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SONUÇLAR ÜZER‹NDE POLEM‹K M‹?
YOKSA GERÇE⁄‹ 
KAYNA⁄INDAN ‹RDELEMEK M‹?

fiu günlerde dünya çap›nda yeni bir hareketli dönemi yaflad›¤›m›za
tan›k oluyoruz. Bilinirki; canl› yaflamda her fley kendi karfl›t›yla vard›r. Bu
karfl›tl›k diyalektik olarak kaç›n›lmaz bilimsel bir gerçeklik olarak vard›r.
fieyleri sorunsuz ve çeliflkisiz olarak görmek metafizik düflünce sil-
silesinin bak›fl aç›s›d›r. Giderek artan çeliflki ve hareketlilikler hakl› ile
haks›z aras›nda süren ve sürmesi kaç›n›lmaz bir durumdur. Kitleleri
harekete geçiren, sistem karfl›s›nda hoflnutsuz k›lan durumun kendisi,
sorunsuz bir dünyada yaflad›¤›m›z›n sonucunu ç›karmaktad›r. Tarihe bir
göz atal›m. Kapitalizmin yer üzerinde flekillenmeye bafllad›¤› günden bu
güne kans›z bir gününün olmad›¤›na tan›k oluyoruz. Bundan ötürü,
karfl›m›zda büyük bir sorun duruyor. sorunumuz insanl›k sorunudur.
‹nsanl›k yeni bir aray›fl içindedir. Bunun sonucunda hakl› olarak yeni bir
hareketlilik dönemini yafl›yoruz. 

Sayfa 3’de

BAfi YAZI

ADKH Kurultay›
Tarih: 10. - 11. Haziran 2006
Yer: Haus der Jugend · Frankfurt am Main
Saat: 10.00

‹lyas Aktafl
katledildi

Polis ve özel timcilerin bafl›ndan
vurarak a¤›r yaralad›¤› Devrimci De-
mokrasi gazetesi Amed çal›flan› ‹lyas
Aktafl, yaflam›n› yitirdi. Türk devleti,
Kürt halk›na dönük imha ve yok et-
me sald›r›lar›na, gazeteci ‹lyas Ak-
tafl'› katlederek bir yenisini daha ek-
ledi.                                 Sayfa 4’de

ADHK 16. Kongresi
Baflar›yla Sonuçland›!

ADHK 16. Kongresi;
14, 15 ve 16 Nisan 2006

tarihleri aras›nda Alman-
ya'n›n Gelsenkirchen fleh-

rinde topland›. Toplam 111
delegeden, 86 delegenin

haz›r bulundu¤u konreye;
Demokratik Kad›n Hareke-

ti ve Demokratik Gençlik
hareketi Konfederasyonu-
muzun bileflenleri olarak

yer ald›lar.
Kongremiz; oluflturulan

çal›flma gruplar› üzerin-
den, tespit edien konular›

tart›flmaya açt›.  Belirlenen
gündemler dahilinde yap›-
lan kimi de¤ifliklikler son-

ras›nda, dört ana bafll›k al-
t›nda kongre gündemi de-

vam ettirildi. Sayfa 3’de

Avrupa’da; enternasyonal proletaryan›n birlik, mücadele ve dayan›flma günü;

1 May›s’da alanlardayd›k!
ADGH'm›z 4 ülkede örgütlü bulundu¤u her alanda iflçi s›-

n›f›n kan› pahas›na kazanm›fl oldu¤u haklar›n›n emperyalaist
sald›rganlar taraf›ndan gasp edilmesine karfl› iflçi s›n›f›n›n
yan›nda yerini alarak 1 May›s alanlar›nda ihtilalci bir ruhla
hayk›rd›.

Her yerde sabah›n erken saatlerinde belirlenen yürüyüfl ye-
rine gelen bölgesel örgütlülü¤ümüz, çat› örgütümüz ADHK,
kortejinde ADKH ile birlikte kendi pankart›n› tafl›yarak cofl-
kulu bir flekilde yürüdü. Kortej boyunca 1 May›s k›z›ld›r k›z›l
kalacak, Kürdistan faflizme mezar olacak, yaflas›n halklar›n
kardeflli¤i, Mercan'da bin ses 17'ler ölmez, gençler saflara
hesap sormaya......flekllinde sloganlar atarak yürüyen gençlik
örgütümüz her bölgede kendi tflörtleriyle kendi kimli¤ini hay-
k›rarak militan bir ruhla yürüdü.                        Sayfa 8 - 9.da

Terörle Mücadele Yasas›
üzerinden ülkedeki gündem

Avrupa Birli¤i'ne "uyum" yasalar›n›, egemen medyan›n boyal› manfletleri

uzerinden "jet h›z›yla", "uyumadan yap›lan gündem"lerle geçiren AKP hüküme-

ti, devlet partisinin, yani, MGK'ta ifadesini bulan egemen iktidar›n TMY'de ya-

p›lmas›n› istedikleri de¤iflikleri, pürüzsüz gerçeklefltirerek genel kurulun onay›-

na sunulmas› aflamas›na getirmifl bulunuyor. Bir sonraki aflama, ad›nda "halk"

sözü bulunan, k›raldan daha k›ralc› CHP'nin, "güvenlik güçlerini flu nokta zaa-

fa u¤ratabilir" türünden, yasan›n daha da halka karfl› olan yanlar›n› sivriltmeyi

isteyen sözde muhalefetinden ald›¤› güçle birlikte, oy birli¤iyle onaylanarak yü-

rürlü¤e girer. Sayfa 6.da

Ölümsüzlü¤ünün 33. Y›ldönümünde Komünist Önder 

‹BRAH‹M KAYPAKKAYA'y› an›yoruz!

O’nu anmak, t›pk› 17’ler gibi düflmana
karfl› s›n›f kinimizi büyüterek Halk Sava-
fl›’nda ›srar etmektir. Ve yeri geldi¤inde
cellad›n›n gözlerinin içine cüretle bakarak
düflman›m›z› yenebilmektir.
Ülkemizde ba¤›ms›zl›k, halk demokrasisi,
sosyalizm ve komünizm için can bedeli
mücadele eden on binlerce yurtsever, dev-
rimci ve komünistin flanl› an›lar›n› “Unut-
mad›k Unutturmuyaca¤›z” fliar›yla dev-
rim antlar›yla selamlad›¤›m›z bir ayd›r
“May›s Ay› Devrim fiehitlerini Anma Ay›”.

Sayfa 4’de

BU ÇELIK ALDI⁄I SUYU UNUTMAYACAK!

17. Haziran’›n 1. Y›ldönümünde
MERCAN TAR‹HT‹R,
“KANLA YAZILAN TAR‹H S‹L‹NMEZ”

Sayfa 5’de

AVRUPA DEMOKRAT‹K KADIN HAREKET‹
KURULUfi KURULTAYI'NA DO⁄RU

15 Ekim 2005 tarihinden bu güne "Kad›n›n dilini, tarz›n›, yüre¤ini,
bilincini ve eylemini özgürlük kavgas›na  katmak için Avrupa De-
mokratik Kad›n Hareketi'ni birlikte infla edelim" fliar›yla sürdürdü-
¤ümüz, kad›n›n ba¤›ms›z, demokratik, örgütlü gücünü yaratma
arac›m›z olan Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi, 10 Haziran
2006 tarihinde Kurulufl Kurultay›n› yapmaktad›r.   Sayfa 13’de

Fransa’n›n Toulouse flehrinde Frans›z ö¤retmeni ve 
ö¤rencileriyle "CPE" yasas›n› de¤erlendirip ve düflüncelerini ald›k

GENÇL‹⁄‹N GELECE⁄‹N‹ KURTARIN!!!

RÖPORTAJ

Radikal flekilde yap›lan eylemler yönetenleri durdurma yolunda verilen
en güçlü cevapt›. ‹lk yap›lan eylemler sokaklarda ve beyinlerde çok
önemli izler b›rakt›. Bu durum karfl›s›nda  yönetenler, CPE'ye  ba¤l›l›¤›
ve do¤ru olmayan  ›natç› bir tav›r sergilediler.                     Sayfa 11’de



2 ADHK Kongresinden

Sahibi: ADHK

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu
Konföderation für demokratische Rechte in Europa

Confederation of democratic rights in Europe
Confédération des droits démocratiques en Europe

Yaz›iflleri Müdürü:
Ertu¤rul Genç

Adhk logosu ile beraber adhk 
yay›n organ› oldu¤u belirtilir.

Kontak:
demokratikhaklar_avrupa@yahoo.com

demokratikgundem@hotmail.com

Sevgili dostlar, yoldafllar;

Konuflmam›za bafllamadan önce,
16. Kongremize ifltirak eden :

Say›n Fikret Baflkaya 
Say›n  Temel Demirer 
Say›n Arif Bilgin 
Say›n Roland Maister
Ayr›ca Konfederasyonumuzun

bileflenleri olan Avrupa Demokra-
tik Kad›n Hareketi,

Avrupa Demokratik Gençlik
Hareketi, Almanya Demokratik
Haklar Federasyonu, Fransa De-
mokratik Haklar Federasyonu,
‹sviçre ve Avusturya Dernekleri-
mizden gelen tüm delege arkadafl-
lar›;

Kongremize izlemek üzere ara-
m›zda bulunan sevgili dinleyici ve
bas›n mensuplar›n› Genel konseyi-
miz ad›na sayg›yla selaml›yoruz.

Hofl geldiniz.

De¤erli dostlar, yoldafllar; Bir
y›ll›k faliyet dönemi sonras›nda, yeni
bir faliyet sürecini örgütleme, ayn›
zamanda geçen bir y›ll›k faliyet süre-
cinin de de¤erlendirmesini yapma
sorumlulu¤u içinde olarak, 16. Kon-
gremizi örgütlüyoruz ve bu gün bu
nedenden dolay› bir araday›z. 

Geride b›rakt›¤›m›z uzun tarihi
süreçten ç›kard›¤›m›z ders ve tecrü-
beler ›fl›¤›nda, 16. Kongreyi gerçek-
lefltirme plan›yla tüm kurumlar›m›-
z›n, halk kitlelerinin, ayd›nlar›m›z›n,
vede devrimci demokrat kifli ve ku-
rumlardan dostlar›m›z›n aram›zda
bulunarak, geçmifli birlikte de¤erlen-
dirme ve gelece¤i kazanma do¤rultu-
sunda ortak de¤erlendirme ve fikirle-

rimizi ortak ifade etme ; bunun üze-
rinden gelecek vaadetme çabas› ve
ayn› zamanda anlay›fl› içinde yeni bir
tarz ve daha ileri bir bak›fl aç›s›yla bir
kongre örgütlüyoruz. Tarihsel mira-
s›m›z, yo¤un emek ve çaban›n sonu-
cu olarak, bir ad›m daha ileri gitme-
nin gayretiyle, vede sorumluluk bi-
linciyle, geride kalan sürecin bir
ad›m gerisine düflmeden, tersine tari-
himizden ald›¤›m›z güç ve destekle
bu gün ileri seviyede bir pratik çaba
içinde oldu¤umuzu sizlerle paylafl-
mak istiyoruz. 

15. faliyet dönemini geride b›ra-
k›rken, Sadece pratik faliyetlere
emek vermekle s›n›rl› kalmad›k. Ay-
n› zamanda bu mücadeleye can ver-
dik. Genel konsey üyemiz Berna
SAYGILI ÜNSAL  yoldafl› Demok-
ratik hak ve Özgürlükler mücadele-
sinde flehit verdik. Tarihimiz bu an-
lamda güçlü emek vede de¤erlerle
yo¤rulmufltur. Her ne kadar, halen
de üzerimizde ezikli¤ini yafl›yor ol-
sakta, bir çok kongremizde mütevazi
ve kartal bak›fllar›yla bizleri dikkatli-
ce süzen en kritik anlarda yanl›fllar›-
m›z› an›nda bize uyar›lar›yla ikaz
edip, yol gösterenlerimizden olan
Ayd›n yoldafl›n oturdu¤u kürsü bofl
kalm›fl olsada, Aris, Kenan ve di¤er-
leri 16. Kongremizin önder ve moral
güçlerimiz olarak bizlere yol göster-
meye devam ediyorlar. Onlar bu
günde aram›zdalar. ‹flte bu güçlü mi-
ras sonucudur yönümüz hep ileriye
dönük oldu vede olaca¤›ndan kuflku
duymuyoruz. Bunda asla teredüt et-
miyerek gelece¤e yürümenin ›srar›
içindeyiz.Bu önderlik gücünün de-
mokratik kitle örgütlerimiz nezdinde
ortaya koyduklar› davran›fl ve örgüt-

leme çizgisi olacak ki, do¤ru anlay›fl-
ta ›srar etmenin, cesaretli olman›n,
kitlelerden kitlelere perspektifiyle ha-
reket etme sanat›n› bize kazand›ran-
lar olarak hep yan› bafl›m›zda olacak-
lard›r.

De¤erli dostlar, yoldafllar ;       
Emperyalizme, faflizme ve her

türden gericili¤e karfl› mücadele var-
l›k gerekçemizdir. Bu mücadelede
muhakkak ki eksikliklerimiz olacak-
t›r. Aslolan eksikli¤in olmas› de¤il-
dir. Yanl›fllar›m›zda olacakt›r. Bütün
bunlar görülebilecek ve afl›lacak fley-
lerdir. Her yeni ad›m›n ve her ileriye
dönük çaba kendi içinde yanl›fl›n›
vede eksikli¤ini bar›nd›racakt›r. 16.
Kongremizi bu anlamda geçmifl kon-
grelerden farkl› ele al›rken,  kitlelere
karfl› son derece bir güven duygusu
içinde olmaktan vede do¤ru kitle çiz-
gimizden kaynaklanmaktad›r. Aç›k
ve samimi davranarak,  en genifl ke-
simlerle demokratik bir zeminde fi-
kirleri buluflturma gayreti, demokra-
tik kitle kurumlar›m›z›n vazgeçilmez
gerekçelerinden bir tanesidir. Ezilen
kitleler, sisteme yönelmifl tepki ve
mücadelelerini, bir ayd›n›n kalemine
dökerken, ayd›n›n kaleminden ç›ka-
n› kitlelere ulaflt›rarak, deyim yerin-
de ise, ayd›n kiflilik kitlelerle bulufltu-
¤unda güçlü bir anlam kazand›¤› gi-
bi, ayn› flekilde, kitleler kendi ayd›n›
ile bulufltu¤u anda hakl› mücadelele-
ri tarihe daha güçlü yaz›lacakt›r. Kit-
lelerin ayd›nlardan, ayd›nlar›n ise
kitlelerden soyutlanmas› u¤rafl›nda
bulunan egemen s›n›flar, bu bütün-
selli¤in yakalanmas› durumunda
kendi s›n›f ç›karlar›n›n ciddi bir fle-
kilde y›pranaca¤›n›n fark›ndalar.
Ulaflmak istedi¤imiz hedefimize bu

ADHK 16. Kongresi yap›ld›

kongrede ulaflam›yabiliriz. Ama ne
varki ; bilinen ve sürekli tekrarlanan
ayn› tarz›n d›fl›na ç›karak, « yüz çiçek
açs›n, yüz fikir yan yana yar›fls›n »
anlay›fl›ndan yola ç›karak, kendi cep-
hemizden hakl› mücadelemize ivme
kazand›rma bilinç ve duyarl›l›¤›yla
16. Kongremizin bizler için bir dö-
nüm noktas›n› teflkil edece¤ine ina-
n›yoruz.

Bunun için teredüte yer b›rakma-
dan, do¤ru çizgide israr, kongremiz
flahs›nda ele al›nmas› gereken önem-
li konulardan bir tanesidir.Yukar›da
ifade etti¤imiz gibi, en genifl halk kit-
leleriyle buluflma, kitleleri kendi or-
tak davalar› için ortak paydalarda
buluflturmay› gerektirir. Bu durum
ben merkezci, kitlelere yukar›dan ba-
kan, özcesi tarihin yarat›c›s› olan kit-
leri hiçe sayan, bildi¤im bildik tutum
ve davran›fllar› bizden uzak olan dav-
ran›fl ve tutumlard›r. ADHK'm›z
varl›k gerekçelerine ba¤l› kalarak, ör-
güt bilinci, kurum bilinci ve halk kit-
lelerini kendi öz davalar› etraf›nda
birlefltirme, kazanma vede dönüfltür-
me sorumlulu¤unu bu güne kadar
oldu¤u gibi bundan böylede yerine
getice¤ine kimsenin teredütü olma-
s›n. Böylesine önemli bir tarih bilin-
cine sahip olan ADHK, 16. Kongre-
sini belli bir plan dahilinde ele ala-
rak, alt kurumlar›m›zda ç›kan sonuç-
larlada kan›tlam›fl durumdad›r.

15. Faliyet döneminde kurum-
sallaflma alan›nda at›lan ad›mlar, söy-
lediklerimizi kan›tlar durumdad›r.

Kurumlar›m›z aras›nda gelifltirilen
ihtisasa dayal› çal›flma plan›, yarat›-
lan öz güven do¤ru çizgi ve do¤ru ça-
l›flma tarz› sonucudur. ‹çinden geçti-
¤imiz tarihsel sürecin a¤›rl›¤›n› ve
zorluklar›n› hepimiz biliyoruz. 17
Haziran sonras› süreçte, kurumlar›-
m›z bu a¤›rl›¤› vede zorlu¤u yafla-
makla karfl› karfl›ya kald›. Ne varki,
ezilenlerin uzun tarihsel dönemde
yaflad›klar› ve yaflatt›klar› kaç›n›lmaz
tarihsel gerçekliklerden bir tanesi
olarak alg›lama bilinciyle, bu a¤›r sü-
reçten ç›kma u¤rafl›nda önemli bir s›-
nav verdik. S›nav›m›z baflar›s›z de¤il,
baflar›l› bir s›nav oldu¤unu burda bu-
lunan siz de¤erli dostlar›m›z ve yol-
dafllar›m›za çok rahat bir flekilde ifa-
de edebiliriz. Kendili¤indenci, ya-
k›nmac› anlay›fla düflmedik. Böylesi
bir davran›fl vede anlay›fl biçiminin
bize ait olmad›¤›n› daha iyi bilince
ç›karmaya çal›flt›k. Pratik yönelimle-
rimizde kayg›ya vede kuflkuya yer b›-
rakmiyacak kadar da baflar›l› sonuç-
lar ç›kard›k. 

Bu anlamda; Demokratik hak
özgürlüklerimizin daha ileri bir sevi-
yede kararl›ca savunulmas› kaç›n›l-
mazd›. Sadece savunmakla kal›nma-
y›p, kazan›lmas›n›n da mücadelesini
vermek durumunday›z. Tam da bu
noktada, gerici egemen güçlere karfl›
hak kazan›mlar› sorunu basit bir te-
kerürden ibaret olmay›p, yaflam›n
de¤ifltirilip dönüfltürülmesi sorunuy-
la alakal›d›r. De¤›flim süreci pratik
geliflmelere ba¤l› olarak yaflamsal bir
düzeye ç›kar›lmas›yla anlam kazan›r.
Bu ayn› zamanda birey-toplum ilifl-
kileri içinde geçerli olan, her yeni sü-
rece denk gelen çal›flma ve örgütleme
planlar›yla yaflama müdahale etme
sorumlulu¤udur. Bunun anlafl›lmas›
vede kavranmas› gelecek sürecin ör-
gütlenmesinde tayin edici rolü ola-
cakt›r.   Kongremizin iflaret edece¤i
temel konulardan bir taneside bu-
dur.  Kongre planlamas› dahilinde
meselelerin olgun bir tart›flma at-

mosferi içinde sürdürülerek, sa¤l›kl›
sonuçlar›n ortaya ç›kar›lmas›, o ba-
k›mdan oldukça önemlidir. 

16. kongremiz ; genifl halk kitle-
lerinin konfederasyonumuz bünye-
sinde toparlanmas›na hizmet edece-
¤ine inan›yoruz. Zira, bilinirki kon-
federasyonumuz, de¤iflik ihtisas alan-
lar›ndan kurumlar›n vaya bileflenle-
rin çat› örgütüdür. Kaç›n›lmaz ola-
rak, bu durum farkl› toplumsal ke-
simleri içinde bar›nd›ran ve bundan
rahats›zl›k duymayan bir gerçekli¤e
sahiptir. Bundand›r ki farkl› toplum-
sal kesimlerden düflünce sahiplerini
kongremize davet ederek, onlar›n gö-
rüfl ve fikirlerine de ihtiyaç duydu¤u-
muzu, kongremiz vesilesiyle yer ver-
meyi ihmal etmedi¤imizi ilan ederek
sorumluluklar›m›zdan bir tanesini
daha yerine getirdik. 

Sonuç olarak ; 
Görev ve sorumluluklar›m›z›n

çok yönlü oldu¤unu biliyoruz. Bü-
tün bunlar›n bir anda yap›lmas› ve
yerine getirilmesi subjektif niyetten
baflka bir anlam ifade etmiyecektir.
O anlamda  görev ve sorumluluklar›-
m›z›n bilincinde olarak, yeni süreçte
daha çok örgütlenmeye ve kitlelerle
birleflmeye ihtiyac›m›z var. Bu ihti-
yac›n giderilmesinin yolu, tekkecilik
mant›¤›yla hareket etme tutumu de-
¤il, halk›n kendi gelece¤ini bilinçli
bir flekilde ele alma vede kendi ku-
rumlar›n› sahiplenme do¤al davran›-
fl›yla alakal›d›r. 

Kitleleri daha s›k› birlefltirme an-
lay›fl›nda olan ADHK'm›z, her yanl›fl
anlay›fl ve davran›fl›n d›fl›nda olacak-
t›r. 
ADHK; Anti-Emperyalist mücadele
zemini üzerinde kendine yer edin-
mifl, bu zemini her yeni süreçte daha
güçlü k›arak ilerletecektir.
ADHK; Bu mucadelede temel güven
kayna¤i ezilen y›¤›nlar olacakt›r. 
ADHK; Ezilen ve sömürülen kitle-
lerle daha s›k› iliflki ve örgütleme bi-
linci içinde olacakt›r.

‹flçiler,  Emekçiler,  
Kapitalist sistemin emek cephe-

sine yönelik sald›r›lar› günbegün
artmakta, zorlu mücadelelerle elde
edilen haklar›m›z ellerimizden
al›nmaktad›r. Bu sald›r›lar, baz›la-
r›n›n iddia ettikleri gibi sadece Al-
manya ve Fransa gibi Avrupa'n›n
önde gelen emperyalist ülkeleriyle
s›n›rl› de¤ildir. Emperyalizmin sa-
dece bir kaç ülkenin art› de¤er sö-
mürüsüne ekleyece¤i harici gelir-
lerle yetinece¤ini düflünmek, ke-
sinlikle safl›k olur. ‹çinde bulundu-
¤umuz durum tam da iddia edile-
nin tersini arz etmektedir. Avrupa-
ya bakt›¤›m›zda Emperyalistlerin,
hayat›n bütün alanlar›n› kapsayan
yeni bir reorganizasyon faaliyetine
girdiklerini izlemekteyiz. Bu reor-
ganizasyon elbette ki iflçi s›n›f›n›n
ç›kar›na olmayacakt›r. 

‹talya'da ç›kan yeni asgari ücret
kararnamesi, Fransa'n›n 25 yafl al-
t›ndaki iflçilere öngördü¤ü ''para-
flütlü''  iflçilik, Almanya'n›n AGEN-
DA 2010, HARTZ 4 kanunlar›,
Hollanda/Belçika'da haz›rl›kta

olan göçmenlik ve emeklilik ka-
nunlar›, ‹spanya'n›n tar›m sektörü
iflçilerine yönelik uygulad›¤› sö-
mürü kanunlar› eflgüdümlü ve bir
elden ç›kt›¤› her halinden belli
olan bir sald›r› plan›n› bariz bir fle-
kilde gözler önüne sermektedir.

Bütün bunlara ra¤men, insanl›k
tarihinde s›kça rastlanan bir duru-
mu yaflama f›rsat›n› yaflad›k.  Ava
ç›kanlar emekçiler ve gençler tara-
f›ndan avland›!  Bunun en son ör-
ne¤ini hep birlikte Fransa'da izle-
dik. Haftalarca süren çetin ve yer
yer kanl› geçen bir mücadeleden
sonra önce kapitalist tekellerin
kendileri, sonra da gerici hükümet,
emekçilerin ve gençlerin önünde
diz çökmüfltür. Bu gerçeklik, çark-
lar› dönderen bizlerin, istedi¤imiz-
de nelere kadir olabilece¤imizi en
yal›n haliyle bir kez daha göster-
mifltir.

Emekçilerin onurlu direnme
günleri aras›nda en soylu, en asil
yerden birine sahip olan 1 Ma-
y›s'ta, kapitalizmin en üst ama en
barbar fleklini ifade eden emperya-

lizm, sald›r›lar›n› art›rmaktad›r.
Bugün özellikle Irak ve Afga-

nistan'da, milyonlarca suçsuz in-
san, her gün televizyonlarda izle-
mek zorunda kald›¤›m›z vahfli ve
barbarca görüntülere maruz kal-
maktad›r. Yüz bin'lerce insan, bafl›-
n› ABD emperyalistlerinin çekti¤i
bir imha mekanizmas› alt›nda can
vermektedir. Milyonlarcas› a¤›r
zulüm ve iflkence flartlar› alt›nda
yaflamaktad›r.

Türkiye ve Kuzey Kürdistanda
Türk devleti ç›kard›¤› yeni 'anti te-
rör' yasalar›yla adeta s›k›yonetim
ilan etmekte, son günlerde Kuzey
Kürdistana yapt›¤› askeri y›¤›nak-
la, yürütülen ulusal ve s›n›fsal mü-
cadeleyi bo¤mak istemektedir. 

Emperyalistler dünyan›n her
yerini vahfli bir sömürü örtüsüyle
kaplay›p, insanl›¤› korkutma istek-
lerini bu yöntemle perçinlemekte-
ler. Yürüttükleri sömürü savafllar›
sayesinde, kendi periyodik krizle-
rini dünya halklar›n›n üzerine y›-
k›p, sorunu aflacaklar›n› düflünü-
yorlar. Ama daha önce Vietnam'da

oldu¤u gibi, Irak'ta da yan›ld›lar!
Orada da yine emelleri kursakla-
r›nda kalm›flt›r. ‹flgal ordular› her
geçen gün daha a¤›r kay›plar ver-
mektedir. En nihayetinde oray› da
arkalar›na bakamadan terk etme
zorundan kalacaklard›r. Dolay›s›y-
la biz emekçilerin slogan›, ''dire-
nenler yenilebilir, ama direnme-
yenler zaten yenilmifltir'' olmal›d›r.
Gün, direnme günüdür! 

Gün, iflçilerin, ezilenlerin ve
emekçilerin kendi elleriyle yarat-
t›klar› de¤erleri bir avuç asalak sö-
mürücüye karfl› korumas› günüdür.

• YAfiASIN DEVR‹MC‹ 
1 MAYIS!

• YAfiASIN HAKLI 
MÜCADELEM‹Z!

• KAHROLSUN 
EMPERYAL‹ZM VE 
SÖMÜRÜ DÜZEN‹!

Avrupa Demokratik Haklar
Konfederasyonu
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1 MAYISIN KIZILLI⁄INDA, ALANLARA!



3ADHK kongresinden

ADHK 16. Kongresi; 14, 15 ve 16 Nisan 2006 tarihleri aras›nda Al-
manya'n›n Gelsenkirchen flehrinde topland›. Toplam 111 delegeden, 86
delegenin haz›r bulundu¤u konreye; Demokratik Kad›n Hareketi ve De-
mokratik Gençlik hareketi Konfederasyonumuzun bileflenleri olarak yer
ald›lar.

Kongremiz; oluflturulan çal›flma gruplar› üzerinden, tespit edien ko-
nular› tart›flmaya açt›.  Belirlenen gündemler dahilinde yap›lan kimi de-
¤ifliklikler sonras›nda, dört ana bafll›k alt›nda kongre gündemi devam et-
tirildi.

Tart›flma konular›;
a) AB'nin d›fl politikas› (Siyasi, Ekonomik, Askeri vb.) nedir? 

ne de¤ildir?
b) Genel olarak emperyalizmin, özel olarak AB'nin özellefltirme 

politikalar›.
c) Yabanc›lar yasas›, serbest dolafl›m hakk› ve vatandafll›k hakk›.  
d) Irkç›l›k, iç faflistleflme ve soyk›r›m politikalar›.

Kongre tart›flma konular› aras›nda bulunan Kad›n, Gençlik ve Tar›m
politikas›, ayr› gündemlerden ç›kar›larak, ana gündeme dahil edildi.   

ADHK 16. Kongresi; uluslararas› emperyalizm ve onun bir bilefleni
olan ''AB'' (Avrupa Birli¤i) denilen emperyalist blok; emperyalistler ara-
s› çeliflki ve çat›flk›lar›n bilimsel olarak analizini yaparak bir kez daha
mahkum etti.

ADHK 16. Kongresi; ''AB'' ye karfl› Reformist ve neo liberal ak›m-
lar›n 'demokrasi' ve 'özgürlük' bekleme ham hayallerini bofla ç›kararak,
genel anlamda 'AB' nin kapitalist, emperyalist dünyan›n tekel gruplar›
aras›nda süregelen üstünlük yar›fl›n›n bir sonucu oldu¤una dikkat çekti. 

ADHK 16. Kongresi; Meta ekonomisinin geliflmesi ilkel sermaye bi-
rikiminin kapitalist üretim iliflkilerini do¤urdu¤una iflaret ederek, ticari
savafl yöntemleri, sömürgelerin elde edilmesi, hammadde ve parasal zen-
ginliklerin gaspedilmesi kapitalizmi bafl›ndan beri flekillendiren ana un-
surlar durumunda oldu¤una iflaret etm›fltir. 

Bu süreç tamda kapitalizmin ilk flekillendi¤i, yani bir ucunun Cris-
toph Colomb'un ya¤ma, talan ve halklar› kölelefltirme hareketine dayan-
mas›d›r. Henüz feodal toplum süreci içinde kanl› Pazar seferleriyle bafl-
l›yan bu süreç, sanayi devrimleri dönemi ile devam eden egemenlik he-
gemonyas›, bugün özellefltirme sald›rganl›klar›, ABD imparatorluk sev-
das›, dünya çap›nda emperyalizmin yeni ve kapsaml› sald›r› süreciyle
devam etti¤ine dikkat çekmifltir. 

ADHK 16. Kongresi;  20.y.y. ilk çeyre¤inde patlak veren devrim mü-
cadeleleri emperyalist dünya'y› ekonomik ve siyasi buhrana sürüklemifl
ve 1929 krizinin ard›ndan devreye sokulan Hitler faflizmi ile yeni bir
paylafl›m savafl›n›n yarat›lmas›na vesile olmufltur. Ikinci paylafl›m sava-

fl›ndan kazançl› ç›kan ABD emperyalizmi, giderek güçlenen devrim dal-
gas›n›n avrupa k›tas›nda engellenmesi maksad›yla savafl›n hemen ard›n-
dan ortaya at›lan 'AB'  projesinde ABD'nin katk›s› oldu¤una dikkat çek-
mifltir.

Blok çat›flmalar›n›n giderek belirgenleflmesine vurgu yapan kongre-
miz, bu süreçte ad›m ad›m ABD'nin kontrolü d›fl›na ç›kma çabas›nda
olan 'AB' kendi içinde tam birlik anlay›fl›na sahip olmad›¤›n› ve bunun
sonucu olarak hayali bir 'AB' ölü 'AB' gerçekli¤i orta yerde durmaktad›r.
Dünya'n›n uluslar aras› tekelci kapitalist birlikler aras›nda yeniden pay-
lafl›lmaya aç›ld›¤› bu tarihi sürçte, sömürü, ya¤ma ve halklar› kölelefltir-
me hareketiyle sürdürülürken, emperyalizmin iflgalci kimli¤i, 'demokra-
si ve özgürlük ihraç etme' olarak adland›r›lmaktad›r.

Emperyalist yeni dünya düzeninde (düzensizli¤i), kad›n ve gençli¤in
durumu, ›rkç›- faflist geliflmeler; 'özellefltirme' ad› alt›nda gasp edilen
sosyal haklar, toplumu kifliliksizlefltirme, tek tip insan yani, köle insan
yaratma psikolojik ve ideolojik sald›r› furyas› gibi önemli konulara te-
mas eden kongre, emperyalist sald›rganl›klara karfl› aktif mücadele ver-
menin önemi üzerinde önemle durmufltur.

ADHK 16. Kongresi; Konfederasyon bünyesinde kurumsal faliyet
yürüten, Demokratik Kad›n Hareketi ve Demokratik Gençlik Hareketi
gibi özgün kurumlar›n, kad›n ve gençlik faliyetinin örgütlenmesine ge-
rekli önemi gösterme çabas›nda bulunmalar›na dikkat çekmifltir. 

Kahrolsun emperyalist dünya düzeni; yaflas›n yeni dünya ve yeni in-
san mücadelemiz slogan›yla sonuçlanm›flt›r.

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu / 20 Nisan 2006

SONUÇLAR ÜZER‹NDE POLEM‹K M‹?
YOKSA GERÇE⁄‹ KAYNA⁄INDAN 

‹RDELEMEK M‹?
Bafltaraf› Sayfa 1.de

Yeni, eskinin içinde vard›r ve ondan ayr›lmay› dayat›yor. Kavga ve ara-

y›fl buradan bafll›yor. Kim bunun ad›n› ne koyarsa koysun. Kim ne kadar

bu gerçekli¤i inceltirse inceltsin, durum bundan ibaretttir. Öyleyse daha

aç›k ve cesurca konuflmak gerekirse, flu dünyan›n eskiyen ve insanl›¤›n

bafl›na gün geçtikçe daha çok musallat olan sisteme vurmak flart oluyor.

‹nsana yabanc›laflan bir varl›¤a insanl›¤›n sayg›s› ve sempatisi olamaz.

Her tarihsel dönemde bu böyle olmufltur. ‹nsanl›k tarihinde ilk vahfli sis-

tem olarak bilinen kölecili¤e tan›kl›k eden insan bir noktadan sonra eyval-

lah etmemifl ve y›kmas›n› baflarm›flt›r. 

Birkaç yüzy›ld›r insana›n varl›¤›n› ve de¤erini ka¤›t parças›na ba¤layan

kapitalist-emperyalit dünya sistemi, bu ka¤›t parças›na tan›d›¤› de¤erin

milyonda birini insanl›¤a tan›m›yor. Varolma koflulunu ka¤›t parças› (ser-

mayeye) üzerine kurmufl olmas›n›n sonucunda, ‘sermaye herfley, insanl›k

hiçbir fley’..! y›k›m, iflgal, gerici savafl, daha çok silahlanma, sömürüde diz-

ginsiz bir durum vs. bütün bunlar bir araya toplan›nca orta yere korkunç

bir canavar ve barbarl›k örne¤i ç›k› veriyor.

Bu canavarl›k ve barbarl›k salt bu güne mahsus olmufl olsayd›, tabiki

özellikle bu günü irdelemekle yetinilebilinirdi. Kapitalizmin flekillendi¤i

feodal derbeylik süreci içinde kanl› Pazar seferleriyle kendi yap›s›n› flekil-

lendirerek günümüze ulaflt›rm›flt›r. Do¤al olarak kendisinin varolmas›yla,

karfl›t›n› da flekillendirmifl ve büyütmüfltür. ‹lerlme ve gerileme, güçlenme

ve zay›flama, kazanma ve kaybetme bu çeliflkinin do¤all›¤›nda vard›r ve

varolmaya devam edecektir. Bunun için zebaniler kaybetmeme pahas›na

en vahfli sald›rganl›klar›n› uygulamaya koymada teredüt etmezler. 

Ne varki ; Lenin’in tabiriyle, “Asalak ve çürüyen kapitalizm, can çekiflen

kapitalizm” bu günlerde daha çok can çekifliyor, can çekifltikçe daha çok

sald›rganlafl›yor ve insana tamamen yabanc›lafl›yor. Yaflam›n›n en taze

y›llar›n› (18-30) kapitalist beyefendinin emrine sunarak, iki y›l boyunca

hiçbir hak ve talepte bulunmadan, kapitalistin bütün iyimserliklerini ha-

kettikten sonra tam olarak ifle al›n›p al›nm›yaca¤›na karar verme yetkisi

sermayedara aittir. Fransa CPE yasas›  bunu içeriyor. Bat› uygarl›¤›(!) ola-

rak tabir edilen, Avrupa’n›n merkezinde insanl›¤a sunulan uygarl›k örne-

¤i iflte bu.  

Avrupa “demokrasi”sine hayranl›k besleyenler bu utanc›n karfl›s›nda

ne kadar utanacaklar bilinmez ancak, bir flekilde el alt›ndan kapitalizme

beslenen hayranl›kla, emekçilere flu mesaj verilmek istenmektedir. “Sak›n

ola hak, hukuk, adalet, eflit haklar vs. talebinde felan bulunmay›n, bunca

demokrasi varken, daha do¤rusu demokratik bir sistemden talep edile-

cek bir fley olamaz, varolan demokratik haklar›n geri kalm›fl ülkelere tras-

fer edilmesine yard›mc› olun”...???. 

Öyle ya kan ve zulümle beslenen, iflgal üzerine iflgal gerçeklefltiren, si-

lahlanmada her gün daha fazla mesafe kateden, halklar›n ba¤›ms›zl›k ve

özgürlük mücadelelrini “terörizm” olarak lanse eden, yine bu günlerde Ku-

zey-Kürdistan'a 250000’ni aflk›n ordusuyla bir sald›rganl›¤a haz›rlanan

ABD beslemeli faflist ordunun varl›¤›, dünyan›n en geri ülkesi Nepal’de ge-

rici monarfliyi (halk›n isyan ve baflkald›r›s›na ra¤men) korumaya alan, Zor

yoluyla, polisiye tedbirlerle, insanl›k düflman› yasalar› ve adaletleriyle in-

sanl›¤a yabanc›laflan bir canavar orta yerde duruyorken, evet tepkimiz ve

hoflnutsuzlu¤umuz artacakt›r. Sömürü düzeninden kurtulma, sömürüsüz

bir dünya özlemi artarak geliflecektir. 

Nitekim, Dünya iflçi s›n›f›n›n birlik,mücadele ve dayan›flma günü olan 1

May›s bayram› dünya çap›nda büyük bir coflkunlukla kutland›. Sistemin,

sermayenin güdümündeki medya tarafl›¤›n› ve halklara-emekçilere düfl-

manl›¤›n› bir kez daha kan›tlayarak, 1 May›s görkemini ekranlara yans›t-

mamaya gayret ederken, ekranlara polis’in, özel timin,  “kahramanl›¤›n›”

göstererek geçifltirdiler.

Yeni dönemde gelifltirilecek olan tüm sald›rganl›klara karfl›, ADHK 16.

Kurultay›n›n baflar›s› ve ortaya ç›kard›¤› güçle karfl› koyma cüret ve so-

rumlulu¤unu daha bir özveri ve çabayla ortaya konulacakt›r.

BAfi YAZIDemokratik Kamuoyuna

ADHK
(Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) 

16. Kongresi Baflar›yla Sonuçland›!

Türkiye, Kuzey Kürdistan'da ezilen halklar ve
ezilen Kürt ulusu yeni katliam ve baskılarla karflı
karflıyadır. Türk Devleti, Kuzey Kürdistan'a yüz-
binlerce  askeri yı¤ınak yaparak, sınır ötesi operas-
yon bafllatmıfltır. En koyu ve vahfli baskılara maruz
kalan Kürt ulusunun co¤rafyasında her karıfl top-
rakta Türk askeri birlikleri, özel timler ve köy koru-
cuları yerlefltirilmifltir. Kimyasal silahlar kullana-
rak toplu katliam yapılmıfl ve yapılmaktadır. Kim-
yasal silahlarla vahflice katledilen gerillaların cena-
zeleri ailelerine vermeyerek, katliamın oldu¤u yer-
de gömmektedir. Bu kadar vahflileflen TC, aileleri-
ne flehitlerin cenazelerini vermekte korkmaktadır.

Yapılan  kapsamlı operasyona denk gelen ABD di-
fliflleri bakanın Türkiye'ye ziyareti tesadüfü de¤il-
dir. Türk devletine morel ve arkasında oldu¤unun
ilanıdır. ABD ve Avrupalı emperyalistlerin özgür-
lük de¤il, zulüm ve katliam getirdikleri bilinmekte-
dir.  Ezilen halklar ve uluslar kendi yaflantısında bu-
nu görmekteler. Dolaysıyla Kürt ulusunada getire-
ce¤i katliam olacaktır.  

Operasyonlar devam ederken keyfi tutuklamalar
olmakta,  yüzlerce çocuk, yüzlerce yıllık  cezaya
çarpıtılmıfltır. Binlerce kifli hakında dava açılmıfltır.
Kuzey Kürdistan'daki milli baskı sürerken, Türki-
ye'dede aynı baskılar sınıfsal biçimde sürmektedir.
Askeri fluraka siyasetde hakimiyetini korumaktadır.
Rüflvet, komplo ve her pravakosyonun altında Mil-
li Güvenlik Kurulu çıkmaktadır. Askeri flurakaya
karflı duranlar, tek tek görevde alınmakta, medya,
basın siyaset ve ekonomi askeri karargahlar ta-
rafında yöneltilmektedir.

F tipi cezaevleri bugün iflkence yerleri olmufltur,
siyasi mahkümlar insanlık dıflı muameleyle karflı
karflıyalar. Cezaevine özgü çıkardıkları yasalarla
teçrit sistemi a¤ırlafltırılmıfltır. Bu uygulamalara
karflı yürütülen mücadele ve ölüm orucunda Fatma
Koyupınar 27 Nisan 2006 günü flehit düfltü. 

Türk devletinin parlemento sistemiyle yönetil-
mesi bir aldatmacadır. TC'nin kaderini elinde tutan
ve parlementoya yön veren Milli Güvenlik Kurulu
siyaset belgesidir. Bu siyaset belgeside, askeri flura,

hakim sınıflar ve baflta ABD ve emperyalistlerin
çıkarları do¤rultusunda hazırlanmakta, parlemento-
nun önüne sunulmaktadır. Parlementoda bunun ge-
reklerini yapmak zorundadır. Bugünde böyledir.
Erdo¤anın Kürt realitesinde bahsetmesi aldatma-
cadır, sahtedir. Bu söylemin akibinde koyu baskı ve
vahfli katliam olmufltur. Kürt ulusunun üzerindeki
ulusal baskı katmerleflerek sürmekte, Kürt ulusu-
nun her talebi vahflice bastırılmaktadır. Son
çıkarılan “Terörle mücadele yasası”, askeri operas-
yonlar, yo¤un baskı ve tutuklamalar, adeta sıkıyo-
netim andıran uygulamalar, vb. bunu çok açık
kanıtlamaktadır. 

‹nsanlıkdan, eflitlikden ve demokrasiden yana
olan herkesi Kürdistan'da süren katliama karflı dur-
maya ça¤ırıyoruz. Kürt ulusun, ulusal kurtulufl mü-
cadelesi meflrudur. Sınıfsal ve ulusal kurtulufl için
yürütülen mücadele terör degildir. Teröristler
Irak'da, Kuzey Kürdistan'da halka karflı savaflan
emperyalistler ve Türk devletidir.

Kahrolsun Milli Zulüm! 
Yaflasın Kürt Ulusunun Kendi Kaderini 
Tasyin Hakkı! 

1 Mayıs 2006

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

KÜRD‹STAN'DA SÜREN OPERASYONLARA SON!



4 fiehitlerimizi an›yoruz

Kurucu önderimiz ve baflkomutan›m›z
yoldafl ‹brahim Kaypakkaya'n›n feodal fa-
flist diktatörlük taraf›ndan Amed iflkence-
hanelerinde katlediliflinin 33. y›ldönümü
vesilesiyle, O'nun s›n›f›m›za, halk›m›za ve
biz ö¤rencilerine arma¤an ettigi '72 Meni-
festosu'nu, maddi bir güce dönüfltürme ka-
rarl›l›¤›m›z› O'nun ve halk›m›z›n huzurun-
da bir kez daha ilan etmek istiyor ve önder
yoldafl Kaypakkaya'n›n an›s› önünde ko-
münizme ba¤l›l›¤›m›zla e¤iliyoruz.

Her y›l oldu¤u gibi bu y›lda önder yol-
dafl ‹brahim Kaypakkaya'y› anma amac›y-
la düzenledi¤imiz etkinlikler, komünist
önder yoldafl›m›z›n k›z›l güzergah›nda yü-
rüme kararl›l›¤›m›z› ifade etmenin bir biçi-
mi oldu¤u kadar; Türkiye-Kuzey Kürdis-
tan proleteryas›n›n ve ezilen halklar›n ger-
çek kurtulufl yolunu ortaya koyan önderi-
mizin temel görüfllerini ve mücadele prati-
¤ini genifl kitlelere anlatman›n, kavratma-
n›n ve halk›m›z› bu do¤ru ve bilimsel gö-
rüfller etraf›nda örgütlenmeye ve mücadele
etmeye ça¤›rman›n da biçimlerinden biri-
dir.

18 May›s'› unutmadan lay›k›yla anmak,
O'nun direnifline yön veren düflüncelerini,
direnifl amac›n› bütünlüklü kavrayarak
kavratmak ve o düflünceleri uygulamak ›s-
rard›r. Çünkü kurucu önderimiz faflist Ke-
malist diktatörlük taraf›ndan, bütünlüklü

komünist fikirlere ve prati¤e sahip oldu¤u
için katledilmifltir.

Kaypakkaya çizgisi, Türkiye-Ku-
zey Kürdistan devrim tarihinde
nitel bir ç›¤›rd›r.

S›n›fs›z ve sömürüsüz bir toplum için
halk›n gerçek s›n›fsal ç›karlar›n› herfleyin
merkezine almakt›r. Kaypakkaya çizgisi,
Maosit ideolojiden ve Türkiye-Kuzey Kür-
distan gerçekli¤inden ayr› ele al›namaz ve
O'nun pratikleri Maoist görüfl ve düflünce-
lerden soyutlanmaz. Bu Maosit çizgi, karar
vermeyi ve baflarmay› gerektirir. Bunun
için 17'ler ve daha nice yoldafl›m›z tarihi
ilerleyiflinde "Her fley bitti" diyerek de¤il,
Kaypakkaya çizgisinde israr ederek flehit
düflmüfltür.

O'nu anmak, t›pk› 17'ler gibi düflmana
karfl› s›n›f kinimizi büyüterek Halk Sava-
fl›'nda ›srar etmektir. Ve yeri geldi¤inde
cellad›n›n gözlerinin içine cüretle bakarak
düflman›m›z› yenebilmektir.

‹flte biz böyle bir komünist önder çizgi-
ye ve flahsiyete sahibiz ve bugün bu çizgi-
nin vücut buldu¤u önderimizi, Kaypakka-
ya'y› an›yoruz. Bu, Türkiye Kuzey-Kürdis-
tan devrimi için tarihi bir sorumlulu¤u üst-
lenmek ve bunun getirdi¤i a¤›r görevleri

omuzlamak demektir. Kaypakkaya'nin ül-
ke devrimimiz için çizdi¤i güzergahta se-
batla ilerliyece¤imiz bilinmelidir. Partimiz
Maoist Komünist Partisi, bugün büyük bir
kararl›l›kla bunu ilan etmektedir.

May›s ay›, baflta komünist önder ‹bra-
him Kaypakkaya olmak üzere say›s›z ko-
münist ve devrimci önder kadro ve savafl-
ç›n›n kanlar›yla k›z›la boyad›¤› bir ayd›r.
Gerçekte, hiçbir ay ve gün yoktur ki Türki-
ye-Kuzey kürdistan topraklar› komünizm
için, halk demokrasisi için, özgürlük ve
ba¤›ms›zl›k için can›n› feda eden bir dev-
rimcinin kan›yla sulanmas›n. Ülkemizde
ba¤›ms›zl›k, halk demokrasisi, sosyalizm
ve komünizm için can bedeli mücadele
eden on binlerce yurtsever, devrimci ve
komünistin flanl› an›lar›n› "Unutmad›k
Unutturmuyaca¤›z" fliar›yla devrim antla-
r›yla selamlad›¤›m›z bir ayd›r "May›s Ay›
Devrim fiehitlerini Anma Ay›" 

Bu bilinçle, halk›m›z›, dostlar›m›z›,
devrimci ve komünistleri Devrim flehitleri-
ni Anma ay›nda yani K›z›l May›s'ta  "Bu
Çelik Ald›¤› Suyu Unutmayacak", Komü-
nist önder ‹brahim Kaypakkaya'y› Anma
gecelerine ve "71 Devrimci Ç›k›fl› ve
Kaypakkaya" sempozyumuna, önder
yoldafl ‹brahim Kaypakkaya flahs›nda tüm
devrim ve komünizim flehitlerini anmaya
ve selamlamaya ça¤›r›yoruz.

BU ÇELIK ALDI⁄I SUYU UNUTMAYACAK!
Ölümsüzlü¤ünün 33. Y›ldönümünde Komünist Önder 
‹BRAH‹M KAYPAKKAYA'y› ANMA GECELER‹NE KATILALIM!

ü Grup Munzur
ü Emekçi
ü Hasan Yükselir
ü Beser fiahin
ü Birol Topalo¤lu
ü Sena Dersim ve Grubu
ü Grup Harman
ü Grup Da¤lara Ezgi
ü Grup ‹syan
ü Muzaffer Oruco¤lu
ü Haluk Gerger
ü Sinevizyon
ü Halkoyunlar›
ü Tiyatro
ü Enternasyonal 

Delegasyonlar ve 
ü Mesajlar

Program: AVUSTURYA-V‹YANA

6 MAYIS 2006 . SAAT: 16.00
MARGARETENGÜRTEL 138-140
KONGRESHAUS 1050 WIEN

FRANSA-PAR‹S

7 MAYIS 2006 . SAAT: 14.00
93210 LA PLAINE ST. DENIS
144-146 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

‹SV‹ÇRE-BASEL

27 MAYIS 2006 . SAAT. 17.00
MEHRZWECKHALLE QRISTAL
QRISTALSTR. 89-4410 LIESTAL/BL

ALMANYA-HAMBURG

28 MAYIS 2006 . SAAT: 14.00
CLASS DÜ⁄ÜN SALONU
SCHLINCK STR. 1-21107 HAMBURG

ÇA⁄RI Komünist Önder ‹brahim
Kaypakkaya'y› An›yoruz !ÇA⁄RI

Mufl k›rsal›nda yaflam›n› yitiren
HPG gerillalar›n›n Diyarbak›r'da dü-
zenlenen cenaze töreninin ard›ndan
ç›kan olaylarda devlet güçlerinin aç-
t›¤› atefl sonucu kafas›ndan a¤›r ya-
ralanan Diyarbak›r büro çal›flan›m›z
‹lyas Aktafl 14 Nisan 2006'da flehit
düfltü.

Aktafl önce tehdit edildi
sonra vuruldu

1982 Diyarbak›r Dicle K›rkp›nar
Köyü do¤umlu Dicle Üniversitesi Mi-
marl›k Bölümü 2. s›n›f ö¤rencisi olan
çal›flan›m›z Aktafl, Diyarbak›r'daki
olaylarda devlet güçleri taraf›ndan
vurulan bir çocu¤a yard›m etmeye
çal›fl›yor, bu esnada polis taraf›ndan
engellenerek kendisine müdahale
ediliyor. Bunun üzerine ‹lyas ile polis
aras›nda tart›flma ç›k›yor ve ‹lyas po-
lis taraf›ndan “Biz seni tan›yoruz aya-
¤›n› denk al” fleklinde tehdit ediliyor.
Bu olay›n birgün sonras›nda 30 Mart
Perflembe günü ‹lyas Yeniköy Mezar-
l›¤› yolu üzerinde devlet güçlerinin
açt›¤› atefl sonucu kafas›ndan ald›¤›
kurflun yaras› nedeni ile a¤›r yarala-
narak hastaneye kald›r›ld›.

Burada kendisine yap›lan müda-
halenin ard›ndan 3 Nisan günü Anka-
ra Hacettepe Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede kendisiyle ilgilenilmeyen

‹lyas hastanenin acil bölümünde 40

saat boyunca sedye üzerinde bekle-

tildikten sonra yo¤un bak›m ünitesi-

ne al›nd›.

‹lyas’›n 7 Nisan günü itibariyle be-

yin ölümü gerçekleflti.

14 Nisan günü yaflam›n› yitiren

Aktafl’›n ailesi ayn› günün akflam› ad-

li t›pta yap›lan otopsinin ard›ndan

geç saatlerde cenazeyi alarak Diyar-

bak›r’›n Dicle ilcesine ba¤l› K›rkp›nar

köyüne gitmek üzere yola ç›kt›lar. Ö¤-

le saatlerinde K›rkp›nar köyüne ulafl-

t›r›lan cenaze için Diyarbak›r Dersim

ve Elaz›¤ illerinden gelenler Dicle il-

çesinin giriflinde jandarma taraf›n-

dan engellendiler. Engellemenin ge-

rekçesi olarak Diyarbak›r Valisinin il

nüfusuna kay›tl› olmayanlar›n Dicle

ilçesine al›nmayaca¤› talimat› verdi-

¤i ö¤renildi. 

• ‹lyas’›n Sorumlusu Devlettir!

• Katiller Halka Hesap Verecek!

• Yaflas›n Kürt Ulusunun 

Kendi Kaderini Tayin Hakk›!

• Yaflas›n Halk Savafl›!

• Kahrolsun Milli Zulüm!

DEVR‹MC‹ DEMOKRAS‹

‹LYAS AKTAfi KATLED‹LD‹

‹. KAYPAKKAYA’y› Anma Geceleri Tertip Komitesi’nin aç›klamas›d›r)
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“Can›m kardeflim Merhaba,

Uzun zamand›r yazmad›m, nas›l bafllayaca¤›m› bir türlü kesti-
remiyorum. ‹yisi güzel gözlü ceylan›m Nergiz'in sözleriyle merha-
ba diyeyim. “benim yüzümdeki gülümsemeyi yok etmek için surat›-
m› parçalamalar› gerekir... Tüm yoldafllar kahkalar›m› gülmemi
nas›l özlediklerini yaz›yorlar. Tüm flehitlerin manevi komutanl›kla-
r›ndan güç almak, onlara lay›k olmak, onlar gibi olmak coflkusuy-
la günefli zapt edece¤iz. Özlemle, coflkuyla, dirençle, umutla, ka-
rarl›l›kla, o bildi¤iniz inad›mla, zafere olan inanc›mla, aln›mdaki
s›cakl›kla, utku bizim olacak, yaflayarak yada ölerek...'' diye yazm›fl
1 mart tarihli mektubunda. Fazla söze gerek varm›? Her fley bu ka-
dar aç›k ve yal›n. ''...Asl›nda ( .........) ailesine ve tüm ailelere yaz-
mak istiyordum, ancak bunun olana¤› yok. Hem haftada 35 milyon
yetmiyor, hemde fax ka¤›d› s›n›rl› bulabiliyorum. Edirne’de böyle
bir sorun yoktu. Sa¤›m ve solumdaki havaland›rmalar dolu oldu¤u
için s›n›rl›da olsa s›k›nt›lar› paylaflabiliyorduk. Burada yanl›z ol-
du¤um gibi etraf›mdaki havaland›rmalarda bofl, böyle olunca s›-
n›rl› yazma zorunlu¤u do¤uyor. Tahmin edece¤in üzere a¤›rl›¤› ma-
pustakilere ay›r›yorum. Yazmamazl›k edebilece¤imi bilin. Önümüz-
deki hafta sonu anneler günü oldu¤unu biliyorum. En az›nda tüm
annelere yazmay› ne kadar isterdim. Ama dilin lal sözün biti¤i an-
da onlara ''gününüz kutlu olsun'' nas›l denebilinirki? O¤lu, k›z› y›l-
d›zlara yolculu¤a ç›km›fl bir anaya nas›l söylenebilinirki.? Anala-
r›m›za 'gününüz kutlu olsun' diyememenin ac›s›n›  nas›l tarif ede-
bilirim.? Geçenlerde Can Dündar'›n bir yaz›s›nda '''Analar›n ah›
rahat uyutmaz zalimi'' diye bir cümle vard›. Arjantin'li, Peru'lu, Fi-
lipin'li, fiili'li v.b.. onlarca ülkede y›llarca ''Analar›n öfkesi katille-
ri bo¤acak'' diye yürüdüler analar. Onlar›n ah› tutu ve diktatörler
flimdi hapishanelerde yaflam savafl› veriyor. Tarihe bakmaktan kor-
kanlar›n sonu hep böyle olmufltur, ve olacakta. Art›k analar›m›z›n
ac›s›n› dindirmek boynumuzun borcu oldu. Bunun bedeli ne olursa
olsun mutlaka ac›lar dindirilecek, her birine  iç huzurla bir çiçek
uzat›p ''anne günün kutlu olsun'' diyece¤iz.....''  

(Ayd›n Hanbayat 1. may›s 2001. Tekirda¤ Hapishanesi)

Sevgili ( ......),  can kardeflim,

Umut sevgi ve hasretle faxs›n› ald›¤›mda  tahminen 50 metre
uza¤›mdayd›n. Bu acayip çeliflkinin yarat›¤› hüznü saymasak serü-
venimin doru¤una ç›kt›m. Sevdiklerimin s›cak bir merhabas› bile
benim için ne kadar de¤erlidir bilirsin....  72 Nisan Güneflini tafl›-
d›n›z  mekan›ma. Biliyorsun benim en büyük aflk›m Nisan Günefli-
dir. Yeflil gözlü sapkal› bilge adam üzerine adam tan›mam. Görüfl-
lerde görüflüp konuflmak iyide, flu anne ve babalar›n  durumu beni
adeta dehflete düflürüyor. Onlar ad›na yüre¤imize oturan a¤r›lar›
anlatmak kolay de¤il. Ama onlar›n dik bafll›l›¤›n yaratt›¤› gururu
azda olsa hüznümüzü da¤›t›yor. Bizim oran›n bir it yokuflu var duy-
dunmu? Eteklerine kadar gittim. O yokufla t›rmanan it'ler bile ya-
r› yolda dönermifl. Ama biz yüzlerce kez aflt›k o yokuflu. Arkas›
munzurlard›r. ‹t yokuflunu afl›p zirvelerde kucaklaflaca¤›m›z günler
çok uzak de¤il. Bu morel ve coflkuyla hepinizi kucaklay›p öpüyo-
rum...

(A.Hanbayat 2001 Edirne)

Dilin lal, sözün bitti¤i bir anda onlar› anlatmak, yazmak, gelecek ku-
flaklara bir direnifl ve özgürlük bayra¤› yapmak, kavgalar›n›, yaflamlar›n›
ezilenlerin elinde bir silaha çevirmek sorumlulu¤u ve a¤›rl›¤›n› tafl›man›n
zorlu¤u ile karfl› karfl›yay›z. Bir yeleri eksik b›rakma yada  anlatamama-
n›n kayg›s›yla yaz›yoruz.Biliyorzki, ne kadar anlat›l›rsa anlat›ls›n bir ya-
n› eksik kalacak, bir yan› bo¤azlara dü¤ümlenen bir ac›, yürekleri da¤la-
yan bir s›z› olarak kalacak belki, ama di¤er yan› manevi komutanl›klar›y-
la ezilen milyonlar›n elinde bir bayrak olarak dalgalanarak zülme karfl›
meydan okuman›n yolunu gösterecek bize. Devrimci bir ayd›n›m›z '''on-
lara ait ne varsa mutlaka saklay›n, çünkü bu tarihtir bu yönüyle onlar› an-
latacak''diye yerinde bir belirleme yapm›flt›. Bu bilinçle  F tipi zindan ko-
flullar›nda Ayd›n Hanbayat'›n bir tutsak yak›n›na yollad›¤› faxlarla baflla-
d›k.

Üzerinde 1 y›l geçti tarihi mercan katliam›n›n. Mavi bir güneflin Ha-
ziran yak›c› s›cakl›¤›nda 17 kez gürledi gök hayk›rd› Mercan... 17 Günefl
yolcusu,17 yürek, 17 can, 17 kavga bayra¤› yüreklerimize ve bilinçleri-
mize atefller b›rakarak, tohum olup düfltüler topra¤›n koynuna. Tohum na-
s›l boy veriyorsa topra¤›n ba¤r›nda, dal  ucunda nas›l patlarsa  tomurcuk,
karanfil nas›l akarsa sevgiyle, idallerimizi, umutlar›m›z›, direnifllerimizi
öylece yaflatt› ve büyüttü halk›m›z›n 17 karanfil kokulu evlad›....Adlar›
bilincin iradeyle çelikleflerek önderleflen, direnifli, Cafer(leflerek) umutla-
flan CAFER CANGÖZ, e¤ilmeyen bafl, durmayan yürek, susmayan ses,
yüreklerdeki Ayd›n(l›k) AYDIN HANBAYAT, adlar› bilgece OKAN, ko-
mutanca AL‹ RIZA, AR‹S, Adlar› zindanlarda e¤ilmeyen bafl CEMAL,
TAYLAN, ÖKKEfi, adlar› öncü ve millitan kad›n BERNA, GÜLNAZ,
adlar› komünist sadeli¤in ve mütevazili¤in cisimleflti¤i KENAN, B‹NA-
L‹, ‹BRAH‹M, adlar› DURSUN, ERS‹N, ÇA⁄DAfi, AHMET... Her bi-
rinin ad› bo¤azlar› dü¤ümleyen bir yumruk misali hüzünler tafl›yor yü-
reklerde. Halen dost sohbetlerin, yoldafl yüreklerin, yoksul sofralar›n ve
çocuk gülüfllerinin canl› konuklar› olarak bafl köflede oturuyorlar. Adlar›
yeni do¤an bebelerde isim, direnifllerde bayrak, yüreklerde umut, biliç-
lerde yol gösterici oluyor 17'lerce...

''Onlar ki;
Demirin, suyun ve tafl›n sa¤›rl›¤›na tafl›d›lar en bülür sesleri,
Onlar ki;
Bire birlik karanl›k hücrelerde, yudum yudum günefller içip,
Baharlar yolad›lar zemherimize,
Ve onlar ki; ben anlatamam,ve tutamam yas›n›
Çünkü bu ölümsüzlü¤e dair tutanakt›r,
Dolu dolu, yo¤un ve aral›ks›z sap›na kadar yaflamakt›r...''

Ölümü Yenenleri Kimse Yenemez..!
17'lerin devrimci gelene¤inin yap› tafllar› bafle¤mezliktir. Mercan'da-

ki tarih ve bu  flanl› tarihin s›n›f savafl›lar› bölümüne alt›n harflerle yaz›-
lacak olan 17 komünist önder ve savaflç›n›n devrimci yaflamlar› ve dev-
rimci mücadele karfl›flondaki durufllar›yla, yoldafll›klar›yla, dostluklar›y-
la yüreklerdeki ve biliçlerdeki manevi komutanl›klar›yla, gelece¤i kazan-
man›n perspektifi olarak yol gösteriyorlar. Mercan'da her türlü a¤›r silah
ve bombalar kulan›larak katledilen 17 MKP'li önder kadro ve savaflç› fi-
ziki olarak aram›zdan ayr›lm›fl olabilirler. Ancak, Mercan'daki tarih ve bu
tarihin mimar› 17'ler Türkiye ve Kuzey Kürdüstan emekçilerinin ve halk-
lar›n›n ba¤›ms›zl›k, halk demokrasisi, sosyalizim ve komünizim kavga-
s›nda yaflayan kutup y›ld›zlar› olarak yol gösteriyor. Göstermeye devem
edecek. Emeryalist sömürgeciler, kapitalist sömürücüler, faflist zorbalar
ve bir cümle gerici gürüh, san›yorki tarih onlar›n katliamlar›yla silinecek.

San›yorlarki s›n›f›n, halk›n önderlerini yok ederek kan ve zulüm üzerine
kurulu düzenleri sonsuza kadar yaflayacak. Ama s›n›flar tarihi sömürücü-
ler ve zalimler için baflka fleyler yaz›yor. Sömürü ve zorbal›k üzerine ku-
rulu hiç bir düzenin ömrü sonsuz olmad› tarihte. Bu sistemleri ayakta tut-
mak için her türlü zulmü  halklara ve emekçilere reva gören, hiç bir za-
lim tarihte zorbal›¤› kal›c› olmad›. Tarih hep  bir bugün ve yar›n ad›na di-
renenleri ve dövüflenleri yazd›. Tarihte yaflayan onlar olmufltur. Zalimler
ve sistemleri hep nefretlik olarak lanetlenmifltir. Tarihsel, siyasal, sosyal
sürecin bilincinde olarak yaflamak, direnmek ve ölümsüzleflmek, komü-
nist ve devrimciler aç›s›nda diyalekti¤in hükmünü gerçeklefltirmesidir.
Bu ölümleri kutsamak olarak alg›lanmamal›d›r. Komünistlerin ve dev-
rimcilerin ölümü yaflam› büyütmek içindir. Bundand›rki yaflam› zirvelefl-
tirirken ölüm onlar›n karfl›s›nda çaresiz kal›yor. ‹nsanl›¤›m alt›nça¤› için,
sömürüsüz, s›n›fs›z ve zülümsüz bir dünyada yaflmak ü¤runa, ölümeyi,
sakat kalmay›, iflkenceyi ve aç kalmay› çekecek kadar sevenler, yaflama,
tutkuyla, sevgiyle, bilinçle ba¤l›d›rlar. Yaflamak, insan aç›s›nda sadece bi-
yolojik ve fizyolojik bir olgu de¤ildir. ‹nsan› insan yapan emek ve biliç-
tir. ‹nasan kendi eme¤inin ve düflüncesinin ürünüdür. ‹nançlar›, idealleri
ve di¤er sisteminin ürünüdür insan. Bu de¤erler sisteminden, insan› insan
yapan en temel olgulardan etmenlerden ar›nd›r›lm›fl bir insan›n yaflam ve
yaflam sevgisinden bahsetmek mümkün de¤ildir. Yaflam ile ölüm aras›n-
daki diyalektik iliflki hiç bir flekilde fiziki veya biyolojik yanla s›n›rland›-
r›lmaz. ‹nsan için yaflam ve ölüm bunun ötesinde veya bir çok boyuta sa-
hiptir. ‹nanc›n, düflüncenin, duygunun, de¤erlerin ölümü, öldürülmesi ya-
da yaflat›lmas› gibi temel yanlar› var insan yaflam›n›n. Düflünüfl yetisi öl-
dürülen insan yaflama dair hiç bir fley düflünemez, alg›layamaz, sorgula-
yamaz, de¤ifltiremez. Duygular› öldürülen insan, hisetmez, sevmez, tep-
ki vermez. K›sacas› yaflayan bir robot olur. Bugünkü sömürücü düzen ka-
pitalizmin insana yönelik en vafli sald›r›lar›ndan biride burada yatmakta-

d›r. Elbetkeki kapitalizmin ve faflizmfln insan›n bu yönüne vahfli sald›r›s›
yada bundan korkusunun bir anlam› vard›r. Düflünmeyen ve tepki verme-
yen insanlar›n yaflam›, sistemin gelece¤inin garantisidir. Yani yaflayan in-
sanlar toplulu¤u sistemin her yönlü ç›karlar› için ihtiyaç duydu¤u insan
tipidir.

Bundand›rki, yaflayan ölüler olmak istemeyen komünist ve devrimci-
ler egemenlerce katliamlarla, iflkencelerle yok edilmek isteniyor. Faflist
Türk devletinin Mercan'da katletti¤i 17'ler. S›n›f mücadelesi tarihinde her
daim yaflayacak olan, ölürken yaflam› büyüten kutup y›ld›zlar› olarak
sonzuzca yaflayacak olanlard›r. Her biri onlarca kez, insan›n insanca ya-
flad›¤›, düflündü¤ü ve paylaflt›¤›, sömürüsüz, s›n›fs›z ve zulümsüz bir
dünya yaratma mücadelesi içinde ölümü her defas›nda rezil rusfa ederek,
halk›n gönlünde ve bilincinde taht kurdular.

Yine devrimci mücadeler tarihi defalarca göstermifltirki; faflizmin güç
ve olanaklar›na ra¤men bedenlerini sak›nmayan, inançlar›n› yaflama kay-
g›s› ile kirletmeyen komünist ve devrimcilerin askeri olarak kaybedilen
kimi meydan savafllar›n› siyasal kazan›mlara dönüfltürdü¤üne defalarca
tan›kl›k etmifltir. Faflizme karfl› kaybedilen baz› muharebeler orada sergi-
lenen direniflle zaman içerisinde zafere yönelik güçlü kazan›mlara dönüfl-
müfltür. Düflman›n üstün teknik donan›m ve fiziki gücüne ra¤men göste-
rilen cüret ve devrimci kararl›l›k kolayca kazan›lm›fl bir zaferden çok da-
ha fazlas›n› kazand›rabilme gücüne sahiptir. Mercan'daki 17 MKP 'li ön-
der ve savaflç›s›n›n kahramanca direnifli, kökü Spartaküslerin isyan›na
dayanan bu devrimci kahramanl›k zincirine  Türkiye ve Kuzey Kürdüs-

tan halklar›n›n devrimci mücadelesine  yeni ve güçlü bir halka eklemifl-
tir. Onlar, insanl›¤›n özgürlük umudu ve sömürüsüz bir dünya ideali için
canlar›n› verirken bir an bile tereddüt etmediler. Yaflamlar› ile oldu¤u gi-
bi ölümleriyle de örnek olmas›n› bildiler. Devrim ve devrimcili¤in en yü-
ce insani erdemleri ve duygular›,17'lerin nezdinde Mercan'da tarihe kan-
la not düflürülürken, devrim u¤runa  yaflaman›n ve savaflman›n güzeli¤i-
nini bilinçlerde ve yüreklerde f›rt›naya dönüfltürdüler. Bilinçlerdeki ve
yüreklerdeki bu f›rt›nay› ezilen milyonlara yeni bir yaflam ve yeni bir
dünya sunma bilinciyle ete kemi¤e büründürmek ve onlar›n elinde bir si-
laha dönüfltürmek hayati önemdeyken, bu flanl› tarihten ve bu tarihin bi-
ze b›rakt›¤› mirastan do¤ru ö¤renmeliyiz. Çünkü bu tarih; bilme ve yap-
ma diyaleti¤inin, her türlü zor ve zorluklara engel tan›madan cüret etme,
“göründü¤ü  gibi olma, oldu¤un gibi görünme” komünist sadeli¤e ve er-
demlili¤e sahihiptir. Çünkü bu tarih; devrimci sa¤laml›¤›, dava adaml›¤›,
yaflamlar›n›n her an›n› s›n›fa ve halka adamay› ve bunun u¤runa,  faflizi-
min her türlü vahfli sald›r›s›na karfl›, zindan direnifllerinden, gerilla kuflat-
malar›na, flehir çat›flmalar›nda yel da¤› destan›na “durmak yok” fliar›n›
Mercan'da bayraklaflmas› tarihidir. Çünkü bu tarih; sanal Halk savaflç›l›-
¤› de¤il, “Can›m›z halk savafl›na feda olsun” bilincini eyleme döken ide-
olojik ve politik bir duruflun bayraklaflmas›d›r. Çünkü bu tarih. “s›k› ça-
l›flma sade yaflama” felsefesini bilince ve eyleme dökmedir. Çünkü bu ta-
rih; devrimde ›srar›n, kitlelere güvenmenin tarihidir. Çünkü bu tarih; Ta-
rihsel bir dönemeç, ac›lar, sevinçler, coflkular, y›k›mlar, yeniden aya¤a
kalk›fllar, engellenmeyen yürüflyüfller, direnifl ve zaferin zirvesine yüre-
yenlerin ve hep yüreyeceklerin  “Vartinik'ten Mercan'a” uzanan tarihsel
yürüyüflün kanla yaz›lan tarihin çelikten harçlar›d›r. Yaflamlar›n› emekçi
ve halklar›n tarihine b›rakanlar, ölümü  yenenler ve ölümsüzleflenlerdir.
Mercan'da ölümsüzleflen 17'ler emekçilerin ve halklar›n bilincinde ve yü-
re¤inde her daima yol gösteren manevi komutanlar olarak yaflayacaklar...

“KANLA YAZILAN TAR‹H S‹L‹NMEZ”
17. Haziran’›n 1. Y›ldönümünde MERCAN TAR‹HT‹R,
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Avrupa Birli¤i'ne "uyum" yasa-
lar›n›, egemen medyan›n boyal›
manfletleri uzerinden "jet h›z›yla",
"uyumadan yap›lan gündem"lerle
geçiren AKP hükümeti, devlet par-
tisinin, yani, MGK'ta ifadesini bu-
lan egemen iktidar›n TMY'de ya-
p›lmas›n› istedikleri de¤iflikleri,
pürüzsüz gerçeklefltirerek genel
kurulun onay›na sunulmas› aflama-
s›na getirmifl bulunuyor. Bir sonra-
ki aflama, ad›nda "halk" sözü bulu-
nan, k›raldan daha k›ralc› CHP'nin,
"güvenlik güçlerini flu nokta zaafa
u¤ratabilir" türünden, yasan›n daha
da halka karfl› olan yanlar›n› siv-
riltmeyi isteyen sözde muhalefetin-
den ald›¤› güçle birlikte, oy birli-
¤iyle onaylanarak yürürlü¤e girer.

Göstermelikte olsa "Avrupal›"
gibi üç befl y›l kalmay› becereme-
yen politik genlerinde gerçek de-
mokrasi, yeni bir dünya özlemi,
dahas› insana karfl› olan tüm burju-
va feodal hastal›k mikroplar›n› bu-
lunduran Türk polisi, burjuva med-
yan›n sayfalar›nda yatakç›l›¤›n›
yapt›¤› istemlerini, "emniyette eski
yetkilerini istiyor" haber bafll›¤›yla
duyurdu¤una gore, 1980 cuntas›n-
da asker üniformas›yla, 91'de sivil
hükümet elbisesiyle "3713 say›l›
Terörle Mücadele Kanunu" ad›yla
devrimci ve komünistler flahs›nda
halka karfl› ç›kar›lan bu yasa, böy-
lece güncellenmifl olacak. Ya da,
günün ihtiyaçlar›na uygun hale ge-
tirilmifl olacak. Dolay›s›yla, logo-
sunda halen, tarihle alay edercesi-
ne "Türkiye Türklerindir" yaz›s›
bulunan, mehmetçik medyan›n
kurmaylar›ndan olan Hürriyet ga-
zetesinin bafl yazar› Oktay Ekfli'nin
19 nisan tarihli yaz›s›nda TMY
için, "AB'de, ABD'de var, bizde
daha a¤›r› niye olmas›n" diyerek,
yasan›n üç befl ayd›r bekeltilerek
oyalan›ld›¤›n› soyleyip tepki gös-
termesinede bundan böyle gerek
kalmam›fl oluyor. 

Peki 1991'de "3713 say›l› Te-
rörle Mücadele Yasas›" ad›yla yü-
rürlü¤e giren, bu yasa, yap›lan ye-
ni de¤ifliklik tasar›s›yla neleri ön-
görüyor. K›saca sat›r bafllar›yla
özetleyelim; 

• Sorgulamaya kat›lan ve tutana¤›
imzalayan polislerin tutanakta
isimleri de¤il sicil numaralar›
yazacak.

• Silah kullanmadan anayasal dü-
zeni y›kma amac› tafl›yan "ör-
gütleri kuranlara" verilecek ce-
zan›n üst s›n›r› 10 y›ldan 22.5
y›la ç›kar›lacak.

• Terörle mücadele edenlerin, ih-

barc› ve muhbirlerin kimlikleri-
ni aç›klayanlar, örgüt bildirileri-
ni yay›mlayanlara art›k para ce-
zas› de¤il, 1 y›ldan 3 y›la kadar
hapis cezas› verilecek. Örgüt
propagandas›n›; amblem ve ifla-
retini tafl›yarak, üniformaya
benzer giysiler giyerek, eylem-
lerde yüzlerini kapatarak, afifl,
pankart tafl›yarak, slogan atarak
yapanlar 1 y›ldan 3 y›la kadar
hapis cezas› alacak. Suç, bas›n
yoluyla ifllenirse ceza yar› ora-
n›nda art›r›lacak. 'fliddet' koflulu
aranmayacak

• Yeni yasalar›n tan›d›¤› baz› hak-
lar, "terör" suçlar›nda uygulan-
mayacak. Soruflturma tehlikeye
düflecekse gözalt›ndaki zanl› hâ-
kim karar›yla 24 saat avukat›yla
görüfltürülmeyecek. Zanl›n›n bu
sürede ifadesi de al›namayacak.
Gözalt›na al›nd›¤› sadece bir ya-
k›n›na haber verilecek olan zan-
l›n›n sorgusuna da sadece bir
avukat› kat›labilecek

• Telefonlar›n dinlenmesi, ajan
kullanma, teknik takip gibi uy-
gulamalar sadece "silahl› terör
örgütleri" için de¤il, propaganda
dahil "terör suçu" say›lan tüm
suçlar yönünden kullan›labile-

cek. "Terör suçlar›na" bakan
yarg›çlar ve savc›lar›n korunma
talepleri ivedilikle karfl›lanacak

• Yeni düzenleme yasalafl›rsa, "te-
rör örgütleri" ne karfl› icra edile-
cek operasyonlarda "teslim ol"
emrine uymayarak silah kullan-
maya teflebbüs edilmesi halinde
kolluk görevlileri tehlikeyi etki-
siz k›labilecek ölçü ve orant›da
duraksamadan hedefe karfl› silah

kullanmaya yetkili olacak.
• "Terör örgütü" faaliyeti çerçeve-

sinde yay›n yapan, ifllenmifl su-
çu ve suçluyu öven, örgüt propa-
gandas› içeri¤ine sahip yay›nlar,
hâkim karar› ile ya da acil du-
rumlarda savc› talimat›yla 15
günden 1 aya kadar durdurulabi-
lecek. 
Görüldü¤ü gibi, Türk yerli ha-

kim s›n›f flekillenmesinin tüm ta-
rihsel ay›rt edici özellikleri, bu ya-
sa nedeniyle bir kez daha kendini
ifade etmifl oldu. Dünya aleme
AB'ye uyum yasalar› ç›kararak
"demokratiklefliyoruz" yalan›n›
söyleyenler, gene herkesin gözüne
baka baka, olmayan demokratik
haklar› t›rpanlayan, halka karfl›
aç›k sald›r› anlam›na gelen, faflist
bir yasay› daha da a¤›r hükümlerle
donatarak, kendi hizmetlerine sok-
maya çal›fl›yorlar. Kafl›kla verile-
nin, kepçeyle al›nmas› siyasetinin
flampiyonlu¤unu kimseye kapt›r-
mayan Türk egemen s›n›flar›n›n,
neyi amaçlad›klar› oldukça aç›k..
Elbette ki, güncel s›n›f ç›karlar›
do¤rultusunda, mevcut sömürücü
statülerini devam ettirmeye yara-
yan, devrimci halk muhalefetini,
sokakta bo¤mak. 

Zira 91'de bu yasa ç›kart›ld›¤›
günlerde, tarihsel olarak bugünle
bir çok ortak nokta bulunmaktayd›;
o günde s›n›fsal ve ulusal mücade-
le düzeni zorluyor, çizmeye çal›flt›-
¤› s›n›rlar› afl›yordu. Bilinçlenen ve
örgütlenen bir muhalefetin bas›nc›
kendini her cephede aç›¤a vuru-
yordu. Politik muhalefet, devrimci
mücadele eylemi içinde kitleleri
kucaklayarak, sistemin do¤al den-
gelerinde afl›nmalara neden olu-
yordu. Mevcut o gün ki  tabloda
bugün de yaflanan hiç bir de¤ifliklik
yok. Türk egemen sistemi yap›sal
özelliklerinden kaynakl› olarak,
Kürt ulusal sorununun çözümüne
yanaflm›yor. Burjuva "sosyal ade-
let" anlam›nda bile olsa s›n›fsal bö-
lüflümde "dengeli" bir paylafl›ma
hiç bir flekilde müsait de¤il. Faflist
cuntadan kalma YÖK bugün halen
ifl bafl›nda. B›rakal›m burjuva an-
lamda  düflünce ve örgütlenme öz-
gürlü¤ünün yasal güvenceye ka-
vuflturulmas›n›, ad›nda kömunist
s›fat› bulunan bir partinin kurulma-
s› anayasal anlamda bugün bile ya-
sak. Di¤er yandan, "w" harfi'nin
yasak olmas›da çabas›. Bunun gibi
yüzlerce örnek verilebilir. Konu

Türkiye Kuzey Kürdistan olunca
bu örnekleri bulmakta zorlanmak
mümkün de¤il. 

Türk egemen sistemi yap›sal
özelliklerinden dolay›, demokratik
yasalar ç›karmaya da,  müsait bir
politik bünyeye sahip de¤il. Daha-
s› sistem, bafllang›çtaki kurulufl fel-
sefesinde yer alan "tek bayrak, tek
dil, tek vatan" espirisiyle faflist ka-
rekterini ilan ederek, günümüze
kadar, bu "çelikten"  anayasal refa-
ranslar›ndan ödün vermeden, icra-
alar›n›da bununla uyumlu k›larak
geldi. Tarihten gelen bu "tek"ci, fa-
flist karekterinin yan›nda, genel ne-
o-liberal sald›r›lara ba¤l› güncel
geliflmeler boyutuylada halka ve
onun devrimci demokratik örgüt-
lenmelerine daha fazla sald›rmak,
deyim yerindeyse bu sald›r› konu-
munu sürekli korumak durumunda.
Bugün emeklilik yafl›ndan, sosyal
sigortaya, iflçilerin alaca¤› asgari
ücretten, nelerin özellefltirilerek,
büyük sermayeye kelepir fiyat›na
sat›fl›na kadar, ekonomi üzerindeki
tüm kararlarda IMF ve Dünya Ban-
kas›n›n inisiyatifi alt›nda. Hükü-
met "sol" veya sa¤ nasyonlu olsun
3 y›lda 4 y›lda bir de¤iflir, çeflitli
demogojik üslup farkl›l›klar›yla ik-
tidara gelip giderler, ancak temel
politikalarda ve bunlara dayal› ic-
raatlarda hiç bir de¤iflikli olmaz.
Zira onlar d›flardan IMF ve DB'n›n,
içerde MGK'da odaklanan hakim
devlet kli¤i ve seçimle gelip gitme-
yen hep yerinde sa¤lam duran dev-
let partisinin mengenesi k›skac›nda
yürütülür. 

Emekçilerin daha fazla sömürü-
lerek, sermaye sald›r›s› karfl›s›nda
savunmas›z b›rak›lmas›na dönük
Neo liberal sald›r› cephesinden
kaynakl› ilk hamle, dönemin bafl-
bakan› Ecevit'in, IMF pro¤ram›n›
kastederek "bu pro¤ram›n yürütül-
mesi, cezaevleri sorunun çözülme-
sinden geçer" dedi¤i günleri takip
eden süreçte, cezaevlerine yönelik
olarak gerçeklefltirilen,  19 Aral›k
Katliam›yla baflland›. Her ne kadar
ard›ndan AKP hükümetiyle AB'ye
uyum ninnileri söylenerek kitleler
uyutulmaya çal›fl›l›p, ilk sald›r›
hamlesinin ard›ndan "yumuflak"
bir döneme geçildiyse de, özünde
süreç kendi do¤al mekanizmalar›
üzerinden kald›¤› yerden ifllemeye
devam etti. Ekonomik cephede ne-
o-liberal emperyalist sald›r›lar›n
ihtiyaçlar›na uygun düzenlemer

gerçeklefltirilirken, politik cephede
baflta Kürt ulusal soruna yaklafl›m
olmak üzere, demokratik zaruri is-
temlerin üzerine geleneksel faflizan
politikalarla gidildi. 

TMY maddelerinde yap›lan ye-
ni düzenlemerin, AB'ye uyum nin-
nileri aras›nda m›r›ldan›lan "de-
mokratikleflme" söylemlerini silip
süpürerek gerçeklefltirilmeye çal›-
fl›lmas›, "AKP ile de¤iflen sürecin",
sistemin as›l sahipleri elinde kendi
yerli ve uluslararas› emperyalist it-
tifaklar› lehine hiç bir taviz verme-
den getirildi¤ini, ve bundan sonra-
s› içinde ayn› flekilde hareket edile-
ce¤inin aç›k ipuçlar›n› vermifl olu-
yor. Elbette, yap›lan yeni düzenle-
merle, "terör suçlular›" dedikleri
devrimcilere yönelik cezalar› art›r-
malar›, dinlenmenin hukuksal de-
netimin d›fl›nda meflru rutin polis
ifli haline getirilmesi, devrimci ba-
s›n için ön görülen para cezalar›n›n
art›r›lmas› vb gibi, yönleri mevcut
durumun dahada geriye düflürül-
mesine karfl› direnilmesi aç›s›ndan
teflhir edilerek geri püskürtülmesi
gerekiyor. Tamda bu noktada,
TMY Tasar›s› Karfl›t› Birli¤in h›zl›
bir flekilde refleks göstererek, “1

Nisan'da "TMY tasar›s› geri çekil-
sin, tüm anti demokratik yasalar
geri çekilsin" pankart›yla kitleleri
duyarl› olmaya ça¤›r›p, soka¤a ç›k-
m›fl olmas› büyük önem kazan›yor.
TMY'nin halka devrimci demokra-
tik parti kurum örgüt ve kiflilere,
dahas› tüm bir halka yönelik faflist
özünü teflhir ederek, sisteme karfl›
mücadelenin taktik bir kap›flma
alan› olarak ele al›nmas› önemli.
Buna uygun örgütlenmelerin Baflta
ülke olmak üzere, Avrupa alan›n-
dada oluflturulup, bu mücadele ze-
mininde ayn› fliarlarla, ortak bir
do¤rultuda saf tutulmas› gerekir.
Tüm bu taktik politik mücadele ve
bunun gereklerine uygun bir dona-
n›mla durufl yakalay›p TMY karfl›-
t› bir mücadeleyi yükseltmek dün
oldu¤u gibi, bugünde ertelenemez
bir görev; Ancak bunun d›fl›nda bu
sald›r›n›n ortaya ç›kard›¤› di¤er so-
mut politik olgular›da do¤ru oku-
yup, sentezler ç›kararak kimi poli-
tik kay›fllar›n zemini olan subjektif
de¤erlendirmeleride ideolojik ze-
mindeki gorev olarak ele al›p, o
cephede de mücadele yürütmek
gerekir. 

Peki bunlar nelerdir; 
Herfleyden önce reformist saf

beklentilerin, ve Türkiyeyi AB'ye
götüren nesnel bir sürecin, "zorun-
lu demokratiklesmeye" yol açan
sonuçlar› gibi bir durumun olmad›-
¤› aç›¤a ç›km›fl oluyor. Kafl›kla ve-
rilenin kepçeyle al›nmas› baflka
türlü bir sonucu vermez. Diyarba-
k›r'daki serhildanla isyan› bir kere
daha kuflanan Kürt halk›n›n üzeri-
ne kurflunlar ya¤d›r›larak, ölümle-
rin, yaralanmalar›n ve göz alt›lar›n
cunta dönemini aratmayacak ay-
mazl›kta yaflan›yor olmas›, idda
edilen do¤al mekanizmalar›n Türk
egemen sistemin ve onun öznesi
hakim s›n›flar›n iradi inisiyatifi al-
t›nda oldu¤unu ve baflka bir cephe-
nin emekçi halk cephesinin çeflitli
politik askeri iradi mücadelesiyle
k›r›larak devrimsel bir dönüflümün,
demokratikleflmeye giden yolu
düzleyece¤ini, Türkiye Kuzey Kur-
distan co¤rafyas›nda bunun baflka
da bir altarnatifinin olmad›¤›n› bir
kez daha göstermifl oldu.

Gerici, faflist yasalar›n, AB sü-
reciyle kald›r›l›p, "demokratiklefl-
me"nin yaflanaca¤› söyleyenler,
Diyarbak›r serhildan›  sonras›, ve

2006 1 May›s'› öncesi TMY ile
halka ve devrimci demokratik cep-
heye karfl› aç›lan yeni bir savafl ila-
n›yla suçüstü oldular.

Tamda bu noktada demokratik
cepheden devrimci uçlara kadar
genifl bir yelpazede güçleri yakla-
flan kavga günü 1 May›s vesilesiy-
le O'nun k›z›ll›¤›na uygun bir ruh-
la, TMY'nin hedefinde olan tüm
emekçileri ve ezilen Kürt ulusunu
ortak fliarlar do¤rultusunda bir ara-
ya getirerek, TMY karfl›t› bir mu-
halefeti iktidar mücadelesine giden
yolun taktik bir basama¤› olarak
ele al›p seferber edecek fliarlar›
yükselterek, 1 May›s sonras› süre-
cin örgütlenmesini ve karfl›lanma-
s›n› bu fliarlarla ilan etmek gerekir. 

Son bir sözde, TMY gibi, halk
düflman› yasalar›n gerçek patent
sahibi, AB'li emperyalist devletle-
ri, Geçen y›l 17'ler, bu ay 14
HPG'linin toplu katliamlar› ve Di-
yarbak›r serhildan›na verilen karfl›-
l›kla ifllenen suçlar›n›n ortakl›¤›n›
ele alacak bir TMY karfl›t› eylemli-
lik sürecinin Avrupa alan›nda ör-
gütlenmesinin önemi üzerinde dur-
mak gerekir. 

Yükselen devrimci demokratik muhalefet 
ve yeniden güncellenen Terörle Mücadele
Yasas› üzerinden ülkedeki gündem
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7 Nisan günü Ordu'da üzerindeki bomban›n pat-
lamas› sonucu flehit düflen TKP/ML T‹KKO gerilla-
s› Dilek Polat, 12 Nisan günü Gazi Mahallesi Cebe-
ci Mezarl›¤›'nda yoldafllar›, dostlar› ve ailesinin ka-
t›ld›¤› bir törenle topra¤a verildi. Saat 10:00'dan iti-
baren Gazi Cemevi önünde toplanarak “Gerillalar
ölmez, yaflas›n Halk Savafl›”, “Analar›n öfkesi ka-
tilleri bo¤acak”, “Bedel ödedik, bedel ödetece¤iz”
vb. sloganlar atan kitle, cenazenin Cemevi bahçesine
ç›kar›lmas› ile birlikte “Karadeniz faflizme mezar
olacak”, “Yaflas›n partimiz TKP/ML, Halk Ordu-
su T‹KKO, TMLGB” vb. sloganlar da att›. 

Yoldafllar› ve ailesinin omuzlar› üzerinde tafl›nan
cenazenin arkas›nda aç›lan “Önce çocuklar›m›z›
savunuyorduk flimdi düflüncelerini” -Partizan fie-
hit ve Tutsak Aileleri pankart›n ard›ndan mahalle
içinde bafllayan ve son dura¤a kadar devam eden bir
yürüyüfl yap›ld›. Yürüyüfl s›ras›nda PfiTA pankart›-
n›n yan›s›ra “Gerillalar ölmez, yaflas›n Halk Sava-
fl›”-Partizan imzal› pankart da aç›ld›. ‹brahim Kay-
pakkaya, baflkan Mao flamalar› ve Dilek Polat'›n re-
simlerini tafl›yan kitle, karakolun önünden geçerken

“Gerilla onurdur onuruna sahip ç›k”, “Faflizme
karfl› omuz omuza” sloganlar›n› att›. 

Daha sonra cenazeyi topra¤a vermek üzere oto-
büslere binen kitle, Cebeci Mezarl›¤›'na do¤ru yola
ç›kt›. Burada da Polat'›n cenazesi bafl›nda toplanan
kitle devrim ve sosyalizm mücadelesinde flehit dü-
flenler için bir dakikal›k sayg› duruflunda bulundu.
Mezar bafl›nda Partizan ad›na yap›lan konuflmada
Polat'›n yaflam› ve mücadelesi anlat›ld›. Ard›ndan
Dilek Polat'›n hapishanede bulunan bir yoldafl›na
yazd›¤› mektup okundu. Mezar bafl›nda “Dilek Po-
lat yoldafl ölümsüzdür” -TKP/ML T‹KKO yaz›l›
pankart ve TKP/ML bayraklar› aç›l›rken ayr›ca
TKP/ML ‹stanbul Üst Komitesi imzal› bir metin de
okundu. 

Yine mezar bafl›nda bir konuflma yapan Polat'›n
abisi anmaya kat›lan herkese teflekkür etti. Dilek ce-
nazesi TKP/ML bayra¤›na sar›larak defnedildi. 

Tohum Kültür Merkezi Müzik Grubu taraf›ndan
söylenen marfllarla anma sona erdi. Tekrar otubüsler-
le cemevine gelen kitle burada ailenin vermifl oldu¤u
yeme¤e kat›ld›.

TECR‹TE KARfiI D‹REN‹fiTE 
122. ÖLÜM! FATMA KOYUPINAR 
Hapishanelerde süren tecrit politikas›na karfl› ‹s-

tanbul fiiflli'de ölüm orucu direniflini sürdüren Fatma
Koyup›nar 27 Nisan'da flehit düflmesinin ard›ndan
TAYAD'l› Aileler 28 Nisan günü yaz›l› bir aç›klama
yapt›. Fatma Koyup›nar tecritin son bulmas›, baflka
insanlar›n ölmemesi için 354 gün açl›¤a gö¤üs gerdi.
Fatma Koyup›nar yaflam›n› yitirdi. Ölüm orucu sürü-
yor. Serpil Cabadan Ölüm Orucu eyleminin 305. gü-
nünde, ‹zmir K›r›klar F Tipi Hapishanesi'nde fieyh-
muz Poyraz ise 100. gününü geride b›rakt›. fiiflli'deki
evinde ölüm orucu eylemini sürdüren avukat Behiç
Aflç› 24. gününde. Fatma Koyup›nar'›n flehit düflme-
siyle ilgili TAYAD'l› Aileler'in yapt›¤› aç›klamaya
yer veriyoruz. 

FATMA KOYUPINAR’IN 
“BAfiKA YOLDAfiIM ÖLMES‹N” 
ÇA⁄RISI HERKESED‹R ! 
F Tipi Hapishanelerde “tecritin kald›r›lmas›” tale-

biyle Gebze M Tipi Hapishanesi'nde, Ölüm Orucuna
bafllayan ve tahliye oldu¤u 10 Mart 2006 tarihinden
bu yana direniflini d›flarda sürdüren Fatma Koyup›-
nar, 27 Nisan 2006 akflam› saat 20.00'de direniflinin
354. gününde yaflam›n› yitirdi. 

Fatma Koyup›nar 35 yafl›nda genç bir kad›nd›.
Genç yafl›nda hapishanelerde tecrit zulmü ile karfl›-
laflt›. Kendisinden önce yüzlerce yoldafl›, tecrite bo-
yun e¤memifl direnmiflti. Fatma'da di¤er yoldafllar›
gibi, insan› insanl›ktan ç›karan, onurunu ve düflünce-
lerini teslim almay› hedefleyen bu tecrit zülmü karfl›-
s›nda, bafl› dik ve onurlu kalmak için insanl›¤a hay-
k›rd›! 

“TECR‹TE SON” hayk›r›fl›n› 354 gün tekrarlad›.
Öyle ki bilinci kapal› oldu¤unda dahi “beni teslim
alamayacaks›n›z” diyordu. Ve son nefesini verdi¤in-
de parmaklar› zaferi gösteriyordu. 

Fatma, teslim olmad› ve tecrite boyun e¤medi, di-
rendi ve onurunu korudu. Korudu¤u onur sadece ken-
disinin de¤ildi. Bu onur iflçinin, köylünün, memurun,
ö¤rencinin, ayd›n›n, sanatç›n›n tüm ezilenlerindir. 

Bafl› dik, onurlu yaflamak herkesin hakk›d›r.
Onurlu yaflamak ve onurlu ölmek bir erdemdir. Fat-
ma'lar›n yaflamlar›yla ortaya koyduklar› bu erdemle-
re, sahip ç›kmak ise onurlu yaflamak isteyen herkesin
görevidir. 

Tecritin kald›r›lmas› zor de¤ildir. ‹stenirse dakika-
lara s›¤an h›zda bu sorun çözülebilir. Hapishaneler-
deki tutuklu ve hükümlüler ek bir ceza ile cezaland›-
r›lamaz. Bu ne hukuka,ne adalete s›¤ar. Peki neden
bu zülüm? Peki neden bunca ölüm? Tecrit zülmünün-
de, ölümlerinde sorumlusu, AKP ‹ktidar› ve onun
Adalet Bakanl›¤›d›r. 

Son iki ayd›r hapishanelerde, yaflanan bu sorunun
çözülmesi ve tart›fl›lmas› için defalarca, Baflbakan-
l›k'tan, Adalet Bakan›'ndan randevu taleplerimiz ol-

du. “Fatma'lar ölmesin” diye hayk›rd›k. Milletvekil-
lerine gittik, partilere gittik. Evlatlar›m›z ölmesin,
tecrit kald›r›ls›n dedik. Ve Fatma'lar ölmeye devam
etti, ediyor.

Onlar onursuzlu¤u de¤il, onuru seçtiler. 

Çünkü biz ö¤rettik evlatlar›m›za onurlu ve erdemli olmay›. 

Biz ö¤rettik hakl›dan, mazlumdan yana olmay›. 

Biz ö¤rettik onlara adaletli olmay›. 

Biz evlatlar›m›za helal süt emzirdik, haram yedirmedik. 

Onurlar› Onurumuzdur. 

Zulme, iflkenceye, adaletsizli¤e, erdemsizli¤e karfl› olan

herkese sesleniyoruz. 

SUSMAYALIM, ONURU, ERDEM‹, 
ADALET‹ SAVUNALIM. 
Biz hep birlikte olursak TECR‹T kalkacak.. 
Ama susarsak…? 
Bu sorunun cevab›n› Nazi Almanyas›'nda, 
bir Alman'›n yazd›klar›yla verelim . 

“ Önce Yahudileri götürdüler 
sesimi ç›karmad›m. 
Sonra komünistleri götürdüler 
sesimi ç›karmad›m. 
Ard›ndan sosyalistleri götürdüler 
sesimi ç›karmad›m. 
Ard›ndan liberalleri götürdüler 
sesimi ç›karmad›m. 
En son beni götürdüler, 
sesimi ç›karmaya f›rsat kalmad›.” 

FATMA KOYUPINAR ÖLÜMSÜZDÜR! 
TECR‹TE SON ! 
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TAYAD’LI A‹LELER‹N AÇIKLAMASINI OLDU⁄U G‹B‹ YAYINLIYORUZ!

Fatma Koyup›nar fiehit Düfltü!
Bir may›s›n yarat›lmas›nda nas›l duygular; heye-

canlar, sevinçler, hüzünler yafland›, tam bilemeyiz. Bil-
di¤imiz; zorlu koflullarla elde edilen ne varsa, yüklü he-
yecanlara mal oldu¤udur. fiimdi biz, o yarat›lan› ayak-
ta tutmaya çal›flt›¤›m›zdan, yine alanlardayd›k; bir me-
lodinin bizleri bir yere götürmesindeki tat havas›nda...

Yürüyüfl için toplan›yoruz; Zürich gar›n›n yak›n›nda,
Central denen bir yerde. Ortalama befl bin civar›ndaki
bir say›yla. D›fltaki tek görüntüsü ve içte parçal› bir va-
ziyette; bir may›s iflçi komitesinin çat›s› alt›nda bulu-
nan ve yürüyüfl gücünün esas›n› oluflturan, birkaç ya-
p›lanmadaki zoraki bir birlik. Devrimci blok denilen
yerde keza birkaç yap›lanma. Di¤er bir kesim ise; bu y›l
bir may›s komitesinden yollar›n› tamamen ay›ran sos-
yal demokrat parti. Bütün bunlardan ayr› ve hiç bir ye-
re s›¤d›r›lamayan tamiller vard›. Her ne olursa olsun
ayn› yerdi mekanlar›. Birbirlerini her ne kadar kesik
atarlarsa ats›nlard›, ne önemi vard›. Bir baflka deyiflle
yesindi kesik bak›fllar›n›… Tabi alanda olmayan önem-
li bir gücün eksikli¤ide vard›: Kürt hareketinin büyük
yap›lanmas›. (bir önceki y›l bir yap›lanmayla fliddete
varan olaylar yafland›¤›ndan, bir may›s komitesince et-
kinlik alan›ndan uzaklaflt›r›ld›¤›ndan, yürüyüfle bir bafl-
ka kantonda yer ald›.) Herkesin, kendi yap›lanmas›n›
di¤erlerine tan›tan bayraklar›, flamalar›, tflörtleri, pan-
kartlar› ve sloganlar›yla yürüdük. Ha bu arada belirt-
mekte fayda var, bu y›l kortejinda yer ald›¤›m ADHK'n›n 

elemanlar›n›n sloganlar›n› daha derli, birlikte ata-
bilmeleri için tamillerden ders almalar› gerekir.

‹çinde yer ald›¤›m kortej en arkalarda yer ald›¤›n-
dan, alana -Helvetiaplatz denilen yere- vard›¤›m›zda bir
may›s komitesinin davet etti¤i konuflmac›lar kürsüde
çoktan söylevlerini vermeye bafllam›fllard› bile. ‹ki da-
kika konuflmay› dinlemeden yan tarafa do¤ru bir ko-
fluflturma bafllad›. Merak bizim kutsak hastal›¤›m›z ol-
du¤undan, o tarafa epey bir yönelen oldu. Bir k›sm›n›n
merak› hemencecik sönmüfl olmal›ki, erken döndüler.
”eh biz dedik belki kavga var. Me¤erki o Sechselauten-
Böögg denilen fleyi yak›yorlar.” Bu ara belirtmekte fay-
da var; bu bahsi geçen nesne, ‹sviçre’nin solcular› ta-
raf›ndan kaç›r›lan ve epeyce gazetelere konu olmufltu.
Nas›l olmas›nd›; k›fl mevsimini kovan sembolik bu nes-
ne, iflveren örgütlülü¤ün ezelden beridir düzenledi¤i
sembolsel bir bayramd›r. Yani o sembolik nesne, bir
may›s komitesinin konuflmas›n› sabote edebilecek bir
araç haline gelmiflti 

bu kez. Öyle ya kendileri devrimci blok, bir may›s
komitesi ise reformistti ve sabote edilmeliydi. Lakin ey-
lem biçiminin ad› “eylemden serbestlik” olunca ne de-
nilebilinirdi ki.

Kimisi konuflmalar› sonuna kadar dinledi, kimisi,
”acaba aufbau ve anarflistler nas›l eylem yapacaklar,
polisle çok çat›flacaklar m›?…” merak›yla meydanda
kal›rken, esas› kaç gündür etkinliklerin devam etti¤i
alana geldiler. Bütün bunlar›n d›fl›nda yürüyüfl sonras›
hemen ayr›l›p kendi fest alan›na giden bir parti vard›:
‹sviçre Sosyal Demokrat Partisi. Gerçi fest yerleri ya-
k›nd›, ama aradaki farkl›l›k kendisini heryönüyle göste-
riyordu. Kapitalizmi uzun vadede olsa ortadan kald›r-
may› tamemen pro¤ramlar›ndan ç›karmalar›na uygun
olacak flekilde; efendi efendi herkes masalardaki yer-

lerini alm›fllard›. Ve de dört gözle hem parti, hemde ül-
kenin baflbakan›n›n konuflmalar›n› dinleyeceklerdi.
Dinletirler mi? Devrimci bloktan yoldafllardan bir grup
ba¤›rarak müdahale ederler. Öyleya devrimin baltala-
y›c›lar›, kapitalizmin kan tafl›y›c›lar›, yok edilmesi gere-
ken olmazsa olmaz› bir parti ve baflbakan… Bilmem
ama, bana öyle geliyor ki; biz sömürgen-talanc› kapita-
list düzen karfl›tlar›n›n, üzerinde düflünmesi gereken
bir konu var: bizim birbirimize ideolojik tart›flma ad›
alt›nda sald›rmam›z gerekmiyor. Buna sosyal demok-
rat parti bile dahildir. Çünkü tersi durum ortadad›r.
Türkiyeli bir kaç yap›n›n durufllar› ayn› olmas›na ra¤-
men kimisi bir may›s komitesinde yer alarak reformist
olamaz, di¤er bir kaç yap›da d›flta kalarak devrimci
olamaz…. Hele bütün bunlara birde bir may›s komite-
si içinde yer almalar› durumunda oylamalar›yla iste-
diklerini yapabilmelerine ra¤men, d›flta durup taflla-
yan aufbau hiç radikal devrimci olamaz. Kendisinin
önüne devrim meselesini koyan bir insan›n bütünlefle-
bileceklerle ayr›l›kc›l›k koyma lüksünün olmayaca¤› bi-
linir.

Bir may›s alan› garip bir alan. ‹lk bu ülkeye geldi-
¤imde san›rd›m ki, ‹sviçre'nin her yeri böyle. Me¤er hiç
bildi¤im gibi de¤ilmifl. Di¤er kantonlarda ne arar böy-
lesi alan ve etkinlikler. Burada bir may›s bafllamadan
bir kaç gün önce standlar kurulur. Salonlarda paneller
verilir, müzik gruplar› ayaklara ve kulaklara amadedir.
Kim sevmez ki bu dönemi. Zira belkide bir y›l öncesin-
de göremedi¤ini göreceksindir, belkide yeni birilerini
tan›yacaks›nd›r ve bunlar kesinliktir. Böylesi bir hak
verilmifl midir, yoksa al›nm›fl m›d›r pek bilinmez. Bili-
nen bu imkan›n yavafl yavafl kald›r›lmak istendi¤idir.
Buna baz› gereksiz fliddet olaylar› ise birebir aranan
gerekçelerdir. Yani o burnunu k›v›rarak devrimci radi-
kall›k yapan›nda bir türlü uzaklaflamad›¤›, kimileri için
ziyaret olan, hele çocuklar için birebir olan alan, belki-
de elden gidecektir. Zaten flimdiden Sosyal Demokrat
Parti o alandan çekilerek mesaj› vermifltir. Görelim ba-
kal›m, o zaman bizim radikaller, bize yeni bir alan su-
nabilecekler midir? 

Hiç sanm›yorum. Zira bir dönemlerdeki eylemlilik-
lerdeki güçlülük ve flimdiki durum göz önünde bulun-
durulursa, görünen parlak de¤il. Biz, bize keyif getiren
alan›n elden gitme telafl›n› bir kenara b›rak›p di¤er ko-
nulara bakarsak, bu telafl›m›z›n önemi ortadan kalka-
cakt›r. Elli yafl›ndaki bir adam beni bir fley sand› ki her-
halde, ciddi ciddi tart›flmaya girdi: ”Durum bizim için
çok kötü. Epey zamand›r ifl ar›yorum, ama bulam›yo-
rum. Kimse ifl vermiyor. Son dönemlerde yurt d›fl›ndan
gelen iflçilerin olmas› bizi daha zor duruma düflürüyor.
Patron bizim ‹sviçreli oldu¤umuzu, ucuza çal›flamaya-
ca¤›m›z›, yabanc› gençleri ise daha ucuza çal›flt›raca¤›-
n› biliyor. Hele kapitalist düzenin fabrikalar›n› ucuz ifl
gücünün oldu¤u ülkelere kayd›rmas› durumu dahada
kötülefltirdi…”

Yani anlayaca¤›m›z; gelecek bir may›slar›n, iflçi s›-
n›f›n›n birbirinin iflini kapma mücadelesinin ihanet ha-
vas›n›n geçti¤i, ama ayn› zamanda egemenlere karfl›
öfkeli mücadelenin de yükseldi¤i güzel bir may›slar
olacak gibi gözüküyor.

AG‹T MUHARREM ROJDA

MAYISLA BAfiLARKEN

Bir zihni-harika belledim insanlar› ama bu albumunlu
maddelerden ibaret canl›lar›n hücrelerine de¤in ilk do¤ufl za-
manlar›na sürgün edilmesini talep ediyorum! Bu yo¤un iste¤i
zihnime bela eden sözkonusu canl›lar›n bir do¤al üyesi olmam
bu hükmü de¤ifltirmez. Bir yarg› sürecini oluflturun her bir
element, her bir görüngü ve her bir olaydan derleyip toparlan-
m›fl ilk bulgudan flöyle efsunlu bir küfür dam›t›p fl›r›nga etme-
li hedef kitleme! 

Mademki arzulad›¤›m zamana biletini kesemiyece¤im bu
arkadafllar için akl› düflüme yoram›yaca¤›m bir durum sözko-
nusu baflka bir tez, anti-tez ve sentez ç›lg›nl›¤›na düflürmeli ak-
l›m›. ‹nsan kendini bofl b›rakmamal›. En saçma fikirlerden bile
ifle yarar tu¤lalar ç›kar ve bir bostan korkulu¤una derme çat-
ma barakalar yapar›z  belki! Günün birinde içime bir deli s›¤›n-
d› ve nereme gizlendi, nas›l baflard› bunu hala bilemedim! De-
mekki insan›n kendinde bilmedi¤i ve keflfetmedi¤i yerler söz-
konusu! demek ki kendimizin yaflamdan kopya çekmifl halleri-
nin birebir gerçekli¤imiz karfl›s›nda hiçbir hükmü olamaz.
Herkesin kendi oldu¤u bir flafak uyan›fl› bir billur aflk›n salg›n
etkisi ve f›rt›na u¤ultusuna ihtiyaç oluna ha! Mesela açl›k...ya-
hu ne açl›¤› kardeflim sende alt› milyarlik yeryüzü potansiye-
liyle on iki milyar insana yeterli bir ev iken bu tahrip ve tahrik
gücü yüksek kelimede nerden düfltü yaz›na!!!!!!

Taa ki tehlike çanlar› çalanda ve sa¤a-sola kaç›flan insan-
lar›n tedirginli¤inden kendine paye ç›karanda birileri, keskin
k›l›c›n› mütevazi bir öfkeyle bileyen dostlar›n öldürücü darbe-
lerine sunuldu çicekler. Onlar yo¤un alk›fllar alt›nda parlak ve
mutemadiyen alcakgönüllü birer gülüfl ›rma¤› olup akt›. ‹flte
böyle bir tabloya hasretiz diye hayk›ran y›¤›nlar›n özlemine ya-
k›fl›r bir serüveni bafllatacak ilk ad›mlar›n sars›c› etkisinden
söz etmekde her fley. Bir toplumsal u¤ultunun karmafl›k halle-
rinden inkar ve gerçeklik tezgah›nda süzülmüfl ekfli ayran ta-
d›nda sald›r› planlar› ç›karmak istenmekde. Bir karakol bask›-
n›nda gö¤eren çocuksu korkulardan, bask›n sonras›nda ken-
dimize terfi etmifl yeni bir korkusuz insan hallerine de¤in hep-
si nas›lda ayn› zamanda bizde ve bizden öte de¤ilmi!

Diyarbak›r Enes çocu¤un karn›na yedi¤i öldürücü mermi-
nin kahpeli¤ini unutmayacak elbet. Enes çocuk onlarca dünya-
n›n birikti¤i bir güzellikle ›fl›yan yanaklar›ndaki günefl ayd›nl›-
¤›n› ömrüne biriktiremeden ‹lyas abisinin k›z›la kesmifl yüzün-
de isyan›m›z›n yolu uzun haritas›n› dolafl›rcas›na serpilmifl ka-
n›nda soludu son defa hayat›. ‹lyas’›n, yeflil gözlünün randevu-

suna bu kadarda çakt›rmadan bu kadar da tereddütsüzce gi-
difline bakakald›k birazda. Onlarca randevuyu ihmal eden tay-
falar›n erteletti¤i zafer marfllar›n›n azarlayan vurufllar›na sec-
de eylemeli öyleyse! ‹lyas seyfilerin üç günlük ihtilaline çekil-
mifl taze bir k›z›l bayrak ‹lyas Enes'in yar›m kalm›fl çocuklu¤u-
nun partizanca kucaklan›fl› de¤ilde ne! 

Kuzey Kürdistan özgürlü¤ünü isyanda meflrulaflt›rd›. On-
binlerce Kürt gerillas›n›n kan›ndan infla edilmifl bir devrimin
fark›nda olmamak körlükdür demekde Enes ve ‹lyas'›n Dicle ve
Firat'a ortak olan k›z›l ak›fl›.

Kürdistan'›n da¤lar›na partizanca bir davet ve saçlar›na
tak›las› dost bir eylem gülüdür ‹lyas.

Montpellier'den Serhat

ENES‹ ‹LYASA GÖMDÜ KÜRD‹STAN!BASINDAN
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Avrupa’da; enternasyonal proletaryan›n

ADGH'm›z 4 ülkede örgütlü bulundu¤u her alanda ifl-
çi s›n›f›n kan› pahas›na kazanm›fl oldu¤u haklar›n›n em-
peryalaist sald›rganlar taraf›ndan gasp edilmesine karfl›
iflçi s›n›f›n›n yan›nda yerini alarak 1 May›s alanlar›nda
ihtilalci bir ruhla hayk›rd›.

Her yerde sabah›n erken saatlerinde belirlenen yürü-
yüfl yerine gelen bölgesel örgütlülü¤ümüz, çat› örgütü-
müz ADHK, kortejinde ADKH ile birlikte kendi pankar-
t›n› tafl›yarak coflkulu bir flekilde yürüdü. Kortej boyunca
1 May›s k›z›ld›r k›z›l kalacak, Kürdistan faflizme mezar

olacak, yaflas›n halklar›n kardeflli¤i, Mercan'da bin ses
17'ler ölmez, gençler saflara hesap sormaya......flekllinde
sloganlar atarak yürüyen gençlik örgütümüz her bölgede
kendi tflörtleriyle kendi kimli¤ini hayk›rarak militan bir
ruhla yürüdü.

DU‹SBURG ü YAfiASIN 1 MAYIS! B‹J‹ YEK GULAN!  ‹flçilerin ve emekçilerin birlik,

mücadele ve dayan›flma günü, 1 May›s Almanya'nın Duisburg flehirinde coflkuyla kut-
land›. Emperyalist iflgale, sosyal y›k›ma ve ›rk›ç›lı›¤a karflı bir araya gelerek Devrim-
ci 1 May›s platformunu oluflturan, Devrimci Demokrasi, Partizan, At›l›m, Kürdistan
Zentrum ve YD‹ Ça¤r› okurlar› 1 May›s› coflkulu bir flekilde kutlad›lar. Sabah saatle-
rinde Alman Sedikalar ve Devrimci gruplar› ile birlikte oluflturulan kortejlerle saat
11'de toplanma alan›ndan hareket kitle emperyalist iflgal ve sosyal y›kama karfl› ta-
fl›d›klar› pankart ve att›klar› sloganlarla tepkilerini dile getirdiler. Yürüyüfle ayr›ca
Avrupa Demokratık Gençlik Hareket› (ADGH) Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi (AD-
KH), MKP, HÖC, TKP/ML, PKK  taraftarlar›da pankartlar›yla yerlerini ald›lar. Eylem bo-
yunca yaflas›n bir Mayıs, bir mayıs k›z›ld›r k›z›l kalacak, yaflas›n partimiz MKP, Mer-
can'da bin ses 17'ler ölmez, katil ABD Ortado¤u'dan defol sloganlar› hep birlikte cofl-
kuyla kitle taraf›ndan at›ld›. Miting alan›nda çekilen halaylar ve at›lan coflkulu slo-
ganlarla 1 May›s eylemi sonland›r›ld›.  

rini ald›lar. Geçen seneye göre ise kat›l›m daha kitleseldi. Özellikle ADHK korteji ise
son y›llardaki en iyi kitleselli¤i yakalad›¤›n› alana yans›tt›. Yüzlerce kiflinin kat›ld›¤›
kortejde heyecan doruktayd›. Daha çok 17’ler ve Devrimci Demokrasi GAZETES‹ ça-
l›flan› ‹lyas Aktafl’›n katliam›na vurgu yap›lan sloganlarda MAO‹ST PART‹ SELAMLAN-
DI ve mücadelelerinin takipçisi olunaca¤› belirtildi. Ortak içilen devrim and›ndan
sonra kitle devrimci dayan›flma sloganlar›ya da¤›ld›.

LINZ ü Avusturyal› sol gruplarla ve Türkiye Kuzey Kürdistanl› gruplar ortak yü-

rüdü. Genel anlamda kitlesellik aç›s›ndan pek olmasada daha çok coflkulu ve canl›
geçti. ADHK ve Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi Pankartlar› arkas›nda ise can-
l›, geçen seney göre kitlesel bir durum söz konusuydu, çükü çal›flmalar› 2 y›ll›k bir
süredir yeni bafllamas›na ra¤men bugün onlarca insanla kendini ifade etmeye ve
gittikçe kitleselleflmeye devam ediyor. Yürüyüfl bitimine az kala ise FPÖ Partisinin
›rkç› lideri STRACHE ortak bütün kurumlar taraf›ndan protesto edilerek yürüyüfl so-
na erdi.

INSBRUCK ü Toplam alt› grupla organize edilen yürüyüfl 11.30 toplan›larak

12.00’de yürüyüfle bafllan›ld›. SPÖ-Gençlik kollar› ve KPÖ, ATIGF, ADHK, HÖC ve kimi
gruplar olarak kat›l›m sa¤landi. Geçen senenye göre kat›l›mda bir de¤iflim söz ko-
nusu de¤ildi 800 ile 900 kifli aras›nda bir kat›l›m sözkonusuydu. ADHK korteji ise ön-
ceki y›la göre di¤er bölgelerde oldu¤u gibi bu y›l daha kitlesel ve canl› kat›ld›. OR-
TAK ‹Ç‹LEN DEVR‹M AND›ndan sonra kitle da¤›ld›.

GRAZü D‹D‹F, ADHK HÖC ve Avusturya Komunist Partisi(kpö)'nin ortak organize

etti¤i yürüyüfl de ise kat›l›m yüz civar›ndayd›, canl› bir atmosfer vard› yine.

BERL‹N ü ‹flçi s›n›f›n›n, birlik, mücadele ve dayan›flma günü olan 1 May›s her yer-

de oldu¤u gibi Almanya’n›n baflkenti Berlin’de de coflkuyla kutland›. ‹ki ayr› yürüyü-
flün yap›ld›¤› Berlin'deki 1 May›s kutlamalar›na kat›l›m ve canl›l›k önceki y›llara gö-
re iyiydi. Alman sendikalar›n›n organize ettiyi, çeflitli devrimci Alman gruplar›n›n ya-
n›s›ra, Türkiye K.Kürdistanl› devrimci gruplar›nda kat›ld›¤› 1 May›s yürüyüflü genel-
de cans›z geçerken, Türkiye K.Kürdistanl› güçlerin canl›l›¤› birazda olsa ayr› bir renk
katt›. Di¤er yürüyüfl ise 19 y›ld›r Maoistler önderli¤inde “DEVR‹M OLMADAN KURTULUfi
OLMAZ, BAfiKA B‹R DÜNYA MÜMKÜN” fliar› ile gerçeklefltirilen devrimci 1 May›s yürü-
yüflü idi. Bir ay öncesinden binlerce bildiri, afifl ve çeflitli etkinliklerle yo¤un bir ha-
z›rl›k çal›flmas› yap›lan Devrimci 1 May›s yürüyüflüne yaklafl›k 1500 kifli kat›ld›. Em-
peryalizmi ve Dünya gericili¤ini teflhir eden ve dünyadaki özeliklede ezilen ülkelerde-
ki ilerici ve devrimci mücadeleleri selamlayan onlarca pankart›n tafl›nd›¤› yürüyüfl-
te ayr›ca çeflitli devrimci Alman gruplar›n›n pankartlar›da aç›ld›.

Yürüyüflün önderli¤ini yapan Maoistler ise DEH, MARKS, LEN‹N, MAO, ‹BRAH‹M KAY-
PAKKAYA, MKP, TKP/ML MAO‹ST PART‹ MERKEZ‹, ALMAN DEVR‹MC‹ KOMÜN‹STLER‹, Mao
bayraklar›yla yürüyüfle kat›ld›lar. Atmosferin oldukça canl› oldu¤u 1 May›s yürüyü-
flünde ayr›ca yüzlerce ADHK bildrileri ve MKP'nin ç›kard›¤› bildiriler da¤›t›ld›. Yürü-
yüfl hep beraber enternasyonal marfl›n okunmas›yla olays›z sona erdi.

B‹LEFELD ü Bu y›l Almanya’n›n Bielefeld kentinde, Alman Sendikalar Birli¤i’nin

örgütledi¤i ve öncülü¤ünü üstlendi¤i 1 May›s kutlamas›na halk›n kat›l›m› yüksekti.

1000 civar›nda bir kat›l›m›n sa¤land›¤› kutlamaya, Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimci

örgütleri kendi bildirilerini da¤›tt›lar. Genel olarak emperyalist iflgallere, halk sava-

fl›, F-Tipi hapishanelerdeki ölüm oruçlar›na ve dünya halklar›na dayat›lan küresellefl-

me, özellefltirme, yoksuzluk-iflsizli¤e  de¤ilinerek söz konusu sald›r›lar ve uygulama-

lar protesto edildi.   

FRANKFURT ü 1 MAYIS COfiKUYLA KUTLANDI! 1 May›s sabah 9.30’da baflla-

d›. Sendikalar ve yerli yabanc› gruplarla birlikte  yüründü. Geçen y›la göre daha
coflkulu ancak sendikalar›n kat›l›m› yine  düflüktü.  Türkiyeli gruplar›n ortak bir-
liktelikleri burda da devam etti. En önde  ADHF, AT‹K, AG‹F, B‹RKAR ortak 1 May›s
pankart› ve arkas›ndan herkes kendi  pankart›yla yürüdü. Biz ADHF, gençlik ve
kad›n pankart›yla kat›l›mda  bulunduk.

HAMBURG ü 1 May›s yürüyüflü Hamburg’da enternasyonal devrimci blok

(ADHK, KARAWANE, ANADOLU FEDERASYONU, SPI, ATIK, sendikalar çeflitli kurum ve
göçmen ülkelerden farkl› grup ve kurulufllar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Haupt-
bahnhof’ta bafllayan 1 May›s yürüyüflü özellikle en kitlesel kortejlerden  birine sahip
olan ADHF, ADHK, ADKH 150 kiflilik kat›l›ml› ve coflkulu kitlesiyle  dikkat cekti. Daha
sonra ise yap›lan folklor gösterileri ve halaylar eflli¤inde yürüyüfl Neuemarktplatz’da
sona erdirildi.  

HANNOVER ü Birlik, mücadele ve dayan›flma günü 1 May›s Almanya'n›n Hanno-

ver flehrinde de coflkuyla kutland›. Alman Sendikalar Birli¤i'nin organize etti¤i 1 Ma-

y›s yürüyüflüne bir çok sendika ve Alman devrimci grubun yan›s›ra Türkiye K.Kürdis-

tanl› devrimci güçlerden MKP ve TKP/ML'de kendi pankart ve flamalar›yla kat›ld›lar.

Oldukca canl› geçen 1 May›s yürüyüflünde artan sald›r›lara dönük konuflmalar yap›-

larak mücadele ça¤r›s›nda bulunuldu. Yürüyüflte ve miting alan›nda çok say›da ADHK

ve ATIK'in 1 May›sla ilgili ç›kard›klar› bildiriler da¤›t›ld›. Yürüyüfl olays›z sona erdi.

KÖLN ü Her s›n›f›n çeflitli bayram› oldu¤u gibi, iflçi ve emekçilerin bayra-

m› olan; birlik-mücadele ve zafer fliar›yla bu y›l ki 1 May›s pek çok yerde oldu¤u
gibi Köln’de de coflkuyla kutland›.

Yaklafl›k dört bin kiflinin kat›ld›¤› bu y›l ki 1 Mayıs’a “Emperyalist iflgale, sos-
yal gasplara karfl› yaflas›n 1 May›s!” slogan›yla ADHK-ADGH ve ayr›ca DEMOKRA-
T‹K KADIN HAREKET‹-G‹R‹fi‹M‹, MLKP, TKP/ML, T‹KB, TK‹P, DEV-YOL, HÖC, BAR‹KAT ola-
rak Türkiye-Kuzey Kürdistanl› devrimci parti ve kurumlar›n kat›ld›¤› yürüyüfl ko-
lu boyunca: “1 May›s k›z›ld›r k›z›l kalacak”, “yaflas›n 1 May›s”, “biji yek gulan”,
“yaflas›n enternasyonal dayanıflma”, “Mercan’da bir ses 17’ler ölmez”, “Kürdis-
tan faflizme mezar olacak”, “faflizme karfl› omuz omuza”, sloganlar› at›ld›. Saat
12’de  DGB (Alman Sendikalar Birli¤i) önünde bafllayan, Heumarkt’ta mitinge dö-
nüflen yürüyüfle DGB, IGM, Ver-Di, KPD, MLPD, PDS ve çeflitli Alman parti kurum,
sendikalar›da kat›ld›.

STUTTGART ve ULM ü 1 May›s YAfiISIN 1 MAYIS! 1 May›s iflçi s›n›f›n›n birlik

ve mücadele bayram› Almanya Güney bölgesinde iki flehirde gerçekleflti. Stuttgart’ta-
ki yürüyüfle DGB ve Verdi Sendikas›,  T‹KB, TKEP/L, HÖC ve devrimci platform bileflen-
leri olan ADHK-ADGH, AG‹F, AT‹K, MKM toplam 800 civar›nda bir kat›l›m oldu. DGB’nin
organize etmesine ra¤men, çok az say›da iflçilerin kat›l›m› afl›r› dikkat çekti. Yine bu
y›l her y›l oldu¤u gibi Stuttgart’ta kitleselli¤i ve coflkusuyla 1 May›s› ADHK bileflenle-
ri olan ADHF ve ADGH kortejleri oluflturdu. Özellikle 17’ler gür sloganlarla an›larak
alanlarda hayk›r›ld›. Yürüyüfl sonunda ADGH’li  gençlerin davul-zurna eflli¤inde halay-
lar› ve z›lg›tlar›ndan sonra devrimci platform bileflenlerinin devrim and› ile kitle da-
¤›ld›. ‹kinci yürüyüfl ise sendika önderli¤inde yürütülen yürüyüfl sonras›  Antifalar ta-
raf›ndan organize edilen „Revolutionäre 1. Mai” ad›nda saat  13.30 bafllad›. Yine Av-
rupa Demokratik Gençlik Hareketi yan›s›ra Young  struggle ve TKP/L’lerde bu yürü-
yüfle kat›ld›lar. TKP/ML’nin ‹brahim Kaypakkaya için organize etti¤i gece afiflini bir fa-
flistin y›rtmas›n› fark  eden ADGHli gençler bu kifliyi cezaland›rarak devrimci daya-
n›flman›n her alanda uygulanmas›n› gösterdiler. Gergin bir an yaflanmas›na ra¤men
tedbirli davran›larak olay atlat›ld›. Bu Yürüyüfle yo¤un bir flekilde Alman antifalar›n
kat›lmas› ve canl› geçmesi günün anlam›n› azda olsa Stuttgart’ta yans›tt›. ADHK, AG‹F,
HÖC, AT‹K, MLPD, DKP, Bündnis ve Kürdisch Zentrum ortaklafla Ulm’da 1 May›s yürü-
yüflünü organize ettiler. Toplam 900 civar›nda bir kat›l›m ile geçmifl y›llara bak›ld›-
¤›nda çok güçlü gerçekleflti bu y›lki 1 May›s. Bu flehirdede Almanlar’›n, bu denli sos-
yal k›y›mlar›n ve hak gasplar›n›n olmas›na ra¤men, az say›da eylemlerde yer almas›
gelecek aç›s›ndan iyi bir sinyali vermiyor.  

ADHK ve bileflenlerimiz ADGH ve ADKH 1 may›s›n k›z›ll›¤›yla alanlardayd›!

Bu y›l Avusturya 1 May›s kutlamalar›
V‹YANAü Viyana merkezi Karlsplatz Opera binas›n›n önünde toplan›larak bafl-

land›. Her y›l oldu¤u gibi sabah erken saatlerinde siyasi partiler yürüyüfllerine er-
ken saatlerde bafllad›lar. Bir çok Türkiye Kuzey Kürdistanl› devrimci demokrat ku-
rumda sabah 08.30’dan itibaran alandaki yerlerini alarak bekleyifle geçtiler. Saat
10.30 itibariyla bafllayan yürüyüfl 13.30’a kadar devam etti ve parlemento binas›n›n
önünde devrimci demokrat kurumlar›n yapt›¤› konuflmalarla ve empperyalizme ve
yerli uflaklar›na karfl› içilen andla ve devrimci dayan›flma sloganlar›yla son buldu.
Bir bildiri ç›kart›lm›flt› kamuoyuna. Ortak bildiride öne ç›kan talep ve sloganlar
flunlard›: Avusturya’da artan yoksulluk, sosyal y›k›m projeleri, e¤itim sa¤l›k ve hiz-
mette özellefltirme çabalar›. Ekonomik gidiflat›n kötüye gitmesi ve bundan kaynak-
lanan problemlerin yabanc›lar kaynakl› gösterilerek ›rkç›l›k politikas›n›n giderek
artmas› ve bu yaklafl›mla iflçi s›n›f›n› bölme çabalar› deflifre edilmeye çal›fl›ld›. Bu-
nun yan›s›ra Irak’taki ABD vahfleti, Filistin, Guantamano, Afganistan, Türkiye’deki
Kürdistan gerçekli¤i vb. noktalar ön plana ç›kt›. Avrupa’da silahlanmaya ve ordu
gücünün daha üst seviyeye ç›kart›lmas› da bildiride baflka bir noktayd›. Yürüyüfle
Tükiye Kuzey Küristanl› hareketler flunlard› kortej s›ralamas›na göre ..ATIGF, ATILIM
AVUSTURYALI GRUPLAR (üç grup birleflerek tek kortej oluflturdular.) ANADOLU FEDE-
RASYONU, ODAK DERG‹S‹, V‹YANA ö¤renci derne¤i; ve ADHK Avusturya temsilcilikleri
Demokratik Haklar Derne¤i-Demokratik Gençlik Hareketi ise tek tip tflörtleriyle ilgi
çekti.

Bunun yan›s›ra DHKP-C, TKP/ML, MKP, TIKB taraftarlar› MLKP’de alandaki yerle-
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birlik, mücadele ve dayan›flma günü;

BORDEAUX ü 1 May›s K›z›ll›¤›nda Alanlara! 1 May›s’ta bütün alanlarda oldu¤u

gibi Fransa’n›n Bordeaux flehrinde de “1  May›s K›z›ll›¤›nda Alanlara” fliar› ad› alt›n-

da toplanan Turkiye - Turkiye Kuzey Kurdistan’l›lar miting  alan›nda say›ca az olma-

lar›na ra¤men günün önemine ve de¤erlerine sahip  ç›karak canl› olmas›n› sa¤la-

m›flt›r. Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi (ADGH) korteji tüm halk taraf›ndan  hay-

ret ve flaflk›nl›kla izlendi. Alanda ADHK taraf›ndan ç›kar›lan bildiri  genifl kitlelere da-

¤›t›ld›. Alan›m›zda materyallerimizin yeterince olmamas›  bizi üzmüfltür. Bir dahaki 1

May›s› karfl›lamak ve haz›rl›klar›na  flimdiden bafllanmas›na ve gerekli malzemelerin

temini için komiteye  bildirilmifltir. 

Demokratik Gençlik  Harekat› Bordeaux Komitesi 

ü 1 May›s  ‹sviçre’nin   

Zürich kantonunda her-
y›l oldu¤u gibi bu y›lda dünya emekçiler
günü olan 1 May›s coflkuyla kutland›.
ADGH pankart› arkas›nda yürüyen 40’› afl-
k›n genç, bir may›s k›z›ld›r k›z›l kalacak,
Mercan’da bir ses-17’ler ölmez,  biji yek
gulan, tod den faschismus überall, 17’ler
yafl›yor savafl k›z›llafl›yor gibi sloganlar
gençlerimiz taraf›ndan coflkuyla at›ld›.
Anti-emperyalist ve Anti-faflist bir ruhla
ADGH üç grupla normal yürüyüflün ard›n-
dan düzenlenen korsan yürüflde sokalar-
da faflist polislerle çat›flt›. Uzun süren bu
çat›flmalar ard›ndan miting alan›na dö-
nülerek 1 may›s eylemi sonuçland›r›ld›.
Uzun y›llar mücadelesi verilen ‹sviçre ha-
kim s›n›flar›n› ciddi oranda rahats›z etti-
¤i Kaserne’deki etkinliklerdir. ‹sviçre
devletinin rahats›zl›¤› o alanda yap›lan
sat›fllar de¤il elbette, bu rahats›zl›k, mü-
cadeleler sonucu kazan›lan bir hak olma-
s›ndan kaynakl› ve bu hakk›n „Polis gü-
venli¤inin ciddi oranda y›prat›ld›¤›“n› ba-
hane gösteren Baflbakan Leuenberger
taraf›ndan hedef gösterilirken, Leuen-
berger 96 y›l›nda polisin alana bibergaz›
atmas›n› alk›fllarcas›na „bunlar› ciddiye
al›p ifllemeyin ve gündemlefltirmeyin diye
‹sviçre halk›n› ve medyas›n› uyan›k olma-
ya ça¤›rm›flt›. Yine bu y›l Leuenberger,
Baflbakan s›fat›yla 1 May›s alan›na yak›n
bir yerde konuflma yapmas› ilerici, oto-
nom ve devrimci çevrelerce provakasyon
olarak de¤erlendirildi. Bu gruplardan
oluflan alternatif yürüyüflün bu seneki
hedefi Leuenberger’in konuflma yapt›¤›
alan idi. Grup alana az insanla ulaflmas›-
na ra¤men konuflmas› s›ras›nda Leuen-
berger yuhalan›p flifleler f›rlat›ld› ve Le-
uenberger konuflmas›n› güvenlik alt›nda
kesmek zorunda kald›. Polisin yo¤un „gü-
venlik“ almas›na ra¤men pro¤ram›n› ya-
r›da kesmek zorunda b›rak›lan Baflbaka-
n›n „Güvenlik“ birimlerincede elefltirilir-
cesene; asl›nda Baflbakan konuflmas›n› 1
saat sonrada yapabilirdi, yorumlar›yla
medyaya demeç verildi. Öte yandan alter-
natif yürüyüfl, gruplar ve polis aras›nda

STRASBOURG ü
1 May›s; FDHF, FT‹F, HÖC ve ACATS ortak oluflturduklar› Strasbourg 1 may›s plat-

formu  taraf›ndan kutland›.  Frans›z iflçi sendikalar›n›n yan› s›ra, çeflitli kitle örgüt-
lerinin kat›l›m gösterdi¤i 1 may›s, sabah saat 11’de "Place Kléber"de bafllad›.  Top-
lanma alan›nda, davul zurna eflli¤inde halaylar›n çekilmesi ve at›lan  sloganlarla yü-
rüyüfle geçildi.  ‹lk kez Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi üç dilden haz›rlad›¤› pan-
kart›yla kat›ld›. Yürüyüfl boyunca, Frans›zca, Türkçe ve Kürtçe at›lan sloganlarla,
Fransa’da uygulamaya konulan ›rkç› ve gerici yasalar protesto edildi.  Ayr›ca, “Önde-
rimiz, ‹brahim KAYPAKKAYA”; “can›m›z halk savafl›na feda olsun!”, “Vartinik’ten Mer-
can’a bu tarih bizim!” sloganları hayk›r›ld›. Miting alanında; Enternasyonal Kültür
Merkezi davul - zurna grubu  eflli¤inde çekilen halaylar ve at›lan sloganlarla miting
sona erdi.

ü Paris 1 May›s  BANLIYO ‹SYANLARINDAN PROLETER DEVR‹ME, 

‹SYAN ETMEK MEfiRUDUR! Türkiye Kuzey Kürdistanl› devrimci ör-
güt ve partiler 1 May›s’la ilgili oluflturduklar› platform temelinde, ortak bir 1 May›s
ça¤r›s› ç›kararak çal›flmalar›na bafllad›lar. Al›nan karar do¤rultusunda alanda ortak
bir kürsü oluflturularak, ülke ve dünya devrim flehitleriyle ilgili oalarak yap›lan 1
dk.l›k sayg› durufluyla bafllayan 1 May›s etkinli¤i, MKP, DHKP-C, MLKP, TKIP, TKP/ML,
SSK, TIKB ve Direnifl Hareketi’nin imzalad›¤› ortak aç›klaman›n Türkçe ve Frans›zca
okunmas›yla devam etti. Daha sonra ‹talyan Komunist Partisi Maoist ad›na haz›rla-
nan bir metin, ‹talyan bir Maoist taraf›ndan coflkuyla okundu. 

Ö¤leden sonra saat 15.00’de bafllayan yürüyüflle, tüm yap›lar coflkulu kortejleriy-
le yürüyüfl kolundaki yerlerini ald›lar. MKP’liler, ‹talyan ve MPP’li maoistlerle, 1 Ma-
y›s’›  sabah› komüncülerin ve Y›lmaz Güney’in mezarlar›n› ziyaret ettiler. ADHK imza-
l›, Y›lmaz Güney an›s›na aç›lan bir pankart eflli¤inde, Y›lmaz Güney’in k›sa mücadele
yaflam›na de¤inildi. Daha sonra 1 May›s yürüyüflünün bafllayaca¤› Republic alan›na
gelinerek,  en önde ‹talyan Komunist Partisi Maoist, Fransa Komunist Partisi Maoist,
MKP (Türkiye Kuzey Kürdistan) imzal›, Frans›zca, “BANLIYO ‹SYANLARINDAN PROLETER
DEVR‹ME, ‹SYAN ETMEK MEfiRUDUR” pankart›yla ortak kortej oluflturuldu. Bu pankar-
t›n ard›nda MPP’nin pankart›n› Perulu yoldafllar tafl›d›. Onlar›n ard›nda MKP korteji,
s›ras›yla DGH ve DKH korteji izledi. ‹talyanca, ‹spanyolca, Frans›zca ve Türkçe olarak,
“1 May›s k›z›ld›r, k›z›l kalacak”, “yaflas›n dünya halklar›n›n dayan›flmas›”, “yaflas›n
MKP”, “yaflas›n halk savafl›”, “Mercan’da bir ses 17’ler ölmez”, “yaflas›n DGH”, “yafla-
s›n DKH” fleklinde sloganlar coflkulu bir flekilde at›ld›. Ortak halaylar›n çekilip, marfl-
lar›n bir çok dilden söylendi¤i MKP korteji her aç›dan enternasyonalizmin renkleriy-
le zenginlesmifl, maoizmin coflkusuyla donanm›flt›. 

Yürüyüflün akflam saatlerinde bitti¤i Nation meydan›na giriflte, MKP arac›ndaki
mikrofondan Frans›z Komunist Partisi Maoist yoldafllardan birinin Frans›zca olarak
yapt›¤› konuflma oldukça etkileyici oldu. Bildirilerin da¤›t›l›p, 7 May›s’ta Paris’te ya-
p›lacak gece anonsunun yap›ld›¤› yürüyüfl, 1 May›s’›n ruhuna ve komüncüler flehri-
nin flanl› geçmifline uygun, maoist bir duruflla gerçeklefltirildi. Paris’te gerçekleflti-
rilen bu y›lki 1 May›s’ta en göze çarpan geliflme, baflta Türkiye Kuzey Kürdistanl› dev-
rimci parti ve örgütler olmak üzere, genifl anlamda yar› sömürge ülke halklar›ndan
insanlar›n kitlesel kat›l›m noktas›nda gözle görülür bir art›fl göstermeleriydi. CPE
karfl›t› mücadelenin kazan›lm›fl olmas›n›n so¤uttu¤u, direnifl atefli, özellikle Frans›z
parti ve örgütlerin kat›l›m›nda göreceli bir düflüfle neden olmufltu. Asl›nda bunun
böyle olmas›n›n nedeni, baz› çevrelerin, hava muhalefeti, ya da, üç günlük tatil vb.ne
ba¤lansada, as›l etken direniflin bafl›ndan beri içinde bar›nd›¤› zaaflar›nda gizliydi.
Zira direnifl, devrimci-politik bir önderlikten yoksun, dahas›, revizyonist, reformist
sendika, örgüt ve partilerin yozlast›r›c›, içini boflalt›c› ve direnifli sistem içi kabul edi-
lebilir bir seviyede tutma çabalar›na ra¤men, kitlelerin kendili¤inden ama kararl› di-
renifllerinin sonucunda baflar›ya ulaflm›flt›. Dolay›s›yla bu baflar›, stratejik bir bak›fl

saatlerce süren çat›flmalar yafland›. Ça-
t›flmalarda bir çok insan yaralan›rken,
polis plastik mermi, tazyikli su ve biber-
gaz› kulland›. Yaralananlar›n aras›nda
devrimci demokrasi okuru M.Ali Vol-
kan’da yüzünden ve bafl›ndan ald›¤› dar-
belerle yaraland›. Volkan’›n sa¤l›k duru-
munun iyiye gitti¤i gelen haberler ara-
s›nda. Yine hery›l 1 May›s komitesi tara-
f›ndan düzenlenen yürüyüfl ise yaklafl›k
6000 emekçinin kat›l›m› ile gerçekleflti.
Yürüyüflte Türkiye-Kuzey Kürdistan’dan
MKP, TKP/ML, MLKP, DHKC, Dev-Sol, TKP-
Kivilcim, Dev-Yol, T‹KB Pankartlar› ile ka-
t›ld›lar, bu y›l kortejlerin ilgi gördü¤ü yü-
rüyüfl sloganlar, z›lg›tlar ve alk›fllar eflli-
¤inde miting alan›na girildi. ADHK yürü-
yüfle bileflenleri Demokratik Kad›n Hare-
keti  ve Demokratik Gençlik Hareketi’nin
pankartleri ile kat›ld›. Geçen sene yaflan›-
lan kimi sorunlardan kaynakl› kimi yap›-
lanmalar komitenin d›fl›nda kalmas›ndan
dolay› stantlarda yer alamad›lar. Yine 1
May›s komitesinin bilefleni ile yürümeye-
ceklerini belirten TKP/ML ve DHKC „bu y›l
sendikalar›n peflinde yürümeyece¤iz“ ‹n-
flaa örgütü ile birlikte ayr› yürüyecekleri-
ni berlirtmifllerdi. Alana gelindi¤inde
herkesten önce komitenin düzenledi¤i 1

May›s kortejinin en önlerinde yürümeleri

ise kitleler taraf›ndan samimi karfl›lan-

mad›. Polisin sald›r›s›ndan korunmak

için stant alan›na girmeye çal›flan göste-

riciler, komitenin „alanda çocuklar var,

gidin baflka yere“ s›k›yorsa baflka alana

gidin çat›fl›n” gibi düzen bekçili¤i rolü

Maoistlerce müdahale edilerek bofla ç›-

kar›ld›. Umudumuz böylesi yaklafl›mlar›n
yaflanmamas› aksi halde tepkilerin ge-
çen y›llarda baflka türlü dillendirildi¤i gi-
bi bir durumla karfl› karfl›ya kal›naca¤›-
na bu yaklafl›mlara sahip insanlarca bi-
linmesi gerekmektedir. Friebourda 1 Ma-
y›s Yaklafl›k 600 emekçinin kat›ld›¤› yürü-
yüfle Türkiye-Kuzey Kürdistan’dan Maoist
Kominist Partisi, kitlesi ile yürüyüflteki
coflkuya damgas›n› vurdu. Cenevre’de 1
May›s yürüyüfle yaklafl›k 1500 emekçi ka-
t›ld›. Bu y›lki 1 May›s fliar› „Ayr›mc›l›¤a ve
geri gönderilmelere hay›r” slogan› ile
gerçekleflti. ADHK Cenevre komitesi yürü-
yüfle destek vererek alanda 800 adet
Frans›zca ADHK 1 May›s bildirisinin da¤›-
t›m› yap›ld›. Yürüyüflte, özellikle son y›l-
larda artmakta olan Almanya ithali Neo-
Nazi gruplar›n›n çal›flmalar›n›n h›z ka-
zand›¤›na dikkat çekilerek; yafl ortalama-
s› 15-30 aras›nda olan Alman vatandafl›
uyru¤undan Neo-Nazilerin çal›flmalar›,
son dönemlerde Zürich, St.Gallen, Lu-
zern, Basel ve en son Aarau kantonlar›n-
daki ›rkç› sald›r›lar›n alt›nda imzalar› bu-
lundu¤una dikkat çekildi.

Demokratik Gündem • ‹sviçre

‹SV‹ÇREFRANSA

ve duruflun taktik bir aflamas› olarak, politik bir önderli¤in inisiyatifinde yürütülme-
di¤i için, baflar› sonras› sürecin nas›l ele al›naca¤› ve örgütlenece¤i sorusu boflluk-
ta kalm›fl oldu. Bu durum 1 May›s’ta son direniflin daha kitlesel ve kararl› bir kat›l›m
noktas›ndaki etkisini düflürdü. 

Tüm bu eksikliklere ra¤men, 1 May›s tüm dünyada oldu¤u gibi, Komüncülerin
flehrinde de, tarihsel anlam› ve içeri¤ine uygun bir tarzda kutlanm›fl, emperyalist ge-
ricili¤e karfl›, ezilen dünya halklar›n›n sesi, çeflitli ülke ve dillerde, ama ayn› ortak
mücadele kararl›l›¤› ve azmiyle yükseltilerek, dünya gericili¤ine bir kere daha son
kavga günü gelene kadar meydan okunaca¤›n›n enternasyonal mesaji verilmis oldu.

ü Paris DGH, 1 May›s alan›na gençli¤in devrimci demokratik coflkusunu tafl›yarak,

varl›k sebeplerinden biri olan emperyalizme ve her türden gericili¤e karfl›, gençli¤in
güçlü sesini komunarlar›n geçtigi bulvar ve meydanlarda yank›land›rd›. Birlikteli¤in,
kollektifizmin, disiplin, enerji ve coflkunun zirveleflti¤i DGH korteji, GENÇL‹K GELECEK-
T‹R belirlemesini 1 May›s’›n coflkun prati¤i içinde bir kere daha kan›tlad›. 

• Yaflas›n 1 May›s   • Yaflas›n DGH   • Biji Yek Gulan

Uluslararas› proletaryan›n birlik dayan›flma ve mücadele günü olan 1 May›s,
ADGH taraf›ndan Fransa’n›n Paris, Mulhouse, Strasbourg, Rennes, St-Brieuc, Bordea-
u ve Toulouse'da  meydanlar› zaptederek k›z›llaflt›r›ld›. Alanlara ço¤u bölgede kendi
pankart ve tflörtleriyle kat›lan ADGH aktivistleri, di¤er Türkiye-Kuzey Kürdistanl› dev-
rimci örgütlerle organize edilen 1 May›s Platformu’na gençlikten gelen anti-emper-
yalist anti-faflist ruhunu katarak devrimci coflkuyu doru¤a ç›kard›. 

Fransa’da son zamanlarda gerçekleflen CPE yasas› ve yine kas›m ay›nda patlak
veren bonliyö ayaklanmalar›yla dünya kamuoyunun gündemine girmesine ra¤men,
bu devrimci dinamikleri emperyalist-kapitalist sisteme karfl› harekete geçirebilecek
devrimci önderlikten mahrum olmas›, bir kez daha ayyuka ç›kt›. Tüm bu halk hare-
ketlerine ra¤men, Fransa genelinde iflçi, emekçi ve ö¤rencilerin büyük bir ilgisizli¤i
söz konusuydu. Yine Paris’te düzenlenen 1 May›s’ta CGT tarihinde ilk defe kortejin
önünü sosyalist patrinin gençlik kolu olan UNF’e b›rakmas› sonucunda ö¤renci kol-
lektifiyle UNF aras›nda kavgaya varan tart›flmaya neden oldu. CGT bu politikas›yla
k›smende olasa CPE yasas›na karfl› kazan›lan hakk› UNF’in baflar›s› olarak nitelendi-
rip, yaklaflan seçimlerde Sosyalist Partisi’nin prestijini tekrardan yakalamas›n› ön
görmektedir. 

ADGH, Frans›z burjuvazisinin gençli¤in üzerinde oynam›fl oldu¤u bu oyuna, kortej-
lerinde oluflturdu¤u enternasyonal dayan›flmayla bir kez daha “HAYIR” dedi. Paris’te
Demokratik Halk Bileflenleri; Devrimci Demokrasi, Demokratik Kad›n Hareketi, Avru-
pa Demokratik Gençlik Hareketi, ‹talya Gençlik Örgütü RED BLOCK ve Frans›z Maoist-
lerle “Banliyö Ayaklanmalar›ndan Proleter Devrimlere” ortak pankart›yla yürüyerek
genifl y›¤›nlar›n ilgisini kazand›. Nepal’deki devrimin ayak seslerini selamlamak için
“yaflas›n Nepal’deki Halk savafl›” dövizleriyle yürüyen ADGH, 1 May›s› slogonlar ve ha-
laylarla, flan›na yak›fl›r bir fleklide sonland›rd› 

Yaflas›n 1 May›s 
Biji Yek Gulan 
Yaflas›n Prolaterya Enternasyonalizmi Banliyö Ayaklanmalar›ndan 
Prolater Devrimlere.

ADGH Fransa Ülke Komitesi  

anlardayd›k!
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1987’den bu yana "DEV-
R‹M OLMADAN KURTU-
LUfi OLMAZ" fiiar› ile yap›lan
Devrimci 1 May›s çal›flmalar›
bu y›lda tüm h›z›yla sürmekte-
dir. Çeflitli Maoist ve Devrimci
güçlerin oluflturdu¤u Devrimci
1 May›s koalisyonu bafllatt›¤› 1
May›s faliyetleri kapsam›nda

bir dayan›flma kahvalt›s› dü-
zenledi.

Berlinde bulunan Kültür
evinde gerçeklefltirilen daya-
n›flma kahvalt›s›na 30 kifli ka-
t›ld›. Bütün haz›rl›klar› kollek-
tif biçimde haz›rlanan dayan›fl-
ma kahvalt›s›nda öncelikle
Devrimci 1 May›s›n anlam ve

önemini anlatan k›sa bir konufl-
ma yap›ld›. Ve herkese Devrim-
ci 1 May›s› sahiplenmeye bütün
olanaklar›n› ve iliflkilerini se-
ferber etmeleri ça¤r›s›nda bulu-
nuldu.

Daha sonra genel gündem
noktas›ndaki sohbette ise, son
süreçte Kuzey Kürdistan'da

Devletin gerçeklefltirdiyi katli-
amlar ve estirdiyi devlet terörü,
buna karfl› Kürt ulusunun sergi-
ledi¤i onurlu direnifl hakk›nda
konuflmalar yap›larak, herkesin
özelikle bu süreçte çok daha
duyarl› olmas› gerekti¤inin alt›
çizildi. Dayan›flma kahvalt›s›
canl› bir atmosferde sona erdi.

Berlin’de devrimci 1 May›sla
dayan›flma kahvalt›s› yap›ld›

31 Mart tarihinde 21 Kürt gerillas›n›n katledilmesinin ard›ndan
Avrupa'n›n bir çok flehrinde protesto yürüyüflü yap›ld›. Frank-
furt'ta yap›lan yürüyüfle 200-250 aras› bir kat›l›mla Türk konsolus-
lu¤unun önüne yüründü. Katliam› k›nayan Türkçe, Kürtçe ve Al-
manca sloganlar at›ld›. Hessen demokratik kitle örgütlerinin olufl-
turdu¤u platform da Türk konsoloslu¤u önünde yapt›¤› bas›n aç›k-
lamas›yla Kürt Ulusal Hareketinin teminat› olan gerillaya sald›r›-
y› k›nad›.Yap›lan aç›klamada  (...) Y›llard›r 'demokratik ad›mlar'
att›¤›n› iddia eden Türk devletinin att›¤› ad›m, demokratikleflme
ad›na katlimlard›r, 3 yafl›nda çocuklar›n kurflunlamas›d›r, gaz
bombalar›n›n kullan›lmas›d›r, evlatlar›n› sahiplenen Kürt halk›n›n
üzerine kurflun ya¤d›r›lmas›d›r. Günlerdir Kürt halk›na yönelik
yap›lan katliam sald›r›lar›nda aralar›nda 3 ve 6 yafllar›nda üç ço-
cu¤unda oldu¤u 7 yurtsever 21 gerilla infaz edilmifltir. Yüzlerce
Kürt yaralanm›fl binlercesi gözalt›na al›nm›flt›r. Bu katliamlar kar-
fl›s›nda, kendini savunan Kürt halk› kendi ulusal kimli¤i, dili ve
özgürlü¤ü için direniyor. Diyarbak›r'da devlet terörüne karfl› bafl-
layan Serhildanlar Kürdistan'›n bir çok  kentine yay›larak büyüyor.
Kürdistan'da halka kurflun s›k›l›p, katliam yaratanlarla, Türkiye'de
varofllarda halk›n evini bafl›na y›kanlar, konut hakk›na sald›r›anlar;
Fransa'da gaz bombalar›yla, coplarka gençlere sald›ranlar; Alman-
ya'da, Irak'ta direniflin sesine yasak koyanlar; ‹spanya dan Paris'e

kitlelerin neo liberal sald›r›lara bakald›r›s›na, grev ve direnifllerine
sald›ranlar; tüm Avrupa'da çal›flma koflullar›n› a¤›rlaflt›ranlar, ifl
güvenli¤ini ortadan kald›ranlar, bask› yasalar›n› ç›kartanlar, hak
gasplar›n› yapanlar, s›n›rd›fl›lar› yo¤unlaflt›ranlar, iflçi ve emekçi-
leri, ezilen göçmenleri iflsizli¤e yoksullu¤a mahkum edenler bir ve
ayn› güçlerdir. Tüm bu sald›r›lar emeperyalist neoliberal politika-
lar merkezlidir. Onun bir parças›d›r.Bu sald›r›lara karfl› meflru ve
bir hakt›r.Dayan›flma insani bir görvdir .Bizler AG‹F,ADHF,AT‹K,
ve Mücadele Birli¤i olarak Kürdistan halk›n›n serhildan›n›, sokak-
lar› tutuflturan direncini selaml›yoruz.(...)

Ayr›ca ayn› platform
24 Nisan'da Ermeni soyk›r›m›n› k›namak için Ermeni halk›n›n

organize etti¤i soyk›r›ma u¤rayanlar için nöbet töreninde yer ald›.
Frankfurt merkezinde yap›lan mumlu nöbet törenine iflçi partisi ta-
raftarlar› müdahale ederek provakasyon yaratmak istediler. Türk
devletine yönelik soyk›r›m iddialar›n› red ederek sözlü sataflmada
bulundular. Devrimci demokrat grup ve bireylerin eyleme kat›l›m-
da bulunmas› Ermeni halk›n›n yaln›z olmad›¤›n› gösterdi. Bu ka-
t›l›m ayn› zamanda ifliçi partilerin provakasyon yapmas›n› da en-
gelledi.

Nepal Devrimini desteklemek amac›yla  “Ne-
palde Devrim: Yeni bir Dünya Mümkün“ fliar›y-
la bafllat›lan ve sürdürülen DHDH kampanyas›,
‹sviçre'deki etkinli¤i baflar›yla sonuçland›.

Her türden gericili¤inin Rotatifi ve keza tüm
dünyan›n Ezilen S›n›f-Ulus ve Halklar›n›n Düfl-
man› Emperyalizmin, dünya genelindeki hakimi-
yet rehaveti, zay›f halkalardak›  derinden gelen
(Devrim Kervan›) sanc›s›n›n verdi¤i ac›ya mer-
hem aray›fllar› sürerken, yine bu zay›f halkalarda-
ki dayanaklar› Halk›n kabaran öfkesi karfl›s›nda
kimi manevralar yapmay› denesede yaklaflan so-
nun hesaplar› peflinde koflufltumaktad›rlar.

21 yy. Tarihsel mücadelelerinden biri olaca¤›
kesin olan Nepal Devrim Kervan›, ilerleyiflindeki
kararl›l›¤› tüm dünya ezilenlerinin Par›ldayan
meflalesi durumundad›r. Bundandirki Nepal
Devrimi özgülünde, dayan›flma bilinci, Enternas-
yonal düflünüfl-kavrama-uygulama sanat›n›n öne-
mi burada alt›n› bir kez daha çizme durumunda-
d›r. Dünya Halkalar› Direnifl Hareketi bu bilinç
ve kararl›l›kla yürüttü¤ü kampanyalar›n önemine
dikkat çekerken, Emperyalizme karfl› olan herke-

sin bu kampanyalara dahil olmas› ça¤r›s›nda bu-
lunmaktad›r.

Nepal Devrim yürüyüflünün Uluslararas› sa-
hada destek bulma ve tan›t›m amac›yla ‹sviçre'de
bulunan „Gözalt›nda Kay›p olanlar›n Aileleri Ko-
mitesi“nin temsilcisinin: Biz biliyoruzki Nepalde
Devrimi  Uluslararas› sahada bulabilece¤i-bulaca-
¤› destek ile ileri tafl›nabilinir, bundandirki tüm
dünya genelinde bu yelpazeyi geniflletme u¤rafl›
içerisindeyiz. Çünkü bu deste¤i biz sadece Ne-
pal'deki devrime sunulan bir desket olarak alg›la-
m›yoruz Nepal Devrimi Dünya Devriminin hiz-
metinde olaca¤› için bunu dahada gerekli görü-
yoruz, bugün sizlerle bu amaçla bulufluyoruz.

Etkinlikte ayr›ca Nepal Devriminin tan›t›l-
d›¤› iki dökümantar film gösterimi yap›ld›. Soru
cevap bölümü ve ard›ndan mesajlar bölümüne
geçildi. Dünya Halklar› direnifl hareketinin bile-
fleni ve örgütlenilmesinde rolü olan Avrupa De-
mokratik Haklar Konfederasyonu mesajinda:
Nepal Devrim yürüyüflü bizlere ilham ve k›vanç
vermektedir. Tüm dünyada insanl›¤›n yok edil-
me ve tabiat›n tahribat›n› kendine rehber edinen

Emperyalizmin, bugün Nepal'deki halk savafl›
karfl›s›ndaki biçareli¤ini seviçle takip ediyor, her
sahada Nepal Devriminin müttefi¤i oldu¤umuzu
hayk›r›yoruz, 1996 y›l› Nepal  Maoistlerinin saha
kalk›fl y›l› idi, keza 24 Nisan 1972 T.-Kuzey Kür-
distan›nda Emperyalizme Komprodor-Kapitaliz-
me-Feodalizme ve uzant›lar› konumundaki reviz-
yonizme ve oportonizme  karfl› Maoistlerin flanl›
bayra¤› aç›l›yordu. Her iki tarih, tarihsel aç›dan
önemi tart›fl›lmazd›r ama dahada önemli gördü-
gümüz her iki ç›¤›r›n filizlendi¤i toprak Büyük
Proleter Kültür Devriminin topra¤›d›r, biz do¤u-
flumuzu bu zemin üzerinden ele al›yoruz. Enter-
nasyonal Proleteryan›n Birlik Mücadele ve Daya-
n›flma günü 1 May›s yaklafl›rken, bu y›l alanlara “
Newrozun Coflkusu, 24 Nisan Ruhu ile Nepal
Devrimi ile Dayan›flmak için Alanlara” fliar›yla
alanlarda olaca¤›z. Etkinli¤e ‹sviçre, Alman, Ne-
pal ve T-Kuzey Kürdistandan yaklafl›k 100 kifli
kat›ld›.

Demokratik Gündem ‹sviçre

Frankfurt'ta Kürt Gerillalar›na
yönelik katliam protesto edildi!

DHDH'nin Nepal Devrimi ile Dayan›flma
Faaliyetlikleri sürüyor!

Devrimci kiflilik, enternasyonal proletaryan›n bilimsel ideolojisini

ve insanl›k tarihinin tüm ilerici de¤erlerini kendinde tafl›yabilen ki-

fliliktir. Devrimci olmak ço¤u zaman devrimci kiflilik sahibi oldu¤u

anlam›na gelmiyor. Zira devrimci söylemle kendine “devrimci” kim-

lik edinebiliyor insanlar. Ya da devrimci bir hareketin saflar›nda mü-

cadele etti¤i veya bir hareketin taraftar› göründü¤ü için kendini ko-

layl›kla devrimci bir kimlikle ifade edebiliyor.

Kapitalist sistemin ideolojik bombard›man› nedeni ile yaflanan

toplumsal çözülme ve çürüme sistemin bireyini derinden etkiliyor.

Bireyin düflünce ve duygu dünyas› paramparça… Yaflam›n hiçbir

alan›na dair irade oluflturam›yor, yürüyecek bir yol bulam›yor. Akl›-

n› kullanamayan, sistemin ideolojik bombard›man›na karfl› güçsüz

ve çaresiz kalan birey bunal›ml›, asalak ve güçsüz durumdad›r. As-

l›nda bu kapitalizmin “özgür birey” modelidir. Bu modeli kapitalist

sistemin özellikle yaratt›¤›n› biliyoruz. Düflünemeyen, sorgulayama-

yan sadece güdüleri ile kapitalizmin oluflturdu¤u labirentin içinde

yaflayan “özgür birey”… 

Akl›n› kullanamayan, eme¤ini bilinçli olarak harcayamayan bir in-

san›n b›rakal›m “özgür insan” olmas› ortalama insan normlar›na uy-

gun olup olmad›¤› tart›fl›lmal›d›r. Zira en genel anlamda insan; akl›-

n›n ve eme¤inin ürünüdür. Toplumsal ve do¤a yasalar›na karfl› akl›-

n› kullanabilen, eme¤ini insanlaflma mücadelesinde bilinçli, planl›

seferber edebilen insan kendi olabilen, dolay›s›yla “kiflilik” sahibi

olabilen insand›r.

Devrimci kiflili¤in oluflmas›; bilimsel devrimci akl›n, kollektif eme-

¤in ve devrimci yaflam›n (prati¤in) diyalektik iliflkisinin ürünü oldu-

¤unu bilmemiz gerekir. Ne kiflilik kendili¤inden oluflur, ne de dev-

rimci kiflilik...

Akl› tutulmufl, eme¤ine yabanc›laflm›fl birey yaflam›n öznesi de¤il,

nesnesidir. Yaflam›n nesnesi durumundaki bireyler kendilerini kifli-

likleriyle  de¤il, çeflitli “kimlik”lerle, sembollerle var etmeye güdü-

lenmifltir.  Zira “kimlik”, ak›l ve emek gerekmeden en kolay var olma

biçimidir. Söz gelimi bir futbol tak›m› taraftar› olmak hiçbir emek ve

ak›l gerektirmez.  Milyonlarca insan en kolay ve risksiz “kimlik”le bir

sosyal statü kazanm›fl olduklar›n› düflünürler.

Toplumun s›radan bireyleri futbol “tak›m taraftar›” oldu¤u gibi

çeflitli nedenlerden ötürü siyasi “parti taraftar›”,dini ak›mlar›n ta-

raftar› da olabiliyorlar. Fakat her siyasi hareket, dini ak›m kendi

amaç ve hedeflerine uygun ilkelerle kimlik aray›fl›nda olan bireylere

bir “kiflilik” kazand›r›r. Böylelikle her düflünce (ideoloji) kendi insan

tipini yarat›r. Amaç ve hedeflerine uygun insan yetifltiremeyen, bu

insan›n ak›l ve emek gücünü kurumsallaflt›ramayan düflünce ak›m-

lar› yaflamda güçlü ve baflar›l› olamazlar.

Devrimci güçlerin önemli bir kesimi kapitalist sistemin ideolojik

bombard›man›na karfl› güçlü savunma ve sald›r› mekanizmalar›

oluflturabilmifl de¤ildir. Sistem kiflili¤inden gelen bireyi alternatif

düflünüfl ve yaflam normlar›yla e¤itmeden, devrimci kiflilik kazand›r-

madan “örgüt kimli¤i” kazand›r›yorlar. Bilimsel devrimci düflünce,

devrimci ahlak ve devrimci kültürle sürekli e¤itilmeyen, dönüfltürül-

meyen bir bireyin k›sa yoldan “örgüt kimli¤i”ne bürünmesi zaten bo-

zuk olan kiflili¤inin daha da bozulmas›n›n koflullar›n› yarat›yor. Bir

kiflilik y›k›l›p de¤ifltirilmeden baflka bir kiflili¤e eklemlenmifl oluyor.

Böylelikle eklektik, parçal› bir kiflilikle devrimci bir “kimlik” kazan›l-

m›fl ya da kazand›r›lm›fl olunuyor.

Kapitalist sistemin her gün, her saat ideolojik bombard›man›na

aç›k olan parçal› ve bozuk kiflilik y›k›l›p ad›m ad›m devrimci kiflilik

infla edilmeyince, bu bozuk kiflilik “devrimci kimlik”le kamufle edil-

mifl olacakt›r.  Sistem kiflilikli, “devrimci” kimlikli bireyler böyle var

oluyor.

Bu tarz›n önüne geçilemedi¤i taktir de söz konusu bozuk ve par-

çal› kiflilik devrimci güçlerin merkezine do¤ru ilerler. Giderek tüm il-

ke ve de¤erler içten kuflat›l›r, çürütülür. “Devrimci kimlik”li bireyler-

den “devrimci kimlik”li örgütler oluflmaya bafllar.

“Devrimci kimlik”li örgütler halkla beraber halk›n ç›karlar›n› sa-

vunma yerine, “örgüt ç›kar›”n› tüm ilke ve de¤erlerin önünde tutar.

Kendini var etmeyi amaç haline getirerek sadece düflünsel erozyona

neden olmaz, pratik olarak da halka ve devrimci de¤erlere zarar ve-

rir.

Bugün sistem ve devlet en çok devrimci güçlerin bu “devrimci

kimlik”li halinden yararlanmakta,  buradan  darbeler vurmaktad›r.

Bugün iflçi s›n›f› ve emekçi halk en çok bu “devrimci kimlik”li haline

güven duymamakta, devrimci güçlerle aras›na mesafe oluflturmak-

ta,  adeta cezaland›rarak marjinalleflmesine  neden olmaktad›r. Bu-

gün devrimci, demokrat çevreler en çok “devrimci kimlik”li anlay›fl

sahiplerinin yanl›fllar›ndan; gerek halka karfl›, gerekse birbirlerine

karfl› iflledikleri “suç”lardan ötürü sorun yaflamakta ve güven duy-

mamaktalar.

Nesnel gerçeklere gözünü kapatmayan her devrimci kiflilik ve

gerçek devrimci örgüt, “kimlik” ile “kiflilik” aras›ndaki bu açmaz›n

ne  tür sorunlara ve a¤›r bedellere neden oldu¤unu sorgulay›p çö-

zümleyerek kendine, halk›na, tarihine karfl› özelefltiri verir ve yeni

bir sayfa açarak burada yürüyüflünü devam ettirir.

Bunca yenilgi, y›k›m, çürüme tespiti yapt›ktan sonra herhangi bir

devrimci anlay›fl›n bu nesnel gerçeklere gözünü kapamas›, bunlar›

yok saymas› asl›nda devrimci de¤iflim ve yenilenmenin ruhuyla, dev-

rimci ilke ve de¤erlerle ba¤dafl›r de¤ildir. 

Nisan’06 

Da¤lar Can Bak›fl

DEVR‹MC‹ K‹fi‹L‹K VE
“K‹ML‹K”
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Bize biraz kendinizden bahse-
der misiniz?

O¤retmen: Ticaret Meslek Li-
sesi ö¤retmeniyim.15 ,19 ve 20
yafllar aras›, mesleki yerelli¤e ha-
z›rl›k yapan ö¤rencilerle iliflki için-
deyim. CPE (ilk ifl kontrat›) yasas›-
na karfl› olan problemi yak›ndan
takip ediyorum, çünkü gençlerin
gelece¤ini önemli yönden etkili-
yor, sadece  profesyonel anlamdaki
statümle s›n›rl› de¤il ayn› zamanda
bir Frans›z vatandafl› ve bir anne-
yim.

CPE  yasas›n› nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz? 

O¤retmen: CPE , 26 yafl›n al-
t›ndaki ve 2 y›l  deneme süresine
tabi tutan, gençleri içeren bir yasa.
CPE  yasas›n›n  oluflumuyla  genç-
ler büyük bir dengesizli¤in içine
do¤ru sürüklenecekti. Bunun dahi-
linde CPE  gerçekleflmifl olsayd›
iflverenlerin bu yafl grubu alt›ndaki
gençlere  hiçbir gerekçe göster-
meksizin, keyfince iflten ç›kartma
olana¤›na sahip olacaklard›. Bizim
önceki kanunlar›m›zdada yer alan
bir kaç çeflit kontrat mevcuttur (k›-
sa ve uzun vadeli çal›flma süreli
kontratlar), bu çeflit konturatlarda
gençleri kapsayan,  iflverenler lehi-
ne sosyal güvenlik konular›nda es-
neklikler verilmifltir. CPE gençle-
rin sorunlar›na genifl aç›dan cevap
vermeyen sadece iflverenlere ko-
layl›k sa¤layan bir yasa olacakt›.

Fransa'da ö¤rencilerin radi-
kal bir flekilde soka¤a dökülme-
lerini nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz?

O¤retmen: Radikal flekilde ya-
p›lan eylemler yönetenleri durdur-
ma yolunda verilen en güçlü ce-
vapt›. ‹lk yap›lan eylemler sokak-
larda ve beyinlerde çok önemli iz-
ler b›rakt›. Bu durum karfl›s›nda
yönetenler, CPE'ye ba¤l›l›¤› ve
do¤ru olmayan  ›natç› bir tav›r ser-
gilediler. Bu anlamamazl›¤a inat
ö¤renciler her defas›nda eylemleri-
ne kararl›l›kla devam ettiler. Bu
çok çok önemliydi!!!

Gençli¤in gelece¤ini nas›l de-
¤erlendiriyorsunuz?

O¤retmen: Gençlerin gelece¤i
teflvik edici de¤ildir. En yüksek ifl-
sizlik oran› bugün gençleri kapsa-
makta nedeni ö¤rencilik hayat›n›
yar›da b›rakmalar›d›r. Bir yandan
diplomal› gençler ilk ifl bulma zor-
lu¤u çekmeleri söz konusuyken
(nedeni yeterli tecrübe s›n›r› geti-
rilmesi)  bir yandanda herhangi bir
diplomaya sahip olmayanlar›n  ifl-
sizlik problemi ortaya ç›k›yor.

Ö¤renciler ve sendikalar ara-
s›ndaki diyaloglar sizce yeterli-
miydi yada nas›l olmal›yd›?

O¤retmen: Bu hareket iflçilerle
ve gençler aras›nda  seferberli¤in
oluflmas›n›n önemli aç›dan anlaml›
yön çizmesine sebep oldu! Bu ey-
lemler sürecinde, iflçi sendikalar›,
lise  ve üniversite sendikalar›  güç-
lerini bir çerçeve içinde toplay›p
hükümete  geri ad›m atmak ve cpe
projesini geri çekmek çaresi içinde
b›rakt›lar. Bu bütünleflmenin do¤-
mas›yla her nesilden insan eylem-
lerde biraradayd›lar. 

CPE halk›n oylamas›na gidil-
meden yasallaflt›r›ld›, neden ? Bu
sorunu nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz?

O¤retmen: Parlemento'da hü-

kümet acele hareket eder ad›m at-
mak istedi, karfl›t tarafla  anlafl›l-
mamazl›klar›n h›zl› bir flekilde ge-
çifltirilece¤ini  zannediyorlard› ve
böyle sokaklarda güçlü bir cevapla
karfl›laflacaklar›n› do¤rusu  bekle-
miyorlard›. 

Bize biraz kendinizden bahse-
der misiniz?

O¤renci: 17 yafl›nday›m. Düz
lisede  ekonomik bilimi ve sosyal
bölümünü bir y›l okuduktan sonra
fluan Hèlène-Boucher Meslek lise-
si sa¤l›k ve sosyal bölümü son s›n›f
ö¤rencisiyim. Dört y›ld›r, Fran-
sa'da geliflen eylemlere, hareketle-
re, genel toplant›lara kat›l›yor ve
özel ö¤retmenlik üzerine haz›rl›k
görüyorum.

CPE  yasas›n› nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz?

O¤renci: Cpe kontrat›n›n yara-
t›l›fl›n›n hükümetin kendi kendini
kurtarmas›  yolunda kanat ç›rp›flla-
r› politikas› olarak görüyorum.
Tüm çal›flanlardan kesintiler yap-
maya yönelerek devletin kasas›na
girecek olan paran›n hesab›n› ya-
pan bir anlay›fl›n içindeler. Hükü-
metin bu tavr› halka arkadan tekme
vuran bir tav›rd›r. Milletvekillerin
tek anlams›z kuflkusu: para ve
2007'de yap›lacak olan  seçimdir.
Frans›z halk›n›n düflünceleriyle
dalga geçilip  ve sadece kendi is-
tekleri do¤rultusunda kararlar al›-
n›yor.

Fransada ö¤rencilerin radi-
kal bir flekilde soka¤a dökülme-
lerini nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz?

O¤renci: Gerçekleflen eylemle-
ri radikal bir flekilde yap›ld›¤›n›
düflünmüyorum: eylemcilere yöne-
lik  bir bask›, önlem ve öç alma po-
litikas› güdüldü. Yap›lan bu bask›-
lar karfl›s›nda anlad›¤›m radikallik
eylemlikler derecesinde olmad›,
bunu bir kere belirtmek istiyorum.
Fransa'da son yirmi y›l›n en kitle-
sel eylemleri olmas›da bize önemli
cesaretlerin duygusunu hissettirdi..

Ö¤renciler ve sendikalar ara-
s›ndaki diyaloglar  sizce yeterli-
miydi yada nas›l olmal›yd›?

O¤renci: En önemli  diyaloglar
halka aç›k olmayan yönetim içeri-
sinde olanlard›r. Diyaloglar herke-
ze aç›k olmal›d›r: üniversitelilere
oldu¤u kadar liselilere ve sendika-
lara  yani tam halk›n kendisine. 

CPE halk›n oylamas›na gidil-
meden yasallaflt›r›ld›, neden? Bu
sorunu nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz?

O¤renci: Hükümet, halk›n fik-
rini  almas› sonucunda bu projeye
s›cak bak›lmayaca¤›n›n ve de ta-
mamen karfl› ç›k›laca¤›n›n fark›n-
dayd›,  bu da halk›n oy kullanma-
d›¤› aç›kl›¤›n› gösteriyor.

CPE yasas›n›n geri çekilme-
sindeki as›l amaç neydi?

O¤renci: Halk›n onurlu gücü-
nün öbürlerine b›rakt›¤› çaresizlik!

SAUVER L'AVENIR 
DE LA JEUNESSE!!!

GENÇL‹⁄‹N GELECEG‹N‹
KURTARIN!!!

Bize biraz kendinizden bahse-
dermisiniz?

Cécile: 18 yafl›nday›m. Toulou-

se Hèlène-Boucher Meslek lisesi
sa¤l›k ve sosyal  bölümü son s›n›f
ö¤rencisiyim. Onümüzdeki 2 y›l
içinde sahip olaca¤›m düz lise dip-
lomas› ard›ndan itfaiyecilik  s›na-
v›n› geçmeyi hedefliyorum.

CPE  yasas›n› nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz? 

Cécile: CPE bulufluyla ülke-
mizde olan iflsizlik oran› düflmeye-
ce¤i kan›s›nday›m. Problemin do-
¤ufl noktas› bugün iflverenlerin ye-
terli tecrübesizlik sorunun oldu¤u-
nu  dayatmalar›d›r.

Fransada ö¤rencilerin radi-
kal bir flekilde soka¤a dökülme-
lerini nas›l de¤erlindiriyorsu-
nuz?

Cécile: Radikal flekilde bafllat-
t›¤›m›z gösterileri göz önünde de-
¤erlendirdi¤imizde gerçekleflen bu
mücadele ö¤renciler ve iflçilerin
dayan›flmas›yla olufltu. Fransada
halk›n kendisini duyurmas› art›
grevlerle mümkündür. Fransa'da
grev yapma hakk›m›z var. Bizde bu
hakk›m›z› kullan›yoruz ve kullana-
ca¤›z!!!

Gençli¤in gelece¤ini nas›l de-
¤erlendiriyorsunuz?

Cécile: Hükümet CPE'ye  ben-
zer çareleri  yasallaflt›rmaya bafl-
vurmadan önce gençlerin as›l ihti-
yaçlar›n› dikkate almas› gerekir.
CPE 26 yafl grubu alt›ndaki gençle-
ri içeren ve 2 y›l  deneme sürecin-
den geçirilmeyi dayatan,  gençlere
kölece çal›flmay› talep eden üstü
kapal› düflünce uydusudur. Eylem-
lerin sürecinde  yasada 2 y›ll›k za-
man›  1 y›la indirilmesi yönünde
sendikalarla anlaflmaya gitmeyi
teklif eden  yönetimin kendisidir,
1 y›ll›k süreç ard›ndan iflverenlerin
gençlere  hiç bir gerekçe sunmadan
iflten ç›kartabilme yetkilerine sahip
olacaklar›n› nas›l olur da gözden
kaç›r›r. Gençlere  hiçbir motif sun-
mamalar› dahilinde iflverenler lehi-
ne  dava açma hakk› verilmesi hiç
düflünülmedi, neden?  Burada  ara-
nan hak de¤il de¤il mi? Fransa'n›n
ekonomik ve politik duygusudur.

Ö¤renciler ve sendikalar ara-
s›ndaki diyaloglar  sizce yeterli-
miydi ya da nas›l olmal›yd›?

Cécile: Sendikalar ve ö¤renci-
ler aras›ndaki diyalo¤un  yeterlili¤i
yönünde bir fikir beyan edemiye-
ce¤im  ama Fransa çap›nda gerçek-
leflen  eylemlerdede  3 milyon in-
san: iflçi, ö¤renci ve sendikalar bir
arada bütünlefltiler.

CPE halk›n oylamas›na gidil-
meden yasallaflt›r›ld›, neden? Bu
sorunu  nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz?

Cécile: M.Dominique de Ville-
pin  ç›kart›¤› CPE  yasas›  gençle-
rin sorunlar›  aleyhine yap›c›  bir
olgu tafl›m›yordu! Fransa'da yer
alan  problemlerden biri yasallaflt›-
r›lmak istenilen kanunlardan   hal-
k›n fikrinin mahrum edilmesi ek-
sikli¤idir. Parlementodada  bir üst
organ dedi¤imiz, halk›n sözcüsü
konumunda  Senato, CPE yasas›-
n›n yürürlü¤e girmesindeki sessiz-
li¤ini gösterdi.

CPE yasas›n›n geri çekilme-
sindeki as›l amaç neydi?

Cécile: Ö¤rencilerin ve iflçile-
rin sokakta verdi¤i 2 ayl›k mücade-
lenin sonucu!

Bize biraz kendinizden bahse-
dermisiniz?

Manon: 17 yafl›nday›m. Mes-
lek lisesi son s›n›f sat›fl ve iletiflim
bölümü ö¤rencisiyim. Bu y›l so-
nunda kazanaca¤›m diploman›n
ard›ndan, düz lise teknik bilim ve
iflletme bölümünde ö¤rencilik ha-

yat›ma devam edice¤im.

CPE  yasas›n› nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz? 

Manon: CPE kontrat› gençler-
de  güvenilmezlik yaratacakt›r, sa-
dece patronlar›n ç›karlar› do¤rultu-
sunda de¤erlendirilmifl ve s›n›flar
aras›nda çeliflkilere yön verecektir.

Fransa'da ö¤rencilerin radi-
kal bir flekilde soka¤a dökülme-
lerini nas›l de¤erlindiriyorsu-
nuz?

Manon: Radikal oldu¤unu dü-
flünmüyorum!

Ö¤renci ve liseliyken, devlet bi-
ze düflüncelerimizi yeterince ifade
ve duyurma olana¤› vermiyor, ne
yaz›kki bu yönetim (UMP) sa¤›r.
Halk›n kendini duyurabilmesi için
baflka bir alternatifi kalm›yor. Hü-
kümet yasay› geri çekmekle, ey-
lemlerin hedefi sonucuna var›ld›.
CPE yasas›n› geri çekmemeleri da-
hilinde  tekrardan  bask›lar›n›  em-
poze etmeye devam edeceklerdi.
Umar›mki gelecek y›l seçimlerinde
bu hükümet en iyi flekilde de¤ifle-
cektir.

Gençli¤in gelece¤ini nas›l de-
¤erlendiriyorsunuz?

Manon: Gençlerin iflsizlik ora-
n› ümid ediyorumki düflecektir, bu
ne CPE  yasas›yla  ne de buna ben-
zer yasalarla gerçekleflecek sadece
gerçek bir ilerleyiflle mümkün ola-
cakt›r. Belkide ben çok h›zl› gidi-
yorum, iflsizlik oran›n›n nas›l düfle-
ce¤ine dair bir çözüm üretemiyo-
rum, milletvekili de¤ilim... ve bili-
yorumki bu problemin ortadan
kalkmas› sand›¤›m›z kadar da ko-
lay olmayacakt›r.

Ö¤renciler ve sendikalar ara-
s›ndaki diyaloglar  sizce yeterli-
miydi ya da nas›l olmal›yd›?

Manon: Yeterli diyalogun ol-
du¤una yönelik  ne evet ne de hay›r
diyebilece¤im  ama zaman zaman
seferberlik ve baz› düflünceler üze-
rine hemfikir olma zorluklar›da gö-
rüldü.

CPE halk›n oylamas›na gidil-
meden yasallaflt›r›ld›, neden? Bu
sorunu  nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz?

Manon: Bu soruda bir çok ne-
dene de¤inilebilir, M.Dominique
de Villepin  hayata geçirmek iste-
di¤i CPE projesinin bu tür  prob-
lemlerle karfl›s›na ç›kabilece¤in-
den flüpheleniyordu belkide. Fillon
yasas›nda yaflan›lan olaylara ben-
zer tepkilere  yol açmas›n› kabülle-
nemiyor, flöylede denilebilirse hü-
kümet tekrardan boyun e¤mek is-
temiyordu. CPE'nun geri çekilmesi
hükümetin ç›karlar›yla alakal›ysa
M.Dominique de Villepin Fran-
sa'y› ilerlemeye do¤ru  götürmesi
aflamas›ndaki  kabiliyetli¤ini  gös-
teriyor ama baflar›s›z kal›yor. 

CPE yasas›n›n geri çekilme-
sindeki as›l amaç neydi ?

Manon: CPE yasas›n›n geri çe-
kilmesi gençlerin aras›ndaki gü-
vensizlili¤e müsade etmekten ka-
ç›nmas›n› sa¤lad›. (bizim ve gele-
cekteki nesillerin).

Eylem Aybars

ROPORTAJ
(Fransa’n›n Toulouse flehrinde Frans›z ö¤retmeni ve ö¤rencileriyle 
"CPE" yasas›n› de¤erlendirip ve düflüncelerini ald›k).

GENÇL‹⁄‹N GELECE⁄‹N‹ KURTARIN!!!
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Kendi yasalar›n› 
çi¤neyenler kim?

‹brahim ÇEL‹K

Yak›n zamana kadar olan göreceli durgunluk fiemdinli, olaylar›yla önce
bir ç›kmaz yaflad›. Devletin yetkili kurumlar› bu geliflmelere pek doyurucu
bir cevap veremedi. Tek söz bir emniyetçiden (‹stihbarat Daire Baflkan›
Sabri Uzun) geldi. “h›rs›z evin içindeyse kilit ifle yaramaz” dedi. Evet çok
do¤ru, tam da gerçe¤e uygun bir sözdür. Hemen ard›ndan ad› Deniz olan
(asl›nda bir bardak sudan bile de¤ersiz) biri ç›kt›. “ordumuz flerefli bir ku-
rumdur, bunu y›pratmaya kimsenin hakk› yoktur” diyerek y›llard›r yapt›¤›
ordu yalakal›¤›na devam etti. Generallerden ve sermaye çevresinden bir afe-
rin ald›. Ama buna nazaran kendini gülünç duruma düflürmekten kurtara-
mad›. Peflinden egemen s›n›flar›n kurum ve sözcüleri, medyas›, bas›n›, ço-
¤unlukla köfle yazarlar› ordumuzda, ordumuz korosuna kat›ld›. Bir yerleri
temizlemek için hepsi birden dil uzatt›. En sonunda “laik demokratik”
TC.nin, hukuk devletinin genel kurmay baflkan› kükredi. “gerekeni yap›n”
yani ne, demokrasi, ne hukuk, daha önceleri oldu¤u gibi, bu ülkede, hukuk
da biziz, demokrasi de, her fley bizden sorulur diye, son noktay› koydu. Hep
ça¤r› yapt›klar› “Türk adaletine güvenin onun flevkatli kollar›na s›¤›n›n” di-
yenler o adaletin kollar›n› kendileri k›rmaya bafllad›lar. Kendi hukuklar›n›
çi¤neyerek kendi hukuk adamlar› olan savc›n›n defterinin dürülmesi için
dü¤meye bast›lar. Tabi bundan önce de “h›rs›z evdeyse diyen” bürokrat› k›-
za¤a almay› da ihmal etmediler. Bunun yan›nda çok “adaletli” olan Adalet
Bakan›’na da gerekli talimat› verdiler. Bu ülkenin yasalar› hep yoksula güç
yetirir. Ama özünde her pisli¤i tafl›yan, ard›ndan kendini flerefli flanl› (kesin-
likle böyle olmad›¤› halde) gösteren flerefsizlere bir fley yapamaz. Susur-
luk’ta, Yüksekova’da, daha benzeri yerlerdeki, çeteleri, Jitem, M‹T, Maliye
Bakan›’n›n çeflitli ihaleleri yoksuzluklar›, banka boflaltmalar›, mafyay›, kim
örgütler bunlar›n içinde kaç tane bu ordunun mensubunun ç›kt›¤›n› bilme-
yen mi var. Bunlar› art›k “M›s›r’daki sa¤›r sultan duydu” daha dün mahke-
mesi görülen oramiral, yedi¤inin hesab›n› veremeyip mahkum olan kifli bu
ordunun mensubu de¤il miydi? Yetmiflli y›llarda uçak flirketinden rüflvet
alan general bu ordunun içinde de¤il miydi? Tafl gibi o¤lanlar varken k›zla-
ra neye cop kullanal›m diye ahlaks›z Sunalp bu ordunun orgeneral› de¤il
miydi? Jitemi kuran ve iflinize gelmedi¤i için öldürdü¤ünüz binbafl› Ersever
bu ordunun subay› de¤il miydi? Ben Refah Partisi’ne güvenoyu vermem ve-
rirsem etek giyerim diye (etek giyen kad›nlar›m›z› küçümseyen erkeklik tas-
layan) komutan bu ordunun en tepesindeki komutanlardan biri de¤il miy-
di? (biz etek pantolon giyen kad›nlar›m›zdan hiçbir zaman utanmad›k bu-
nu ayr›ca belirtelim) Yüzlerce tan›¤› olan 12 mart Ziverbey Köflkü’ndeki ifl-
kencelerin yönlendiricisi bu ordunun general› Memduh Ünlü Türk de¤il
miydi? Geçmiflte yapt›¤› katliamlarla an›lan 33 Kürt köylüsünü öldürten
Mustafa Mu¤lal›, “flerefli” ordunun general› de¤il miydi? 27 May›s 1960’da
meflru hükümeti devirip onun baflbakan›n›, maliye bakan›n›, d›fliflleri baka-
n›n› asan, sonradan onlar›n ad›na bulvarlar, havaalanlar› açan bu ordunun

generalleri de¤il mi? 12 Eylül’de gelip ülkemizi elli y›l geriye götüren tüm
yasalar› çi¤neyen, her alan› aç›k hapishaneye çeviren, 3 y›ll›k icraat›yla kar-
fl›m›za flu bilançoyu, (650 bin kifli gözalt›nda, 210 bin dava, 230 bin yarg›-
lanan insan, bu davalarda 7 bin kifli için verilen idam cezas›, meclise gönde-
rilen 250 kifliden idam edilen 49 kifli, 71 bin kifli 141, 142, 163’den yarg›-
lanan. 98 bin 404 kifliyi örgüt suçundan yarg›layan, 1 milyon 684 bin bi-
rey fifllenmifl, 381 kifliye pasaport verilmemifl, 30 bin kifli vatan›nda kaçm›fl
yaban ellerde mülteci olmufl, k›saca 30 bin iflten atma, 300 kifli flüpheli fle-
kilde ölü, 23 bin küsür derne¤in faaliyeti men edilmifl, 10 bine yak›n insan
1402lik yasayla iflinden eden binlerce filmi, yüzbinlerce kitab›, bunca gaze-
teleri dergileri vs. yasaklayan) bu ordunun kendisi de¤il mi? Anayasal düze-
ni anayasay› koruyaca¤›z diye gelip 61 anayasas›n› de¤ifltiren, 82 anayasas›-
n› yapan, uyufluk bana ne diyen lümpen sorgulamayan ... bir gençlik yetifl-
tirmek için, üniversitelerin bafl›na gerici YÖK kurumunu bela eden bu or-
du de¤il mi? Mersin’de bayrak olay›nda insanlar›m›za “sözde” vatandafl di-
yen pafla bu ordunun en tepesinde duran kifli de¤il mi? Bugün de 12 Eylül
paflalar›n›n yapt›¤› yasay› (asl›nda bu yeni de¤il devletin iflleyifli her zaman
böyle olmufltur) en önce kendileri çi¤niyor. Nas›l m›? Bak›n anayasan›n 10.
maddesi flöyle der:
“X. Kanun önünde eflitlik

MADDE 10 - Herkes dil, ›rk, renk, cinsiyet, düflünce, felsefi, din, mez-
hep ve benzeri sebeplerle ayr›m gözetilmeksizin kanun önünde eflittir. Hiç-
bir kifliye, aileye, zümreye veya s›n›fa imtiyaz tan›namaz. Devlet organlar›
ve idare makamlar› bütün ifllemlerinde kanun önünde eflitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundad›rlar. K›saca yarg› yetkisine bakal›m anayasa
9. madde - yarg› yetkisi, Türk milleti ad›na ba¤›ms›z mahkemelerce kulla-
n›l›r. Yasalar böyle diyorsa, yarg› ba¤›ms›zl›¤› varsa, savc› davas›n› açar, ha-
kim yasaya göre suç varsa cezaland›r›r, yoksa beraat eder. Ondan sonra bafl-
ka bir evre bafllar ma¤dur olan, suçlanan taraf, yasalar yoluyla hakk›n› arar.
Bu kadar aç›k, ben paflay›m, ben a¤ay›m, beni kimse yarg›layamaz mant¤›
tam da 12 Eylül rejiminin kalkmad›¤›n›n bir göstergesidir. Geçmiflte yap-
t›klar›n›z› bu günde sürdürüyorsunuz. T›pk› cumhuriyetin ilk y›llar›ndaki
gibi “telkin ve tehdifl kanunu ad›yla TBMM’ne verdi¤iniz kanun teklifinde
“7 milletvekilinden oluflan mahkeme (mesle¤i hukukçu de¤il) asker-sivil
herkesi (Kemalistlerin d›fl›nda) yarg›layacak, hapis ve idam verebilecek.” 12
Eylül’de de ayn›s›n› yapt›n›z. Befl general TBMM’nin senato salonunda
topland›n›z kendiniz çald›n›z kendiniz oynad›n›z. Sadece a¤a babalar›n›z›n
ç›kar›ndan hareket ederek o rotadan d›flar› ç›kamad›n›z. Faflist düflünceniz-
le, kanl› ellerinizle, tarihin gerisinde kalm›fl, insan sevgisi tan›mayan beyni-
nizle, kara ellerinizle, 49 kifli hakk›nda kara kalemlerinizi k›rd›n›z ve can al-
d›n›z. Bitirirken 27 May›s 1960’da hiyerarflik yap›s›na uygun olmad›¤› için,
komuta kademesinden homurtular ç›kt›¤›ndan (çünkü o zamanki milli bir-
lik komitesinde rütbesi yüzbafl› olanlar bile vard›) 235 general›, befl bin ci-
var›nda subay ve astsubay›, emekli edende bu ordudur.Bu ordunun dünü
de, bugünü de bilinmektedir. Bunu da saklamaya kimse bofluna yeltenme-
sin art›k m›zrak çuvala s›¤m›yor beyler. Çünkü siz bu halk›n gözleri önün-
de, kendi yapt›¤›n›z yasalar› çi¤neyerek kendi yasalar›n›za önce kendiniz gü-
venmedi¤inizi gösteriyorsunuz. Hem de baflka bulunan bir paflan›z›n “ben
o çocu¤u iyi tan›r›m” diyece¤i kadar, aç›k vererek ve suç ortakl›¤›n›z› orta-
ya koyarak, ne demifller atalar “söyleyene bakma, söyletene bak” çünkü her-
kes aynaya bak›nca kendini görür de¤il mi?

Felsefe, insanl›k taraf›ndan toplanan bütün bilgilerden elde edilen bir varg›
olan, do¤an›n, toplumun ve düflüncenin geliflimini yöneten, daha genel yasala-
r›n bilimidir.

K›saca, varl›¤›n, tabiat ve toplumun genel kanunlar›n›n, insan düflüncesinin
ve bilgi sürecinin  bilimidir. Felsefenin alan› ise, do¤a ve toplumun, bilinç ve
maddenin incelenmesi, araflt›r›lmas› ve de aç›klanmas› alan›d›r. 

Felsefe, s›n›fl› topluma geçifl döneminin ilk evrelerinde, do¤a olaylar›n›n ya
da var oldu¤u san›lan olaylar›n mitlerle aç›klanmas›na bir tepki olarak ama yi-
ne o mitlerle ba¤›nt›l› olarak olufltu. 

Yukar›da de¤indi¤imiz oluflum biçimine parelel olarak Felsefe, ilk ad›mla-
r›ndan itibaren, do¤al bilimlerle iç içe geliflim gösterdi. Bundan dolay›d›r ki ilk
Filozoflar›n hemen hemen hepsi ayn› zamanda doga bilimcisidir de. ‹lerleyen
say›larda bu konuya daha genifl yer verecegimizden dolay›, meseleyi burada
noktalamak istiyorum.

‹nsan, toplumsal bir varl›kt›r ve bak›fl aç›s› da toplumsal bir olgudur. Ve s›-
n›fl› toplumlarda bu bak›fl aç›s›, belirli bir s›n›f›n ç›karlar›n› ifade eder. Dolay›-
s›yla felsefede   iki ak›m›n karfl›tl›¤› (ileride de¤inilecektir )  önceleri oldu¤u gi-
bi bugün de s›n›f savafl›m›n›n  ifadesidir.

Egemenler, egemenliklerini koruyabilmek için, mevcut sistemin miad›n› ta-
mamlad›¤›n› ve art›k toplumsal geliflime engel oldu¤unu, do¤alar› gere¤i  göre-
mezler ya da bunu görmeleri do¤alar›n›n de¤iflimini gerektirmez. Bundan ötü-
rüdür ki mevcut sistemin, de¤ifltirilemeyece¤ini kitlelere kabüllendirerek, kitle-
lerin, var olan sisteme körü körüne boyun e¤melerini sa¤layacak her yöntemi
ya da arac› denerler. Bunlardan biri de felsefede,  idealizmin çeflitli ak›mlar›-
d›r. 

Bafllang›c›ndan bu yana felsefe, duraksamaks›z›n bir de¤iflim  içinde oldu.
Bilimin geliflimine parelel olarak felsefe de geliflti (tersi de do¤rudur). Bu de¤i-
flim iki ana felsefi  ak›m aras›nda gerçekleflti. Birincisi; dünyan›n ve do¤a olay-
lar›n›n, bir yarat›c› ile aç›klanmas›na karfl› olan ve bunlara  bunlara bilimsel
olarak yaklafl›p aç›klayan materyalizm ikinci ak›m ise, kayna¤›n› ilkel dinlerden
al›p, ça¤›m›z dinlerine teorik destek olan ideealizmdir

Bu yüzden idealizm, dinler için felsefi bir destek olagelmifltir.
Din,  felsefe  ve benzeri bir çok alan s›n›fl›  toplumlarda egemenlikleri sür-

dürebilmek için birer araç olarak kullan›lm›flt›r. Din ve idealizmin “de¤iflen tek
fley,  bilincin geliflimidir” düflüncesinden yola ç›karak, Burjuvazi, asla toplum-
sal, ekonomik de¤iflimlerin olamayaca¤›n›, dolay›s›yla  sosyalizmin ya da komü-
nizmin bir ütopya oldu¤u  düflüncesini yaymaya çal›fl›r. 

‹dealizm var olan her fleyin evrensel ruh (tanr›) taraf›ndan yarat›ld›¤›n›,
yönlendirildi¤ini,  ölüm sonras› farkl› bir hayat›n var oldu¤unu propaganda
ederek toplumlar› tanr›ya tap›nmaya, boyun e¤meye ve kadercili¤e iter. Bu gü-
ne de¤in var olan tüm s›n›fl› toplumlarda, egemen s›n›flar›n iktidarlar›n›n de-
vam›,  zorun yan›s›ra, bu ve benzeri araçlarla sa¤land›. 

Bu gün için de,  burjuvazi egemenli¤ini sürdürebilmek için din ve felsefeyi
(idealizm ve türevleri) kullanmakta ve yayg›nlaflt›rmaktad›r. Bilim ve materya-
lizm birbirlerine kopmaz ba¤larla ba¤l›d›rlar.

Bilim ile idealizm ise biribirini d›fltalar. Bunun en aç›k örne¤i, Darwin’in ev-
rim teorisinde görülür. Bu nedenden ötürü Darwin’in evrim teorisini Bilim bafl-
l›¤› alt›nda ilerleyen say›larda iflleyecegiz. Yaz›n›n birçok eksikle içiçe oldu¤unu
kabullenmek  durumunday›z. Sömürü ve talan üzerine kurulu s›n›fl› toplumu y›-
k›p,  sömürünün, özel mülkiyetin olmad›¤› s›n›fs›z topluma varabilmek için mü-
cadele edenler, felsefeyi ciddi bir flekilde incelemelidirler. Ve s›n›fs›z topluma
varabilmek için, diyalektik materyalizm bir eylem k›lavuzu haline getirilmelidir.

FELSEFE DÜNYASI

Arif Bilgin

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ ve IRKÇILIK
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤e al›nmas› süreci 17 Aral›k 2005’te

“ucu aç›k” olmak üzere bafllat›ld›. Önceleri asker, ö¤renci ve zenginlerin geldi¤i
Avrupa’ya 1950-60’lardan sonra yoksullar, iflçiler ve köylüler gelmeye bafllad›.
fiu an Avrupa’da Türkiye’deki nüfusun onda biri kadar (6-7milyon) Türkiye Cum-
huriyeti vatandafl› yaflamaktad›r. Art›k Stuttgart Oberturkheim, Unterturkheim,
Bad Cannstadt, Besigheim üzerine Hun ‹mparatoru Atilla’dan (“iyi kral Etzel”den)
veya karal Frederich’in bozatl› esir arkadafl› “Türk ak›nc›”s› üzerine, onun Stutt-
gart’›n semboli oldu¤u rivayet edilen soylu at› hakk›ndaki öykülerden, ya da ele
geçirilen Osmanl› toplar›ndan dikilen 18.52 metre yüksekli¤indeki “Bavyera Hey-
keli” ile esir Osmanl› askerlerinin yapt›¤› Münih kanallar›ndan veyahut Nam›k
Kemal’in Paris komünü serüvenleri, yahut macera düflkünü Enver Pafla’n›n sa-
ray güzidesi prenses hatununun kald›¤› villalar›n ya da Talat Pafla’n›n Ermeni
suikastçisi ile nefes kesici takibat› üzerine, veya Budepeflte yada Viyana kuflat-
mas›nda esir düflen veya Girit seferinde tutsak düflen bizim Hannover’li Maxmi-
milian’lar›n atas› fiemdinli Devrifl Mehmet’in  I. ve II. Dünya Savafl›’ndan artaka-
lan k›r›k-dökük resim ve yaz› kabartmalar› ile varl¤›m›z› “mazi”ye dayand›rma-
m›za gerek yok, Avrupa’da gettolar, sokaklar, varofllar dolusuyuz. Bu k›tada olup
bitenlerden, bu k›tan›n herhangi bir ülkesinin vatandafllar›ndan daha çok ilgili-
yiz, çünkü bütün bir k›taya yay›lm›fl durumday›z ve kötü geliflmeler en çok bizi
etkiliyor. K›tan›n en kalabal›k az›nl›¤›, ayn› zamanda en zay›f az›nl›¤›d›r, çünkü k›-
ta üzerindeki bütün flövenist öfkenin ilk hedefi, kendi tahrikine bahane edece¤i
ilk “yabanc›” ve kültürel homojenitesine çomak sokan en önemli “auslander” bi-
ziz. Nitekim son on-on befl y›l içinde yaflanan olaylar bunu kan›tlad›. Bir türlü
kimli¤i saptanamayan “seri katiller”in nerdeyse bütün kurbanlar› bizden, evleri
ile birlikte geceleri yananlar da bizimkiler. 

Kuflkusuz, bunu söylerken faflizmin yaln›zca Türkiyeliler için tehlike teflkil et-
ti¤ini söylemek istemiyorum, tersine faflizmin, iç politikada çap›n›n ötesinde ya
da demagojik k›flk›rtmalara elverifllili¤in ötesinde çok fazla önemi olmayan biz-
leri hedef alm›fl gibi görünmesine karfl›n as›l hedefinin bu k›tan›n ço¤unluk
halklar› oldu¤undan, as›l büyük felaketi onlar için tezgahlad›¤›n› asla flüphe yok.
II.Dünya savafl›’nda katledilen 5-6 milyon Yahudi’ye karfl›l›k on milyonlarca Avru-
pa’l› yaflam›n› yitirmedi mi? Daha da ötesi, bütün dünya halklar›n› hayati derece
ilgilendirdi¤ine kan›t olarak, belki de Benito Musollini ve Hitler’in partilerinden
hiç haberleri bile olmayan milyonlarca Çin’li, Afrikal› ve onbinlerce Dersim’linin
ölümünü göstermek yeterlidir.

Sonra ne fark eder, insanl›k renkleriyle, din ve inançlar›yla, dilleri ve kültür-
leriyle yeryüzüne yay›lm›fl bir bütün de¤il midir? Hatta bu bile biraz insan mer-
kezli bencillik say›l›r; asl›nda bütün bir yeryüzü canl› do¤as› ile bir bütünüz in-
sanl›k olarak. Dört milyar y›ll›k geçmifle sahip oldu¤u söylenen dünyam›zda “Bü-
tün insanlar kardefltir” derken laf olsun diye denmiyor, gerçekten öyledir. Hepi-
mizin flu Homo Sapiens ak›ll› maymun grubunun torunlar›y›z. Biraz daha fazla
beyaz s›v› salg›layan tembel Montafon ine¤i “en üstün ›rk benim” deseydi, her-
halde farkl› fiziki ortamda yetiflmifl bizim hiçte aptal ve tembel gözükmeyen
sports›¤›r inekler gülmez miydi? 

Asl›nda hayvanlar biraz ›rkç›l›k yapsa yad›rganmaz, çünkü onlar hayvan, bi-
zim henüz içgüdü sisteminden kopmam›fl yan›m›zd›r onlar. Baz› bilimsel araflt›r-
ma belgelerinde ve televziyon belgesellerinde baflkalar›n› aralar›na almayan bir

hayvan grubunun tavr›n›, yada bir grubun di¤er gruba vahflice, ac›mas›zca sal-
d›rd›¤›n› izleyince, akl›m›za flu faflistler gelir, ayn› onlara benziyorlar. Zaten sem-
bollerini de öyle seçiyorlar, y›rt›c› kartal, haflin aslan› veya boz bir kurttur ge-
nellikle. Ya hani insan farkl›yd›, yaflamak için “öteki” grubu öldürmek zorunda
de¤ildi, zorunlulu¤un kuflatt›¤› ve ona göre yaflama flans› arayan bir vahfliden
farkl› olacakt›k hani? Nerde kald› bu? Yoksa bunlar da bizim henüz içgüdüler sis-
temine dahil kalm›fllar›m›zdan m›d›r? Ak›l yoksunu, düflünemeyen, o yüzden tep-
kilerini hayvanca ortaya koyan zavall›lar m› yani?

Hiç böyleleri yok denemez, ama ifli bu kadar basite almak ahmakl›k olur. Çok
iyi organize edilen, son derece elit, güçlü bir elin onlar› yönetti¤ini, bunlar›n bir
y›¤›n ekonomik, politik, askeri arka plan› bulundu¤unu kim farketmez! 

Evet evet, faflizmin, insan›n geç kalm›fl, geri kalm›fl, geliflmemifl yan›n›n bir
eylemi oldu¤unu flimdilik bir kenara b›rakal›m.

Üstelik bu olgunun bugünkü dünya k›yaslamas›nda oldukça ileri olan Avru-
pa’da ortaya ç›kmas› ve bugün Avrupa’daki faflist tehlikeler üzerinde burda ko-
nuflmak durumunda kalmam›z, olgunun hiç te insan k›l›kl› vahfli bir hayvan gru-
bunun ifli olmad›¤›n› gösteriyor.

Yüz küsür y›l önce bugünkü faflistlerin atalar› say›labilecek ›rkç› Ku-Klux Klan
hareketi ortaya ç›kt›¤›nda faflizm henüz bilimsel olarak tan›mlanamam›flt›. Bu
hareketi de günümüzdeki faflist hareketler gibi gizlice Morris’ler, Morgan’lar,
Carnegie’ler, Rokefeller’ler, Dulles’ler gibi zanginler taraf›ndan kurulup yönetil-
mesi belki de en temel ortak özellik olarak kaydedilebilir. Zaten tarihsel olarak
CIA eski Ku-Klux-Klan örgütünün devam›d›r. O kadar ki 1953’te bile CIA’n›n Baflka-
n› Allen Dulles, istasyon flefi Kermit Roosevelt ve “Operasyonel Eflgüdüm Baflka-
n›”  Nelson D. Rockefeller idi. Yani 140-150 y›l boyunca eski köle sahibi kurucu-
lar› örgüt üzerinde hala egemenliklerini sürdürüyorlard›.

II. Dünya Savafl›’n›n gerçek galibi olmasa bile (gerçek galip Sovyetler’di), bu
savafltan en karl› ç›kan emperyalist güç olarak kapitalist sistemi yeniden savun-
ma düzenine sokarken ABD bu örgüttü kulland›. Ve tabii bu örgüt te faflistleri...
Her yerde karfl›-devrimci “gladio”lar örgütledi. 

Türkiye’nin dahil edilmek istendi¤i AB de bu yeni dönem kapitalist sald›r›
stratejisine göre düzenlenirken ABD büyük rol oynad›. En az›ndan Almanya için
bu tamamen somuttur. Örne¤in Hitler’in azg›n arkadafllar›ndan Rinhard Gehlen
Bat› Alman istihbarat örgütü BND’nin bafl›na getirildi! II.Dünya Savafl›’ndan son-
ra eski “Cemiyet-i Akvam”›n devam› olarak kurulan Birleflmifl Milletler örgütü’ne
uzun süre Genel Sekreter’lik yapan ve ard›ndan Avusturya Cumhurbaflkan olan
Kurd Waldheim de Hitler Do¤u Ordusun’da görevli eski bir SS subay› idi.  

Bugünkü Avrupa-faflist hareketinin anti-seminist sloganlar›n›n, a¤›rl›kl› ola-
rak “Do¤u Avrupal›”, “Türkiyeli”, Afrikal› ve anti-islamc› kas›tla “yabanc›lar” flek-
lindeki de¤iflimi, s›radan, gelifligüzel bir de¤ifliklik de¤il. Yüz y›ldan beri buralar
Avrupa emperyalist yay›lma stretejisinin hedefleridir. T›pk› ABD’nin Amerika k›-
tas› çevre ülkelerine yönelik tar›hsel yay›lma stratejisi gibi. Meksika’n›n zengin
Teksas ve Kaliforniya bölgelerinin “iltihak” ve “birleflme” ad› alt›nda ABD taraf›n-
dan nas›l ilhak edildi¤ini düflününce ve NAFTA’n›n  (Kuzey Amerika Serbest Tica-
ret Anlaflmas›) “Avrupa Toplulu¤u Ekonomik Birli¤i” ile nerdeyse tamamen ayn›
olan paralelli¤i idrak edilebilirse, girmeye can att›¤›m›z AB’nin ne menem fley ol-
du¤unu daha iyi kavrayabiliriz. Her iki yerde yürürlükte olan kademeli ilhak, yok-
sul uluslar›n ulusal egemenlik haklar›n›n tasfiyesi stratejisidir.

Evet, birlik iyidir, ama emperyalist ilhak› “birlik” diye yutmak aptall›kt›r. Bu-
gün AB’ne flekil verenler Avrupa’n›n en sald›rgan, hilebaz emperyalist gruplar›-
d›r ve Avrupa Birli¤i’ni emekçi düflman›, koloniyalist ve ›rkç› bir temelde gerçek-
lefltiriyorlar. O yüzden “birleflme” pro¤ram› gerici yasalar, s›n›rlamalar, eme¤in
kölelefltirilmesi, militarizm, flöven k›flk›rtmalar ve faflist hareketlerin elalt›ndan
haz›rlanmas› ile elele yürütülüyor. Yoksul ülkelerin iflbirlikçi beyleri “‹ltihak” ad›
alt›nda “ilhak”a yad›m ediyorlar. Yurttafllar›m›z›n %75’i Türkiye’nin daha vahim
durumunu AB ile k›yaslayarak karar veriyorlar ve kendi kötü kaderini de¤ifltir-
me flans›n› daha çok zorlaflt›raca¤›n› göremiyorlar. Oysa baflka bir alternatif da-
ha var: Devrim!.. ve mazlum halklar için as›l olan onun yolunu kesmemek, kes-
tirmemektir. 

SEÇENEK

Diyarbak›r  sokaklar›…Gökte kara bulutlar bahari müjdeliyor. Son Cemre
de düfltü topra¤a…Art›k Dijle'nin coflma zaman›, ama kirli…kan tafl›yor Dij-
le Mezopotamya'dan setularap a.Hava da ag¤r m¤ - ag¤r, nem yüklü, gri kur-
fluni renkte bölük- bölük barut  kokulu  kara bulutlar  gelip geçiyor bu kentin
üzerinden. Rüzgar, onlar› Mufl'tan tafl›yor. Nereye konaklayacaklar? Herkes
flaflk›n ve bekleyiflte…

Bu kentte çocuklar Top oynamaz, yok ki Toplar›... Onlar, Türk devleti'nin
arazilerde b›rakt›¤› daha pimi çekilmemifl bombalar, May›nlar, yada mermiler
le oynarlar tan›mazl›klar›ndan. Sonra, kollar›-bacaklar› kopar, ya da ölür-
ler...ONLAR GERÇEK K‹ML‹KS‹Z KAHRAMANIDIRLAR BU SAVAfiIN.
Evleri yak›lm›fl, köyleri bombalanm›fl, anneleri-babalar› ve akrabalar› öldürül-
müfl, ve sonra, do¤duklar›  köyler de yaflama haklar› ellerinden al›narak sür-
güne,yani ABD'nin Vietnam'da yapt›¤› gibi, tipik toplama kamplar›na dönüfl-
türülen  kentlerin varofllar›na gönderilmifller. Onlar, y›llard›r Türkiye-kuzey
Kürdistan'da yaflanan bu savafl›n ac›mas›z yaflam gerçekli¤ini  bizzat yaflaya-
rak ö¤renmifller, onun için onlar, dostu da düflman› da erken  tan›m›fllar, bun-
dan dolay› onlar da, kafllar› çat›lm›fl, gergin, ve bekleyiflte!!!

Kavflaktan ilk panzer göründü…Bafllar›nda uyduruk kasklar›, ellerinde
çapraz silahlar…Uygun ad›mlarla rap-rap-rap, sonra birden, e¤ilip koflarak
köfle bafllar›n› siper edip diz çökerek atefl ettiler.

Ön saftakiler, Newroz'un döflüne bahar fideleri gibi düfltüler, birer-birer.
Önde düflenlerin ölü bedenleri, düflman›n eline geçmesin diye arkadakiler ka-
p›p ald›lar. Televizyon ekran›ndan gördüm, yafll› bir amcan›n kollar›nda yüzü
mavi gö¤e dönük, boynu sallan›yor kolar›nda amca koflarken. “Ey mavi gök,
k›z›l günefl, beni al›n, ve ateflten öfkemi sal›n sokaklara, tutuflsun istiyorum
bütün ülkenin. “Bu ateflten öfke ile yeniden direnifl dedi halk, ve halk›n  öfke-
sinden korkan cellatlar pefl-pefle vurdular. Onlar vurdukça, say›lar› ço¤ald› vu-
rulanlar›n, vurulanlar ço¤ald›kça öfke de k›zg›n bir lav olup akt›  büyük da¤
kraterlerinden   kentlerin meydanlar›na. Öfkemi en fazla tetikleyen fley, ihtiyar
amcan›n kollar›nda boynu sallanan küçüktü. Onlar, bebeklerimizi vuruyorlar,
ve art›k bundan baflka kaybedecek neyimiz var!!!

‹sviçre'de bir Okur

Katiller yine sokaktayd›
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ADHK 16. 
Kongresi’ne Mesaj

Merhaba arkadafllar,
Yaflad›¤›m›z co¤rafyada 16 y›ld›r sürdürdü¤ü faaliyetleriyle, art›lar› ve

eksileriyle Türkiye-Kuzey Kürdistan halklar›n›n örgütlü demokratik gü-
cü olan ADHK, bu y›lda kurultay› ve sürdürdü¤ü tart›flmalar›yla gelecek-
te bizi bekleyen sorunlara cevap olma sorumlulu¤undad›r.

ADHK bilefleni olan Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi (ADKH),
geçmiflten günümüze biçim de¤ifltirerek devam eden; en gerici feodal fle-
riat yasalar›n›n hüküm sürdü¤ü ülkelerden, burjuva demokrasisinin va-
roldu¤u yaflad›¤›m›z co¤rafyada da tüm yak›c›l›¤›yla kendini hissetiren
kad›n sorununa; kad›n›n en ilkelinden en bilimseline tüm mücadele bi-
çimlerini birlefltirme ve büyütme hedefiyle yola ç›km›flt›r. Hareketimizin
kuruluflunda ve yarat›lmas›nda önemli paya sahip olan Berna SAYGILI
ÜNSAL yoldafl›m›zla bafllayan ADKH’n›n kurulufl çal›flmalar›na verdi¤i
desteklede ADHK yaflam›n tüm alanlar›nda birlefltirici özelli¤ini göster-
mifltir...

Özellikle geçti¤imiz y›l Türkiye ile müzakerelere bafllanmas› karar›yla
dündeme oturan, hala da tart›fl›lan, karfl› ç›kanlar›n statükocu ve gerici-
likle elefltirildi¤i demokratikleflme ve hak kazan›m›nda sihirli de¤ne¤i
beklenilen AB konusunda bu çal›flmaya öncülük etti¤i için ADHK’ya te-
flekkür ediyoruz. Emperyalist sald›r›lar›n yo¤unlaflarak yaflam alanlar›m›-
z›n daralt›ld›¤› bir süreçte, bu sald›r›lara karfl› at›lan her ad›m›n de¤eri
büyüktür. Sosyal devlet statülerinin y›k›ld›¤› bir dönemdeyiz. Ç›kar›lan
yasalar hepimizi ma¤dur ediyor. Bu ma¤duriyeti, Fransa’daki mücadele
ve kararl›l›¤› örnek alarak tersine çevirebiliriz. Sorunlar›m›za ve özgürlü-
¤ümüze sahip ç›kmak kendi ellerimizdedir.

Baflka bir dünya yaratmak mümkündür! Yeterki de¤ifltirme cüretimi-
zi örgütleyelim.

Bir kez daha tüm kongre bileflenlerini ve kat›l›mc›lar›n› selaml›yor...
çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyoruz.

AVRUPA DEMOKRAT‹K KADIN HAREKET‹ G‹R‹fi‹M‹ (ADKH)

Tüm ADKH Komiteleri
ve aktivistlerine, 

Sevgili arkadafllar;
Bilindi¤i gibi 2002 y›l›nda Berna Sayg›l›

Ünsal yoldafl›n önderli¤inde “Demokratik Ka-
d›n Haraketi'ni ‹nfla Edelim!” ad› alt›nda, Avru-
pa'da kad›n potansyelini örgütlü bir güce  dö-
nüfltürmek için giriflimde bulunulmufltu. Ancak
baz› nedenlerden dolay› bu faaliyet belli bir dö-
nem duraksad›. 2005 Nisan ay›nda ADHK'n›n
15. Kongresinde Demokratik Kad›n Hareke-
ti'ni yeniden örgütlü bir güce dönüfltürme kara-
r› al›nd›. Berna yoldafl›n 17 Haziran'da flehit
düflmesinden k›sa bir süre sonra, ADHK'dan
arkadafllar›n ça¤r›s› üzerine 15 Ekim 2005`de
Frankfurt`ta 73 kad›n arkadafl›n kat›l›m›yla ya-
p›lan toplant›da, Avrupa Demokratik Kadin
Hareketi'ni örgütlemek amac›yla bir giriflim
komitesi oluflturuldu ve böylece Berna Saygili
Ünsal'›n tafl›d›¤› bayrak mirasç›lar› taraf›ndan
devral›nd›.

Girflim Komitesi'nin önderli¤inde bölgeler-
de  komiteler oluflturuldu. 7 ayl›k bir faaliyet
sürecinden sonra “Özgürleflmek ‹çin Örgütlü
Mücadeleye!” fliar›yla kad›n›n ba¤›ms›zl›k ve
özgürlük mücadelesini daha da koordineli ve
örgütlü yürütmek, amaç ve taleplerini netlefltir-
mek, Giriflim Komitesi'nden Kad›n  Harake-
ti'ne dönüflmek için; 10-11 Haziran 2006'da
Frankfurt Haus der Jugend'da  1. Kurulufl Ku-
rultay›m›z› gerçeklefltiriyoruz.

Emperyalizmin demokrasi ad› alt›nda dün-
ya halkar›na terör, iflgal, yoksulluk ve daha çok
sömürü götürdü¤ü,  kitleleri  yine emperyalist-
lerden medet umar bir ruh haline soktu¤u böy-
lesi bir süreçte, ezilen ve bask› gören tüm ka-
d›nlar›n gerçek demokratik mücadelelerini ör-
gütlemek amac›yla  Avrupa Demokratik Kad›n
Hareketi'nin inflaas› için ataca¤›m›z bu ad›m,
bizler aç›s›ndan çok önemlidir.

Bu bilinçten hareketle tüm komitelerimiz
ve aktivistlerimiz bugünden itibaren Kurultaya
haz›rl›k faaliyetini esas almal›d›rlar. Bu genel-
geyle birlikte tüm alanlara program tasla¤›m›z
ulaflt›r›lacakt›r. Tüm arkadafllar kurultaya gel-

meden önce bölgelerinde program tasla¤›n›
okuyup, tart›fl›p, bilince ç›kararak; elefltiri ve
önerileri ile gelmelidirler.

Kurultayda Delegelik, 
Seçme ve Seçilme Hakk›na ‹liflkin:

Tüm kad›n komite üyelerimiz ve aktivistle-
rimiz Kurultay›m›zda seçme ve seçilme hakk›-
na sahip olan Kurultay delegelerimizdir. Ayr›-
ca; faaliyetlerimize sonradan kat›lan hareketi-
mizin aktivistlerinin, delegelik haklar›n› elde
edebilmeleri için;  en az son bir ayl›k çal›flma-
lara kat›lm›fl olmalar› gerekmektedir. Buna ilifl-
kin bölgelerdeki komite sorumlusu arkadafllar,
Kurultaya delege say›lar›n› tespit etmifl bir du-
rumda gelmeliler. Kurultay bafllamadan önce,
salonda delege say›s› bildirildikten sonra, dele-
ge kartlar› al›nabilecektir.

Çocuk bak›m› sorunu:
Çocuk bak›m› sorunu, kad›nlar›m›z için sü-

rekli bir engel ve problem olmaktad›r. Kurulta-
y›m›za kat›l›m›n daha sa¤l›kl› olabilmesi aç›-
s›ndan, ilk etapta tüm erkek arkadafllar›n so-

rumluluk bilinciyle hareket ederek, çocuklar›n
bak›m› konusunda gönüllü olmalar›n› bekliyo-
ruz. Çocuk bak›m›  sorununu halledemeyen ka-
d›n arkadafllar›m›z içinse, bir çocuk odas› ve
bak›c›lar ayarlanm›flt›r.

Kurulatay›m›z› ekonomik aç›dan finanse
edebilmek için delegeler de dahil tüm kat›l›m-
c›lardan 3,-Euro girifl ücreti al›nacakt›r.

Sonuç olarak:
Tüm Komitelerimiz ve aktivistlerimizin flu

andan itibaren birincil görevleri, Kurultaya ha-
z›rl›k ve en genifl kad›n kitlelerini Kurultay›m›-
za seferber etmek olmal›d›r. Tüm aktivistleri-
mizin bu sorumluluklar›n› lay›k›yla yerine  ge-
tireceklerine inan›yor, çal›flmalar›n›zda baflar›-
lar diliyorz. 

Kurultay Tarihi : 10-11 Haziran 2006
Yer : Haus der Jugend

Frankfurt am Main 
Bafllama Saati : 10:00

Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi
Giriflim Komitesi / N‹SAN 2006

15 Ekim 2005 tarihinden bu güne "Kad›n›n dilini, tarz›n›, yüre¤ini,
bilincini ve eylemini özgürlük kavgas›na  katmak için Avrupa Demok-
ratik Kad›n Hareketi'ni birlikte infla edelim" fliar›yla sürdürdü¤ümüz,
kad›n›n ba¤›ms›z, demokratik, örgütlü gücünü yaratma arac›m›z olan
Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi, 10 Haziran 2006 tarihinde Kuru-
lufl Kurultay›n› yapmaktad›r. 

Kad›n›n ekonomik, politik, kültürel, sosyal ve yaflamsal de¤iflim ve
dönüflümü; yani kad›n›n özgürleflme mücadelesi ne engellenebilir ne
de ertelenebilir! Bu bilinçle bir kez daha:

• Art›k neredeyse "normal" kabul edilen kad›na yönelik her türlü flid-
det ve ayr›mc›l›k son bulsun diye;

• Yeniden kiflilik sahibi bir birey ve inisiyatifli bir toplumsal güç ola-
bilelim diye;

• Ç›¤l›klar›m›z içimizde ya da evlerin dört duvar› aras›nda de¤il, mey-
danlarda yank›lans›n diye;

• Yani özgürleflmek ve toplumu özgürlefltirmek için birlikte isyan›m›-
z› örgütleyelim diye.

Bu alanda eme¤ini, yüre¤ini bilincini sunan tüm dostlar›m›z› ve ya-
p›lar›; birlikte tart›flmak, birlikte ö¤renmek, birlikte büyümek için Ku-
rulufl Kurultay›m›za bekliyoruz. Katk›lar›n›z için flimdiden teflekkür
eder,  çal›flmalar›n›zda baflar›lar dileriz.

Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi Giriflim Komitesi

Kurultay Tarihi : 10-11 Haziran 2006
Yer : Haus der Jugend

Frankfurt am Main 
Bafllama Saati : 10:00

Hangi ülkede, hangi siyasi co¤rafya da olursak olal›m kad›n, cinsel
kimli¤inin getirdi¤i sosyal, siyasal, geleneksel, kültürel bask›yla, engel
ve yasaklarla zincirlenmifl durumda. Kad›na biçilen rol geleneksel ka-
d›n, adanm›fl kutsal  annelik, ev içi köleli¤e haps ediyor. Bundan dolay›-
da kad›n kendisi için insan olam›yor. Çünkü bu sistemlerde kad›n insan
olmak yürek ve bafl kald›r› istiyor. ‹çimizdeki isyan› ve cüretimizi örgüt-
leyerek toplumdaki geleneksel kad›n statüsünü de¤ifltirmek, toplumu ve
kad›n›n toplumdaki yerini de¤ifltirmek için örgütlenerek özgürleflme
mücadelesine ad›m at›yoruz.

Avrupa'da Demokratik Kad›n Hareketi giriflimi olarak alt› ayd›r sür-
dürdü¤ümüz çal›flmalar›m›z› tarihi günlerde hat›rlanan, hak ve özgürlü-
¤ü tek bir günle an›lan ve sadece  O günlerde dernek, salon etkinlikleri-
ni örgütleyen  kad›n grubundan ç›k›p;

Günümüzü, gelece¤imizi ve yaflam›m›z› yar›na erteleyemeyece¤imiz

derecede acil, yar›n› bugünden örmenin gereklili¤ini hissediyoruz. Bu
ihtiyaç sorunlar› yar›na erteleyen belirsiz bir gelecek yerine özgürlü¤ü-
nü kendi iradesiyle örgütleyen insan›n daha bir insan oldu¤u ve bambafl-
ka bir dünyay› yartma güzell¤inde olacakt›r.Bu da ancak tüm  kad›n mü-
cadelelrini birlefltirerek mümkün olacak.

Avrupa da da olsak, eme¤imizin özgürleflmesi, ev içi modern ücretli
köleli¤in bitmesi için,iflsizli¤e, kifliliksizlefltirilmeye, tacize, tecavüze,
yabanc›laflmaya, mal, meta olarak cinsel köle olarak pazarlanmas›na, ifl-
gal ve gerici savafllar içerisinde kad›n ve insan olarak  yokedilifle karfl›;
kad›n›n özgün mücadele birli¤ini sa¤lamak için ve sonuç al›c› bir güce
dönmek için;

Kurulufl Kurultay›m›zla sözümüzü, gücümüzü örgütlüyoruz.Kurulufl
kurultay›m›za kad›n›n dilini, yüre¤ini, tarz›n›, bilincini katmak için tüm
enerjimizi katal›m...

AVRUPA DEMOKRAT‹K KADIN HAREKET‹
KURULUfi KURULTAYI'NA  ‹L‹fiK‹N

Avrupa Demokratik Kad›n Hareketi’ni
Birlikte ‹nfla Edelim  Kurultay›’na Ça¤r›

Kad›n Kurultay›na Giderken;

“SÖZÜMÜZÜ ÖRGÜTLÜYORUZ
HAYATI DE⁄‹fiT‹R‹YORUZ”



14 Kültür Sanat

Anadolu kültürü ile donat›lm›fl bireylerin, devrimci ahlak ile çeliflki-
leri, yaflanan pratiklerle kendisini netlefltirmifltir. Bir kaç örnekle, k›saca
de¤inmeye çal›flaca¤›z
1- Anadolu insan›n›n, toplum olarak samimi iliflkiler (misafirlik, komflu-

luk, ahbapl›k vb.) gelifltirdi¤i aflinad›r. Bu iliflkilerin geliflim süreci,
gruplaflmalar, klikçilik, adam kay›rmaca gibi sorunlar›n kayna¤›n›
oluflturur. Yukar›daki çözümlemeden, Anadolu kültürünü tamamen
redetti¤imiz sonucu ç›kar›lmamal›d›r. Yap›lmas› gereken, devrimci
ahlak›n Anadolu kültürüne entegre edilmesidir. Bu noktada bireylerin
üzerine düflen en önemli görev, devrimci ahlak› ö¤renmektir. Konuy-
la baglant›l› M.i.Kalinin DEVR‹MC‹ AHLAK DEVR‹MC‹ E⁄‹T‹M
eserinden mutlaka faydalan›lmal›d›r.
Sorunun analitik oldu¤u bilinmelidir. Çözümün temel noktas› ise, bi-
reyin, Marksist bilinci, Diyalektik Materyalizm metodu ile, kendi ya-
flam›nda prati¤e dönüfltürmesiyle bafllar. Bireylerin kavramas› gere-
ken en basit olgu, bizler, kifliler, akrabalar, komflular veya arkadafllar
için de¤il, bilakis bir bütün olarak, ezilen dünya halklar›n›n gelece¤i-
ni infla etmek u¤runa savafl›m›z› veriyoruz.

2- Yukar›da k›saca de¤indi¤imiz konunun, güncel yaflam›m›zda berabe-
rinde getirdi¤i bir baflka problem ise; dedikodu ortam›na zemin haz›r-
lamas›d›r.
Gruplar›n, aralar›nda bireyler üzerinde küçük düflürücü, renci-

de edici vb. yorumlar yapmalar›n›n bafll›ca sebepleri:
a) Elefltiri-özelefltiri mekanizmas›n›n yeterince ve uygun kullan›lma-

mas›.
b) Kiflilerin kendilerine olan özgüven duygular›n›n az geliflmifl olmas›.

Grupçulu¤un, ben merkezcili¤in ve dedikodunun yanl›fll›¤›n› bireyle-
rin kavrayabilmesi için yap›lmas› gereken, bireylerin rahatl›kla “dostane
flekilde” birbirlerini elefltirebilece¤i, sorunlar›n› dile getirebilece¤i, sami-
mi sohbet ortamlar› yarat›lmal›d›r. Daha da önemlisi bireylere bir bütü-

nün parças› olduklar› gerçe¤inin kavrat›lmas›d›r.
Önemle üzerinde durmam›z gereken konu elefltiri-özelefltiri mekaniz-

mas›n› kullanman›n, gereklili¤inin anlafl›lmas›d›r. Kitlelerin en büyük
yan›lg›s›, insanlar› elestirmenin kifliyi sevmemek veya çekememezlik
olarak anlafl›laca¤› düsüncesidir.Bu düsünce  tamamen yanl›flt›r, aksine
karfl›ndakini elefltirmemek, yanl›fll›klar›n› sürdürmesine göz yummak ki-
fliye yap›lacak en büyük kötülüktür. Bu ba¤lamda b›reylere  büyük görev
düflüyor. Birilerinin tavsiyelerinin veya dayatmalar›n›n çözüm olmad›¤›-
n› biliyoruz. Kiflilerin yapmas› gereken küçük de olsa baz› elefltrilerle
(dostane ve mant›kl›) ifle bafllamalar›d›r.  

Unutulmamal›d›r ki Marksist bilimin ö¤retilerinden biri de de¤iflimin
süreklili¤idir. Bizler bir bütün olarak, eksikliklerimizi, yanl›fl de¤ifltirip
dönüfltürerek ilerlemeliyiz.
3- Yar› sömürge- yar› Feodal ülkelerin toplumsal kültürünün ürünü olan

statüyü (Insanlar›n bulunduklar› mevkiyi) kullanma olgusu, ezilen s›-
n›flar›n kendi içindeki çeliflkileri derinlefltirir. Statü olgusunu ortadan
kald›rmak mümkün de¤ildir. Do¤ru yöntem, bireyin, statüsünü, ezi-
len s›n›flar yarar›na kullanmas› bilincinin, bireye afl›lanmas›d›r.

4- Bilgi birikim ekseninde  insanlar›n birbirlerine yaklafl›mlar›ndaki ek-
sikliklerin kayna¤›n›, kiflinin “Benim bilgisizli¤im anlafl›l›r, bu konu-
yu bilmemem ay›planabilir..” gibi sa¤l›ks›z düflüncelerinin ürünüdür.
Bu tür sa¤l›ks›z düflünce tarzlar›n› gidermenin yolu; bireyler, sohbet-

leri esnas›nda,  karfl›l›kl› üstünlük sa¤layabilme kayg›s›ndan ziyade, kar-
fl›l›kl› bilgi al›flveriflinde bulunma kayg›s› tafl›mal›d›rlar.

E¤itimin kültürel veya bölgesel flekillenmesi söz konusu olamaz. Dü-
flüncemizin kayna¤›n› bilim oluflturdu¤u için dünyan›n hangi noktas›nda
olursa olsun gerçekli¤i de¤iflmez. E¤itim konusunda  bireylere okuma
al›flkanl›¤› kazand›r›lmal› daha da önemlisi, bireyler yazmaya teflvik
edilmelidirler. Çünkü, yazmak bilmeyi gerektirir. Kifli yazmak için arafl-
t›rmak zorunda kalacakt›r ve eme¤inin insanlar taraf›ndan takdir edilme-
si arast›rma-yazma iste¤ini artt›racakt›r.

Kentin büyülü güzelli¤i karfl›s›nda kopuk bir film fleridi gibidir sokak
sanatç›lar›. Hayat hep ak›p gider fakat o film, hep ayn› yerde ayn› masal
kahraman›n›n finalini betimler. Efil efil esen rüzgara tak›lm›fl bir flüt me-
lodisidir, tuvalde ayd›nlanan ortaça¤ epesidir. Bir kald›r›mdaki nüdür
müsheccem, ikinci dünya savafl›ndan kalan bir metro tünelidir. Karanl›¤a
kara çalan bir ejdarha ateflidir, kotrbasst›r Everst rehavetinde. Kapal› ka-
p›lara küsen bir skeçtir, kad›nd›r ; erkektir o film. Hayat hep ak›p gider
fakat o film ayn› masal kahraman›n›n finalini betimler.

‘Polonyal› kemanc› seksen üç yafl›nada. Onlarca büyük orkestrada te-
reddütsüz efllik etti. Yafl›n› al›nca  «performans »tan düfltü¤ünü söyleye-
rek paçavra gibi att›lar.’ Dedi yafll› kemanc› için flapkas›yla para toplayan
sempatik tav›rl› genç. Biçimin her fley oldu¤una inanan kapitalist sanat
fluras›n›n  yaslanmakta olan kemanc›y› “dinamik” sanat anlay›fl›na lay›k
görmedi¤i gayet aç›k ortadad›r. ‹çsel ruhun bütünleflti¤i estüruman›n›
binlere dinletmekten baflka ne mutlu k›labilirki, her parma¤›n› oynatt›-
¤›nda k›l›ktan k›l›¤a soktu¤u bedenini. Nasyonal Polonya Orkestrasi de-
¤il ama köflebafli orkestras› onu yaflama ba¤layan olguyu yani sanat›n› ic-
ras›n› hiçbir zorakiyet alt›nda kalmadan halk›n taktirine sunarak meflru
k›labiliyor.  “Sanat içn sanat” safsatas›n› yay›n›n tersiyle iterek, bireyi
toplumda dolay›s›yla sanat› toplumla bütünlefltiriyor. “La calité ou La qu-
antité” yani “say› m› yoksa seviye mi” Frans›z sanat anlay›fl›n›da bütü-
nüyle redederek sanat› elitlerin  tekelinden sokaklara indiriyor.

Araflt›rmac› bir müzisyen Dersim’in köylerinde arfliv toplarken rast-
laflt›¤› Dede’yi makalesine flöyle not düflmektedir. ‘ Etiksel anlamda y›-
¤›nla yetmezlikleri olsada, Dede kar›ncadan sahana, eflkiyadan genç afl›k-
lara toplum-do¤a-madde bileflkeni üzerinde bir ca¤a ayna tutuyordu. Bir
albüm çal›flmas›n› ise hofl karfl›lamay›p ama mütavazi tav›rl›yla geri çe-
viriyordu.’ Dersim’li Dede’ninki elitlerin elde edemeyece¤i (ki böyle bir
sorunlar›da yok!) sanat›n rahmidir. Halk›n flahdamar›nda atan, halk›n ne-
silde nesile ö¤ûtsel biçimde e¤itim materyali olan, yaflam bütününün ye-
gane parças›d›r. Statüko tan›maz! Kapitalist sanat cenderesine restini çe-
ker. Da¤lar›n yank›lanan sesidir, üç telli çö¤üründeki.

Kald›r›m boyu dizilmifl onlarca ressam dolu caddede, insan›n en çok
dikatini çeken paletlerinde gökkufla¤ini f›rcalayan portre cal›flanlar› de¤il
fakat portre yerine pastel boyalar›yla arnavut tafll› alan› tercih eden iki
genc oluyor. Her ne kadar cizgileri Picasso yu an›msatmasalarda  surrea-
list hatlar›n resme hakim olmas›, katedral kart postallar›n› sevenler haric
herkesin be¤enisini topluyor. Vitray ferahl›¤›na diyecek sözümuz yok.Ifl›-
¤›n camda k›r›lmas›yla oluflan renkli bir filim gibidir adeta ...Chagalle’da
bunun tart›flma götürmez üstatlar›ndand›r . Her düflünce bir s›n›fa tekabül
etti¤i gibi,  her sanat gürüflü de bir s›n›fa tekabül ediyor . Hayat›n›n alt›
y›l›n› kiliseye ad›yan Chagalle’da ilahi sanat›n›n güzergah›n› tutmufltur.

Devrimci kültür ve devrimci ahlak›n, Anadolu
Kültürüne entegrasyonu

Fakat iki ressam› yani Picasso ve Chagallin da ayn› dönemde  Fransa’da
yaflamas›na ra¤men, Picasso tüm dünya halklar› gönlünde taht kurmufl-
ken, Chagalle Vatikam-Frans›z burjuva ikili ittifak› sayesinde unutulma-
maya çal›fl›lmaktad›r .Arnavut tafll› kald›r›mda , ustal›kla pastel boyalar›
kullanan gencler surrealizmi (gercek ustulu¤u) boyutlu portrelerden bo-
yutsuz meydanlara indirerek, elit sanat dialekti¤ine karfl› Picasso’nun de-
¤erlerine sar›larak, alandan gecen y›¤›nlar›n ilgisini kazanmaktad›rlar.

Kentin büyülü güzelli¤i karfl›s›nda kopuk bir film fleridi gibidir sokak
sanatç›lar›. Hayat hep ak›p gider fakat o film ayn› yerde, ayn› masal kah-
raman›n›n finalini betimler. Bat›l› toplumun modern ozanlar›d›r. At s›rt›n-
da köy köy dolaflmazlar belki ama her meydanda, her kôfle bafl›nda onla-
ra rahatl›kla rastlayabiliriz. Yaz k›fl demeden sanat›n› icra etmenin erdem-
lileridir. Usanmadan ayn› ezgileri çal›p, döne dône ayn› piyesi oynarlar.
Onlar sel misali coflan akrobat, koca k›rm›z› burunlar›yla kahkaha tufan›
yaflatan palyonçolard›r. Siirdiler yank› yank› metrolar› dolaflan, merha-
mete ›fl›k yakan baletlerdir. Her ne kadar kapitalist toplum emeklerine on
cent’te de¤er biçsede, aski terkar edebilmenin sevdakar ›srar›d›r sokak
sanatç›lar›. Hayat hep ak›p gider fakat o film ayn› yerde, ayn› masal kah-
raman›n›n finalini betimler

SOKAK SANATÇILARI
Fikret Baflkaya

Paradigman›n ‹flas› bafll›¤›n› tafl›yan kitab›mdan dolay› hapis ve para ceza-
s›na çarpt›r›l›p, üniversite’den at›ld›¤›m günlerde, bir ö¤retim üyesinin söyle-
dikleri hiç akl›mdan ç›kmad›. Ö¤retim üyesinin ‘bu konuda ne düflünüyorsunuz’
sorusuna verdi¤i cevap: “Devlet ceza verdi¤ine göre mutlaka bir sebebi vard›r.”
fleklindeydi. Asl›nda söz konusu ‘üye’ Türkiye’de ortalama akademisyenin bak›-
fl›n› yans›t›yordu ve söyledikleri benim için flafl›rt›c› de¤ildi. fiafl›rt›c› de¤ildi
ama do¤rusu ‘düflündürücüydü’... Asl›nda ilgili kifli, bilim haysiyetine ve entell-
lektüel dürüstlü¤e sahip, bir akademisyen olsayd›, kendisine yöneltilen soruya:
kitap yazd›¤› için, dahas› aslî iflini yapt›¤› için bir meslektafl›m›z›n bu flekilde ce-
zaland›r›lmas› asla kabul edilemez... fleklinde olabilirdi. Elbette memur kafas›
tafl›yan, hiçbir  bilimsel-entellektüel- etik kayg› tafl›mayan bir ‘üniversite üyesi’
zaten baflka türlü cevap veremezdi. Bana göre bu anektot, yasall›kla meflruluk
aras›ndaki iliflkiye  gönderme yapt›¤› için önemliydi. Aradan onca zaman geç-
mesine ra¤men haf›zamdan silinmemesinin nedeni de budur. Devletin beni Te-
rörle Mücadele Yasas›’n›n [TMY] ünlü 8/1’inci maddesinden cezaland›r›p hapse
atmas› yasalara uygundu... En az›ndan yarg›n›n ve yüksek yarg›n›n üyeleri o ka-
naatteydiler. Yasa onlar›n beni bu tür bir cezaya çarpt›rmalar›na imkân veri-
yordu. Verilen ceza yasaya uygundu ama meflru de¤ildi. Meflruluk bir yana tam
bir tutars›zl›k örne¤iydi. Kitap yazma eylemi ‘terör fluçu’ say›la bilir miydi? E¤er
yasaya koyarsan›z neden say›lmas›n... fiimdilerde TBMM gündeminde olan ‘ye-
ni TMY tasar›s›’ kitap yazmak flurda dursun,  öylesine flafl›rm›fl, ölçüyü öylesine
kaç›rm›fl  ki, nerdeyse ‘terör tan›m›na’ dahil edilmedik birfley b›rak›lmam›fl... O
kadar ki, e¤er bu kanun tasar›s› yasalafl›rsa, hiç kuflkunuz olmas›n,  dünya hu-
kuk literatüründe  mümtaz yerini alacakt›r...

Söz konusu kanunun ilgili maddesinden iki sefer hapse at›ld›m ama ayn› ka-
nunun çeflitli maddelerinden o kadar çok yarg›land›m ki,  bir rakam vermem
imkâns›z... Öyleyse sorun nedir?  Asl›nda sorun burjuva yasall›¤›n›n mahiyetiy-
le ilgilidir. Egemen s›n›flar koalisyonunun istemedi¤i,  ‘tehlikeli’ sayd›¤›, sak›n-
cal› buldu¤u, velhas›l rejim için zararl› düflünce ve eylemler yasalarla yasakla-
n›yor ve bu yasaklar bütününe de hukuk devleti deniyor. Demek ki, yasall›¤›n ve
hukuk devletinin s›n›r›n› belirleyen egemen s›n›f›n ç›karlar›d›r. Dolay›s›yla bir
iliflki tersli¤i var: Yasal fakat meflru de¤il. Biraz daha somuta inersek, ‘gerçek
iktidar oda¤›’ [as›l devlet partisi]  Kürt sorununun tart›fl›lmas›n› istemiyordu,
bunun için de, o konuda yaz›lacak-söylenecek, dahas› imâ edilecek herfleyin ya-
saklanmas› gerekiyordu. Fakat yasa¤a uyulmas› için de bunun yasal olmas› ge-
rekiyordu.  Bir insan›n düflündü¤ünü ifade etmesini engellemek, bask› ve flid-
det uygulamak ‘yasaya uygun olunca’ bu, flu ünlü hukuk devleti kategorisine da-
hil oluyordu... Meflru ve hakl› olmayan  bir fleyin bir kanun konusu haline geti-
rilip yasaklanmas› asl›nda haks›zl›¤›n, hukuksuzlu¤un yasallaflt›r›lmas›d›r. Ora-
da yasan›n hukuka ayk›r›l›¤› söz konusu ve bir iliflki tersli¤i var. Yasa, hakk› -
hukuku tesis etmenin de¤il, hukuksuzlu¤u kabullendirip dayatman›n bir arac›...
Gerçek durum böyle olsa da,  hukukla ilgili yarat›lan mistifikasyon bu tersli¤in
anlafl›lmas›n› engelliyor... Velhas›l egemen ideoloji ve egemen söylem gerçe¤in
üstünü örtmeyi baflar›yor. Tam bir makt›ks›zl›k, haks›zl›k, turars›zl›k, hukuksuz-
luk timsali olan durum, böylece hukukîlik kazan›yor. Devlet kendi fliddetini, ken-
di terörünü, ‘yasalara uygun’ olarak yap›yor. Bir diktatör ‘ s›k› yönetim ilan et-
ti¤imize göre, art›k yasal olarak öldürebiliriz’ demiflti.  Yasal olunca insanl›k su-
çu olmaktan da ç›k›yor... Asl›nda diktatör yukarda söylediklerimize aç›kl›k geti-
riyor: sorun, haks›zl›¤›, adaletsizli¤i, hukuksuzlu¤u yasalara uydurmak, yasal-
laflt›rmakla ilgili... Uza¤a gitmeye gerek yok, 24 y›ld›r yerinde duran cunta ana-
yasas›n›n geçici 15’inci maddesine bakmak yeter...Demek ki, yasal, yasall›k ve
hukuk devleti ile ilgili fetiflizmden yakay› kurtarmam›z gerekiyor... 

Türkiye’de yürürlükte olan ceza yasalar› her türlü suçu birkaç defa cezan-
d›racak kanun maddeleriyle dopdoluyken, bu konuda asla madde s›k›nt›s› çe-
kilmezken, neden TMY yeniden gündeme geldi? Asl›nda bu soru Türkiye’deki re-
jimin niteli¤ini angaje eden bir soru ve ancak baflka bir yaz›da doyurucu cevap
verilebilir. fiimdilik daha somut olarak flunlar söylene bilir: Esas itibariyle Kürt
sorunundan kaynaklanan fliddet eylemleri bahane edilerek ‘devlet terör rejimi’
tahkim edilmek, kurumsallaflt›r›lmak isteniyor. Baflta benim as›l devlet partisi
dedi¤im odak olmak üzere, egemen s›n›flar koalisyonu son y›llarda gerçekle-
flen k›smî demokratik aç›l›mlardan rahats›z. Bu aç›l›mlar ne kadar c›l›z olursa
olsun, bu yolun aç›lmas›n› asla istemiyorlar. Bunu sa¤alaman›n yolu da akla ha-
yale gelen ne varsa ‘terör’ ve ‘tetörist eylem’ sayan bir yasal çerçeve olufltur-
maktan geçiyor. ‹leri sürüldü¤ü gibi amaç  terörle, terörü önlemekle bir ilgili
de¤il, as›l amaç demokratik aç›l›mlar›n önünü kesmektir. Bu yasan›n arkas›n-
da ne hükümet ne de parlamento var. Bu yasay› ‘as›l devlet partisi’ istiyor ve is-
te¤ini de askerler ve polisler arac›l›¤›yla dillendiriyor. Aksi halde bu durumu
anlamak mümkün olmazd›...Hükümet devlet terörünü kurumsallaflt›racak bu
yasan›n ç›kmas›nda sadece bir ‘arac›’... Parlamento da hükümetten ne gelirse
gelsin sorgulamadan,  tart›flmadan ama tart›fl›yormufl, sorguluyormufl gibi ya-
parak onaylamaya endeksli... O zaman Meclis’in bundan önce yapt›¤›ndan fark-
l› birfley yapmas›n› sa¤laman›n bir yolu bulunmal›, bu amaçla da  durumun ve-
hâmeti hakk›nda Meclis üyeleri bilgilendirilip-uyar›lmal›d›r... Terörle mücadele
ad› alt›nda böyle bir ay›ba ortak olman›n tarihsel sorumlulu¤undan kaç›nlama-
lar› salanmal›d›r.... Zaman dar olsa da h›zl› bir hareketlilik mümkündür ve bu
kanunun bir daha gündeme gelmemek üzere geri çekilmesi sa¤lana bilir. Bu-
nun için özgürlüklerin ve haklar›n k›ymetini bilenlerin -gerçekten öyle bir kay-
g› tafl›yanlar›n- seferber olmalar› gerekiyor. Yap›labilecek çok fley var ve yap›-
la bilir de... Elimizin armut toplamad›¤›n› göstermek için bu bir f›rsatt›r...

Yasay› haz›rlatanlar›n ve haz›rlayanlar›n yaklafl›m›, “haklar ve özgürlükler
alan›n›n önemi ve geniflli¤iyle, fliddet eylemleri aras›nda do¤ru yönde bir iliflki
oldu¤u kabulüne dayan›yor... Böyle bir belirleyicilik iliflkisi ve kesinlik  söz ko-
nusu de¤ildir ama bunun tersinin do¤ru oldu¤unu söyleye biliriz... Tam tersine
, fliddet eylemleri, haklar ve özgürlükler alan›n›n darl›¤›n›n, yetersizli¤inin bir
sonucu olarak ortaya ç›k›yor. Öyleyse, çözüm fliddet eylemlerini bahane ederek
s›n›rl› haklar› da budamaktan de¤il, flikayet edilen fliddetin gerisindeki as›l so-
runu, Kürt sorununu ikircikli olmayan bir biçimde, tam bir aç›kl›kla tart›flma-
n›n önündeki egelleri kald›rmaktan geçiyor. Yürürlükteki ‘cunta anayasas›n›n’
81’inci maddesi milletvekili and›yla ilgili ve orada “herkesin insan haklar›ndan
ve temel hürriyetlerden yararlanmas› ülküsünden .... ayr›lmayaca¤›ma namu-
sum ve flerefim üzerine söz veririm” deniyor. E¤er bu yasa ç›karsa, ortada te-
mel hak ve özgürlük diye birfley kalmayacak, ve söz konusu ibare de  fiilen: “ As-
kerlerin ve polislerin istekleri do¤rultusunda temel hak ve özgürlükleri buda-
yaca¤›ma’... fleklinde de¤iflmifl olacak... Kimileri bunun bir ‘anti-Kürt kanunu” ol-
du¤unu, dolay›s›yla kendilerini angaje etmedi¤ini düflüne bilir... Aymazl›¤›n âle-
mi yok... orada söz konusu olan sensin, senin özgürlü¤ün ve haysiyetindir... He-
pimizi, herkesi angaje ediyor zira sayg› de¤er Rosa Luxemburg’un dedi¤i gibi:
”özgürlük baflkas›n›n özgürlü¤üdür”...Olup -bitenleri üzerine al›nmayanlara, du-
rumun vehâmetinden habersiz olanlara uygun düflen flu f›kra ister istemez ak-
la geliyor: Bir delikanl› gece yar›s› evine dönüyormufl, yolu üzerindeki dükkan-
lar›n önünden geçerken,  bakm›fl adam›n biri dükkanlardan birinin kepenginin
asma kilidini k›r›yor, bafl›na dikilmifl, hemflerim ne yap›yorsun’ demifl, adam
gayet sakin, keman çal›yorum’ demifl. Delikanl› “sesi ç›km›yor ama’ deyince
adam, merak etme yar›n sabah ç›kar’ demifl... fianar Yurdatapan dostumuzun
dedi¤i gibi, yasa bir kere ç›karsa iflimiz daha da zorlaflacakt›r. Yasan›n geri çe-
kilmesi için herkese görev düflüyor ve herkesin yapabilece¤i mutlaka birfleyler
var...

TMY veya Devlet Terörünü 
‘Kurumsallaflt›rmak’
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‹flçi, Ö¤renci, iflfliz, 
emekçiler!!! 

Enternasyonal proleteryan›n bir-
lik mücadele ve dayan›flma günü
olan 1 May›s atefli yüzy›llard›r bir
kor gibi proloteryan›n ba¤r›nda
yanmaktad›r. Emperyalist ve Kapi-
talist burjuvazi büyük bir ifltahla s›-
n›f mücadeleleri bitmifltir „yalan›n›
yaysada“ enternasyonal proloterya
dünyan›n dört bir yan›nda kendi s›-
n›f›n›n tarihsel miras›na sahip ç›ka-
rak 1 May›s alanlar›nda hayk›rmaya
devam edecektir. 

Burjuvazinin korkusu olan pro-
leterya örgütlülü¤ünü bast›rmak
için hertürlü bask› zulüm ve katlia-
m› reva görmektedir dünyadaki bü-
tün geliflmeler gösteriyorki insanl›-
¤›n sosyalizm ve kominizm den
baflka kurtuluflu yok. Dünyadaki
milyonlarca iflçi ve emekçiyi ayn›
günde eyleme flefk eden ortak güç
hiç flüpe yokki ait oldu¤u iflçi s›n›f›-
n›n ortak tarihsel miras›, ortak so-
runlar› ve sömürünün, bask›n›n ol-
mad›¤› bir dünyaya duyulan özlem-
dir. 
‹flçi, Ö¤renci, ‹flsiz, 
Genç kardefller!!! 

Gelece¤imizi örgütlemek teme-
linde mücadele bayra¤›m›z› birlikte
dalgaland›rmal›y›z çünkü: sorunla-
r›m›z›n kayna¤› halklar›n bafl düfl-
man› kapitalist sistemin batakl›¤›-
d›r. Yeryüzünün her yerinde iflçileri
sömüren, iflsiz, evsiz, aç b›rakan se-
falete mahkum eden bafl kald›ran›
ezen, iflkence eden öldüren kapita-
list ve emperyalist sisteme karfl› an-
tiemperyalist mücadeleyi ögrütle-
mek zorunday›z. Bafl›n› ABD'nin

çekti¤i emperyalist haydutluk iflgal
ve talan hareketlerinin sonucu orta-
da „Bar›fl, Özgürlük“ demogajisi ile
iflgal, talan, iflkençe ve gözyafl› d›-
fl›nda proleterya  ve ezilen uluslara
verdi¤i ve verece¤i hiç birfley ola-
maz. Demokrasi ve insan haklar›
sözünü dillerinden düflürmeyen AB
emperyalistleri iflçi s›n›f› ve emek-
çilere yönelik sald›lar›na h›z vere-
rek devam etmektedir. Baflta Al-
manya ve Fransa olmak üzere avru-
pa devletlerinde birer birer ç›kart›-
lan faflist anayasalar baflta bu ülke-
lerde yaflayan göçmen ve yabanc›
iflçiler, genelde ise iflçi s›n›f›na ol-
mak üzere b›r bütün olarak proleter-
ya s›n›f›n hayat›n› çekilmez bir
noktaya getirmifltir. Keza emperya-
list abilerinden alm›fl olduklar› ce-
saretle kürt ulusuna yönelik katliam
politakas›na durmaks›z›n devam
eden faflist TC katliam›n ma¤durla-
r›n›n yafl ortalamas›n› 3 ayl›k be-
beklere kadar indirdi. Dünyan›n gö-
zü önünde askeri operasyonlarla ço-
cuk, kad›n, yafll›  demeden katleden
faflist TC nin demokrasi ve insan
haklar› anlay›fl› ne ise AB emperya-
lizmin anlay›fl›da odur. 

Türkiye ve Kuzey Kürdistanda
yaflananlar›n hesab›n›n sorulaca¤›
yer ne AB Parlementosu ne de Bir-
leflmifl Milletlerdir. Emperyalizmin
dünya kamuoyununa flirin görün-
mek için a¤›zlar›ndan düflürmedik-
leri sözde insan haklar› demogojisi-
ne inanm›yoruz. Faflist politikalar›
yer, zaman itibariyle farkl›l›klar
göstersede faflizmin özü zaman za-
man version de¤ifltirmifl olsada
özünde katliam ve sömürü politika-
lar›nda s›n›fsal karekterleri gere¤i

asla vazgeçmeyecektir. Emperyalist
ve faflist politikalar›n›n ancak ve an-
cak iflçi s›n›f› önderli¤inde örgütle-
nen Antifaflist mücadele ile püskür-
te biliriz. 

Dünyan›n her yerinde pervas›zca
ezilen ulus ve iflçi s›n›f›na sald›ran
emperyalist ve kapitalist sistem, ifl-
çi s›n›f›n›n örgütsüzlü¤ünden fay-
dalanarak de¤iflik mekan ve zaman
diliminde sald›r›lar›n› art›rarak de-
vam etmektedir. Ancak Everest`den
Hindistana, Peru'dan Türkiye Ku-
zey Kürtdistan Da¤lar›na kadar ge-
nifl bir co¤rafyada antiemperyalist,
MLM partiler önderli¤inde Halk
Savafl› Mücadelesi milyonlarca iflçi
s›n›f›n›n kurtulufl umudu olmaya
devam ediyor. Bügün itibariyle ta-
rihsel gerçekli¤ini bilince ç›karan
Frans›z proleteryas› genci, yafll›s›
ve ö¤rencisiyle AB faflist politikala-
r›na karfl› milyonlarca insan› bulan
grevler ögrütlemektedir. Bütün bu
geliflmeler ezilen haklar›n umudu
olurken emperyalizmin korkulu rü-
yas› haline geldi. Antiemperyalis,
Antifaflist milyonlarca y›¤›nlar›n s›-
n›f bilincini kuflanmas› ve tarihsel
s›n›f düflmanlar›na karfl› 1 May›s
alanlar›nda hakl› davam›z› birkez
daha hayk›rmal› ve faflist politikala-
ra karfl› 1 May›s ruhuna yak›fl›r Mi-
litan bir duruflla yar›nlar›m›za sahip
ç›kal›m. 

• YAfiASIN 1 MAYIS
• B‹J‹ YEK GULAN
• YAfiASIN PROLETERYA 

ENTERNASYONAL‹ZM

AVRUPA DEMOKRAT‹K GENÇL‹K
HAREKET‹  

Son dönemlerde Avrupa'da aç›ktan
kendini hissettiren faflizm, hayat›n her
alan›nda karfl›m›za ç›kmaya bafllad›. Al-
manya ve Fransa hükümetlerinin ortaya
att›¤› sözüm ona sosyal ve ekonomik pa-
ketler iflçi, emekçi özelliklede Avrupa'da
dört jenerasyondur yaflam›n› sürdüren
göçmen iflçilerin yaflam›n› çekilmez hale
getirdi¤i yetmiyormufl gibi flimdide anti-
terör yasalar›yla terörü  gerçek anla-
m›yla estirmeye devam ediyor. Öyleki
bafl›n› T.C devletinin çekti¤i ülkelerden
gelen kirli savafl madurlar›na önce ya-
salar› çerçevesinde oturma müsadesi
verip, mülteci statüsünü kabul edip da-
ha sonrada bu mültecilerin siyasal kim-
liklerini bahane göstererek, sizler terör
örgütü mensuplar›s›n›z diyerek binlerce
savafl ma¤duru mültecileri faflist T.C
devletine teslim etmeye haz›rlan›yor. 

Pek tabiki y›llarca TC devletine silah
satarak binlerce insan›n katliamdan ge-
çirilmesine suç ortakl›¤› eden emperya-
list unsurlardan fazla birfley bekliyecek
de¤iliz, ancak çok boyutlu gelen sald›r›-

lara karfl› antifaflist yerli halklar›yla bü-
tünleflmek ve bu sald›r›lara gö¤üs ger-
mek zorunday›z. Son yasalar›n kapsam›
sadece mülteci durumdaki insanlarla s›-
n›rl› de¤il, öyleki ç›kan yeni yasalar ge-
re¤i özellikle havaalanlar›nda çal›flan
binlerce insan›n iflini kaybetmesine da-
yan›yor, yine bu son yasalar çerçevesin-
de bütün havaalan› çal›flanlar›n›n pasa-
port ve ikamet adresinin kopyas› istene-
rek son 10 y›l›n araflt›rmas› yap›l›yor. Bu
süre içinde herhangi bir iflçinin polislik
bir davas› olmas› durumda örne¤in;
uyuflturucu, kavga, siyasi eylem… gibi.

O zaman o iflçinin havaalan› girifl
kart› otomatikmen elinden al›n›yor. Bu
durumdada zaten iflçileri iflten atmak
için firsat arayan iflverenlerde kaç sene-
lik iflçi oldu¤una bakmazs›z›n tazm›nat-
s›z olarak söz konusu olan iflçiyi kolay-
l›kla iflten atabiliyor. 

Bu yasalar çerçevesinde gençli¤inde
bir suç iflleyen ama günümüzde düzenli
bir ifli ve hayat› olan bir insan›n tekrar-
dan suç ortam›na geri atmak anlam›na
geliyor. Yeni yasalar bununlada yetin-
meyip ö¤renci harçlar›ndan tutunda
anaokuluna ayr›lan fonlar›n kald›r›lma-
s›n› yani anaokullar›n›n özellefltirilmesi-
ne kadar dayan›yor. Bütün bu geliflmele-
ri sadece izleyen Alman sar› sendikalar›-
da herhangi bir tutum ve tav›r almaya
pek niyetli görünmüyorlar. Ancak tarih-
sel kültürlerinden kaynaklanan ihtilalci
Fransa emekçilerinin bafllatm›fl oldu¤u
mücadele bütün Avrupa'ya yay›lmad›¤›
sürece pek uzun vadeli olmayaca¤›n›
tahmin etmiyoruz. Frans›z halk›n›n bafl-
latm›fl oldu¤u mücadeleyi ilerici ve dev-
rimci örgüt, kitle ve derneklerin bulun-
du¤u her alanda Avrupa'n›n yerli halk-
larla ortak mücadele etmeli ve sald›r›la-
r›n bir insanl›k suçu oldu¤u genifl kitle-
lere kavratmal›d›r.

Bu durumda bizler ADGH üye, taraf-
tar, sempatizan›nada büyük görevler
düflmektedir. Bulundu¤umuz her alanda
iflte, okulda, mahallede antifaflist çal›fl-
malar içinde bulunan Avrupa'n›n yerl›
halk›yla bütünleflerek mücadeledeki ye-
rimizi almal›y›z. 

Mavi

k›z›l hayalet dolaflmakda yine! kendi küllerinden
yekinen ve kendi tarihine neflter vurmak isteyen bir
sanc› bu! Yenilgilerden ve geriye dönüfllerin ölü topra-
¤›n› sarsarak ve çatlatarak bu mutlak san›lan ve buy-
rulan kaderin zeminini, rengini ve slogan›n› ar›yan k›z›l
bir nehir gibi t›pk›. Mutlaka o engin halk deryas›n›n da-
marlar›na dolup yaflama ve dünyaya can ,ruh ve direnç
tafl›yan  umut yüklü bir baflkald›r› provas› ve eyfel ku-
lesinin bafl›n› döndüren milyonlar›n ar› kovan› u¤ultu-
sundan gelecek için düfller kurman›n ve ordaki binler-
ce genç yüre¤in taze gülüflüne iflleyen hayk›r›fllar›n k›-
yamet güzelli¤inden sonra, k›z›l hayaletin flirin solu¤u-
nu hissetmemek ne mümkün! küresel karfl› devrimci
ittifak›n a¤z› salyal› düflleri art›k eskisi gibi toplumsal
yaflama nüfus edememekde. Öyle basit ninnilerin sar-
hofl eden tezahürati eflli¤inde at›lan kaz›klar›n hedefi-
ni flafl›r›p sahibine sürpriz yapmas›na tan›k olunmak-
da. Bu tarihsel ay›b›n kaz›k ucunda billurlaflan onuru
genifl halk y›¤›nlar›n›n bu kanl› ve kirli kaz›klar› daha-
da keskin bir h›nçla karfl›tlar›n›n uygun yerlerine göm-
mesini flart koflmakda. Fransa'da yaflanan, sokaklar›
ayd›nlatan binlerce görüntü ve isyan provas› bunu em-
rediyor asl›nda; üniversitelerin kap›lar›na, pencere
diplerine y›¤›lan barikatlar 68'e gönderme yapan bir
k›skançl›¤› davet eyliyor. Marks, Lenin; Engels, Stalin ve
Mao'nun resimlerinin ifllendi¤i bir pankarta tepki gös-
teren kimi devrim düflman› Troskist ve düzen flarlatan›
sözde solcuya ba¤›ran o üç Frans›z›n dedi¤i gibi "bu-
gün en az üç Stalin üçde Mao gerek dünyaya". Mesele
fazlas›yla aç›k de¤il mi! ‹flte hareketin artan e¤ilimi ve
kesintisiz gücünden emzirilmifl bir orkestra bab›nda
olay ve olgulara yön vermenin tart›flmas›z komutu de-
¤ilmi bunlar. ‹flte fark›na varamad›¤›m›z, kimi zaman
gözümüze batan bu gerçekli¤e yabanc›laflan görüngü
potansiyelimizin eksi bir itirazla utand›¤› bu yak›c› ve-
rileri pamuk iflçisi k›zlar›n al›nterindeki parlakl›kda bi-
lince ç›karma zaman› de¤il mi. Demokratik gençlik ha-
reketinin düflünen zihni ve devinen pratik gücü kendini
bu menzilde kar›p, sulamas› ne kadarda elzem!

Avrupal› emperyalistler o eski günlerine nostaljik
efkarlar çekmekde art›k. Refah ve demokrasi cenneti
s›rt›ndaki bu kalvuru daha fazla tafl›yamamakda. Sos-
yal devlet anlay›fl› h›zla terk edilirken yaflama derinden
sirayet eyleyen bu modeli bir ç›rp›da atmak belki Al-
manya ve ‹talya gibi ükelerde toplumsal bir dirençle
yeterince yan›tlanmadan denemekde ama Fransa'da
yaklafl›k bir y›ld›r belirli bir dinami¤in insiyatifine biat
eden milyonlar›n tereddütsüz itiraz›na tak›ld›. Bu du-
rum bütünlüklü bir Avrupa'n›n en güçlü çarklar›ndan
birinin devre d›fl› kal›p mekanizmay›  ifllemez hale ge-
tirmesine neden oldu. Bu tamda Avrupal› emperyalist-
lerin gözden kaç›rd›¤› bir gerçeklikken içden içe yafla-
d›klar› siyasal krizin üstesinden gelmek ad›na baflvur-
duklar› faflist yasalar›n dahada pervas›zca restore
edilmesinden baflka bir anlam tafl›maz elbetde. Onlar
s›n›f dokular›na uygun bir küstahl›k ve alçakl›kla pifl-

kince s›r›tmaya devam ederler. Fransa'daki kadar et-
kili olmasada Yunanistan'dada benzer bir itiraz›n bafl-
ka nedenlerle sokakda haz›r bekliyor oluflu ve bu duru-
mun di¤er Avrupa Birli¤i ülkelerine yafl›yan politik so-
nuçlar› itibariyle bu yafll› co¤rafyan›n yeni ve diri bir
dalgan›n süprizlerine aç›k oldu¤unu ayan beyan ortaya
koymakda.

Büyük ve güçlü Avrupa düflünün esasda pastadan
önemli pay› afl›racak Fransa ve Almanya gibi devlerin
hesaplar›n› titreten bir toplumsal ç›¤l›kla aks›yor olu-
flu, salt geçici krizlerin do¤al bedeli olmad›¤› aflikar.
Amerikan'›n dünyan›n zenginliklerini kendi cendere-
sinde eritme u¤rafl›n› en azg›n ve yayg›n seferlerle uy-
guluyor oluflu ve BOP(büyük Ortado¤u projesi) projesi-
ne ortak eyledi¤i ‹ngiltere ve ‹srail gibi ba¤›ml› güçle-
riyle uygun ad›m süreci tamamlamak ister iken, yafll›
co¤rafya Avrupa'da ekonomik, siyasal ve askeri hedef-
lerini yeni manevralarla büyütmek istemekde.

Almanya ve Fransan'›n bafl›n› çekti¤i yeni NATO
projesi ve yeni kat›lan eski do¤u bloku ülkelerinin taze
iflgücü ve zenginliklerini uygun ve en karl› yöntemlerle
emmek amac›yla y›llard›r sosyalizm karfl›t› bir uygula-
ma olarak istemeden olsa benimsenen sosyal devlet
olgusu, Sovyetler'deki geriye dönüfller nedeniyle, mo-
das› geçmifl ve toplumun alternif kutuba yaslanma ge-
rekçesinin ortadan kalkt›¤› tezine dayan›larak peyder-
pey geri çekilmekde. Almanya'da çok sinsi ve inceden
topluma dayat›lan bu süreç Fransa'da faka bastI. Fran-
san›n ba¤›ms›z muhalefet gücü eskiden beri di¤er Av-
rupa ülkelerinden her zaman için bir farkl›l›k tafl›rd›.
Özellikle son bir y›ld›r önlenemeyen bir sistem d›fl› iti-
raz dalgas› her f›rsatda iktidar›n yakas›na yap›flmak-
da. Gerek Avrupa anayasas›na hay›r vetosu koyarken
gereksede banliyolarda flahlanan  insiyatifsiz y›¤›nla-
r›n ›s›tt›¤i politik ortamdan sonra yeni isdihdam yasa-
s›yla Fransiz ço¤unlu¤un candamar›n› tahrik eden bu
geliflmeye beklenenden de güçlü, yayg›n ve etkili bir
protestonun gelismefli, emperyalist güçlerin de¤iflen
dünyay› öyle Fukuyamalar›n ayaklar› havada teorileriy-
le aç›klayamayaca¤›n› orta yere sermekde emperyalist
hegomonyan›n dünyan›n dört bir yan›nda estirdi¤i flu-
ursuz talan ve barbarl›k s›n›rs›z bir ifltahla devam ey-
lemekde. Eflyan›n do¤as› çeliskinin di¤er yan›na iliflkin
gerçekliliklerle doludur elbet. Bu durdurulmaz ve inka-
ra gelmez varolufl kendini yaflam›n en ihtiyaç duyulan
noktas›nda çatlat›r ve gün yüzüne merhaba der. Fran-
sa'da olan budur. Avrupa bu minvalde güzelliklere su-
sam›flken, emperyalist gerzekli¤in k›flk›rtt›¤›  bu köklü
ve tarihsel damar›n ba¤r›ndan korkunç bir proleter
ak›n flahlan›r elbet. Buna inan›yoruz. Çünkü yeryüzü
fazlas›yla bask›, zulüm ve sömürü dalgas›yla tarumar
edilmekde.

Kanayan yaralardan yekinecek bir yeni yaflam du-
rumu Nepalde görüldü¤ü üzre hayal degil. Anti emper-
yalist ve anti faflist güzergah›n› bu biliçle bileyen de-
mokratik gençlik hareketi Fransa kolu, tamda Frans›z

gençli¤inin bura iflçi s›n›f›yla kolkala yürüdü¤ü bir dö-
nemeçde özgüllükleriyle birlikde bu sürecin bir halka-
s› olmakla mükellef oldu¤unu bilince ç›karmakda.

Gençli¤in gerek Fransa’daki geliflmeler gerekse di-
¤er ülkelerdeki olas› geliflmelere paralel bir durufl ge-
lifltirece¤ine inan›yoruz. Fakat buna politik önderlik
noktas›nda daha diri ve güçlü bir iradi müdahele gücü-
nü yaratmak için her zamankinden öngörülü ve pro¤-
raml› bir seyir, izliyecek eylemliklerin do¤ru propagan-
da ve ajitaston yöntemleriyle devreye sokulmas› elzem-
dir. Bugun Avrupa’n›n her kar›fl topra¤›na Frans›z geç-
li¤inin coflku ve kararl›l›¤›n› bulaflt›rmak mümkün.
Dünyay› fazlas›yla ilgilendiren bu toplumsal yekiniflle-
rin ç›¤ gibi büyümesi ve düfllerimizin motor gücüne dö-
nüflmesi imkans›z de¤il. Yaflananlar ve sokakdan ald›-
¤›m›z politik elektiri¤in dili böyle konuflmakda. Öyleyse
baflka bir dünyan›n mlm’nin yak›c› ›fl›¤› alt›nda müm-
kün oldu¤unu görmek ve göstermek için güne ve ödev-
lere sar›lmakdan baflka çaremiz yok de¤ilmi! Ezilen
halklar›n umudu ve kurtulufl düflü s›n›fsal ve ulusal
devrimci isyanlar›n kahreden ›srar›nda büyümekde;
Fransa'dan, Yunanistan’a artan devrimci dost e¤ilim
büyük kas›rgalara ortak olacakt›r. Demokratik gençlik
hareketi Fransa kolu, tamda bu ruhla sahip oldu¤u ta-
rihsel mirasin bilincini Fransa gençli¤inin dost hayk›r›-
fl›yla buluflturmak istemekde. Daha fazla cüret daha
fazla ›srar gelece¤in muzaffer flark›lar›n› dilimize dola-
y›p bizi ödüllendirecektir. Yaflamdaki do¤ru komutla-
r›n emrinde dünyay› de¤ifltirme ülküsüne sar›lmakla
kazanaca¤›z. Ezilen halklar kazanacak.

DEMOKRAT‹K GENÇL‹K HAREKET‹ FRANSA KOM‹TES‹

GENELGE
Türkiye ve Kuzey Kürdistan devrim mücadelesinin öncü proleterya par-
tisinin kurucusu ve bafl komutan› Kominist Önder ‹brahim Kaypakkaya
yafl›yor, savafl›yor, yol gösteriyor! 

Yoldafllar!
Kaypakkaya yoldafl›n programatik hale getirdi¤i görüflleri Türkiye ve Kuzey Kürdistan de-

vrim mücadelesinde birer kilometre tafl›d›r. Kaypakkaya yoldafl›n ayd›nl›k revisyonizmine
bayrak açmas› ve faflist Kemalist diktatörlük konusundaki tespitleri ve bu faflist diktatörlü¤e
karfl› savunmufl ve bafllatm›fl oldu¤u mücadele tarz› ölümsüzlü¤ünün 33. y›ldönümünde Nepal,
Hindistan ve ülkemizde yaflayan milyonlarca ezilenin kurtulufl umudu olmaya devam ediyor. 

Antiemperyalist, antikapitalist, antifaflist gençler!
Önder Kaypakkaya yoldafl›n ölümsüzlü¤ünün 33. y›ldönümünde yap›lacak olan 18 May›s

etkinliklerinde, 18 May›s komitelerinin bulundu¤u her alanda kendini sun, görev al. 
Çünkü: Emperyalizmin global sald›r›lar›n›n ayyuka ç›kt›¤› günümüzde Kaypakkaya silah›na

sar›lmak her insan›m diyen, ilerici ve demokrat kesimin en do¤al hakk›d›r. Bu hakk›n› kullan. 

Kominist Önder Kaypakkaya Ölümsüzdür!!!
Yaflas›n 18 May›s direnifl Manifestosu!!!
Kahrolsun komprador burjuvazi ve her türden Gericilik!!!

AVRUPA DEMOKRAT‹K GENÇL‹K HAREKET‹

Avrupa Demokratik Gençlik Hare-
keti (ADGH) ‹sviçre Komitesi tarafin-
dan düzenlenen, bahara ça¤r› gençlik
kamp› ‹sviçre’nin Alp da¤lar›nda 21. -
23. Nisan tarihlerinde 60’a yak›n gen-
cin kat›l›m›yla coflkuyla sonuflland›

Kamp›m›z de¤iflik kentlerden gelen
gençlerin toplanmas›yla birlikte kamp
komitesinin üç günlük kamp progra-
m›n›n aç›klanmas›yla fiili olarak baflla-
d›. Aç›l›fl konuflmas›ndan önce Devrim-
ci Demokrasi Diyarbak›r muhabiri ‹L-
YAS AKTAfi flahs›nda tüm devrim flehit-
leri için bir dakikal›k sayg› duruflu ya-
p›ld›. Sayg› duruflunun ard›ndan ‹sviç-
re ADGH Komitesinden bir arkadafl
dünyada ve ‹sviçre’de geliflen geliflme-
lere ve kamp›n amac›yla iliflkin bir
aç›klama yaparak bireycili¤in, tasfiye-
cili¤in ve kendilincili¤in dayat›ld›¤› gü-
nümüz koflullar›nda, ADGH’nin önemi-
ne de¤inerek kat›l›mc›lar› anti emper-
yalist bir ruhla selamlad›.

Kamp süreci içerisinde üç ayr› se-
miner verildi. ‹lk seminer kampa da-
vetli olarak kat›lan ‹sviçre Sozial De-
mokrat Parti’nin Gençlik Kollar› Baflka-
n›n vermifl oldu¤u seminerdi. Konufl-
mas›nda ‹sviçre’de son siyasal gelifl-
melere de¤inen ‹sviçreli dostumuz bu
geliflmelerin burdaki göçmenler ve
özelikle göçmen gençlerin üzerindeki
etiklerine de¤inerek, bu geliflmelere

karfl› daha örgütlü bir flekilde birlikte
mücadele etmeye çag›r›ld›.

‹kinci seminer ise ADGH’yi tan›tan
seminerdi. ‹sviçre ADGH Komitesi’nden
bir arkadafl ADGH’nin tarihi ve amaçla-
r›yla ilgili bir konuflma yaparak em-
peryalist sald›rganl›¤›n hat safhaya
ç›kt›¤› bir dönemde bu sald›rganl›¤a
karfl› günümüzde ADGH’nin anti em-
peryalist mücadelede gençli¤in önemli
bir mevzisi oldu¤unu söyledi. Gençli¤in
anti emperyalist mücadeledeki rolünü
son Fransa’daki geliflmelerle bir kez
daha ne kadar önemli oldu¤unu gös-
terdi¤ini söyleyen arkadafl gençleri
ADGH saflar›nda birleflmeye ve müca-
dele etmeye ça¤›rd›. 

„Emperyalist koflullar içinde genç-
li¤in durumu“ bafll›kl› son seminer ise

ilkel komunal toplumdan kapitalist
topluma kadar, geliflmelerin anlat›ld›-
¤› ve günümüzde emperyalist dünya
düzeninin insanl›k üzerindeki taribat-
lar›na dikkat çeken seminerci bu ko-
nuda gençli¤in ve özelikle ADGH’nin du-
ruflunun bu tahribatlar karfl›s›nda ol-
dukça önemli oldu¤unu, aksi taktirde
insanl›¤› daha büyük ac›lar›n bekledi-
¤ini belirtti. Bunlar›n d›fl›nda çeflitli
sportif etkinliklerin, gezilerin ve kültü-
rel faaliyetlerin  yap›ld›¤› kamp süre-
cinde yeni yeni tan›flan gençlerin bir
biriyle çabuk kaynaflmas› sevindiriciy-
di. 

Kamp›n son gününde hep birlikte
kamp de¤erlendirmesi yapan gençler,
yaflanan eksiklere ra¤men kamp süre-
cinin oldukça olumlu bulduklar›n› be-
lirttiler. Kamp Komitesinden bir arka-
dafl ise böylesi bir kamp›n uzun süre-
den sonra ilk kamp oldu¤unu belirte-
rek bu elefltirileri dikkate alacaklar›n›
ve bunlar› önümüzdeki dönem faaliyet-
lerinde giderme¤e çal›flacaklar›n› söy-
ledi. Üç günlük k›sa bir sürede kollek-
tif bir yaflam›n insan üzerindeki etkile-
rini gençlerin bir  biriyleriyle vedala-
fl›rken gösterdi. Gençler hep birlikte
bir dahaki etkinliklerde buluflma sözü
vererek kamp›m›z coflkulu ve baflar›l›
bir flekilde sonuçland›r›ld›.

Birlik Mücadele Zafer 
Yaflas›n ADGH

ADGH ‹sviçre Komitesi

Emperyalist sald›rganl›¤a ve sosyal
y›k›ma karfl› 1 May›s alanlar›na

k›z›l hayalet dolaflmakda yine! Avrupa’da Hitler 
hayaleti dolafl›yor

‹sviçre ADGH Bahara Ça¤r› Gençlik
Kamp› baflar›yla sonuçland›
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