, türkü söylemek için, yani halktan
al›p halka geri vermek için bin bir çeflit
etken var do¤up büyüdü¤ümüz toprak-
larda. Bu sadece bizim için geçerli bir
etken de¤ildir tabiki, herkes içindir. Her
bölgenin kendi kültürel dokusuna göre-
de halk isyanlar› vard›r haks›zl›¤a karfl›.
Egede Çak›rc›lar›, Kara denizde Heki-
mo¤lu,  Bolu beylerine karfl› Dadalo¤ul-
lar›, Çukurovada ince Mehmetleri, daha
içlere bakt›¤›m›zda Pir Sultan›, Trak-
ya’ya uzand›¤›m›zda da fieh Bedretinleri
görmekteyiz. Ki bugün hale bunlar halk

içerisinde canl›l›¤›n›, varl›¤›n› korumak-
talar. fiairlerimiz, ozanlar›m›z hale bun-
lar› ifllemektedir. fiöyle birde yak›n tari-
himize dönüp bakarsak; yine yaflad›¤›-
m›z co¤rafya bafltan bafla isyanlarla do-
lu. Bu isyanlarda kendi dönemsel etken-
leriyele ç›kard›¤› isimler vard›r. Yani Na-
z›mlar, Ahmet Arifler, Y. Güneyleri, ‹bra-
himleri ortaya ç›karm›flt›r. K›sacas› in-
san› sanata, edibiyata iten etken bizde
çoktur. 

Ve birde her flairin içerisinde mutla-
ka 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 kültürü-
ne motife olursa insan; kendini tam an-
lam›yla bir duygu deryas›nda bulur. 

D. Gündem: Do¤du¤unuz topraklar-
dan uzak durup fliir yazmak nas›l bir öz-
lem?

Fetih Koç: Sadece susarak özlüyo-
rum. Sonra demli bir çayla beraber bu
özlemimi de duygular›ma yüklüyorum.
Yük a¤›r oluncada hafifletmek için kale-
mimin arac›l›¤›yla deftere nak›fl nak›fl
iflliyorum. Bende susarak özlemimi böy-

le dile getriyorum.

D. Gündem: Bundan sonraki sanat-
sal çal›flmalar›n›z nelerdir?

Fetih Koç: Sanat hayat›m›n vaz ge-
çilmez bir özlemim art›k. Yani onsuz ben
veya bizi düflünemiyorum. Bu günlük ya-
flam›mda öyle. Bu sadece fliir'le s›n›rl›
de¤il. Sinamadan tutal›m resim sergisi-
ne kadar tutkuyla takip ediyorum. Gün-
lük yaflam›m böyle flekilenince daha çok
araflt›rma ve incelemeye yönümü gelifl-
tirdi. Buda beni yaflam›mda duygu ana-
foras›nda yüzdürüyor adeta.

Bundan sonraki çal›flmalar›m planl›

bir çerçefede gidiyor. Önümüzdeki bir-
kaç 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 ba-
flar›lar diliyorum.

Demokratik Gündem / Yunanistan

RÖPORTAJ fiair Fethi Koç’un ilk fliir kitap› olan “bahar kokuyor yaram”
üzerine konufltuk ve düflüncesini ald›k.

Rosa Lüxsemburg’un Alman Burjuvazisinin “Berlin’de dü-
zen hüküm sürüyor” sözleriyle devrimi ezdikleri iddias›na ver-
di¤i cevap 87 y›l sonra hala güncelli¤ini koruyor. Evlerde, so-
kaklarda, flehirlerde ve ülkelerde fliddetle, kanla, zulumle dü-
zenin hüküm sürdü¤ünü ilan edenlere karfl› yürekten ve cofl-
kuyla hayk›r›yoruz: VARDIK VARIZ VAR OLACA⁄IZ!

Demokratik Kad›n Hareketi Almanya özelinde ilk kez pan-
kart›yla, mütevazi ama coflkulu kortejiyle 15 Ocak Liebnecht-
Lüxemburg anma eylemine kat›ld›. Say›ca çok kalabal›k olma-
yan kortejimiz coflkusu ve sloganlar›yla, Almanca-Türkçe ko-
nuflmalar›yla yürüyüflün en renkli gruplar› aras›ndayd›.

Berlinde “Rosa’dan Berna’ya Bu Kavga Bitmedi Devam Edi-
yor”, “‹syan Eden Kad›n Devrim Dogurur” “Emperyalizme, Fa-
flizm, Erkek fiovenizmine HAYIR! Yaflas›n DKH” sloganlar› hem
Almanca hem Türkçe olarak  at›ld›. Berlin’de olmak  biz kad›n-

lar için devrim ve sosyalizm mücadelesinin önderlerini anma-
n›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¤›m-
s›z kad›n devrimci durufluyla örnektir. At›ld›¤› hücrede can çe-
kiflen 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 gi-
bi kararl›d›r.

15 Ocak'ta çiceklerimizi b›rakmak için an›t›n bafl›na geldi-
¤imizde Onun lahitin oldu. Çünkü binlerce çicek örtmüfltü üs-
tünü.

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

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.

‹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

Yaflamın yo¤unlaflmıfl emekler bü-
tünü ve tuzlu terin ördü¤ü bir sürü imre-
nifl...kısacası 17'ler imlemesiyle tarihe
mimlenen bir destanın kızıl kor hattında
duygulara ve öfkelere döflenmifl mayınla-
ra basarak yürür bir çocuk!..

Bir yazım serüveni kalemimi kofltura-
cakken tarihin hercai çuvalına düflme-
den, binbir hikayeden süzmeden ne gö¤ü
yaran sahanlara yaraflır bir yolculuk
tanımı ne de hükmünü bulmufl olayların
kula¤ını çınlatır insan.Yazan yazmak üze-
re bilincini ve yure¤ini piflirmekdeyken
17'ler topra¤ın çürüten, eriten ve kemik-
lerden ibaret bir insafla iflini tamamla-
yan eylemine yedirmekde bedenlerini...

Akdeniz kıyılarında karflılamak da¤ı
ölümleri mavisinde denizin çarmıha ge-
rilmekdir biraz...Çakıltafllarının ıflıyan ve
her dalgada flımaran aydınlı¤ında yolu-
mu ararken ruhumu kuflatan gelgitlerin
tınısına yaslarım baflımı hepden...Güne-
flin tanıklı¤ında tutuflan yaflamlar yeni
do¤umlar ile takaslanmadımı hayat rih-
ter ölçe¤iyle sınırsız bir depremin fay

hattına çadır kurar. Artık bu bir intihar
nöbetidir ve ihtimallerle yetinen öykülere
mutavazi birer kahraman olunur sade-
ce...Belkide bu yüzden içimde hep bir ce-
naze arabası hızlan, do¤uma hazırlanan
bir kadını hasteneye taflır...

Hadi çıranı yak ana; ne Ali u¤runa ne-
de Muhammet aflkına. Öyle semavi bir
çılgınlık ve ortodoksça bir yakarıfl iste-
mem. Dinden imandan uzak bir gemici
feneri kadar mütavazi, ister pencere di-
bine gecekondumuzda ister kayabaflına
köyümüzde,17 alev tanesi hani nar gülüfl-
lü bir kızıllıkla gö¤ersin yeter. ‹flte yitip
giden yıldızların kesikleriyle kanayan kal-
bime Kürdistanın esmer ezgilerinden
damıtılmıfl kınalar yakıflım bundan...

17 iskin* gölgesi arda çubu¤u gibi ve
bilen bilir kunkoru* ve dibine mesken ey-
lemifl 17 mantar hikayesini!!! güle 17'sin-
de nasırlasmıfl elleriyle dokunurken 17
nazlı gelincik tanesine,17 yıl yolunu göz-
ledi sevdi¤inin...halbuki sevmek akıl ifli
de¤ildi! Aflk abartılmıfl bir buzda¤ının gü-
nefle meydan okuyan eriyi¤iydi ve güle 17
feryatla sökup attı bu yanılsamanın kara-
kuru peçesini...Çünkü der güle; yaflamın
çok yönlö sırlarını çözmek üzere
akıttı¤ımız bunca kan nehri bunca ömür
örgüsü deli-divane bir felsefi açmaz de-

¤il...
Yasak gülüfllerle korunmufl sevme

zamanları ça¤lara çadır kurmufl bir deli-
nin suretinde tutuflur! Hangi a¤ılı vakit
bize göz koyanda zamansızlı¤a kod-
lanmıfl bir ifltahla yekindik pusuya düflü-
lesi yerlerden...Yakın olmak içindi yola
çıkma gerekçesinde saklı kalan öz! Evet
insana ve kendimize attı¤ımız onca ku-
surlu ve erozyanik farkdan sonra yeni-
den insanlı¤ımıza ve kendimize yakın ol-
mak adına çıkınsız, çırılçıplak ce çıkılası
da¤ları aflanda, az önce söndürülmüfl
odun ateflinin kokusunda saklı flifrelerin
çözülesi taze düflünsel eme¤ini tetikle-
meden olmaz de¤il mi!!!

‹nsan ulaflamadı¤ı doruklara bakıp-
da a¤larsa bir mezar taflı olgun bir kede-
re tabela olur sadece! Sınırlarıma sı¤ma-
yan korkulara muhtacım belkide! Ancak
genetik flifreleri çözülmüfl korkulardan
damıtaca¤ız belkide en yerinde direnme-
leri...Ya da kasaba dedikodularına konu
olmufl bir korka¤ın telif hakları alınmıfl
ruhundan a¤ırmalı ne varsa! Ama umut-
ların gül kokulu serinli¤inden söz etmek-
de bir hafif u¤ultu! Kızıl gelincik dansında
keflfedilmifl onca incelik nasılda pazar-
lanmakda kaba düfl mezarlı¤ına!!! 

Mekanik kahkahalarla i¤difl edilmifl

çocuk kalplerinden onarılmıfl bir devrim
fikri yaratmalıyım kendime, yoksa fla-
faksız uyanıfllar ufuksuz ölüfllere çevri-
lir...

Suçüstü bir vaka bu! Yanılma ve ek-
silme payı yok bilesin!  Ömrümün kuze-
yinde ço¤alan bir isyan belirtisini sula-
yan ezgilerin notalarına sürdüm munzur
suyunu. Kekliklerin ötü¤ü kekik kokanda,
yoldafl kanıyla seviflmifl toprakların
ba¤rında döllenen yeflil do¤ufllardan ne-
fes alıp hayata döndüm kaçkere! ıslak
yangınlardan kavruk küller eledim saç-
larına hayatın..

Uçurum aflklari ceylan solu¤unda ye-
kinir hayata. Gizil düfllerin sı¤ındı¤ı derin
bir limandan ibaret bu yarlarda saklı gü-
zellikleri ekerek umutlarına yaflarlar! Fi-
rari bir öpücükle ödüllendirilmifl yar ya-
na¤ı gibi pembe bir utançla kazılır zama-
na herfley...Oralarda çılgın bir ö¤reti tüm
felsefeleri dize getirmifl nasılda gö¤e ka-
nat geren bir savunu oldu¤unu dillendi-
rir rüzgara...Kızılderililer ve Aborijinleri
davet eyledim da¤larına Dersim'in. Parti-
zan'ın savafl gerekçesindeki benzerlikle
buluflturdum bu tarihsel isyanın öznele-
rini. Kızılderili dansını Karaçorla* bezeyip
aborijin yaratıcılı¤ında resme döktüm
ma¤aralarında alibo¤azın...Kurgularım

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 önce-
si bir zamana gönderdim! sonra ceylan
derilerine konu olan bir yazım serüvenin-
de arkeologları flaflırtan bir destanla
taflındınız bu yana...Öyle ki vahfli tetikleri
kırbaçlayan bilge manifestonuza kiflne-
yen mermerlerin coflkusunu dökdüm
durdum...

Zaman aflımına u¤ramıfl bir isyan ne-
ye 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 tasar-
larım en yeflil yerine akılsızlı¤ın, Güleç
bir vahayla süslerim oyunlarımı...yersiz
ve çocuksuz oyuncakların gözyafllarına
kurarım denizleri...sakin bir savaflla

barıflırım bir an! gürültülü bir barıflla yol

açarım savafllara.....

Çı¤lık atanda onlar savruk bir küfür-

le tekmeledim hayatı!!!  Doktor en az üç

hafta alçıda kalacak aya¤ıma reçete ya-

zarkan ülkenin reçetesini yazanlar Mer-

canda kahpe bir taarruzla ya¤ma-

landı...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'le-

ri.......

‹skin; dersimin vahfli do¤asında yetiflen eksimsi bir

bitki. Kunkor; genelde köylülerce toplanıp kurutulduktan

sonra kıflın hayvanlara verilen iri ve yeflil bir bitki. Kara-

çor; Dersim folklorunun simgesel oyunu.

Montpellierden Serhat

17'LER



15Gençlik

Avrupa Demokratik Gençlik Hare-
keti (ADGH) 14. Kurultay› 25-26 fiubat
tarihlerinde Almanya’n›n Stuttgart
kentinde baflar› ile sonuçland›. Ku-
rultay›m›z çat› örgütümüz ADHK Ge-
nel Konsey üyesi BERNA ÜNSAL flah-
s›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 konufl-
mas›yla birlikte, kürsüye ADGH kuru-
cu üyeleri aras›nda yer alan bir ar-
kadafl› davet etti. Konuflmas›nda
ADGH’nin 16 y›ll›k mücadele tarihine
de¤inen arkadafl, tüm sald›r› ve tas-
fiyecili¤e ra¤men gençlik örgütümü-
zü bugünlere tafl›man›n oldukça
önemli oldu¤una vurgu yaparak, bu
gelene¤in ›srarla sürdürülmesi ge-
rekti¤inin önemine de¤indi.

Divan seçimi ve delege tespitinin
ard›ndan ADGH 13. komisyonun kon-
greye sundu¤u siyasi taslak yaz›s›
okunup tart›fl›ld›. Yeni dünya düzeni-
nin insan ve do¤a üzerindeki tahri-
batlar› üzerinde canl› tart›flmalar›n
oldu¤u gündem maddesi, alt bölgele-
rin sundu¤u siyasi raporlarla zengin-
lefltirilerek, gençlik örgütümüzün
önünü açacak perspektifler sunuldu.
Yeni dünya düzeninin Gençlik üzerin-
deki akademik, politik ve kültürel
tahribatlar›n›n ancak daha güçlü bir
anti-emperyalist mücadelenin örül-
mesiyle 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, Tür-
kiye DGH'nin ADGH’dan güç ald›¤›n›,
ideolojik olarak ayn› kalp at›fllar›m›-
z›n att›¤›n›, yanl›z co¤rafik konumla-
madan kaynakl› taktik politikalar›n
de¤iflti¤ini söyledi. Geliflen Emperya-
list sald›r›lara karfl› ancak bir birimi-
ze kenetlenerek aflabilece¤imizin
vurgusunu yapan davetli, iç birli¤imi-
zin korunmas› ve karfl›l›kl› dayan›flfl-
man›n güçlendirilmesi gerekti¤inin
önemine de¤indi.

Avrupa’n›n birçok ülkesinden ge-
len delegeler, ADGH’nin bir y›ll›k fa-
aliyet raporunu canl› bir flekilde tar-
t›fld›lar. Kurultay›m›zda tüzük de¤i-
sikli¤ine gidilerek co¤rafik nedenler-
den dolay›, DGH’nin art›k AVRUPA DE-
MOKRAT‹K GENÇL‹K HAREKET‹ (ADGH)
olarak adland›r›lmas›na ve amblemi-
nin de¤ifltirilmesinin yap›lan tart›fl-
malarla oy birli¤i ile karar alt›na al-
d›lar.

Kurultay›m›z›n en canl› bölümleri
ise kurultay›m›za gelen, misafir ko-
nuflmac›lar ve mesajlard›. NKP(M)’
den bir yoldafl›n kürsüden Nepal'de-
ki son geliflmeleri anlat›p, yeni bir
dünyan›n ancak emperyalizme karfl›
halk savafllar›yla gelece¤inin vurgu-
sunu yaparak herkesi Nepal devri-
miyle dayan›flmaya ca¤›rd›. Ayr›ca
ADHK, ADHF, ve YDG temsilcileri ko-
nuflmalar›yla, DKH-G, DHDH ve ‹ranl› 8
Mart kad›n örgütü birer mesaj gön-
dererek kurultay›m›z› selamlad›kla-
r›n› bildirdiler.

Yeni yönetim organlar›n›n seçil-
mesiyle ard›ndan, dilek ve temenni-
ler bölümünde, coflkulu ve duygusal
anlar yafland›. Hemen tüm konuflma-
c›lar ölümsüz17 lere de¤inerek onla-
r›n açt›¤› ç›¤›rda kararl›ca yürüye-
ceklerinin üzerinde durdular. Son
olarak Türkiye-Kuzey Kürdistan’dan
DGH’li yoldafl›n konuflmas›yla birlik
mücadele zafer -Yaflas›n DGH slogan-
lar›yla kurultay›m›z büyük coflku ve
baflar› ile sonland›r›ld›.

Haydi gençler emperyalist sald›-
r›lara, talana, sömürgecili¤e, ayr›m-
c›l›¤a ve ›rkc›l›¤a karfl›, 14. Kurultay›-
m›z›n s›cakl›¤›, coflkusu, ve ölümsüz
17’lerin kararl›l›¤› ve cüretiyle yar›n-
lar› 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

AVRUPA DEMOKRAT‹K GENÇL‹K HAREKETI (ADGH)
14. KURULTAYI BAfiARI ‹LE  SONUÇLANDI!

Haftalard›r bekledi¤imiz o kara gün gel-
miflti. Kara dedim ya, asl›nda o günün bir ren-
gi yoktu. Renksiz, kokusuz, tats›z bir gündü.
So¤uktu. Sadece kuzeyin dondurucu so¤u¤uy-
la tan›mlanabilirdi belki o gün.

Asl›nda herhangi bir güne bafllar gibi bafl-
lam›flt›k güne. Haz›rland›k, kahvalt› k›sm›n› ka-
patm›fllard›. Günlerdir bu güne haz›rl›yordum
kendimi. Hayat yeni bir s›navdan geçiriyordu
ve ben bu s›nav› aferinle geçecek, art›k ac›la-
r›n›n daha da olgunlaflt›rd›¤› biri olarak de-
vam edecektim yaflam serüvenime. Olmad›. Ne
zamad›r faaliyete geçmifl savunma mekaniz-
mam 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› sah-
neyi da¤›t›r, beni kolumdan tuttu¤u gibi ger-
çekli¤e götürürdü. ‹flte o zaman a¤layabilir-
dim...

Kalk›p bir çay daha ald›m. Kimbilir ne za-
man sonra tekrar ayn› demlikten çay içecek-
tik. En çok çay içerken sohbet eder, gözlerimiz-
den yafllar gelinceye kadar gülerdik. Birlikte
geçirdi¤imiz onca zaman sonra ortak bir espri
anlay›fl› gelifltirmifltik. Gülmek bizi yeniler, ru-
humuzu tazelerdi. Karfl› koltukta oturur, gözle-
rin ›fl›dayarak konuflurdun. Hareketlerini, bir
odadan di¤erine geçiflini büyük bir dikkatle iz-
ledim. Hiç bir ayr›nt›y› kaç›rmad›m. Gözlerim
seni resmetmek, kaydetmek, arflivleyip haf›za-
m›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 za-
man sensiz yaflayacakt›m orda. Ev flimdiden
gözümde yabanc›laflm›fl, anlam›ndan çok fley-
ler yitirmiflti. Beni görünce sende bakt›n. Yine
konuflmadan anlaflm›fl, hissetmifltik akl›m›z-
dan geçenleri. Sahi neydi bu asr›n s›rr›? Hiç

y›pratmam›flt›k birbirimizi. Vicdan›m›z› hiç ra-
fa kald›rmad›k. Karfl›s›ndakinden sürekli alan,
ona bir gün miladi geçecek bir tüketim mal›
gibi bakan ve son kullan›m tarihini bekleyen-
lerden de¤ildik. Genetik bir dorun vard› bizde.
Haf›zam›z iyi iflliyor, birlikte yaflan›lan ac›lar›
sevinçleri de kolay unutmuyorduk. Bireyselle-
flememifl bireylerin çokça entelektüalize etti¤i
sözüm ona özgür aflklardan de¤ildi bizimkisi.
Birlikte seneler geçirmek üzmüyordu bizi, ak-
sine hayat›m›za birer arma¤anlard›. Emek de-
nilen olguyu belki ilk önce annelerimizden
sonra siyasetimizden ö¤renmifltik. Ayn› ülke-
nin farkl› co¤rafyalar›nda büyümüfl, kaderleri-
miz Avrupa'n›n bir kentinde bulunmufltu.
Farkl› co¤rafyalar›ndayd›k ya, yine de ayn› tür-
külerle büyümüfl, ayn› kitaplar› okumufl, birbi-
rimizden bihaber ortak ac›lar ve sevinçler
paylaflm›flt›k. Ben ‹stanbul'un kalabal›k bir va-
rofl semtinin tozlu sokaklar›nda seksek oyna-
y›p, ip atlayarak geçirmifltim çocuklu¤umu;
sense Dersim'in heybetli co¤rafyas›nda k›zak
kayarak, bahçeleri dolaflarak, kedilerle, kö-
peklerle, keçilerle.. daha mutlu ve özgür bir
çocuk olarak.

Seninle nas›l tan›flt›¤›m›z konusunda fark-
l› tarihlerimiz vard›; farkl› zamanlarda birbiri-
mizin fark›na varm›flt›k. Farkl› zaman dilimle-
rinde karfl›laflsakta, bu tan›fl›kl›k k›sa bir za-
manda derin duygulara dönüflmüfltü. Konuyla
ilgili ortak tarihimiz bir dernek masas›nda ça-
y›n efllik etti¤i derin sohbetlerden biriydi. Ses-
siz, sakin tav›rlar›n, insana güven veren bir
halin vard›. Farkl›yd›n. Herkesin birbirine bel-
ki de do¤al olarak benzemeye bafllad›¤› bu k›s-
t›r›lm›fll›kta, bu daralm›fll›kta, sen farkl›yd›n.
En çok gözlerindi farkl› olan, ›fl›ldayan gözle-
rin.. 

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 var-
d›r. Bazen hiç haketmeyen insanlar bile duyar-
l›l›klar›ma konu olur, k›r›lgan bedenimi sars-
maya yeterlerdi. ‹flte böyle zamanlarda tap›na-
¤›md›m sen benim. Beni dünyan›n tüm kötü-
lüklerine karfl› koruyan tanr›md›n. Yaflad›¤›-
m›z bu gurbette, memleketimdin. fiimdi gidi-
yordun ve benim gurbetim as›l flimdi bafll›yor-
du..

Çok k›zard›n da bana, akl›mla dilim aras›n-

daki yolun bu kadar k›sa olufluna, öfkemi ço¤u
zaman dizginliyemeyiflime.. Hiç karfl›l›k bulma-
d›¤› halde büyük bir tutkuyla yürüttü¤üm tar-
t›flmalar›m› üzgün gözlerle izledin. Gözlerin
“büyü” derdi. “Büyü çocuk”, ya da ö¤ren bü-
yüklerin oyunlarini; ki oyunlar›n›n kurallar›
vard›r. “Benim uyumsuzlu¤um bir sen de bul-
du kendini. 

Sadece sende olumlu bir karfl›l›¤› oldu.
Benziyorduk birbirimize. Sen de içinde ki ço-
cukla yaflard›n. Seninkisi biraz daha usluydu
yanl›zca, biraz daha yol yordam bilendi. Gidi-
yordun.. Ayr›lmam›za on befl dakika kalm›flt›.
Sana sar›lmak, kollar›n›n aras›nda kaybol-
mak, yokolmak istiyordum. Zeytin karas› göz-
lerinde derin bi ac› vard›, en az benim gözle-
rimde ki kadar derin..

Havaalan›.. Oldum olas› sevmedim hava-
alanlar›n›, so¤uk, ruhsuz yerler. Kontrol nokta-
lar›, bavul aç, bavul kapa.. Görevli memurun
yüzümü tarar gibi bak›fl› sinirime dokundu
hep. Buna bir de uçak korkum eklenince geri-
ye 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 yüzle-
rinde memlekete, tatile gitmenin sevinci oku-
nuyor, tatl› bir telafl ordan oraya kofluflturu-
yorlard›. 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 ulafla-
mayaca¤›, aya¤›m›n basmaya izni olmad›¤›
bölgeye geçmifltin. Hüzünlü havaalan› hikaye-
lerine bizim hikayemizde eklenmiflti. Bir an bir
yeflilçam filminde hissettim kendimi. Bebe¤in-
den ayr›lmak zorunda olan fakir bir anneydim
sanki.. Ayr›ld›k. Göremedi¤im bir uçak al›p gö-
türdü seni uzaklara. Tap›na¤›m yoktu art›k. A¤-
lad›¤›mda s›¤›naca¤›m kollar›n yoktu. Bu ac›y-
sa 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.)

Danimarka’n›n Kopenhag
kentinde bir araya gelen 2. Enter-
nasyonale ba¤l› kad›nlar Alman-
ya, Sosyal Demokat Partisi lider-
lerinden Clara Zetkin’in önerisi
üzerine 8 Mart’› Dünya Emekçi Ka-
d›nlar Günü olarak ilan ederler.
Çünkü 8 Mart  kapitalist toplum-
da kad›n›n kad›n olmas›ndan do-
lay› yaflad›g› a¤›r çal›flma koflul-
lar›n› protesto edererek, eflit ifle
eflit ücret, on saatlik çal›flma gü-
nü ve seçme ve seçilme hakk› ta-
lepleriyle, s›n›f mücadelesi tari-
hin de mekçi kad›n›n milad› ol-
mufltur. 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, egemenle-
rin sald›r›lar›na maruz kalarak
129 kad›n emekçi vahflice katle-
dilmifltir. Yaflanan bu olay emekçi
kad›n›n kurtulufl mücadelesinde
bir ç›¤›r açm›fl, kapitalist toplu-
mun 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, flia-
r›yla insandan yana olan tarihte
önsaflarda yerlerini ald›lar. Em-

peryalist- kapitalist sistemin ko-
ruyucu unsurlar›ndan BM örgütü
emekçi kad›n›n örgütlü varl›¤›n-
dan 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 tari-
hinin yap›tafllar›ndan olan 8
Mart’›, “medeniyetler çat›flmas›”
nitelendirmeleriyle sorunun özü-
nün geri kalm›fl 3.dünya ülkele-
rinden geldi¤ini söyleyerek, ba-
naz burjuva erkek kütürünü kut-
samaktad›rlar.

Kad›n vucudununda dahil her-
fleyin para ile al›n›p sat›lmas›n›n
“meflru” oldu¤u Emperyalist-ka-
pitalist sistemin özel mülkiyet ya-
salar›n›n “do¤all›¤›”, kad›n›n ikin-
ci cins olarak görüp s›n›flara bö-
len s›n›fl› toplumlar›n varl›k ne-
denlerini ortadan kald›rmad›¤›n
taktirde, kad›n›n kurtuluflunun
imkans›zl›¤›n› gören devrimci ka-
d›n önderler (Clara Zetkin, Rosa
Luxemburg, Ciang Cing, v.b) de-
mokratik, sosyalist devrimlerde
belirleyici rol oynayarak, emekçi
kad›n›n tavr›n› belirlemektedir-
ler. 

‘Kad›n Olmadan Devrim Ol-
maz! Devrim Olmadan Kad›n Kur-
tulmaz!’ realitesini bu anlam›yla
ölümsüz k›lan, zincirlerinden kur-
tulmufl kad›n›n dinamikleri (Zi-
lan, ‹dil, Barbara, Berna), hiç flüp-
hesiz ki insanl›k tarihine ›fl›k tu-
tan birer mesalelerimizdi.

Yeni insan mücadelesinde k›-
sa bir süre önce yerini alan Avru-
pa Demokratik Kad›n Hareketi,
kad›n›n ekonomik, politik, kültü-

rel, sosyal ve yaflamsal dönüflüm
sürecini, eskiye karfl› gerçekleflti-
rece¤i cebellayla, kad›n›n Özgür-
leflmesinin engellenemez ve erte-
lenemez, anti-faflist anti-emper-
yalist bir örgüttür. Avrupa'da ya-
flayan Türkiye K.Kürdistanl› ka-
d›nlar›n gerek etkileri alt›nda al-
d›¤› gerici feodal kültüre gerekse
egemen burjuva erkek anlay›fl›na
karfl› modern ama halkç› kültü-
rün bayra¤› olan Demokratik
Halk Devrimi bayra¤›n› sebatla
tafl›maya aday olan ADKH'nin Av-
rupa Demokratik Gençlik Hareke-
ti olarak tüm olanaklar›m›z› se-
ferber etmeli, köhnemifl sistemin
karfl›s›nda güçlü eylemlikler dü-
zenlemeliyiz.

• KAHROLSUN EMPREYAL‹ST-
KAP‹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
Mart-2006 

B‹R HAVAALANI ÖYKÜSÜ
Ö Y K Ü 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü;

KURTULUfi ‹SYANININ MEfiALES‹
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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)

Feda Ruhu 

“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 ya-
flanan sorunlarını eylemde birlik, ajitasyon ve propagandada özgürlük
anlayıflıyla dile getirdiler. ABD ve ‹ngiliz emperyalizminin Irakta sür-
dürdü¤ü politikaları Almanca ve Türkçe olarak dile getiren Kadın ha-
reketi giriflimcileri Emperyalist savafla, tecavüz ve kadına yönelik flid-
dete hayır diyoruz, diyerek “Gegen Vergewaltigung Und
Patriachat Nein Heisst Nein” pankartını taflıdılar. Keza Av-
rupada 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 zo-
runda kalan kadınların u¤radıkları uygulamaları istatistiklerle an-
lattılar. Yürüyüfl güzergahının Kölnün en merkezi yerlerinden biri ol-
ması yürüyüfl kortejinin ilgiyle izlenmesini sa¤ladı. ADKH girifliminin
pankartları ilgi gördü.

Demokratische Frauen Bewegung


