
Dünyaca ünlü mobil telefon
flirketi Nokia, 15 ocakta yapt›¤›
yaz›l› aç›klamas›nda Almanya’n›n
Bochum kentinde bulunan Fabrika-

s›n› Romanya´ya yada Bulgaristan’a
tafl›yaca¤›n› duyurdu. Aç›klamaya
göre Mart ay›ndan itibaren 2300
fabrika çal›flan› iflten ç›kar›lacak.

Almanya’da Afla¤› Saksonya ve
Hessen eyaletlerinde Ocak ay›
sonunda yap›lan eyalet seçimlerinin
en medyatik tart›flmas› göçmen
gençli¤i kaps›yor. Bu tart›flman›n
bafl mimar› Hessen Eyalet
baflbakan› Roland Koch. Koch’a

göre ‘Multi-Kulti politikas›’ iflas
etmifl, kriminal suçlara kar›flm›fl suç
dosyas› kabar›k ‘yabanc›’ gençler
sorgusuz sualsiz s›n›r d›fl› edilmeli
ve Burka (tamamen yüzü örtük bir
flekilde örtünmek) yasaklanmal›. 
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ALMAN DEVLET‹N‹N YERL‹ VE GÖÇMEN ‹LER‹C‹LERE
YÖNEL‹K SALDIRILARINA KARfiI MÜCADELEY‹ BÜYÜTEL‹M!

devam› sayfa 4´te

Almanya’da Göçmen Gençlik Seçim Malzemesi DurumundaBochum Nokia ‹flçileri Fabrikalar›n›n Kapat›lmas›na
Karfl› Mücadeleyi Büyütüyorlar

devam› sayfa 4´te

Alman devletinin yerli ve
göçmen; devrimci ilericilerine
yönelik sald›r›lar› yo¤unlaflarak
devam etmektedir. Anayasan›n
129a ve 129b maddesi, yani
“terör örgütü” kapsam›nda
sürdürülen bu sald›r›lar özellikle
G8’ler zirvesi karfl›t› haz›rl›klar
döneminde yo¤unlaflarak günü-
müze kadar gelmesi bir tesadüf
de¤ildir. Dünya çap›nda iflçi ve
emekçilere yönelik yeni sald›r›
paketlerinin tart›fl›l›p yürürlü¤e
giren bir zirve olan G8’ler
zirvesine karfl› Almanya’da ilk
defa bu kadar yo¤un karfl›
hareket örgütlenmeye çal›fl›l-
m›flt›. Bunu gören Alman
devleti bu haz›rl›klar› engel-
lemek için sald›r›lar›n› yo¤un-
laflt›rd›. 

devam› sayfa 3´de

        



Filistin halk›n›n devrimci önderlerinden
Dr. Ahmad Maslamani'yi kaybetmenin derin
ac›s› içinde ailesine, Filistin Halk Kurtulufl
Cephesi'ndeki yoldafllar›na, Sa¤l›k Çal›flmas›
Birli¤i ve Ayr›mc›l›k Duvar› Karfl›t›
Kampanya'daki meslektafllar›na, tüm
dostlar›na ve Filistin halk›na baflsa¤l›¤›
diliyoruz.

Halklar›n Uluslararas› Mücadele Ligi,
Uluslararas› Koordinasyon Komitesi üyesi
olan Maslamani'yi Filistin halk›n›n bir
kahraman›, örnek bir özgürlük savaflç›s› ve
uluslararas› devrimci dayan›flman›n önemli
bir temsilcisi olarak selaml›yoruz. O, iflgale
karfl› mücadelede güçlü bir ulusal lider
olarak ac›lar›yla ve mutluluklar›yla birlikte
halk›yla çok s›k› bir flekilde yafl›yor ve
çal›fl›yordu. Kendisi 1985'te kurulan Sa¤l›k
Çal›flmas› Birli¤i'nin kurucu üyesi ve 1992
y›l›ndan itibaren de yöneticisiydi. 2004'te ise
Ayr›mc›l›k Duvar› Karfl›t› Kampanya'n›n
yürütme komitesi üyesi oldu. Dr. Ahmad
Maslamani ayn› zamanda Filistin Halk
Kurtulufl Cephesi Merkez Komite üyesiydi.

Kendisinin Partizan olarak kurucu
üyelerinden biri oldu¤umuz ILPS'nin 2004
y›l›nda gerçeklefltirilen ‹kinci Uluslararas›
Kongresine kat›l›m›ndan ve Uluslararas›
Koordinasyon Komitesi üyesi olmas›ndan
büyük gurur duyuyoruz. O, ILPS'ye kat›larak
ve Filistin halk›n›n mücadelesiyle ba¤
kurarak bizlere büyük onur vermifltir. 2005
y›l›nda Siyonist ‹srail devleti taraf›ndan 2005

y›l›nda gözalt›na al›nan Maslamani 2006
y›l›na kadar Ashkelon Hapishanesinde hapis
kald›. Bu süre içerisinde ILPS,
Maslamani'nin serbest b›rak›lmas› için
gerçeklefltirilen uluslararas› kampanyada
aktif olarak yer alm›flt›. Di¤er yandan daha
öncekilerle birlikte dört kez tutukland›ktan
sonra her seferinde ç›kar ç›kmaz halk›n›n
mücadelesine yeniden kat›lmas›na ve
sebatkâr bir flekilde halk›n›n yan›nda yer
almas›na her zaman hayranl›k duyduk.

Yoldafl Maslamani'ye tüm hayat›
boyunca Filistin halk›n›n ulusal kurtulufl
mücadelesinin bir militan› olarak sayg›
duymaktay›z. O, ‹kinci ‹ntifada s›ras›nda
Filistinli kitle hareketinin önemli bir
dayana¤›yd› ve Filistin topraklar› ve
mültecilerinin geri dönmesi için savaflt›.
Kudüs'teki halk›n›n haklar› için ve do¤du¤u
bu kutsal kentin Filistin'in baflkenti olmas›
için mücadele yürüttü. Kendilerini d›fllayan
Filistin Yönetiminin idaresine karfl› Filistin
halk›n›n yan›nda yer ald›.

Yaflam›n›n son aylar›nda da yine aktif
olarak mücadele içindeydi. Kas›m ay› içinde
gerçeklefltirilen Annapolis Konferans›na
karfl› Filistin halk›n›n haklar› için halk
gösterilerinin içinde yine önderlik yapt›.
Yine Aral›k ay›nda Madrid Adil Bir Bar›fl
Forumu'nun savunulmas›nda büyük bir rol
oynad› ve ‹spanyol hükümetinin forumu
sabote etmesini ve Forumun, Filistin'deki
durumu “normallefltirme”ye ve iflgale boyun
e¤meye çevirmesini engellemek için aktif
olarak mücadele etti.  Konferans alan›n›n
d›fl›nda kat›l›mc›lar›n gösterilerinden ve
direniflinden büyük memnunluk duydu.

Yoldafl Ahmad Maslamani'nin ölümü
hepimiz için büyük bir kay›pt›r. Ancak onun
Filistin ve tüm dünya halklar› için anlaml› ve
verimli bir yaflam geçirmifl olmas› bizleri
teselli etmektedir. O, giderken bizlere
mücadele dolu bir yaflam örne¤i, mücadeleye
katk›lar›n› ve tertemiz bir miras b›rakt›. Onu
hep devrimci bir model ve Filistin halk›n›n
önemli sembollerinden biri olarak anaca¤›z.
Ve yüre¤imizde ve bilincimizde yaflatmaya
devam edece¤iz.

Yaflas›n Filistin halk›n›n onurlu
mücadelesi!

Yaflas›n enternasyonal dayan›flma!
PART‹ZAN
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Filistin Halk Kurtulufl Cephesi (FHKC)
büyük kurucu Arap lideri George Habbafl´›n
yas›n› tutar. FHKC Merkez Komitesi, kuru-
cu liderinin ve yürüyüfl önderinin ölümü ile
tuttu¤u yas›, Filistin halk›na, Arap halk›na ve
dünyan›n tüm özgür insanlar›na
ilan eder.

Dr. George Habbafl, -El
Hakim- Arap ulusal
hareketinin kurucusu ve
FHKC´nin önderiydi.
Kurucu önderin flehit
olmas›yla Filistin halk›
ve Arap ulusu,
Filistinlilerin ve Arap
ulusunun düflmanlar›na
karfl› savafl›n››srarla
kumanda eden, on y›llard›r
süregiden bask›, iflgal, hegemonya
ve haks›zl›¤a bükülmeden karfl› koyan bir
ikonunu ve direnifl sembolünü yitirdi. 

Bu büyük Fakat, düflünceleri, ilkeleri ve
görüflleri, kendisi nas›l ilkelerine ve

düflüncelerine cesaretle ve samimiyetle
ba¤l›ysa, öyle, ›srarla kald›r›lacak, emperya-
lizme ve bozguncu güçlere karfl› rehber ola-
cakt›r. 

El Hakim, Filistin´in kurtulufluna, nehir-
den denize kadar bütün Filistin'in

özgürlü¤üne her durumda ve her
türlü flartta ba¤l› kald›. Filistin

en büyük, en yüce komutan-
lar›ndan kaybetti. 

fiaolsun El Hakim´e ! 
Halk›m›za, büyük önde-

rimize ve sembolümüze söz
veriyoruz ki, halk›m›z›n ces-

areti onun ›fl›¤ve metodlar›n›n
rehberli¤inde yürüyüflümüsür-

dürecek, Filistin ulusal topra-
klar›nda özgür insanlar olarak

yaflayana mücadele edece¤iz.

Filistin Halk Kurtulufl Cephesi Merkez
Komite

26 Ocak 2008

FHKC Ulusal ve Enternasyonel Kurucusunun Yas›n› Tutar
FHKC'nin Kurucu Lideri Dr. George Habbafl'›n Ölümü Üzerine Ac›klamas›

2007 yılı dünya halkları açısından oldukça zorlu bir yıl oldu. Emperyalist
sistem dünya üzerindeki gerici egemenliğini ve saldırganlığını insanlığın
tümünü fütursuzca tehdit ederek devam ettiriyor. 

Buna rağmen emekçilerin ve halkların aleyhine olan bu göreceli duru-
mun mutlaka değişeceğine olan inançlarını yitirmeyenler, 21. asırda
öngörülen yeni kurtuluş mücadelelerini büyük bir özenle büyüteceklerdir.

Emperyalist-kapitalizmin genel sömürü ve küresel neo-liberal poli-
tikaları, tüm dünyada insanlığın ve ezilen sınıfların bütün yaşantısı üzerin-
de büyük yıkımlar ve tahribatlar yaratmaktadır. Emperyalizm, karakteri
gereği eşitsizlikleri, yoksulluğu, işsizliği ve gelir dağılımındaki adaletsizliği
hızla derinleştirmektedir. Aynı zamanda, ekolojik dengeyi yok etmekte, hal-
kları karşı karşıya getirmekte,  burjuva milliyetçiliğini ve militarizmini içte ve
dışta boyutlandırmaktadır. Tüm Dünyada bunların faturası da emekçi hal-
klara çıkarılmaktadır.

Yaşadığımız Avrupa coğrafyasında; demokrasi avaresi kesilenlerin,
kendi kârlarına kâr katma politikaları sonucu kitlesel işsizliği
boyutlandırarak toplumun büyük çoğunluğunun yoksullaşmasına
yolaçmışlardır. 

Son yıllarda, sosyal-siyasal haklarımızın nasıl tırpanlandığına, başta
göçmen örgütlenmeler ve ATİF olmak üzere; ezilenlerin ilerici-devrimci-
demokratik  kurumlarına “terörizmle mücadele” bahanesinin arkasına
sığınarak devlet terörüyle saldırılmasına, egemenlerin bu kurumları nasıl
kapatma girişimlerinde bulunduklarına 2007’de de hep birlikte tanık olduk.

Uzaktan kumandalı komprador patronların ve feodal beylerin devle-
ti faşist TC,  emperyalist efendilerinin çıkarları için ezilen halkımız ve maz-
lum kürt ulusu üzerindeki terörünü azgınca sürdürmeye, imha ve inkar
eksenli linc kültürü boyutlandırmaya devam etti 2007’de... 

Ve yine T.C. Devleti, 16 Aralık’tan beri Kürt ulusuna yönelik siste-
matik ulusal baskıyı, azgın şövenizm dalgasını ve histerik saldırganlığını
doruk noktasına taşıyarak sınırötesi operasyonlar ve yoğun bom-
bardımanlar gerçekleştirmektedir. Sivil Kürt köylü ve emekçilerinin tepesi-
ne inha ve inkar bombaları yağdırılırken bir kez daha savaş ve insanlık suçu
işlendi dünyanın gözü önünde. 

Avrupa ve Dünyada küresel çapta devreye sokulan sosyal yıkım
paketleri, giderek sosyal kangrene dönüşen toplumsal yaralar açmaktadır.
İşsizlik, eğitimsizlik, yaşlılıkta güvencesizlik, yoksulluk, fuhuş, kriminalite
çığ gibi büyümektedir. 

Kadına yönelik devletsel, toplumsal ve bireysel şiddet bütün dünya-
da alarm sirenlerini çaldırır durumdadır. Ezilenin ezileni emekçi kadınlar
üzerindeki sınıfsal, ulusal ve cinsel baskı sarmalı boyutlanırken, eğitim
hakkı elinden alınan ezilen halkın gençliğinin beyinleri uyuşturularak yoz
kültür sarmalı içinde eritilmeye çalışılmakta, giderek daha çok kriminalite
olaylara ortam yaratarak ezilen halkın geleceği karartılmaktadır.

Tüm dezavantajlara rağmen; emperyalist sistemin vahşi saldırıları
karşısında; ezilen dünya halkları ve emekçileri; sosyal ve ulusal kurtuluş
mücadelelerini yeniden ilmik ilmik örmeye, kan-can pahasına da olsa, kendi
tarihlerini her şeye inat satır satır yazmaya devam ediyorlar.

Nepal’de halkın devrim ateşi, gerçek demokrasi mücadelesini
büyütürken, Filistin’de, Irak’ta, Afganistan’da halkın yükselen özgürlük
direnişi emperyalistlerin suratında patlayan şamar olmaktadır. Türkiye’de
zindanlardan, meydanlardan, fabrikalardan, üniversitelerden, dağlardan ve
kırlardan yükselen- kabaran öfkeler yüreğimizi ısıtmaktadır...
“Demokrasinin beşiği” denilen Avrupa ülkelerinde sosyal hak gasplarına
karşı yükselen işçi ve memur grevi dalgaları umudu yeniden büyütmektedir. 

Biz de aynı inatla körüklemeliyiz kavga ateşini...Bulunduğumuz
mekânlardaki kavgayı ilmik ilmik örerek; işçiler, göçmenler, ezilen halklar ve
emekçiler  için dünya çapındaki demokrasi mücadelesini ve uluslararası bir-
lik ve dayanışmayı yükseltmeliyiz...

2007 yılında elde edilen deney, tecrübe ve kazanılan mevzi-
lerle, ulusal ve sosyal kurtuluş kavgası 2008’de daha da büyütüle-
cektir. 

Demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde adımlarımızı daha fazla
sıklaştırarak deney ve tecrübeleri zenginleştirme, kazanılan mevzileri
büyütme umuduyla hareket etmeliyiz.

Tüm Saldırılara Karşı, Elde Edilen Deney ve Tecrübelerle

Mücadeleyi Büyütelim

BAfiYAZI

Filistin halk›n›n mücadelesinin önemli figürlerinden 
Dr. Ahmad Maslamani'yi kaybettik

                                                            



Alman devletinin yerli ve göçmen; devrimci
ilericilerine yönelik sald›r›lar› yo¤unlaflarak
devam etmektedir. Anayasan›n 129a ve 129b
maddesi, yani “terör örgütü” kapsam›nda
sürdürülen bu sald›r›lar özellikle G8’ler zirvesi
karfl›t› haz›rl›klar döneminde yo¤unlaflarak
günümüze kadar gelmesi bir tesadüf de¤ildir.
Dünya çap›nda iflçi ve emekçilere yönelik yeni
sald›r› paketlerinin tart›fl›l›p yürürlü¤e giren bir
zirve olan G8’ler zirvesine karfl› Almanya’da ilk
defa bu kadar yo¤un karfl› hareket örgütlenmeye
çal›fl›lm›flt›. Bunu gören Alman devleti bu
haz›rl›klar› engellemek iflçin sald›r›lar›n›
yo¤unlaflt›rd›. 

Bu sald›r›lar›n yasal zeminleri ilk etapta
haz›rlamak için, yeni yasal düzenlemelerle ifle
baflland›. Ve daha sonra Berlin’den bafllayarak
Almanya’n›n çeflitli flehirlerinde evlere bask›n
yap›larak Anti-Faflist hareketin çeflitli
aktivistleri tutukland›. Haz›rl›k dokümanlar›na
el konuldu ve aktivistler hakk›nda  129 a’dan
mahkeme aç›ld›. Gazetemizde okuyaca¤›n›z
haberde görüldü¤ü gibi, bu yarg›lama
anayasaya ayk›r› oldu¤undan dolay› dava düfltü. 

Daha sonra G8 zirvesi sürecinde de baflta
AT‹K-ILPS güçlerine yönelik olmak üzere,
zirve karfl›t› hareket yönelik yo¤un sald›rm›fl, bu
sald›r›da birçok gösterici yaralanm›fl ve
yüzlercesi tutuklanm›flt›. Ve halen bas›na
yans›d›¤› kadar›yla, göstericiler hakk›nda
soruflturmalar sürüyor. 

Tabi ki bu sald›r›larda göçmen örgütler daha
da yo¤un etkilenmektedir. Anadolu
Federasyonu, YEK-KOM yöneticilerine
yönelik bafllat›lan tutuklama furyas›, daha sonra
5 Aral›k’da Konfederasyonumuz AT‹K’e ba¤l›
faaliyet yürüten Almanya federasyonumuz
AT‹F’e yönelik sald›r›larda devam etti. Bu
sald›r›lara karfl› “Göçmenlere Ve ‹lerici Meflru
Kurumlara Yönelik Yarg›lama Ve Suçlamalar›
Engelleyelim” bafll›kl› bir bildiri yay›nlayarak
kamuoyunu duyarl› olmaya ça¤›rd›. 

Bildiride: “5 Aral›k 2007 tarihi sabah›n
erken saatlerinde efl zamanl› ani bask›nlar
tarz›ndaki kapsaml› bir operasyonla
Almanya’n›n üç eyaletinde 8 flehirde 13 yere
polis bask›n› düzenlenmifltir. Karlsrue’deki
Federal Baflsavc›l›k emriyle düzenlenen bu
operasyon esnas›nda AT‹F/AT‹K’e ba¤l› 2
dernek ve 10 flah›s evi olmak üzere toplam 13
noktaya tamamen haks›z ve yersiz bask›nlar
düzenlenmifl ve aramalar gerçeklefltirilmifltir. 

Arama gerekçelerinde bir çok flah›s
hakk›nda Türkiye Komunist Partisi Marksist-
Leninist’e ‘üyelik ve yöneticilik’ itham›yla
suçlamalar yap›lmaktad›r. Federal Hükümet’in
yarg› sistemi içindeki hukuksal politik kolu
olarak ifllev gören Federal Baflsavc›l›k
dairesinin emriyle bafllat›lan operasyonun
gerekçe belgelerinde dahi  bahsi geçen
komünist örgüt hakk›nda flöyle ilginç ifadelerde
geçmektedir: ‘TKP/ML Türkiye’de yasakt›r,
buna karfl›n ne bu örgüt nede yan kurulufllar›
Almanya’da yasak de¤ildir’. 

Bununla birlikte, burjuva bas›n ve medya
kurulufllar› sanki anlaflm›flcas›na Federal
Baflsavc›l›¤›n düzmece bilgileri do¤rultusunda
kamuoyu üzerinde ön yarg›lar› güçlendirmek

için tarafl› bir tutum almaktad›r.  Politik
görüfllerini yayan ve örgütlenme haklar›n›
kullanan  ilerici göçmenler ve onlar›n meflru
kurumlar›, burjuva medyadaki tarafl› haberlerde
‘terörist grup, sol ekstremist örgüt’ fleklindeki
ifadelendirmelerle olumsuz bir flekilde gözden
düflürülmek istenmektedir. Çok savunduklar›
kendi burjuva hukuklar›n› dahi çi¤neyerek,
‘hukuksal bir yarg› karar›’ dahi olmadan bunu
yapabilmektedirler.

Egemen medyan›n ve haber ajanslar›n›n bu
desenfermasyon giriflimi, hakim s›n›flar›n
ç›karlar› do¤rultusunda düflüncenin
ifadelendirilmesi özgürlü¤ü hakk›na yönelik
ciddi bir sald›r›d›r. Kendisini demokratik ilan
eden bu ülkede burjuva bas›n›n bu tutumu bafll›
bafl›na bu bir hak ihlalidir. Dünya çap›nda
sömürüye ve devlet bask›lar›na karfl› gelen
politik olarak sol görüfllü-ilerici  örgütler,
aktivistler ve göçmenler  sistemce ‘tehlikeli
odaklar’ olarak lanse edilmekte ve devletsel
takibata u¤ramaktad›rlar. 

Uluslararas› kapitalizmin flemsiyesi alt›nda
sürdürülen bu bask›lara temel haz›rlayan
Almanya Federal  Cumhuriyeti’ndeki de
sistematik bask› ve sömürü, bu flekilde rahatça
sürdürülebilmektedir. Bütün devlet güvenlik
kurumlar›n›n ‘sa¤ gözleri adeta kördür’  ve iflte
bu sayede faflist örgütler son y›llarda h›zla
yayg›nlaflan ›rkç› sald›rganl›klar›n› engelsiz
yapabilmektedirler. 

Bütün bu nedenlerden dolay›; demokratik
bütün ilerici örgütleri, partileri ve flahsiyetleri
bu antidemokratik geliflmelere ve yapt›r›mlara
karfl› aktif tav›r almaya ve Almanya’da
yayg›nlaflan devletsel bask›lara karfl› aktif bir
durufl sergilemeye ça¤›r›yoruz.” diyerek
kamuoyunu duyarl› olmaya ça¤›rd›. 

Uluslar aras› alanda ve Avrupa’da birçok
devrimci ilerici kitle örgütü yapt›klar› bas›n
aç›klamalar›yla ATIK ve AT‹F’e dayan›flmada
bulundular. Bunlar; Interventionistische Linke
(IL), CARC Party-Italy, CPG (m-l)-Greeces,
MLPU-Ukraine, CEBRASPO-Brazil,
ANNISU(R), CPN (M)- Nepal, ILPS-
Philippine Section-Philippines, ILPS European
Coordination, ‹lerici Flipinlilieri Savunma
Komitesi-Avrupa, Rote Hilfe, DEKÖP-A,
AG‹F... 

Bu sald›r›lar Alman devletinin genel
politikas›n›n devam›d›r. Bundan dolay› bu
sald›r›lara karfl› iflçi ve emekçilerin (yerli ve
göçmenler olarak) ortak mücadelesini
örgütlemek devrimci, ilerici kurumlar›n
merkezi görevi olmal›d›r. Özellikle son süreçte,
yo¤unlaflan Alman iflçi s›n›f›n›n grevleriyle, bu
sald›r›lara karfl› verilen mücadeleyi
birlefltirmeliyiz. 

Baflta Alman devleti olmak üzere, Avrupa
genelinde devrimci, ilerici kurumlar›n› “terör
örgütü” olarak görme ve bu kurumlara yönelik
sürdürülen bu sald›r›lara karfl› önümüzdeki
dönem ortak bir kampanyan› örgütlenmesi
çal›flmalar› yo¤unlaflarak sürmektedir. Bu
kampanya genel bu sald›r›lar› kapsayacak
flekilde yürütülecektir. Tüm demokrat ilericileri
bu kampanyaya kat›larak, destek sunmaya
ça¤›r›yoruz. 
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ALMAN DEVLET‹N‹N YERL‹ VE GÖÇMEN ‹LER‹C‹LERE YÖNEL‹K
SALDIRILARINA KARfiI MÜCADELEY‹ BÜYÜTEL‹M! Almanya’da son y›llarda

demokratik hak ve özgürlüklere
yönelik sald›r›lar artmakta, söz,
eylem ve örgütlenme özgürlü¤ü
k›s›tlanmaktad›r. Devrimci,
demokratik örgüt ve kurumlara,
çal›flanlar›na yönelik yüzlerce
polis eflli¤inde efl zamanl› arama,
tarama ev ve kurum bask›nlar›,
kitlesel gözalt›lar ve tutuklamalar
yap›lmaktad›r. 

Öncesinde YEK-KOM,
SUBWERS‹V, G8 Karfl›tlar›na,
Anti faflistlere, Anadolu
Federasyonu’na ba¤l› dernekleri,
çal›flanlar› ve yöneticilerine yön-
elik yap›lan sald›r›lar›n kapsam›
her geçen  gün geniflletilerek tüm
muhalif, demokratik kurumlar›
hedefler hale gelmifltir. En son 5
Aral›k 2007 tarihinde Köln,
Leverkusen, Duisburg, Frankfurt,
Offenbach, Giessen, Wetzlar,
Lübeck gibi kentlerde, aralar›nda
30 y›ll›k AT‹K ve AT‹F gibi
kurumlar›n üye ve çal›flanlar›n›n
da oldu¤u ev ve kurumlara
yönelik polis bask›nlar› olmufl,
insanlar gözalt›na al›nm›flt›r. 

Avrupa devletlerinde ortak-
laflt›r›lan devlet terörü yasalar›
gere¤i, Avrupa ülkelerinin bir

ço¤unda oldu¤u gibi, Almanya’da
da bu tür sald›r›lar s›radan
olmaktan ç›km›fl, günübirlik
yaflam›n parças› haline gelmifltir.
Bu türden sald›r›larla, bask›nlarla,
gözalt›larla toplum üzerinde
korku egemen k›l›nmak
istenmektedir. Bunlar sindirme
sald›r›lar›d›r. Söz, eylem ve
örgütlenme özgürlü¤ü; eflit sosyal
ve siyasal haklar için mücadele
eden güçlere gözda¤› verme
sald›r›lar›d›r. Bu tür sald›r›lar
topluma kan›ksat›lmaya
çal›fl›lmaktad›r.

Bu sald›r› demokratik hak ve
özgürlüklere yönelik bir
sald›r›d›r. Bu sald›r›, AT‹K, AT‹F
baflta olmak üzere, tüm devrimci,
demokratik kurumlara yönelik bir
sald›r›d›r. ‹flçi s›n›f›n›n, emekçi
y›¤›nlar›n, göçmenlerin söz,
eylem ve örgütlenme haklar›na
yönelik bir sald›r›d›r.

Bu sald›r›lar› k›n›yor, tüm
ilerici, devrimci, demokratik
kurum ve kurulufllar› birleflik
mücadele için duyarl›l›¤a,
sald›r›lar› protesto etmeye
ça¤›r›yoruz.

Demokratik Kitle Örgütleri
Platformu-Avrupa (DEKÖP-A)

Uluslararas› Savunma
Komitesi-Avrupa olarak, 5 Aral›k
2007 tarihinde Alman polis
taraf›ndan gerçeklefltirilen AT‹F’in
çeflitli derneklerine ve baz›
üyelerine yönelik Gestapo-benzeri
bask›nlar› k›n›yor ve
soruflturman›n derhal
durdurulmas›n› talep ediyoruz. Bu
bask›n s›ras›nda AT‹F üyeleri
gözetim alt›na al›nd› ve belgelere,
dosyalara ve bilgisayarlara el
konuldu, bunun amac› ise AT‹F’e
karfl› davalar uydurmakt›r. 

Gerici egemen rejim anti- terör
öcüsünü kullanarak AT‹F’e ait
eflyalara el koymay›, üyelerini göz
alt›na almay›, bask›n düzenlemeyi
meflrulaflt›rmaya çal›fl›yor. Bu
sald›r›lar›n güvenlikle hiçbir
alakas› yoktur, ama bu sayede
AT‹F suçlanmak ve yarg›lanmak
isteniyor. AT‹F Almanya’da
yaflanan Türkiyeli göçmenlerin
ekonomik, demokratik ve politik
haklar›n› aktif bir flekilde
savunuyor. Bu sald›r›lar ayn›
zamanda AT‹F’in anti- G-8
zirvesini engelleme amçl› anti-
emperyalist eylem-lerde yer
almas›n› engellenmek içindir de.  

Bu bask›lar Alman
hükümetinin AT‹F’in eylemlerin
ve varl›¤›n› durdurmak için ilk
hareketi de¤ildir, ancak AT‹F bu
giriflimlere karfl› baflar›l› mücadele
yürütmüfltür. Bu giriflimde
uluslararas› destekle bofla
ç›kar›lacakt›r. 

Faflizm yerkürede bir kez daha

çirkin bafl›n› kald›r›yor. AT‹F’e
yap›lan sald›r› bundan ayr› bir olay
de¤ildir. Sadece Almanya’da de¤il
Avrupa’n›n bir çok yerinde
demokratik, ilerici, sol ve anti-
emperyalist güçlere yönelik
sald›r›larda bir yükselme söz
konusudur. Bu yak›nda, Hollanda
yetkileri Prof. Jose Maria Sison’u
göz alt›na ald› ve teknik aletlere ve
enformasyon materyallere el
koymak için NDF Enformasyon
Bürosu ve çeflitli Filipinli evleri
basm›flt›. Bu davan›n da bir
düzmece oldu¤u Hollanda
mahkemelerince dahi kan›tland›.

‹lerici, anti-emperyalist,
demokratik güçler, emperyalist
egemenlerin tahripkâr hareket-
lerini engellemek için daha fazla
uyan›k olmak ve kitlesel eylemler
gerçeklefltirmek göreviyle
yükümlüdürler. Bu nedenle,
emperyalizm ve gerici rejimler,
halklar›n yararlar›na anlaml›
de¤iflimler yaratmak isteyenlere
sald›r›yor ve yarg›l›yorlar. 

Uluslararas› Savunma
Komitesi ve içindeki di¤er
demokratik ve anti-emperyalist
örgütler ve  kurulufllar olarak;
AT‹F ve üyelerine yönelik yap›lan
bask›n ve yarg›lamalar› durdurmak
için “Bask›lar› Durdural›m, AT‹F
ile Dayan›flal›m” kampanyas›na
kat›laca¤›m›z› deklare ediyoruz. 

Yaflas›n Uluslararas›
Dayan›flma!

‹lerici Filipinlileri Savunma
Komitesi-Avrupa

Committee DEFEND 
AT‹F’e yönelik sald›r›lar› k›n›yor ve  uluslararas›

dayan›flmas›n› sunuyor!

Devlet Terörüne Son; Söz, Eylem ve 
Örgütlenme Özgürlü€üne Dokunma!
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Dünyaca ünlü mobil telefon flirketi
Nokia, 15 ocakta yapt›¤› yaz›l›
aç›klamas›nda Almanya’n›n Bochum
kentinde bulunan Fabrikas›n› Romanya
ya da Bulgaristan’a tafl›yaca¤›n› duyurdu.
Aç›klamaya göre Mart ay›ndan itibaren
2300 fabrika çal›flan› iflten ç›kar›lacak. 

Aç›klamaya baflta sendikalar olmak
iflçi kesiminin tepkisi gecikmedi.
Fabrikay› iflgal eden iflçiler Nokia’n›n
alm›fl oldu¤u bu karar› ask›ya almalar›n›
istedi. ‹flçiler, y›lbafl› sezonunda
kapasitelerinin üstünde çal›flt›r›ld›¤›n› ve
y›lbafl›ndan hemen sonra bu karar›n
al›nmas›n›n büyük utanç oldu¤unu dile
getirdiler. 

Kuzey Ren Westfalya (NRW) eyalet
baflbakan› Rüttgers’in Nokia Firmas› ile
temaslar› sonuçsuz kald›. Nokia’n›n
Helsinki’deki merkezinden yap›lan
aç›klamaya göre, Bochum fabrikas›
üzerine pazarl›k yap›lmayacak.
Aç›klamaya göre bu konu üzerinde tüm
imkanlar›n tart›fl›larak karar›n geçen
Aral›k ay›nda al›nd›¤›n› vurguland›. 

Nokia’n›n kapanmas›na tepkiler 
Nokia emekçileri kapanma karar›n›n

ard›ndan fabrika önünde toplanarak
tepkilerini dile getirdiler. Son günlerde
hiç bu kadar çal›flmad›klar›n› söyleyen
iflçiler bunun utanç verici oldu¤unu
vurgulad›lar. Bölgede bu fabrikan›n kalan
son fabrika oldu¤unu dile getiren bir
emekçi, böylece varl›klar›n›n tehlikeye
girdi¤ini ve fabrika sahiplerinin daha

fazla kârdan baflka bir düflüncelerinin
olmad›¤›n› vurgulad›. Baflka bir emekçi
ise bir karfl›laflt›rma yaparak “düflünün,
süt veren inek iyidir, vermeyen ise kesilir.
Bizde süt vermeyen inek misali
kesiliyoruz” dedi. 

Eyalet Endüstri ve Ticaret odas›

eyalet hükümetinin ekonomi
politikas›nda Bochum’u k›sa dönem için
ayr› de¤erlendirmesi gerekti¤ini ve
fabrikan›n kapanmas› ile yeni bir
durumun yaflanaca¤›na vurgu yapt›. 

Eyalet baflbakan› Nokia’n›n alm›fl
oldu¤u bu kararla imaj›n›n zedelendi¤ini

söyledi. Federal Hükümet Nokia’n›n
tafl›nmas›n› onaylamad›klar›n› belirterek
daha önce verilen teflvik yard›mlar›n›n bir
k›sm›n›n geri al›n›p al›nmamas›n›n
araflt›r›laca¤›n› bildirdi. 

15.000 Emekçi Nokia’n›n
Kapanmas›na Hay›r Dedi

22 Ocak’ta IG-Metal sendikas›n›n
ça¤r›s›yla 15.000 emekçi Nokia’n›n
kapat›lmas›n› protesto etmek için
Bochum sokaklar›na döküldü. Bocah
Nokia fabrikas› önü ve Bochum
Gewerbepark’da iki kolda bafllayan
yürüyüfl, Bochum Riemke’de bulufltu. 

IGBCE-Chemipark Marl,
ThlsenKrup, Mercedes-Benz Dusseldorf,
Opel Bochum iflçilerinin de destek
sundu¤u yürüyüflte, sömürüye karfl›
iflçilerin birli¤i ve kardeflli¤inin iyi bir
gösterisi oldu. 

SPD, Yefliller, Die Linke, DKP ve
MLPD gibi çeflitli politik partilerde
yürüyüflte yer alarak destek sundular.
NRW iflçiler bakan› Karl-Josef Lauman
(CDU)’n›n konuflmas› iflçiler taraf›ndan
›sl›k çal›narak protesto edildi. Ayr›ca IG-
Metal Baflkan› Berthol Huber’de
yürüyüflte bir konuflma yaparak iflçilere
seslendi ve Nokia’n›n kapat›lmas›n›n
Almanya’n›n bir ay›b› oldu¤unu
belirterek, iflçileri haklar›na sahip
ç›kmaya ça¤›rd›. Ayr›ca Sol Parti’den
Oskar Lafontain ve MLPD’den Gabi
Gärtner önceden konuflma hakk›
almalar›na ra¤men çeflitli bahanelerle
konuflma haklar› verilmedi. 

Noki’daki direnifl; afl›r› kâr h›rs›na
karfl›, yerli ve göçmenlerin ördü¤ü
direnifl, iflçi ve emekçilerin hangi ulus ve
milliyetlerden olursa olsun, kardeflçe
verdikleri mücadelenin büyük bir
örne¤idir. Biz göçmen örgütlerin
temsilcilerin düflen bu mücadeleyi
büyütmektir. Bunun için Nokia’da ki
direniflin baflar› sa¤lamas›, iflçilerin
deste¤iyle mümkündür. Tüm yerli ve
göçmen emekçileri Nokia’da ki direnifle
destek olmaya ça¤›r›yoruz.

Dünya Ekonomik Formunun Davos
flehrinde yapt›¤› zirveyi protesto etmek
için haftalar öncesinde izin al›nmas›na
ra¤men zirveye 2 gün kala  ‹sviçre poli-
sinin yürüyüfl iznini iptal ederek adeta
Bern flehrini abluka alt›na alarak pro-
testo eylemini engellemeye çal›flm›flt›r. 

Bern flehrindeki protesto eylemi
için haz›rl›k yapan ‹sviçre Demokratik
Göçmenler Platformu bileflenleri ve
yerli-yabanc› anti emperyalist kurumlar,
polisin her taraf› ablukaya almas›na,
sokaklarda yo¤un kontrol yapmalara,
engelleme ve gözalt›na almalara

ra¤men, eylemciler tepkilerini 19 Ocak
günü tepkilerin sokakta gösterdiler. 

Al›nan bilgilere göre, yüzün üzerin-
de göstericinin göz alt›na al›nd›¤› ve
ertesi sabah saatlerine kadar göz
alt›nda tutulmufllard›r. 

Her y›l düzenlenen Davos
zirvesinde polisin yo¤un ablukas›na
karfl›, emperyalizmin talan politikalar›
kitleler taraf›ndan sokaklarda protesto
edilerek karfl› koyulmaktad›r. Ve bu
karfl› koyufl, tüm engelleme
çal›flmalar›na karfl› gelecekte de
sürecektir.

Bochum Nokia ‹flçileri Fabrikalar›n›n Kapat›lmas›na
Karfl› Mücadeleyi Büyütüyorlar

Almanya’da Afla¤› Saksonya ve Hessen
eyaletlerinde Ocak ay› sonunda yap›lan
eyalet seçimlerinin en medyatik tart›flmas›
göçmen gençli¤i kaps›yor. Bu tart›flman›n
bafl mimar› Hessen Eyalet baflbakan›
Roland Koch.Koch’a göre ‘Multi-Kulti
politikas›’ iflas etmifl, kriminal suçlara
kar›flm›fl suç dosyas› kabar›k ‘yabanc›’
gençler sorgusuz sualsiz s›n›r d›fl› edilmeli
ve Burka (tamamen yüzü örtük bir flekilde
örtünmek) yasaklanmal›. 

ABD benzeri ‘›slah kamplar›’n›n
uygulamaya sokulmas› ve 18 yafl›ndan
büyük gençlere verilen en büyük ceza
s›n›r›n›n 10 y›ldan 15 y›la ç›kar›lmas›
hedefleniyor. 

Federal Hükümetin koalisyon
ortaklar›ndan H›ristiyan demokrat Partiler
CDU/CSU Roland Koch’un yan›nda saf
tutmufl durumda ve SPD’yi sorumsuz
olmakla suçluyorlar. Koalisyonun di¤er
orta¤› SPD ise flimdilik temkinli kalmay›
ye¤liyor. Ancak seçim öncesi genellikle
göçmenlerden yana taraf olup da
seçimlerden sonra bildi¤ini okuyan
SPD’nin bu konuda ki güvenirli¤i göçmen
kurumlarca elefltiriliyor. 

Seçim tart›flmalar›yla gündeme gelen
gençlik yasas›n›n sertlefltirilmesi meselesi
toplumda da ciddi yank› buldu. Baflta
göçmen kurumlar olmak üzere, alman
sendikalar, avukatlar birli¤i, muhalefet
partileri, demokratik kurum ve kurulufllar
R. Koch ve CDU/CSU’nun politikas›na

sert tepki gösterdi. Koch’un ve partisinin
afl›r› sa¤c› parti olan NPD’den (Alman
Ulusal Partisi) daha sa¤a kayd›¤›n› ve bu
politikalar›n ›rkç›l›¤a tekabül etti¤ini dile
getiriyorlar. Burka’ya ise flimdiye kadar
hiçbir okulda rastlanmad›¤›n› dile getiren
kurumlar, bunu siyasal demagojiden ve
kamuoyunu aldatmadan öteye hiçbir
de¤erin olmad›¤›n› dile getiriyorlar.
Kurumlar yapt›klar› aç›klamalarla bu tür
›rkç› politikalar›n Koch ve partisinin
yan›na kar kalmayaca¤›n›, protestolar›n›
önümüzdeki günlerde daha da
artt›racaklar›n› dile getiriyorlar. 

NPD ise resmi ‹nternet sitesinden
yapt›¤› ‘kriminel yabanc› gençlere ve
yalanc› ilticac›lara s›n›r d›fl›!’ bafll›kl›
aç›klamada R.Koch’u göçmen gençlere
yönelik politikalar›ndan dolay› tebrik
etmiflti. 

Yasa tart›flmalar› ve medya 
2007 y›l›n›n sonunda Münih U-Bahn

istasyonunda yaflanan olaylar bu
tart›flmalar›n bafllamas›na neden oldu.
Medyaya yans›yan görüntülere göre, bir
grup genç bir kaç almana kaba kuvvet
uyguluyorve buna benzer olaylar birkaç
defa oluyor. Medya flimdilik bu
tart›flmalarda ‘tarafs›z’ görünüyor ama bu
olayda gündemden hiç düflmüyor.
Özellikle Almanya’n›n en trajl› gazetesi
Bild, her gün R. Koch’un demeçlerine yer
vererek. göçmen gençleri teflhir
kampanyas› yürütüyor.

Almanya’da Göçmen Gençlik Seçim Malzemesi DurumundaDavos Zirvesi Tüm Engellemelere Rağmen
Protesto Edildi
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Karanl›ktan ayd›nl›€a ›fl›k tafl›yan, sessizlerin sesi olan Hrant Dink Frankfurt’ta an›ld›

2007 y›l› çok trajik bir flekilde Hrant
Dink’in katledilmesiyle bafllad›. Ard›ndan
gecen bir y›l içinde devlet bu cinayetin as›l
sorumlular› korumaktad›r hatta var olan ›rkç›
floven dalgay› daha da art›rd› ve Ermeni
soyk›r›m üzerine bir y›¤›n yeni söylemler
gelifltirmeye çal›flt›. Bu sene Hrant’›n birinci
ölüm y›l dönüm nedeniyle Avrupa’da da
çeflitli etkinlikler, anma l ve eylemlikler
gerçekleflti. Bunlardan bir tanesi de
Frankfurt’ta yap›ld›. Cuma günü 18 Ocak
2008 de panel yap›ld› panele kat›lan
DEKÖP-A ad›na Özkan Temur, DTP
Milletvekili grubundan Selahattin
Demirtafl, Hrant’›n avukat› Erdal Do¤an,
AGOS gazetenin yazar› Rober Koptafl ve
paneli Günefl Tiyatrosundan Tülay
Yongac› taraf›ndan yap›ld›. 

Aç›l›fl› yap›lmadan önce Hrant için ve
genel olarak demokrasi ve özgürlük
mücadelede flehit düflenleri için sayg› duruflu
yap›ld›. Paneli düzenleyen Frankfurt
Dernekler Platformu, MAF-DAD, DEKÖP-
A, Medico Enternasyonaldi. Önce Tülay
Yongac› neden Frankfurt Dernekler
Platformu kuruldu¤unu aktard›. K›sacas›
flunu söyledi; Frankfurt ve çevresinde
faaliyet gösteren dernek, kurum ve
kurulufllar 19 ocak 2007 tarihinde, Hrant
Dink’in katledildi¤i gün, bir araya geldiler.
Yap›lan protesto eylemleri, uyar› nöbetleri
ve paneller gibi etkinliklerle süreklilik
kazanan bu birliktelik, süreç içerisinde bir
platforma dönüfltü. Platformun en önemli
görevlerden bir tanesi, Hrant Dink
davas›ndaki geliflmeleri takip ederek
kamuoyu ile paylaflmak ve bu konuyla
ba¤lant›l› çal›flmalar yapmakt›r. Soyk›r›m ve
›rkç›l›¤a karfl› duyarl›l›¤› artt›rmay› ve
yaflad›¤›m›z yerde geliflen ›rkç› ve ayr›mc›
davran›fllara karfl› ortak örgütlenmeyi
savunur. Özelliklede soyk›r›ma karfl›
inceleme ve araflt›rma ve toplumu
ayd›nlatmaya önem veriyor denildi.
Ard›ndan ilk söz hakk› Hrant Dink’in avukat›
Erdal Do¤an’a verildi. Do¤an son bir y›lda
yap›lan çal›flmalardan söz etti ve arkas›nda
Malatya davas› da eklendi¤i ve her iki
konuda bir ad›m at›lamad›¤›n› yani devlet
taraf›ndan söyledi. “Her iki olayda “suçlu”
zanl›s› ortaya koydular, dediler ki Ogün
Samast’›n “milli duygular›” Dink’in
yaz›lar üzerine ç›kt›¤› ve Samsun’dan
kalk›p ‹stanbul’a geldi. Ama bugün
olaydan bir y›l sonra, çok çeliflkiler ortaya
ç›kmaya bafllad›. Mesela Samast daha
önce silah kullanmad›¤›n› nas›l silah
kullan›lmas› gerekti¤i bile bilmedi¤ini
ortaya ç›kt› ama yine o cinayet üstlendi

çünkü devlet bu tür insanlar bunun için
yetifltiriyor saten. Malatya için de ayn› fley
geçerlidir. Buldular birkaç kifli bunlardan
baz›lar› tutuklu baz›lar› serbest ve onlar
‘H›ristiyanlar ülkemize el koymak
istiyorlar’ diyor ve gidip misyonerleri
hunharca yani sorgu alt›nda
katlediyorlar. Sorgu diyorum
çünkü onlardan da bilgi istedi
katiler, yeni misyonerler
geliyor mu diye vb.vb. Malatya
konusundaki bütün devlet
görevlileri hala ifl bafl›ndad›r
onlara her hangi bir
uygulamas› da yok
olmayacakt›r de. Zanl›lar 15-18
yafl›nda. Ve Hrant konusunda
bütün mesele as›l›nda 2004’deki
onun Sabiha Gökçen’e Türk
olmad›¤›n› Ermeni oldu¤unu
söyledi¤i den dolay›d›r çünkü
Hrant’›n bu yaz›n›n arkas›nda
Genelkurmay “Türklü¤e
hakaret” dedi ve sald›r›lar›
Hrant üzerine yo¤unlaflt›r›ld›”, dedi.

‹kinci konuflmac› AGOS gazetenin
yazar› Rober Koptafl’a verildi. Koptafl; önce
Ermeni soyk›r›m› de¤indi ve bugün bu
konuda yeterince bir ayd›nlanma, birikim ve
bilgi olmad›¤›n› söyledi. Koptafl;
“Ermeniler için kaderi soyk›r›mla
bitmedi, 1955’deki olaylar da bunun bir
devam›yd› Rumlara yap›lanlar›.
Türklefltirme politikan›n bir parças›yd›.
Bir sa¤c› için bir milliyetçi için Ermeni
olmak demek düflman olmak demek,
kimse bu bugün böyle olmad›¤›n›
sanmas›n hala da öyledir. Ermeni kelimesi
bizzat küfür olarak kullan›l›rd›. Hrant bu
konuya dair yaz›yordu yani sonuçlar de¤il
de kayna¤› ar›yordu, bunu gösteriyordu
bu durumu egemenleri rahats›z etti.
Hrant’›n gerçeklefltirdi¤i en büyük
meydan okumas› içe kapan›k bir topluma
gerçekleri anlatmak oldu ve AGOS
gazetesi de bunun bir miras›d›r. AGOS
Ar›k Ç›¤ demektir. Ve Hrant yaln›z kald›
oysa ki ne zaman Ermeni denildi¤inde ilk
akl›na gelen Hrant olurdu ne zaman ki
Hrant denildi¤inde Ermenililer akl›na
gelirdi insan›n. Hrant kimlikten dolay›
katledildi hemde Ermeni oldu¤u için.
AGOS ç›kmaya devam ediyor, bize
dünyan›n dört bir yan›ndan destek
geliyor”, diye konuflmas›n› bitirdi. 

Üçüncü konuflmas› DTP Milletvekili
grubundan Selahattin Demirtafl’t›. Demirtafl
“asl›nda burada çeflitli milliyetlerden
oluflan halklar olarak bir araya geldik ve

301. madde düflünce ve örgütlenme
özgürlü¤ü üzerine konufluyoruz. Biz hep
bir uyum içindeyiz, Kürtler, Ermeniler.
Egemenlerde uyum içindedir halklar yok
etmek için, soyk›r›ma u¤ratmak için uyum
halindedirler. Do¤al olarak onlar›n
“uyum” yasalara ve çerçevesine

uymad›¤›n zaman seni t›pk› Hrant gibi
öldürürler, yada tutuklarlar vb.

‹fade etme hakk›n yoksa demektir ki
bütün haklardan yoksunsun demek. Art›k
bar›fl hakk›, temel hak ve özgürlükler
aramanda gerek kalmaz. Ama bu yeni bir
fley de¤ildir bu gelenek ta Osmanl›
imparatorlu¤una dayanan bir meseledir
ve bugüne kadar geldi”, dedi. devam›nda
da “ 301.madde konusunda yada Dink
cinayeti bize gösterdi ki bu maddenin esas
amac› hapis ceza vermekte de¤il bizim
gibi, Hrant gibi insanlar› öldürme
amaçlanan bir maddedir. Ama bizim için
önemli olan bu geçti¤imiz süreçte neler
yapaca¤›z? Onurumuza sahip ç›kmal›y›z”
diyerek sözleri bitirdi. Yo¤un bir alk›fl›n
ard›ndan 4. konuflmac› ÖDP kurucu üyesi ve
yazar› olan Masis Kürkçügül’e b›rak›ld›.
Kürkçügül, “Sistem baz› fleyleri ö¤ütmeye
muhtaçt›r. ‹ster katliam ister Jenosit de¤in,
isterseniz ar›nma, ama bu sistem, bu devlet
kendini meflru k›lmak ve tutmak zorundad›r.
Hrant Dink tarihi güncellefltiriyordu, Ermeni
katliam›n› dahi dillendirdi¤inde insanl›¤›n
bugün karfl› karfl›ya kalaca¤› katliamlara
dikkat çekmeye çal›fl›yordu. Hrant’›n bize
b›rakaca¤› miras bu olacakt›r. Bugün 301.
madde kalkabilir, Veli Küçük de
yarg›lanabilir, ama bunun temeli afla¤›dan
halk taban›ndan olsa bile, bu pansuman
olmaktan öteye gitmeyecektir, insanl›¤›
yo¤urarak bugüne tafl›makla bu mirasa sahip
ç›kabiliriz. Hrant çok büyük bir devrimci
oldu¤u için de¤il, insanl›¤›n tüm dertlerini

bir bütün ele ald›¤› için de¤erli bir insand›r.
Bendesel engelliler baz›nda „ bizler az›nl›k
olarak onlar›n haklar›n› dahi görmedik
savunamad›k, biz mi az›nl›¤›z onlar mi ?“
diyebilmiflti. Ermeni katliam› meselesinde
dahi karar alma meselesini önemi yoktur
demifltir, önemli olan bunu toplumun basit
insanlar dedi¤imiz insanlar› de¤ifltirmekle
bu bilinci tafl›yarak sa¤lar›z demifltir.Hrant
in ele ald›¤› sorunlar› ele almak bu tür
toplant›larda ço¤altmak biz geride kalanlar
için çok önemlidir. Özgürlük çok büyük bir
fleydir, bir gediktir hatta, ve bizler bunu bir
tek insan›n s›rt›na yükleyemeyiz, bir insan bu
gedi¤i tek bafl›na tafl›yamazd›,tafl›yamazd›
da. Kendi cemaati için de¤il bu sadece
toplumsal ac›dan çok genifl olan bir
özgürlüktü onun bahsi etti¤i”, ve sözleri
bitirdi. Son konuflmac› da DEKÖP-A ad›na
kat›lan Özkan Temur oldu. Temur önce
DEKÖP-A’›n kurulufl amac› anlatt› ve
bugüne kadar yap›lan ve gerçeklefltirilmeye
çal›fl›lan etkinlikler aktard› ve kat›lan
kurumlar› sayd›. 

Temur devam›nda “neden Hrant
öldürüldü? Çünkü o, bir Ermeniydi ama
her fleyden önce bir ayd›nd›, karanl›kta
›fl›k tutard›. Afl›r› de¤ildi Hrant, mütevazi
idi. Ancak egemenler için büyük bir tehdit
oluflturdu ona yaflama hakk› tan›mad›lar.
Tarih boyunca Ermeniler, Kürtler,
sonradan devrimci ve komünistler
Suphiler gibi katledildi. Arks›ndan 60’l›
ve 70’li y›llarda hakeza öyle oldu.
egemenler kandan besleniyorlar. Do¤al
olarak burada yaflayan Türkiyeli
göçmenleri olarak geldi¤imiz topraktaki
geliflmeler, siyasi olaylar› vb. bizi
ilgilendiriyor uzak durmak istemiyoruz ve
do¤al olarak burada da ele al›yoruz.
Burada Avrupa’da haklar›m›z bir bir
gasp edilmektedir buna karfl› ç›kmam›z da
görevlerimizdir” diyen Temur, son
zamanlarda yap›lan bask›lardan söz etti.
Birde Kürtlere yönelik sald›rlar konusunda
ciddi çal›flmalar oldu¤unu vurgulad›.
Konuflmalar bittikten sonra k›sa bir ara
verildi. Aradan sonra soru cevap bölümüne
geçti. Genel sorular sahiplenme ve Ermeni
soyk›r›m noktas›nda ciddi bir eksik bilgi
oldu¤u yönündeydi. Ayn› zamanda
301.madde sadece demesi pek do¤ru yada
yeterli olmad›¤›n› dille getirildi çünkü sonuç
itibariyle, devletin bir y›¤›n yasalar› var bu
tür konular hakk›nda bunlar› da
de¤inilmeliydi denildi. Sorulan sorular›
cevaplad›ktan sonra paneli alk›fllarla bitirildi.  

19.Ocak 2007 de Katledilen Hrant ?
Niçin Katledildi? O bin Ermeni idi. O

Düflünen sorgulayan bir ayd›n idi. O
Karanl›kta yarasa gibi sald›ran ve gün
›fl›¤›na ç›kmaktan korkan egemen düzenin
gerçekleri örtbas etmesine projektör
tutuyordu. Sistem kendisi ile-geçmifli ile ve
bugünü ile yani tarihi ile hesaplaflmal›d›r,
temizlenmelidir diyordu...

Hrant’›n söylemleri asl›nda mütevaz›
idi. Sert ve h›rc›nda de¤ildi. Ama sistemin
ve Ülkemizde sürmekte olan diktätör
düzenin sözcüleri sertti. Ac›mas›zd› ve de
kandan besleniyordu. Ac›km›fllard›. kan
içmeleri gerekiyordu.

Düflünün TC Genel Kurmay Baflkan›
Büyükan›t “Ne mutlu Türküm demeyen bu
ülkeden gitmeli” diyor.Yani faflizan ve
kafatasç› bir yaklafl›m.

‹ste bu yaklafl›m fiemdinli de “iyi
çocuklar” denen katilleri koruyor. Hrant’›
katlediyor.Kandil’e Kürtlere bomba
ya¤d›r›yor. Baflkenti Ankara’da yarg›s›z
infaz yap›yor. Bu uygulama ve zulümleri
protesto edenleri; yani kendisinden
olmayan›, kendisi gibi düflünmeyeni
tutukluyor.‹flkence ediyor, her türlü zulmü
örtülü ve aç›k biçimlerde uyguluyor.

K›saca Hrant’› katline fetva verenler
azmettirenler, flövenist-›rkç› bilumum
egemen s›n›f klikleridir. Veli Küçükler,
BBP-Kerinçsiz’ler o gün ifllev gören eli
kanl› katiller ve tetikçiler diye lanse edilen
Ogün Samat, Yasin Hayal vb.leri bu faflizan
zihniyetin kulland›¤› birer oyuncakt›r.

301.Madde nedir? Tüzel kurumlar yani
Devlet kurumlar› parlamento-ordu-polis
yarg› vb....ni elefltirme, bu kurumlar›n

uygulama ve yapt›klar›na ses ç›karma, yani
sessiz kal, yani faflizan düzenin
uygulamalar›na kars›, gazeteci-yazar vb
olarak yaz› yazma, yazarsan seni bu madde
ile cezaland›r›r›z..

AKP bu maddeyi sözde rötufl ediyor ve
baz› düzeltmeler yap›yor. Adalet bakan›n›n
onay› olmadan dava ac›lamas›n ve ceza üst
s›n›r› 3 y›l de¤il 2 y›l olsun vb. Bu ne
demektir...? Siyasi
iktidar isterse
istedi¤i kifli
hakk›nda dava
açt›rabilir, yani
yarg›n›n da
siyasal laflmas›n›
yasaya ba¤l›yorlar.
Ba¤›ms›z yarg›
falan yok. Siyasi
iktidar›n yarg›s›
var. § TCK
301.maddeye karfl›

mücadele TMY’s›na karfl›da olmal›d›r. Bu
yasalar in s›n›rlamalar› ve hedefleri ayni
paraleldedir. Yani muhalif olan, yani
demokrat olan, yani ayd›n ve ilerici olan
,yani sosyalist ve devrimci olan, yani Kürt
ve yurtsever olanlar› hedeflemektedir.

Hrant özgür ve mutlu bir dünya
mücadelesinde daima yasayacak.....

Nürnberg-Mücadele okurlar›

HRANT DINK- 301.Madde ve TMY......!

                                     



fifififiUUUUBBBBAAAATTTT  2222000000008888 6MüCADELE - 199

Bafllang›c›nda, “Türklü¤ü
afla¤›lamak” suçlamas›yla fiiflli
Cumhuriyet Savc›l›¤›’nca hakk›mda
bafllat›lan soruflturmadan tedirginlik
duymad›m. Bu ilk de¤ildi. Benzer bir
davaya zaten Urfa’dan aflinayd›m. 2002
y›l›nda Urfa’da gerçekleflen bir
konferansta yapt›¤›m konuflmada “Türk
olmad›¤›m›... Türkiyeli ve Ermeni
oldu¤umu” söyledi¤im için “Türklü¤ü
afla¤›lamak” suçlamas›yla üç y›ldan beri
yarg›lan›yordum.

Duruflmalar›n gidiflat›ndan dahi
habersizdim. Hiç ilgilenmiyordum.
Urfa’dan avukat arkadafllar g›yab›mda
yürütüyorlard› celseleri. 

fiiflli Savc›s›’na gidip ifade
verdi¤imde de hayli umursamazd›m.
Sonuçta yazd›¤›ma ve niyetime
güveniyordum. Savc›, yaz›m›n sadece
birbafl›na hiç bir fley anlafl›lmayan o
cümlesini de¤il, yaz›n›n bütününü
de¤erlendirdi¤inde, benim “Türklü¤ü
afla¤›lamak” gibi bir niyetimin
bulunmad›¤›n› kolayl›kla anlayacakt› ve
bu komedi de bitecekti.

Soruflturma sonunda bir dava
aç›lmayaca¤›na kesin gözüyle
bak›yordum.Kendimden emindim
Ama hayret iflte! Dava aç›lm›flt›.

Yine de iyimserli¤imi kaybetmedim.
O kadar ki, telefonla canl› olarak

ba¤land›¤›m bir televizyon
program›nda, beni suçlayan avukat
Kerinçsiz’e “Çok heveslenmemesini,
bu davadan herhangi bir ceza
yemeyece¤imi, e¤er ceza al›rsam bu
ülkeyi terk edece¤imi” dahi dile
getirdim. Kendimden emindim,
gerçekten yaz›mda Türklü¤ü
afla¤›lamak gibi bir niyetim ve kast›m -
hiç ama hiç- yoktu. Dizi yaz›lar›m›n
tamam›n› okuyanlar bunu çok net
olarak anlayacaklard›.

Nitekim iflte, bilirkifli olarak tayin

edilen ‹stanbul Üniversitesi ö¤retim
üyelerinden oluflan üç kiflilik heyetin
mahkemeye sunmufl oldu¤u rapor da
bunun böyle oldu¤unu gösteriyordu. 

Endiflelenmem için bir sebep yoktu,
davan›n flu ya da bu aflamas›nda
muhakkak yanl›fltan dönülecekti.

“Ya sab›r” çeke çeke...
Ama dönülmedi. Savc›, bilirkifli

raporuna ra¤men cezaland›r›lmam›
istedi. Ard›ndan da hakim alt› ay
mahkumiyetime karar verdi.

Mahkumiyet haberini ilk
duydu¤umda, kendimi, dava süresi
boyunca besledi¤im ümitlerimin ac›
tazyiki alt›nda buldum. fiaflk›nd›m...
K›rg›nl›¤›m ve isyan›m had safhadayd›. 

“Bak flu karar bir ç›ks›n, bir beraat
edeyim, siz o zaman bu
konufltuklar›n›za, yazd›klar›n›za nas›l
piflman olacaks›n›z” diye dayanm›flt›m
günlerce, aylarca.

Davan›n her celsesinde “Türkün
kan› zehirlidir” dedi¤im dile
getiriliyordu gazete haberlerinde, köfle
yaz›lar›nda, televizyon programlar›nda.
Her seferinde “Türk düflman›” olarak
biraz daha meflhur ediliyordum. Adliye
koridorlar›nda üzerime sald›r›yordu

faflistler, ›rkç› küfürlerle.
Pankartlarla hakaretler

ya¤d›r›yorlard›. Yüzlerceyi bulan ve
aylard›r ya¤an telefon, email, mektup
tehditleri her seferinde biraz daha
art›yordu.

Tüm bunlara “Ya sab›r” çekip,
beraat karar›n› bekleyerek
dayan›yordum. Karar aç›kland›¤›nda
nas›l olsa gerçek ortaya ç›kacak ve bu
insanlar yapt›klar›ndan utanacaklard›. 

Tek silah›m samimiyetim Ama iflte
karar ç›km›flt› ve tüm ümitlerim
y›k›lm›flt›. Gayr›, bir insan›n olabilece¤i
en s›k›nt›l› konumdayd›m.

Hakim “Türk Milleti” ad›na karar
vermiflti ve benim “Türklü¤ü
afla¤›lad›¤›m›” hukuken tescillemiflti.
Her fleye dayanabilirdim ama buna
dayanmam mümkün de¤ildi.

Benim anlay›fl›mla, bir insan›n
birlikte yaflad›¤› insanlar› etnik ya da
dinsel herhangi bir farkl›l›¤› nedeniyle
afla¤›lamas› ›rkç›l›kt› ve bunun
ba¤›fllan›r bir yan› olamazd›.

‹flte bu ruh haliyle, kap›mda haz›r
bekleyen ve “Daha önce dile getirdi¤im
gibi ülkeyi terk edip etmeyece¤im”i
teyit etmek isteyen bas›n ve medyadan
arkadafllara flu aç›klamada bulundum:

“Avukatlar›ma dan›flaca¤›m.
Yarg›tay’da temyize baflvuraca¤›m ve
gerekirse Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’ne de gidece¤im. Bu
süreçlerden herhangi birinden
aklanamazsam ülkemi terk edece¤im.
Çünkü böylesi bir suçla mahkum olmufl
birinin benim kanaatimce afla¤›lad›¤›
di¤er yurttafllarla birlikte yaflama hakk›
yoktur.” 

Bu sözleri dile getirirken yine her
zamanki gibi duygusald›m. Tek silah›m
samimiyetimdi.

Kara mizah
Ama gelin görün ki beni Türkiye

insan›n›n gözünde yaln›zlaflt›rmaya ve
aç›k hedef haline getirmeye çal›flan
derin güç, bu aç›klamama da bir kulp
buldu ve bu kez de yarg›y› etkilemeye
çal›flmaktan hakk›mda dava açt›.
Üstelik bu aç›klamay› tüm bas›n ve

medya vermiflti ama onlar›n gözüne
batan ille de AGOS’takiydi. AGOS
sorumlular› ve ben, bu kez de yarg›y›
etkilemekten yarg›lan›r olduk. “Kara
mizah” dedikleri bu olsa gerek.

Ben san›¤›m, bir san›ktan daha fazla
kimin yarg›y› etkileme hakk› olabilir
ki?

Ama bak›n flu komikli¤e ki san›k bu
kez de yarg›y› etkilemeye çal›flmaktan
yarg›lan›yor.

“Türk Devleti ad›na”
‹tiraf etmeliyim ki Türkiye’deki

“Adalet sistemi”ne ve “Hukuk”
kavram›na olan güvenimi fazlas›yla
yitirmifl durumdayd›m.

Nas›l yitirmeyeyim? Bu savc›lar, bu
hakimler üniversite okumufl, hukuk
fakültelerini bitirmifl insanlar de¤iller
mi? Okuduklar›n› anlayacak kapasitede
olmalar› gerekmiyor mu?

Ama gelin görün ki, bu ülkenin
Yarg›’s› bir çok devlet adam›n›n ve
siyasetçinin de dile getirmekten
çekinmedi¤i gibi ba¤›ms›z de¤il.

Yarg› yurttafl›n haklar›n› de¤il,
Devlet’i koruyor. Yarg› yurttafl›n
yan›nda de¤il, Devlet’in güdümünde.

Nitekim flundan bütünüyle emindim
ki, hakk›mda verilen kararda da her ne
kadar “Türk Milleti ad›na” deniyor olsa
da, flu çok aç›k ki “Türk Milleti ad›na”
de¤il, “Türk Devleti ad›na” verilmifl bir
karard› bu. Dolay›s›yla, avukatlar›m
Yarg›tay’a baflvuracaklard›, ama bana
haddimi bildirmeye karar vermifl derin
güçlerin orada da etkili
olmayacaklar›n›n garantisi neydi?

Hem sonra zaten, Yarg›tay’dan hep
do¤ru kararlar m› ç›k›yordu?

Az›nl›k Vak›flar›’n›n mülklerini
elllerinden alan haks›z kararlara ayn›
Yarg›tay imza atmam›fl m›yd›?
Baflsavc›n›n çabas›na ra¤men.

Nitekim iflte baflvuruda bulunduk da
ne oldu?

Yarg›tay Baflsavc›s› t›pk› bilirkifli
raporunda oldu¤u gibi suç unsuru
bulunmad›¤›n› belirtti ve beraatimi
istedi ama Yarg›tay yine de beni suçlu
buldu.

Yay›n yönetmeni Hrant Dink’in Agos gazetesinde yay›nlanan 19 Ocak tarihli son yaz›s›

“Ruh halimin güvercin tedirginliÛi”

         



Ben yazd›¤›mdan ne kadar eminsem
Yarg›tay Baflsavc›s› da o kadar okuyup
anlad›¤›ndan emindi ki, karara da itiraz
etti ve davay› Genel Kurul’a tafl›d›.

Ama, ne diyeyim ki, bana haddimi
bildirmeye soyunmufl olan ve
muhtemelen de davam›n her
kademesinde bilemeyece¤im
yöntemlerle varl›¤›n› hissettiren o
büyük güç, iflte yine perde arkas›ndayd›.
Nitekim Genel Kurul’da da oy
çoklu¤uyla benim Türklü¤ü
afla¤›lad›¤›m ilan edildi.

Güvercin gibi
fiu çok aç›k ki, beni yaln›zlaflt›rmak,

zay›f ve savunmas›z k›lmak için çaba
gösterenler, kendilerince muradlar›na
erdiler. Daha flimdiden, topluma
ak›tt›klar› kirli ve yanl›fl bilginin
tesiriyle Hrant Dink’i art›k “Türklü¤ü
afla¤›layan” biri olarak gören ve say›s›
hiç de az olmayan önemli bir kesim
oluflturdular. 

Bilgisayar›m›n güncesi ve haf›zas›
bu kesimdeki yurttafllar taraf›ndan
gönderilen öfke ve tehdit dolu sat›rlarla
yüklü.

(Bu mektuplardan birinin Bursa’dan
postaland›¤›n› ve yak›n tehlike
arzetmesi aç›s›ndan da hayli kayg›
verici buldu¤umu ve tehdit mektubunu
fiiflli Savc›l›¤›’na teslim etmeme
ra¤men bugüne de¤in herhangi bir
sonuç alamad›¤›m› yeri gelmiflken not
düfleyim.)

Bu tehditler ne kadar gerçek, ne
kadar gerçek d›fl›? Do¤rusu bunu
bilmem elbette mümkün de¤il. 
Benim için as›l tehdit ve as›l
dayan›lmaz olan, kendi kendime
yaflad›¤›m psikolojik iflkence.

“Bu insanlar flimdi benim hakk›mda
ne düflünüyor?” sorusu as›l beynimi
kemiren.

Ne yaz›k ki art›k eskisinden daha
fazla tan›n›yorum ve insanlar›n “A bak,
bu o Ermeni de¤il mi?” diye bak›fl
f›rlatt›¤›n› daha fazla hissediyorum.

Ve refleks olarak da bafll›yorum
kendi kendime iflkenceye. Bu
iflkencenin bir yan› merak, bir yan›
tedirginlik. Bir yan› dikkat, bir yan›
ürkeklik. T›pk› bir güvercin gibiyim...

Onun kadar sa¤›ma soluma, önüme
arkama göz takm›fl durumday›m. Bafl›m
onunki kadar hareketli... Ve an›nda
dönecek denli de süratli.

‹flte size bedel
Ne diyordu D›fliflleri Bakan›

Abdullah Gül? Ne diyordu Adalet
Bakan› Cemil Çiçek? “Can›m, 301’in
bu kadar da abart›lacak bir yan› yok.
Mahkum olmufl hapse girmifl biri var
m›?” Sanki bedel ödemek sadece hapse
girmekmifl gibi...

‹flte size bedel... ‹flte size bedel...
‹nsan› güvercin ürkekli¤ine

hapsetmenin nas›l bir bedel oldu¤unu
bilir misiniz siz ey Bakanlar..?

Bilir misiniz..?
Siz, hiç mi güvercin izlemezsiniz?
“Ölüm-Kal›m” dedikleri kolay bir

süreç de¤il yaflad›klar›m... Ve ailece
yaflad›klar›m›z.

Ciddi ciddi, ülkeyi terk edip

uzaklaflmay› düflündü¤üm anlar dahi
oldu. Özellikle de tehditler yak›nlar›ma
bulaflt›¤›nda...

O noktada hep çaresiz kald›m.
“Ölüm-Kal›m” dedikleri bu olsa

gerek. Kendi irademin direniflçisi
olabilirdim ama herhangi bir yak›n›m›n
yaflam›n› tehlike alt›na atmaya hakk›m
yoktu. Kendi kahraman›m olabilirdim,
ama b›rak›n yak›n›m›, herhangi bir
baflkas›n› tehlikeye atarak, yi¤itlik
yapmak hakk›na sahip olamazd›m.

‹flte böylesi çaresiz zamanlar›mda,
ailemi, çocuklar›m› toplay›p, onlara
s›¤›nd›m ve en büyük deste¤i de
onlardan ald›m. Bana güveniyorlard›.
Ben nerede olursam onlar da orada
olacakt›.

“Gidelim” dersem geleceklerdi,
“Kalal›m” dersem kalacaklard›.

Kalmak ve direnmek
‹yi de, gidersek nereye gidecektik?
Ermenistan’a m›? Peki, benim gibi

haks›zl›klara dayanamayan biri oradaki
haks›zl›klara ne kadar katlanacakt›?
Orada bafl›m daha büyük belalara
girmeyecek miydi? Avrupa ülkelerine
gidip yaflamak ise hiç harc›m de¤ildi.

fiunun fluras›nda üç gün Bat›’ya
gitsem, dördüncü gün “Art›k bitse de
dönsem” diye s›k›nt›dan k›vranan ve
ülkesini özleyen biriyim, oralarda ne
yapard›m?

Rahat bana batard›!
“Kaynayan cehennemler”i b›rak›p,

“Haz›r cennetler”e kaçmak herfleyden
önce benim yap›ma uygun de¤ildi.

Biz yaflad›¤› cehennemi cennete
çevirmeye talip insanlardand›k.

Türkiye’de kal›p yaflamak, hem
bizim gerçek arzumuz, hem de
Türkiye’de demokrasi mücadelesi
veren, bize destek ç›kan, binlerce
tan›d›k tan›mad›k dostumuza olan
sayg›m›z›n gere¤iydi.

Kalacakt›k ve direnecektik.
Bir gün gitmek mecburiyetinde

kal›rsak ama... T›pk› 1915‘teki gibi
ç›kacakt›k yola... Atalar›m›z gibi...
Nereye gidece¤imizi bilmeden...

Yürüyerek yürüdükleri yollardan...
Duyarak çileyi, yaflayarak ›zd›rab›...

Öylesi bir serzeniflle iflte, terk
edecektik yurdumuzu. Ve gidecektik
yüre¤imizin de¤il, ama ayaklar›m›z›n
götürdü¤ü yere... Her neresiyse.

Ürkek ve özgür
Dilerim böylesi bir terk edifli hiç ama
hiç yaflamak mecburiyetinde kalmay›z.
Yaflamamak için fazlas›yla umudumuz,
fazlas›yla da nedenimiz var zaten.
fiimdi art›k Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’ne baflvuruyorum. Bu dava
kaç y›l sürer, bilemem. Bildi¤im ve beni
bir miktar rahatlatan gerçek flu ki, hiç
olmazsa dava bitene kadar Türkiye’de
yaflamaya devam edece¤im.

Mahkemeden lehime bir karar ç›karsa
kuflkusuz çok daha sevinece¤im ve bu
da demektir ki art›k ülkemi hiç terk
etmek zorunda kalmayaca¤›m.
Muhtemelen 2007 benim aç›mdan daha
da zor bir y›l olacak. Yarg›lanmalar
sürecek, yeniler bafllayacak. Kimbilir
daha ne gibi haks›zl›klarla karfl› karfl›ya
kalaca¤›m? Ama tüm bunlar olurken flu
gerçe¤i de tek güvencem sayaca¤›m.
Evet kendimi bir güvercinin ruh
tedirginli¤i içinde görebilirim, ama
biliyorum ki bu ülkede insanlar
güvercinlere dokunmaz. Güvercinler
kentin ta içlerinde, insan
kalabal›klar›nda dahi yaflamlar›n›
sürdürürler. Evet biraz ürkekçe ama bir
o kadar da özgürce. 
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Ankara’da Hrant Dink’i anmak
amac›yla ‹nsan Haklar› An›t› önünde
yap›lan mitingde yapt›¤› konuflmadan

dolay› yazar Temel Demirer hakk›nda
“Halk› Kin ve Düflmanl›¤a Alenen
Tahrik ve Türkiye Cumhuriyetini
Alenen Afla¤›lama” dan dolay› Ancak
Cumhuriyet baflsavc›s› Levent Savafl
taraf›ndan soruflturma aç›ld›. 

Soruflturmaya neden olarak Temel
Demirer’›n “Türkiye ayd›nlar› e¤er
Türkiye’nin ayd›nlar› 301 kere 301 suçu
ifllemezlerse Hrant’m cinayetine ortak
olmufl demektirler. Tarihimizde bir
soyk›r›m vard›r. Ad› ermeni soyk›r›m›d›r.
Hrant bu gerçe¤i hepimize kan› can›
pahas›na anlatt›. Suç iflliyorum herkesi
suç ifllemeye ça¤›r›yorum. Bu katil devlet
karfl›s›nda bu katil devlet karfl›s›nda suç
ifllemeyenler Hrant Dink cinayetine ortak
olanlard›r. Dün Ermenileri katledenler
bu gün Kürt kardefllerimize
sald›rmaktad›rlar. Halklar›n kardeflli¤ini
isteyenler bu tarihle hesaplaflmak
zorunday›z. Dün Ermenilerin bafl›na

gelenin bugün Kürt kardefllerimizin
bafl›na gelmemesi için suç ifllemeliyiz.
Hepinizi, hepinizi suç ifllemeye
ça¤›r›yorum. Evet bu ülkede ermeni
soyk›r›m› olmufltur” konuflmas›
gösterilmektedir. 

‹nsanl›k onuru ve haysiyetinin
ayaklar alt›na al›nd›¤›, fiflizmin yarg›s›z
bir flekilde insanlar› sokak ortas›nda
infaz edildi¤i, her gün Kürt halk›n›n
üzerinde bomba ya¤d›r›ld›¤› bir ülkede
bunlar çok normaldir. Onursuzlafl›p
susacaks›n yada onuruna sahip ç›k›p
“bu ülkede insanlar, kimli¤inden,
milliyetinden ve baflka bir ulusa mensup
oldu¤undan dolay› öldürülüyor”
diyeceksin. Evet Temel Demirer’de
bunu yapm›flt›r. Biz AT‹K ailesi olarak
Temel Demirer’in yan›nda
oldu¤umuzu bildirir, faflizmin
köhnemifl zihniyetini k›n›yoruz. 

Temel Demirer Hakk›nda Ankara Hrant Dink’i Anmas›nda Yapt›¤› Konuflmadan
Dolay› Soruflturma Aç›ld›
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BİZDEN BİRİ: AHBARİK HRANT
S‹BEL ÖZBUDUN-TEMEL DEM‹RER

“Düflünceler iyi ve cesur olanlar›n 
beyinlerinde, kollar›nda geliflmelidir;

yoksa rüya olmaktan ileri
gidemezler.”[1]

Tam bir y›l oldu, ajanslar,
Halaskârgazi caddesinin kald›r›m›
üzerinde boylu boyunca uzanm›fl, üzeri
gazetelerle örtülü, ayakkab›s›n›n alt›
delik, o güzelim ölünün, Ahbarik’imizin,
“Bizim” Hrant’›n o foto¤raf›n› “Flafl…
flafl… flafl” ibaresiyle geçeli… 

Rosa Luxembourg’un, “‹flimin
bafl›nda ölmeyi umuyorum: Sokaklarda
ya da hapiste,” sözlerini an›msatan
gidiflinin ard›ndan tam bir y›l geçti,
öfkemiz yüzbinlerle sel olup
Harbiye’den ‹stanbul üzerine boflanal›
da tam bir y›l oldu¤u gibi…

O’nu, Ahbarik’imizi kimin katletti¤ini
(hay›r kastetti¤imiz sadece tetikçi de¤il!)
biliyoruz; bu bizim için “meçhul” ya da
“s›r” de¤il...

301’ci katili biliyoruz, tan›yoruz...
Susamay›z! Susamay›z! Taraf›m›z aç›kt›r,
bellidir...

Biz elbette tarafl›y›z; hem de,
Shafesbury’un, “Yürek hiçbir zaman
tarafs›z de¤ildir”; Baraccio’nun,
“Tarafs›zl›k, geri tepen bir arma¤and›r”;
Kossuth’un, “Tarafs›zl›k, bir ilke olarak
sürüp giderse, zay›fl›k olur,” sözlerinin
alt›n› çizerek hayk›r›yoruz...

Biz tarafl›y›z; katillerin karfl›s›nda;
ma¤durlar›n, ötekilefltirilenlerin,
ezilenlerin, emekçilerin saf›nday›z...

Evet, evet Theodor W.
Adorno’nun, “Yaflama bak›fl›m›z, art›k
yaflam olmad›¤› gerçe¤ini gizleyen bir
ideolojiye dönüflmüfltür,” uyar›s›n›
dikkate almay› gerektiren bir kuflatma/
yabanc›laflt›rma karfl›s›nda tarafl› militan
bir unutmay›fl insan(l›k) onurunun
savunma/ sald›r› hatt›d›r...

Unutmay›n, unutturmay›n, Ahbarik
Hrant’›n katli ard›ndan geçen bir y›l›
an›msay›n...

O bir y›lda neler gördü, nelere tan›k
oldu ac›ya doymufl gözlerimiz! Katile
dönüfltürülmüfl bebelere jandarmalarla
sarmafl dolafl, bayrak alt› pozlar
verdirildi¤ini; “Dink Cinayeti”
san›klar›n› Adliye’ye tafl›yan sevk
otobüsünün plakas›ndaki “Ya sev, ya
terk et” ç›kartmalar›n›; maçlarda
“Aya¤a kalkmayan Ermeni olsun!”
tezahürat›yla yerinden f›rlayan “beyaz
bereli”leri; kilise duvarlar›na çizdirilen,
bozuk imlâl› “Hepimiz O.S.’yiz”
sloganlar›n›…

Hrant’›n üzerindeki toprak yerine
oturmam›flt› ki, Malatya’daki katliam
haberiyle kimbilir kaç›nc› kez daha yand›
yüre¤imiz. Delilleri gözümüzün içine
baka baka karart›lan, raporlar›nda
katilin de¤il, maktullerin suçland›¤›,
yetkililerin el birli¤iyle örtbas etmeye
çabalad›¤› bir cinayet daha…

Anadolu’nun gayrimüslimlerinden
artakalan bir avuç tedirgin insana, ama

ayn› zamanda bu topraklar›n tüm
“öteki”lerine, yani Türk-Sünni-
Müslüman kimli¤i d›fl›nda, “farkl›l›¤›”n›
özgürce yaflamay› arzulayan, “sürüye
say›lmak” istemeyen herkese dünyay›
zindan etmeye yeminli bir iklim
zehirliyor havam›z›.

‹flin korkunç yan›, bu iklimin
mimarlar›n›n ne yapt›klar› konusunda
son derece bilinçli olmalar›. Bursa’da
aç›lan bir pankart hayk›r›yor,
cinayetlerin, katliamlar›n, linçlerin, linç
giriflimlerinin gerisindeki apaç›k, buz gibi
mant›¤›: “Bir Ermeni öldü, ‘Hepimiz
Ermeniyiz’ dediler; Bir H›ristiyan öldü,
‘Hepimiz H›ristiyans›z’ dediler; oniki
Mehmetçik öldü, ‘Hepimiz
Mehmetçi¤iz’ diyemiyorlar!”

fiecaat arz ederken sirkatin
söylemek, bu de¤ilse nedir?
Tektiplefltirici mant›k, bu topraklardaki
farkl›l›klar›, renkleri, ay›r›mlar› ezip
geçmeye kararl›. Ermeni, H›ristiyan ya
da Kürt olmak, ya da onlar›n ac›lar›n›
sahiplenmek, onlar›n “farkl› yaflama,
farkl›l›klar›n› ifade edebilme” haklar›n›
savunmak, “düflman” damgas›n› yemek
için yetiyor da art›yor. “Ermeni,
H›ristiyan ya da Kürt veya Alevî…ve de
onlar›n destekçileri… aya¤›n›z› denk
al›n. Ya tek bir potada, hepimize biçilen
muhafazakâr-mi l l iyetç i -mi l i tar ist
cendere içerisinde erimeye raz›
olursunuz ya da…” tehdidi alt›nda
yafl›yoruz, hepimiz. Militarizme
belenmifl milliyetçilik, Bursa’da,
Trabzon’da, Mersin’de ya da baflka
herhangi bir kentte Kürt’ü linç etmeye
kalk›fl›rken Ermeni’yi an›ms›yor;
Dersimli Alevî’yi hedeflerken “muhtedî
H›ristiyan”a niflan al›yor. “S›n›r-ötesi”
dedikleri askeri harekâtlara kalk›fl›rken,
“içeriyi” dümdüz etmeyi amaçl›yor…

“Kristal Gece”ye ne kald› flunun
fluras›nda?

Kürtlerin bafl›na ge(tiri)lenler
malum! Aleviler üzerinde oynanan
oyunlar da!

Ve nihayet Ermeni cemaatinin
avukat› Diran Bakar’›n, Hrant Dink’in
öldürülmesinden sonra az›nl›klar›n
tedirgin oldu¤u ve Türkiye’yi terk
etmeye haz›rland›klar› vurgusuyla,
“Malatya’da misyonerlerin katledilmesi
ve son günlerde birbiri ard›na rahiplere
yönelik sald›r›lar›n cemaatte endifle
yaratt›”¤›n› söyledi¤i resmi ideolojinin
Türkiye’sinden söz ediyoruz...

Hani Mehmet Ali Gökaçt›’n›n,
“Az›nl›klara yine ç›k›fl yok” dedi¤i; Dilek
Kurban’›n da, “Gayrimüslimlerin
vatandafl ol(a)mama hâli”nin alt›n›
çizdi¤i Türkiye’den; Teoman Bilgi’nin,
“Osmanl›-Türkiye hâkim s›n›f ve
tabakalar›n›n ideolojik sentezi [olarak
niteledi¤i] Kemalist ‹deoloji”nin
co¤rafyas›ndan; yani Mevlüt
Bozdemir’inki gibi, “Türkiye’de bir
ilerici ordu imaj› vard›r ve bu kan›m›zca
önemli ölçüde gerçe¤i yans›tmaktad›r,”

yollu saçmal›klar›n›n “pazarland›¤›”
topraklardan...

Guillaume Perrier’in ifadesiyle -asl›
sorulursa!-; “... ‘Ne mutlu Türküm
diyene!’ Mustafa Kemal’in söyledi¤i
sloganlardan olsa da, Türkiye’de kimler
bu ‘mutlulu¤a’ gerçekten erebiliyor?
Resmi söyleme bakacak olursan›z ›rk ve
inanç ayr›m› gözetmeden bu topraklar
üzerinde bulunan herkes buna kadir.
Fiiliyattaysa dini az›nl›klar›n üyeleri ve
baz› etnik gruplar ikinci s›n›f vatandafl
konumunda. H›ristiyan nüfustan geriye
kalanlar (Rumlar, Ermeniler veya
Süryaniler), 15 milyon Kürt ve bunun
yan›nda 10 milyon Alevi Müslüman
sürekli olumsuzluklara maruz kal›yor.
Cumhuriyetin kurulmas›ndan 84 y›l
sonra bile nüfusun bir bölümü hâlâ
ulusal birli¤e yönelik tehdit olarak
de¤erlendiriliyor. Zira kolektif bilinçte
‘Türk olman›n mutlulu¤u’ topra¤a at›fla
belirlenmiyor, dinle örtüflen etnik bir
tan›ma denk geliyor...”

Yani Kemalist resmi ideolojik
cenderenin Türkiye’sinde de, “Bütün
modern toplumlar gibi, Türkiye de
geçmifliyle sorunlar yafl›yor. Herhangi
bir modern ulus-devletin eskiyi
unutturarak yeniden yazd›¤› ‘tarih’, o
devletin alt›nda yaflayan insanlar›n
yazd›klar› alternatif ‘tarihler’ nedeniyle
k›r›lganlafl›yor. Türkiye’de en az›ndan
geçti¤imiz yüzy›l içinde resmi tarih
taraf›ndan görünmez k›l›nm›fl ya da galip

gelen bir stratejinin denetiminde
rötufllaflarak yaz›lm›fl olaylar bugün
yeniden karfl›m›za ç›k›yor. Örne¤in
1915 Ermeni meselesi, ‹stiklal
Mahkemeleri, etnik ya da dinsel içerikli
isyanlar, Varl›k Vergisi, 6-7 Eylül
olaylar›, 27 May›s’›, 12 Mart’›, 12 Eylül’ü,
28 fiubat’›yla bütün darbelerin
arkalar›nda b›rakt›klar› tahribat, bugün
küreselleflmeye paralel olarak dönüflüm
geçiren/ krize giren modern ulus-
devletin meflruiyet çatlaklar›nda kendini
daha çok hissettiriyor. (...)

Ulus-devletin ‘kurgular›,’ sosyal
bilimler alt›nda, özellikle ‘gündelik
hayat’ üzerine yap›lan çal›flmalarla
giderek daha net biçimde aç›¤a ç›k›yor.
Bugün daha ayr›nt›l› bir flekilde ‘ulus’
kurmak ya da ‘yeni bir insan’ yaratmak
üzere uygulanm›fl politikalar›n insanlar›n
ço¤ul hayatlar› üzerinde tahakküm
kurdu¤unu, gündelik hayat›n
zenginli¤inin bu kurgular taraf›ndan
adeta ‘sömürgelefltirildi¤ini’ görüyoruz.
Modern ulusun, toplumda var olan
farkl› sesleri, bellekleri, ‘yönetebilirlik’
ad›na basitlefltirdi¤i, teke indirdi¤i
kurgular ayn› zamanda bireylerin ve
farkl› toplumsal ve kültürel gruplar›n
kendilerine ve birbirlerine kars› da
yabanc›laflmas›n› beraberinde getiriyor.
(...)

‹nsanlar, ulus-devletin kurgular›
vas›tas›yla ‘unutur’ gibi görünürken,
asl›nda sadece kurgunun kelimelerini,
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kurgunun dayatt›¤› resmi tarihi ve
belle¤i tekrar ediyorlar. Bu ezber,
önceden kalan ve altta ezilmifl olan
hayatlar› yok etmiyor. Ancak, kurgunun
dayat›lmas› sonucu katlanarak üreyen
travmatik kiflilik ve kimlikler de yok
olmuyor. Modern devletin gücü
karfl›s›nda ‘korku’yla içlerine kapanan
travmatik kimlikler ‘konuflma’
potansiyelini kaybederken, derinlerde
tafl›d›klar› talepleri ancak ‘nefret’ ve
‘fliddet’ vas›tas›yla aç›¤a ç›kar›yorlar.

K›saca, bast›r›lm›fl, konuflmas›
yasaklanm›fl, dolay›s›yla iyileflmesi için
f›rsat tan›nmam›fl ac›lar ve bu ac›lar›n
dolaflt›¤› bellekler meselesini sadece
farkl› toplumsal gruplar›n basit cemaat
meseleleri ya da ‘post modern
kaprisleri’ olarak ele almak bir anlam
tafl›m›yor. Öte yandan, 1915’te büyük
bir travma yaflam›fl Ermenilerin, ‹stiklal
Mahkemeleri ya da darbe mahkemeleri
sonunda idam edilmifl, Diyarbak›r
cezaevlerinde iflkenceye u¤ram›fl
insanlar›n, Marafl’ta katliama u¤ram›fl
Alevilerin, baflörtüsü nedeniyle
okullar›ndan kovulmufl genç k›zlar›n her
biri yaflad›klar› travmalardan kurtulmay›,
iyileflmeyi ve ezilen bellekleriyle
yüzleflilmesini bekliyorlar. Ancak tek
tek bu bireylerin ya da gruplar›n
iyileflmesinin yan› s›ra. Önemli bir
mesele daha var: Bu iyileflmenin
sa¤lanmas›, toplumun -bugünden sonra-
bir arada yaflama kapasitesinin
iyileflmesi ve gelece¤in ipotek alt›ndan
kurtar›lmas› anlam›na geliyor.

Bir anlamda, iyileflmeyen yaralarla
büyüyen bir ‘bellek hastal›¤›’
diyebilece¤imiz bugünkü durumdan
ç›kmak için resmi kurgulara karfl›
toplumun farkl› kesimlerinin
kendileriyle ve birbirleriyle hem

konuflmas›n› hem de dinleyerek
yüzleflmesi gerektiriyor.”[2]

Walter Benjamin’in, “Kültür
alan›nda hiçbir belge yoktur ki, ayn›
zamanda bir barbarl›k belgesi niteli¤i
tafl›mas›n,” diye betimledi¤i çerçevede
bu kolay de¤il, elbet!

Yaflananlar, gel-gitler, sars›nt›lar
bunlarla -do¤rudan- iliflkili...

“Üst kimlik” ilan ettikleri fleyin
resmi ideolojisi çat›rd›yorken; tam da
burada, “Türkiye Avrupa’n›n Çin’idir,”
diye an›lan siyasal iktisat iliflkileri a¤›nda;
Ulus Baker’in, “Faflizmin totaliter
dil”dir; Delezue’nün, “Faflizm
kapitalizmin üretti¤i son koddur”; M.
Heidegger’in, “Faflizm, kapitalizmin
‘normal’ gelifliminde ortaya ç›kan basit
bir sapma de¤il, kendi iç dinamiklerinin
zorunlu bir sonucudur”; Hugo
Chávez’in, “Faflistler insan de¤ildir. Bir
y›lan bile onlardan daha insand›r!,”
saptamalar›n› an›msay›n...

Verili koordinatlarda Türk Tarih
Kurumu Baflkan› Prof. Dr. Yusuf
Halaço¤lu, Türkiye’nin, Musul ve
Kerkük anlaflmalar›n› birleflik Irak’›n
bütünlü¤ü için imzalad›¤›n› vurgusuyla,
“E¤er bu bölgede parçalanmalar olursa,
bölünme yaflan›rsa Türkiye’nin Musul ve
Kerkük üzerinde uluslararas› hakk›
gündeme gelir ve bunu kullanmas›
gerekir,” derken, “büyüyen/ büyütülen”
tehlikelerle, efl zamanl› süreçte
filizlenen imkânlar› da görmek gerek...

Bu koflullar alt›nda, Anadolu’yu
tarihinin lay›k k›ld›¤› çeflitlilik içerisinde,
özgür bir birlik ülkesine dönüfltürmeye
tutkun bizler için iki seçenek kal›yor:
Yükselen floven dalga, soka¤a inen
faflizm, s›radanlaflm›fl, gündelik fliddet
dili karfl›s›nda sinip susmak, “sürüye
say›lmak”; ya da sesini yükseltmek,

direnmek, bu topraklar› tüm
emekçilerin paylaflabilece¤i bir
“kardefllik sofras›”na dönüfltürme
yolunda mücadele etmek.

‹lan ediyoruz ki bizler, zor olan›,

ikinci yolu seçiyoruz. “Güçlülerle
güçsüz aras›ndaki çat›flmada yer almay›
reddetmek, tarafs›z olmak de¤il
güçlülere yandafll›k etmek demektir,”
der çünkü Paulo Freire…

Evet, evet Paulo Freire gibi; E. E.
Cummings’in, “Seni di¤erlerinden
farks›z yapmaya bütün gücüyle gece
gündüz çal›flan bir dünyada, kendin
olarak kalabilmek, dünyan›n en zor
savafl›n› vermek demektir. Bu savafl bir
bafllad› m› art›k hiç bitmez!” 

Hac› Bektafl Veli’nin, “Bir olal›m, diri
olal›m, iri olal›m”!

John Sherman’›n, “Gelece¤in en iyi
peygamberi geçmifltir”!

Nietzsche’nin, “Köle misin? Senden
dost olmaz. Zorba m›s›n? Senin dostun
olmaz”!

Paulo Coelho’nun, “En karanl›k an,
flafak sökmeden önceki and›r”!

Dante’nin, “Küçük bir k›v›lc›m,
yang›na sebep olur”! sözlerini de,

durmadan an›msanmas› gereken kesitte,
bir kez taraf›m›z›n gereklerini yerine
getirmenin zaman›d›r flimdi..

Ve üzeri gazetelerle örtülü,
ayakkab›s› pençeli Ahbari¤imizin

huzurunda bir kez daha hayk›rmal›y›z:
“Derin devletçilere, s›¤ milliyetçilere,
faflizm amigolar›na, militarist çetelere
inat, bu topraklar› Ermeni-H›ristiyan-
Kürt-Alevî-Türk, inançl›-inançs›z, kad›n-
erkek, tüm emekçilerin özgür ve
kardeflçe yaflayaca¤› ekmek ve hürriyet
günlerine erifltirene dek, hepimiz
Ermeni, hepimiz H›ristiyan, hepimiz
Kürt, hepimiz Roman, hepimiz Alevi,
sözün özü, hepimiz Öteki’yiz!”

Ve de katlediliflinin ard›ndan bir y›l
geçen Ahbarik’imizi sadece anm›yoruz;
bizi ötekilefltirenlere de isyan
ediyoruz...

15 Ocak 2008, Ankara

NOTLAR
1 Emerson.
2 Ferhat Kentel, “Geçmiflle Yüzleflmek,

Gelece¤i Kurtarmak”, Toplumsal Tarih Dergisi,
No:168, Aral›k 2007, s.6.

Geçti¤imiz May›s ay›nda
Heiligendamm’da toplanacak olan G-8
zirvesi öncesinde Almanya Federal
Polisinin  G-8 karfl›tlar›na yönelik
yapm›fl oldu¤u ev bask›nlar› ve
aramalar›n›n hukuka ve yasalara ayk›r›
oldu¤u Federal Mahkeme (BGH)
taraf›ndan onayland›. 

Federal Baflsavc›l›k  Zirve karfl›t›
olan eylemcileri „terörist ve yasad›fl›
terör örgütü kurmak“ suçlamas›yla  çok
tart›flmal› anti terör yasas› 129 a`ya
dayanarak suç duyurusunda bulunmufl
ve yaklafl›k alt› Federal eyalette 40’i

ask›n ev, dernek ve lokalde arama
yap›lmas›n› sa¤lam›flt›.  

Bilindi¤i gibi Federal Baflsavc›l›¤›n
suç duyurusunda bulunmak için
dayana¤› Hamburg ve Berlin
kentlerinde G-8 Zirvesini sabote etmek
ve gerçekleflmesini engellemek için
araba ve is yeri yakma eylemlerini öne

s ü r m ü fl t ü .
Ancak Federal
M a h k e m e
böyle bir suç
u n s u r u n u n
b u l u n m a s ›
d u r u m u n d a
dahi Federal
baflsavc›l›¤›n
Terör örgütü
k u r m a k
sucundan ev
bask›n›, arama
yapamayaca¤›
karar›na vard›.

Bu sebeple de arama yap›lan ev ,
dernek ve lokallerde el koyulan kayd›
tutulan bütün evrak ve dokümanlar›n
inceleme unsuru olamayaca¤›na kanaat
getirip davalar›n düflmesini karara
ba¤lad›. 

G-8 KARfiITLARI TERÖR‹ST DE⁄‹LD‹R!‹lan

Avrupa Türkiyeli ‹flçiler Kofederasyonu
Tüzük Kurultay›
Tarih: 22-23 Mart 2008/Frankfurt

Yer: Haus der Jugend • Deutschherrnufer 12
Frankfurt/Main
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Ana dilin önemi üzerine
1. Girifl
Dünyada yaflayan insanlar›n yüzde 60-

65’i iki dil kullanmaktad›r. Sadece
Avrupa’da bile yüzün üstünde dil
konuflulmaktad›r. Avrupa Birli¤i’nde 50
milyona yak›n insan yaflad›¤› ülkenin resmi
dilinden farkl› bir dil kullanmaktad›r.
K›sacas› iki veya çok dillilik günümüzde
art›k bir istisna de¤il tam tersine bir kural
haline gelmifltir. Çok dillili¤i etkileyen
önemli faktörlerden birisi hiç kuflkusuz göç
unsurudur. Göç hangi nedenle
gerçekleflmifl olursa olsun ki bir çok
nedeni vard›r (siyasi, sosyal, ekonomik,
kültürel, dini nedenler, savafl, do¤al
afetler...) hepsi de ister istemez çok dillili¤i
teflvik eder. Yabanc› bir ülkede yaflamak ve
çal›flmak için o ülkenin dili ö¤renilir. Ama
aile ve arkadafl çevresi içinde ana dil
konuflulur.  Tüm bu geliflmeler farkl›
milliyetlerden ve kültürlerden insanlar› bir
araya getirdi ve bu insanlar aras›ndaki
yap›lan evliliklerin say›s›n› artt›rd›. Bunun
sonucunda ebeveynler çocuklar›n› hangi
dilde yetifltirecekleri sorusunu kendilerine
yöneltmek zorunda kald›lar. 

Bugün Almanya’ya Türkiye’den gelen
göçmen iflçilerin nesli neredeyse dördüncü
kufla¤a varm›flt›r. Geçirdi¤imiz k›rk küsur
y›l Alman halk›yla eflit haklara sahip
olmam›z› sa¤layamam›flt›r. Halen
çözülmeyi bekleyen bir y›¤›n sorunla iç içe
yafl›yoruz. Bir yanda y›llarca göç diyar›
oldu¤unu kabul edemeyen, Türk’leri en
k›sa zamanda geri dönmeye teflvik ederek
uyum için samimi bir çaba harcamayan
Alman devleti, di¤er yanda seneler
boyunca geri dönme hayalleri içinde ne
kendilerine ne de çocuklar›na geliflim hakk›
tan›mayan Türkiyeliler. Bu bozuk düzenin
kaybedenleri kuflkusuz bu günkü gençler
ve çocuklard›r. Bugün çocuklar›m›z›n ve
gençlerimizin e¤itiminde önemli s›k›nt›lar
yafl›yoruz. Çocuklar›m›z›n yaflad›¤› önemli
sorunlardan bir tanesi kuflkusuz dil
problemidir.  Almanya’da yaflayan Türk
çocuklar›n›n içinde bulunduklar› toplumsal
gerçeklik bu çocuklar›n iki dilli olmalar›d›r.
Burada do¤up büyüyen çocuklar ev ve aile
ortam›nda ana dillerini konuflurlar. ‹lk
hayat tecrübelerini ana dilinde edinirler.
Ana okuluna bafllad›¤› günden itibaren
onlar için ikinci bir dil olan almanca ile
tan›fl›rlar. Ana okulunda e¤itim dili
olmas›ndan kaynakl› almanca desteklenir.
Ev ve aile ortam›nda iki dil kar›fl›k olarak
kullan›lsa da çocuklar›n›n bir an önce
Almancay› ö¤renmelerini istedikleri için
anne ve babalar ikinci dili tercih ederler.
Böylece ne aile ortam›nda ne de ana okul
ortam›nda ana dil destek görmedi¤i için
ikinci dil ana dilin yerini al›r.

Baflta da belirtti¤imiz gibi bugün
neredeyse dünyan›n her yerinde iki veya
iki dilden fazla dil konuflulmaktad›r. Ama
uzun y›llar iki dillili¤in çocuklar›n geliflimi
aç›s›ndan zararl› oldu¤u savunulmufltur. ‹ki
dili birden sadece üstün zekal› çocuklar›n
ö¤renebilece¤i ileri sürülmüfltür. Hatta iki
dillili¤in okuldaki baflar›n›n önünde engel
oldu¤u söylenmifltir. Ancak 60’l› y›llara
gelindi¤inde yavafl yavafl bunun böyle
olmad›¤› tam tersine iki dillili¤in çocu¤un

kiflisel ve zihinsel geliflmesinde pozitif etki
yapt›¤› düflüncesi yayg›nlaflm›flt›r.

Günümüzde halen bu konuda ki
tart›flmalar devam etmektedir. Almanya’da
da yaflayan göçmen çocuklar›n›n dil
problemi genellikle yaflad›¤› ülkenin dilini
ö¤renme problemi olarak görülür. Ana
dilin önemine fazla de¤inilmemektedir.
Özellikle de iki dilli e¤itimde ana dilin
anlam› ve önemi göz ard› edilmektedir.
Kimi e¤itimbilimcileri ikinci bir dili
ö¤renirken ana dilin önemsiz oldu¤unu,
ana dil ile ikinci dil aras›nda bir ba¤
bulunmad›¤›n›, hatta ana dilin ikinci bir dili
ö¤renmenin önünde engel teflkil etti¤ini
savunurlar. Baflar›l› bir okul e¤itimi için iyi
bir almancan›n koflul olmas›ndan kaynakl›
Almanya’da türkçe ve türkçe dersleri
desteklenmemektdir. Göçmen
çocuklar›n›n içinde bulundu¤u toplumsal
gerçeklik e¤itimde göz ard› edilmektedir.
Oysa yap›lan bir çok bilimsel araflt›rma
ikinci bir dili ögrenirken ana dilin temel
teflkil etti¤ini, ana dile hakimiyetin ikinci dili
ve iki dillili¤in geliflimini kolaylaflt›rd›¤›n›
belirtmektedir. 

2. Dilin geliflimi ve anlam›
Dil insanlar aras›ndaki en güçlü ba¤ ve

en önemli iletiflim arac›d›r. Dilin ortaya
ç›k›fl› insan›n do¤aya karfl› verdi¤i mücadele
ile olur. ‹nsan›n ya da insan topluluklar›n›n
kendilerini gelece¤e tafl›rken yaratt›klar›
birikimler sonucu ortaya ç›km›flt›r. 
Dil, insan›n insanlaflma sürecinde en temel
noktaya oturur. Ayn› zamanda bu sürecin
bütün birikimlerini tafl›r. Dil insan›n
yaratt›¤› binlerce y›ll›k birikimin
sonucudur. Bütün kültürel de¤erlerin
birikti¤i, yeniden ve yeniden üretildi¤i
dinamik bir aland›r.  Düflünce ve
duygular›m›z› dil ile anlat›r›z. Sevincimizi,
üzüntümüzü, ac›m›z›, iyiyi ve kötüyü dil ile
ifade ederiz. Edindi¤imiz deneyim ve
tecrübeleri dil ile aktar›r›z. ‹stek ve
temennilerimizi yine dil ile söyleriz.
K›sacas› do¤umdan ölüme kadar dil
yaflam›m›z›n vazgeçilmez bir parças›d›r.

Do¤umdan sonra cocu¤un ilk ç›kard›¤›
ses a¤lamad›r. Ac›kd›¤›n›, alt›n›n ›sland›¤›n›,
yoruldu¤unu, uykusunun geldi¤ini
söylemek için çocuk bu sesi kullan›r. Daha
sonra çocuk baflka sesler ç›kartabildi¤ini
keflf eder. Bu s›rada “anne ve baba”
sözcüklerini duymak için tetikte bekleyen
ebeveynler bebe¤in bu denemelerinin
gerçek sözcükler oldu¤unu düflünerek
sevinç gösterilerinde bulunurlar. Bebekler
bu tepkiden hoflnut kal›r ve seslerle
oynamaya devam ederler. Bebekler,
seslere karfl› çok duyarl›d›rlar.
Araflt›rmalar, bir haftal›k bebe¤in anne
sesini di¤er kad›n seslerinden ay›rabildi¤ini
ve di¤er seslere tercih etti¤ini ortaya
koymufltur. Giderek yetiflkinin ses
tonundaki de¤ifliklikleri (k›zg›n-nefleli) ay›rt
etmeye bafllarlar. Ebeveynler, ço¤u zaman
fark›nda olmadan bebeklerinin dil ve
konuflma geliflimlerini
desteklemektedirler. Bu do¤al bir süreçtir.
Asl›nda çok çeflitli sesler ç›karabilme
yetisiyle do¤an bebekler, giderek sadece
çevrelerinde kullan›lan sesleri taklit

etmeye bafllar, yetiflkinlerin tepkisiz kald›¤›
di¤er sesleri kullanmazlar. Seslerden
hecelere, sözcüklere ve cümle yap›lar›na
do¤ru h›zl› bir geliflme olur.  Daha anne
karn›ndeyken bafllayan iletiflim serüveni
çocu¤un ilk y›l›n› doldurmas›ndan sonra
tek tek meyvelerini verir.

O ana kadar mimik ve belli belirsiz
sesler ile anlat›lan duygular, düflünceler,
gereksinimler çocu¤un büyümesiyle daha
da vars›llaflan bir da¤arc›kla anlaml› hale
gelir. K›sacas› dil çocu¤un kendisini
anlatmas›n› sa¤lar. Ona birey olma yolunda
ki ilk ad›m›n› att›r›r. Dil konuflan kiflinin
kimli¤ini sergiler. Kiflinin dil üzerindeki
hakimiyeti çok ise, ufku da o kadar
genifltir. Ya da tersi de do¤rudur.
“Bilmedi¤im her kelime, düflünmedi¤im bir
fikirdir” (Wolfgang Maier). 

3. Ana dil hakk›ndaki bilgilerimiz
Bireyin kiflisel ve zihinsel süreçlerinin

gelifliminde dil çok önemlidir. Bu çok
önemli süreç tabi ki çocuklukla bafllar.
Çocuk okul dönemine kadar ki
birikimlerini çevresindeki yaflam tarz›na ve
iliflkilere göre oluflturur. Bunu anadilini
temel araç olarak kullanarak yapar. Bir dil
bilimcinin aç›klamas›na göre 6 yafl›ndaki
çocuk befl binin üzerinde etkin, yirmi yedi
bin kadar sözcü¤ü duyunca anlayabildi¤i
sonucuna varm›flt›r. O halde okula
bafllayan çocu¤un biriktirdi¤i bilgi da¤arc›¤›
bu kurallar› kavrad›¤› ve kullanma becerisi
kazand›¤› oranda e¤itime kat›l›m ve
ö¤renme süreci h›zlanacakt›r. Ana dil hem
kiflisel hem toplumsal hem de siyasal
alanda kiflili¤in geliflmesinde ve
netleflmesinde önemli yer al›r. 

Ana dilinin çocu¤un kiflili¤inin
geliflmesinde ki önemi Birleflmifl Milletler
Çocuk Haklar› sözleflmesinde de flu
flekilde aç›klanmaktad›r:

“Soya dine ya da dile dayal› az›nl›klar›n ya
da yerli halklar›n var oldu¤u devletlerde, böyle
bir az›nl›¤a mensup olan ya da yerli halktan
olan çocuk, ait oldu¤u az›nl›k toplulu¤unun
di¤er üyeleri ile birlikte kendi kültüründen
yararlanma, kendi dinine inanma ve
uygulama ve kendi dilini kullan›m hakk›ndan
yoksun b›rak›lamaz”.

Yukar›da belirtilen gerçekleri de göz
önüne ald›¤›m›zda Almanya’da iki dilli
ortamda yetiflen çocuklar›m›z için ana dilin
önemi daha iyi anlafl›lmakatad›r. Ana dil
ö¤renimi salt bir iletiflim arac› ö¤renimi
de¤ildir. Ana dilde toplumun bütün de¤er
yarg›lar› ve birikimleri yans›d›¤› için, çocuk
ana dilini ö¤renirken toplumun bütün
kültürel birkimlerini de almaktad›r.
Kendili¤inden geliflen bu süreçte çocuk,
dilin kendine has bütün özelliklerini
ola¤anüstü bir flekilde ö¤renir. Bu ayn›
zamanda zihinsel geliflime de katk›da
bulunur. Çocu¤un düflünüfl tarz›, ö¤rendi¤i
ana dil taraf›ndan flekillenir. Çocuk art›k
d›fl dünyay› kavramlarla alg›lamaya
bafllarken, bu kavramlar zihinde
sembollerle ifllenir. Semboller aras›ndaki
iliflki ve ba¤lar anadile göre oluflur. Ana dili
oluflturan bu semboller ve ifllemler kiflinin
olaylara, olgulara yani bütün d›fl dünyaya
bak›fl›n› belirler. Çocuk art›k ana diliyle

düflünmeye bafllar. Bunu yaparken de dilin
kendine has biçimi, söz dizimi, dilbilgisi gibi
özelliklerini kendili¤inden kullan›r. Zihinsel
flekillenifli, düflünüfl tarz›, ana dilini
ö¤rendi¤i, kulland›¤› boyutta geliflir.

Göçmen çocuklar› için ana dilinin
önemi, do¤al olarak dilin kazan›lmas›nda
yatmaktad›r. Ama esas önemi ise çocu¤un
ruhsal, toplumsal, duygusal ve genel
geliflimine, onun sa¤lamlaflt›r›lmas›na olan
katk›s›ndad›r. Bir insan›n gelifliminin
temelleri yaflam›n›n ilk y›llar›nda at›l›r.
Bunda en çok ana dilinin katk›s› ve etkisi
vard›r. 

4. ‹kinci bir dili ö¤renirken ana
dilin önemi

Dünyan›n farkl› ülkelerinde yap›lan
dilbilimsel araflt›rmalar birinci dilin yani ana
dilin düzeyinin ikinci bir dilin varabilece¤i
düzey üzerinde belirleyici bir rol oynad›¤›
gerçe¤ini ortaya koymufltur. Ana diline
hakim olan bir çocuk ikinci bir dili çok
daha rahat ve kolay ö¤renmektedir.
Afla¤›daki araflt›rmalar bu gerçe¤i ortaya
koymaktad›r.

4.1. Anlama/Hat›rlama 
Türkiye’li göçmen çocuklarla yap›lan

bir deney, çocuklar›n dinledikleri almanca
bir hikayeyi tekrar anlatmada zorland›¤›n›,
hikayeyi bir kez daha kendi dillerinde
dinledikten sonra anlatabildiklerini ortaya
koydu.

Deneyin geliflimi: “Die Zauberstäbe”
adl› hikaye on ile oniki yafllar› aras›ndaki
yedi türk ö¤rencisine alman dilli bir kifli
taraf›ndan okunur ve çocuklardan hikayeyi
tekrar anlatmalar› istenir. E¤er çocuklar
anlatmay› baflaramazlarsa tet tek kelimeler
aç›klan›r ya da hikaye bir kez daha okunur.
E¤er çocuklar anlatmay› buna ra¤men
baflaramazlarsa bu kez hikayenin türkçe
tercümesi türk dilli bir kifli taraf›ndan
okunur ve çocuklardan yine hikayeyi
anlatmalar› istenir. Ayn› zamanda çocuklar
anlat›rken sorular› varsa yan›tlan›r. Bunun
sonucunda çocuklardan hikayeyi bir kez
daha dinlemeden anlatmalar› istenir.
Sa¤l›kl› bir de¤erlendirme yapabilmek için
ayn› hikaye baflka çocuklara da okunur.

Ayn› yaflta bir grup alman dilli
ö¤rencilere

Türkiye’nin çeflitli bölgelerinden bir
grup Türk ö¤rencilerine

Almanya’ da yaflayan bir grup Türkiye’li
göçmen çocuklara

Almanya ve Türkiye’deki tel dilli
yetiflen çocuklar hikayeyi dinledikten
sonra hiç bir yard›m almadan hikayeyi
tekrar anlatabilmifllerdir. Göçmen
çocuklar›nda ise yukar›da ki deneyde dile
getirilen sorunlar yaflanm›flt›r. Bu deneyin
de sonucundan anlafl›laca¤› gibi bir yaz›y›
dinledikten sonra tekrar anlatabilmenin
koflulu onu anlamakt›r. Bu da ana dilde
gerçekleflmektedir. Bu deneyden ç›kan
sonuçlar bedensel ve zihinsel özürlü
çocuklar›n gitti¤i bir okulda dersde
uyguland›. S›n›fta türkçe konuflan
çocuklardan bir ö¤renme grubu
oluflturularak, ders saatinin ilk bölümünde
onlar türkçe dilinde ders görürken, s›n›f›n
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di¤er ö¤rencileri ayn› ders konusunu kendi
dillerinde ifllediler. Bunun sonunda yine bir
araya geldiklerinde Türkiye’li ö¤rencilerin
sadece daha fazla motive olduklar› de¤il,
ayn› zamanda o ana kadar ki kapasitelerini
de aflarak çal›flt›klar› gözlemlenmifltir
(Rehbein 1987, S. 27).

4.2. Yaz› dilini ö¤renirken ana
dilin önemi

Okul dönemine kadar çocuklar 5-6
y›ll›k bir ö¤renme süreci geçirler. Bu
zaman içerisinde çocuklar dil ile ilgili
karmafl›k beceriler kazan›rlar. Dil bilgisinin
önemli kurallar›n› ve kelime hazinesinin
önemli parçalar›n› ö¤renirler. Anlaflman›n
temel kurallar›n› ve örneklerini edinirler.
‹ki dilli Türk kökenli çocuklar›n›n okul
öncesi dillerinin yani ana dillerinin, okul ve
ö¤renme dilinden farkl› olmas›ndan
kaynakl›, okula bafllad›klar›nda tek dilli bir
Alman çocu¤unun sahip oldu¤u dil
becerisine asla sahip olamamaktad›rlar.
Ö¤retmen dersini okul diliyle yönlendirir.
Çocuklar sorulan sorulara yine okul
dilinde cevap verirler ve ödevlerini okul
dilinde yaparlar. Yaz› dilini ö¤retmenin
basit olmamas›ndan ve de çocuklardan çok
yönlü beceri ve yetenek istemesinden
kaynakl›, yaz› dili ilk zamanlarda dilsel
a¤›rl›kl› yöntemlerle ö¤retilir. Bundan
dolay› ana dili Almanca olmayan çocuklar
alfabeyi onlar›n hakim olduklar› dil ile yani
ana dilleri ile ö¤renmelidirler (Kolcu-
Zengin 1991, S.14).

Tamamen Almanca’ya dayal› bir flekilde
okuma-yazma ö¤renmelerinin onlar›n ana
dillerine bir katk› sa¤lamayaca¤› gibi, ikinci
dilleri olan Almanca’ y› da istenen bir
düzeye ulaflt›rmayacakt›r. Dolay›s› ile her
iki dilide eksik ö¤renecektir. Bundan
hareketle ikinci bir dilin baflar›l› bir flekilde
ö¤renilebilmesi için, ana dilin ö¤retimi okul
yöntemleri taraf›ndan desteklenmelidir
(Nehr 1988, s. 7).

4.3. Analiz ve sentez
Okumak okunan kelimeyi anlad›ktan

sonra bir anlam kazan›r. Okunan kelimeyi
anlamamak okumay› anlams›z k›lar. Bu da
beraberinde okuma flevkinin ve  hevesinin
k›r›lmas›n› getirir. Bu riske özellikle ikinci
bir dilde okuma ve yazma ö¤renen
çocuklarda rastlan›r. Okunan› anlamamak
ayn› zamanda kelimeyi seslere bölme ve
sesleri kelime haline getirmeyi de
anlams›zlaflt›r›r. 

Baz› dilbilimcilerine göre kelimeler tek
tek okunurken içten ve anadilde geliflen bir
süreç üzerinden anlamlar aran›r ve
birbirine eklenir. E¤er okunan kelime
tespit edilemezse, anlamsal/semantik
deflifre de gerçekleflememektedir. Yani
okunan veya yaz›lan kelime
anlamsallaflt›r›lamamaktad›r. 

Ana dilin özel bir önemi de flurda
yatmaktad›r. ‹kinci bir dilde okuma ve
yazma ifllemini hemen hemen bütün
çocuklar baflarabilmektedir. Ancak en az
okuma ve yazma kadar önemli olan di¤er
ifllemlerlerde bir çok çocuk
zorlanmaktad›r. Her çocuk okuma ve
yazma ö¤renirken analiz (kelimeyi
seslerine ay›rma) ve sentez
(semantik/anlamsal ve ses bütünlü¤ü)
ifllemini kendi anadilinde gerçeklefltirmek
zorundad›r. Çünkü ancak bu flekilde analiz
ve sentez ifllemini birbiriyle karfl›laflt›rabilir
ve yazd›¤› veya okudu¤u kelimeyi kavrar ve
içsellefltirebilir (Kolcu-Zengin 1991, S.15).

4.4. ‹kinci bir dili ö¤renirken ana
dilin önemi üzerine yap›lan
araflt›rmalar

Dünya Etnoloji Veri Taban›na göre
bugün tüm dünyada yedi bin türlü dil
konuflulmaktad›r. Ancak Birleflmifl Milletler
E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü Unesco’ya
göre duruma müdahale edilmezse 2100
y›l›nda bu dillerin %90-95’ i yok olacakt›r.
Yani kültürel miras olarak kabul edilen
dilin sadece 40-50’ si genç kuflaklara
aktar›labilinecektir. E¤itim dili ise yüzlerle
ifade edilmektedir. 

Birleflmifl Milletler taraf›ndan bireyin
e¤itim hakk›n›n gerçekleflmesinde ana
dilde e¤itimin bir insan hakk› olarak
tan›nmas›na ra¤men, hemen hemen
dünyan›n her yerinde insanlar yaflad›¤›
toplumun dilinde e¤itim görmektedirler.
Baz› dilbilimsel araflt›rmalara göre erken
yafllarda ana dilde e¤itimin yap›lmamas›
bireyin hem ikinci dildeki hem de okul
e¤itimindeki baflar›s›n›n önünde engel
teflkil etti¤ini göstermektedir. 

Skutnabb-Kangas “Avrupa 2004
Anadille E¤itim Hakk›” konferans›ndaki
sunusunda flöyle söylüyor: Her ne kadar
ilk bak›flta, çocuklar›n anadillerini evde
kullanarak ö¤renmeleri ve ikinci dille ne
kadar erken yaflta yo¤un olarak
karfl›lafl›rlarsa dillerini o ölçüde
gelifltirmeleri ve böylece iki dilli bireylerin
yetiflmesi sa¤duyunun gere¤i gibi görünse
de araflt›rmalar bunun tam tersinin
gerçekleflti¤ini gösteriyor.

4.4.1. Skutnabb-Kangas ve
Toukomaan’›n araflt›rmalar›

‹skandinav bilimcileri Kangas ve
Toukomaa okul baflar›s› ile ilgili yapt›klar›
araflt›rmalarda zihinsel geliflmenin,
anadililin gelifliminin soyut düflünme
aflamas›na eriflmesiyle ba¤lant›s›n› ortaya
koymufllard›r. Okullarda anadili
kullan›m›n›n ve ö¤renmenin bir insan hakk›
oldu¤unu savunan Skutnabb-Kangas her
bireyin kendi ana dilinde okuma-yazma
ö¤renmesini talep etmektedir.

1976 y›l›nda UNESCO taraf›ndan
desteklenen, ‹sveç’te yasayan Fin’li
ö¤rencilerin dil edinmeleri ile ilgili
yapt›klar› araflt›rmalar da, ilkokulda anadili
derslerini 1. dil olarak ö¤renen Fin’li
ö¤rencilerin, anadilini ö¤renmeyen Fin’li
ö¤rencilerden daha iyi isveççe ö¤rendikleri
sonucunu verdi. Bunun yan› s›ra iki dilli
bir çocuk ne kadar anadiline egemen ise o
kadar ülke dilini ö¤renmekte, ne kadar ana
diline egemen de¤ilse ülke dilini o kadar
kötü ö¤renmektedir. ‹ki dilli-iki kültürlü
yaflam ortam›nda dil edinme iki dili de
içermekte ve iki dilde birbirlerini karfl›l›kl›
olarak etkilemektedirler. Anadili birinci
dil olarak ö¤retildi¤inde (okuma yazma gibi
ilk kültür becerileri birinci dilde
ö¤renilecektir) ülke dilini ö¤renmede
katk›s› olmaktad›r. Dil ediniminde dil
s›ralamas› önceli¤i belirleyicidir.
Araflt›rmalar›n ç›kard›¤› baflka bir sonuç
da, iki dilli ortamda yetiflen bir çocu¤un
(tabi e¤er çocuk iki dili de okulda
ö¤renirse, s›rf aile içinde de¤il) ancak 12
yafl›nda tam anlam›yla iki dilli olabildi¤idir.
Bu araflt›rmadan beri fince Fin’li ö¤renciler
için ‹sveç okullar›nda 1. s›n›ftan zorunlu
ö¤renim süresine kadar yasal konumunu
alm›flt›r.

4.4.2. Stölting’in araflt›rmas›
Ana dil ile ikinci dilin aras›nda ki iliflkiye

dair Almanya’da Yugoslav çocuklar› ile
yap›lan araflt›rmalar benzer sonuçlar›
ortaya koymaktad›r. Nordrhein Westfalen
Bilim Bakan› taraf›ndan desteklenen
araflt›rma 1973 – 1975 y›llar› aras›nda
gerçekleflmifltir. Araflt›rman›n sonucunda
Stölting flunlar› ortaya koymufltur:

Her iki dile hakim olman›n en iyi ön
koflullar›na Yugoslavya’ da uzun bir süre ve
kesintisiz ana dillerini ö¤renen ve
almancay› bir meslek edinme amac› ile
ö¤renen çocuklar sahip olmufltur.

Çocuk yafllarda Almanya’ ya gelen ama
Alman çocuklar›yla ve arkadafl çevresiyle
iliflki kuramayan çocuklarda ise her iki dili
de yar›m konufltuklar› gözlenmifltir. Bu
çocuklar›n en önemli dilsel problemleri ise
her iki dilde de kelime hazinelerinin eksik
olmas›d›r. 

4.4.3. Baur ve Meder’ in
araflt›rmalar›

1989 – 1990 y›llar›nda Baur ve
Meder’in  5. s›n›ftan 10. s›n›fa kadar
Yugoslav, Türk ve Yunan ö¤rencilerle
yapt›¤› bir araflt›rmada amaçlar› birbirine
z›t olan iki tezin do¤ru olmad›¤›n› ortaya
koymakt›:

- ‹kinci bir dil ö¤renirken ana dilin
önemi yoktur.

- ‹kinci bir dil ö¤renmenin önemli ön
koflullar›ndan biri ana dile hakimiyettir.

De¤erlendirmelerinin sonucunda Baur
ve Meder flunlar› ortaya koyarlar:

Ana dildeki becerilerin desteklenmesi
ikinci bir dili ö¤renmenin önünde engel
de¤ildir. Hatta iyi bir ana dil bilgisine sahip
olmak, ikinci bir dil olarak almanca
ö¤renimini destekler (Sar› 1995, S. 47). 

Ayr›ca aile ortam›nda ana dili
konuflman›n ana dil ö¤reniminde dolay›s›
ile de ikinci bir dili ö¤renmede pozitif
etkisinin oldu¤u da bu araflt›rma sonunda
gösterilimifltir. Bundan dolay› göçmen
ebeveynlere çocuklar›yla daha fazla
almanca konuflmalar› gerekti¤i yönündeki
önerilerden kaç›nmak gerekti¤i ortaya
koyulmufl oldu.

Bunun yan›nda afl›r› bir memleket
ba¤l›l›¤›n›n ve de ana dilde televizyon
izlemenin ana dilbilgisine pozitif bir
etkisinin olmad›¤› yine yap›lan
de¤erlendirmeler sonucunda ortaya
ç›km›flt›r. Bu yüzden ana dilin okulda
organizeli bir flekilde desteklenmesi
gerekti¤i belirlenmifltir. Çünkü çocuklar›n
topluma yararl› birer birey olmalar›nda
hem okulda hem de yaflad›klar› toplumda
ana dillerinin ne kadar önemli oldu¤u
gözlemlenmektedir (S. 47-48).

4.4.5. Di¤er araflt›rmalar
Ana dili ile ikinci bir dil aras›ndaki iliflki

üzerine yap›lan di¤er araflt›rmalar da
yukar›da ki sonuçlara benzer sonuçlar
ortaya koymufltur.

‹sveç’te kendi ana dillerini aile
ortam›nda düzenli bir flekilde konuflan
estonya ve letonyal› çocuklar›n ikinci
dillerinde de baflar›l› olduklar›
gözlemlenifltir. Baz› bilimadamlar› (Oksaar,
Ruke-Dravina, Clyne) Almanya’dan
Avustralya’ya göç eden ailelerin
çocuklar›nda benzer olgular› ortaya
koymufltur.

Schwenk (1987) ve Aytemiz (1990)
yapt›klar› araflt›rmalar›n sonucunda ana
dilin ikinci bir dili ö¤renirken belirleyici bir
rol oynad›¤›n› göstermifllerdir.
Araflt›rmalardan ç›kan sonuçlara göre iyi

geliflmifl bir ana dilin ikinci bir dili
destekledi¤i anlafl›lmaktad›r. Türkiye’ de
okul e¤itimi alm›fl ve ana dili belirli bir
seviyeye ulaflm›fl çocuklar›n almancay›
kavrama seviyelerinin o denli yüksek
oldu¤u gözlemlenmifltir.

5. Sonuç
Baflar›l› bir okul e¤itimi ve iyi bir

meslek ö¤renimi için Almanca elbette
önemlidir. Ancak ana dili e¤itimi ve
ö¤renimi bunun önünde engel de¤ildir.
Tam tersine yukar›da da belirtti¤imiz gibi
bilimsel araflt›rmalar ana dillerini iyi bilen
ö¤rencilerin di¤er dilleri çok daha kolay ve
h›zl› ö¤rendiklerini kan›tl›yor. Bu nedenle
Türkçe’yi iyi bilen çocuklar Almanca’y›
daha etkin ve h›zl› ö¤renmektedirler ve
okul yaflam›na daha h›zl› uyum
sa¤layabilmektedirler. Ayn› zamanda
yap›lan araflt›rmalar ana dilini iyi bilmeyen
ö¤rencilerin ikinci bir dilide eksik
ö¤rendiklerini göstermektedir. Bundan
ç›kan sonuç ana dil ile ikinci bir dilin
birbirini karfl›l›kl› etkiledi¤idir. Ayr›ca ana
dil çocuklar›n kimlik gelifliminide olumlu
etkilemekte ve kendilerine güven
kazanmalar›n› sa¤lamaktad›r.

‹yi bir Türkçe’ye sahip olmak iyi bir
okul e¤itimi ile ba¤lant›l›d›r. Bu nedenden
dolay› ana dili e¤itimi okul planlar›nda yer
almal›d›r. Gerekli ve müsait olan yerlerde,
iki dilde okuma-yazma ö¤renimi
desteklenmelidir.

Anadili ö¤retimi, her fleyden önce
Alman toplumunun e¤itim politikalar›nda
kültürleraras› e¤itimin bir parças› olarak
yönetmelikler ile efl de¤erlilik
kazanmal›d›r. Okul yasalar›nda yer
almal›d›r! Türkçe haftal›k ders çizelgesinin
içinde normal bir ders olarak ilkokulun
birinci s›n›f›ndan itibaren haftada befl saatla
uygulan›r olmal›. Alman okul makamlar›n›n
denetlemesi alt›nda olmal›. Velilerin
iste¤ine ba¤l› olarak kabul etmeye ba¤l›
olmayan, s›n›f geçmeye etkisi olan ikinci,
üçüncü, ya da dördüncü yabanc› dil olmal›.
Türkçe dersi Alman makamlar›nca atanm›fl
ö¤retmenlerce verilmeli. Almanya’da
haz›rlanm›fl ders araç ve gereçlerini
kullan›lmal›. Türkçe ö¤retmenlerinin
yetifltirilmesi için üniversitelerde “Türkçe
Ö¤retmenli¤i Bölümü” aç›lmal›d›r. Türkçe
derslerin gerçeklefltirilebilmesi için de
yeterli düzeyde ö¤retmen kadrolar› aç›lm›fl
olmal›d›r. Ö¤retmen yetifltiriminde ve
ö¤retmen seçiminde, onlar›n
yerlefltirilmesinde temel ilke Almanya’da
geçerli kurallar ve istemler olmal›d›r.
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KADINLAR KURULTAYINDA ÖRGÜTLENME PERSPEKT‹F‹ ÜZER‹NE

7. Kad›nlar Kurultay›’n› baflar›yla
gerçeklefltirdik, ama rehavete kap›lmadan
aslolan bundan sonraki süreçte
kurultaylar›m›z›n öznesi ve yönlendiricisi
olmakt›r.  Kurultaylar  süreci  tahlil
ederek  politika  belirleme,  tart›flma,
tart›flt›rma ve yasama organ› görevi
görür. Bu yap›l›rken tart›flma sürecine
kitleleri de katarak daha sa¤l›kl›
sonuçlara ulaflmak amac› tafl›mal›d›rlar.
Kurultay›m›z›n tart›flmalar ve gündem
bak›m›ndan olumluluk tafl›d›¤›n›
söyleyebiliriz. Fakat gündemlerimiz daha
somutlaflt›r›lmal› ve somuta
indirgenmelidir. Bu k›sa
de¤erlendirmeden sonra temel konumuz,
gündemimizin 2. Tart›flma tasla¤›n›n
’’Örgütlenme Perspektifinin’’
de¤erlendirilmesi önem tafl›maktad›r. Bu
konuyu çokça tart›flmam›za ra¤men halen
anlafl›lamad›¤› ve yüzeysel bilinçle
yorumlad›¤›m›z bir gerçektir. Kad›n
sorunu bugün ortaya ç›kmad›¤› ve
bugünde kad›nlar lehine hemen
çözülemeyece¤i gerçe¤ini tarih bize
defalarca ispatlam›flt›r. Kad›n sorununun
farkl› boyutlar› ve farkl› bak›fl aç›lar›
bizde mevcuttur. Bu sorunu
de¤erlendirirken çok genifl pencereden
bakmal›, detayl› bilgiye sahip olmam›z
gereklidir ki, sa¤l›kl› sonuçlara ulaflal›m.
Bu temelde konuyu iki yönüyle açarsak;
(Marksizim ve feminizm  ile
özgürleflmek ve  örgütlenmek..) daha iyi
anlafl›laca¤›n› umuyorum. Bu  sonuçlarla
de¤erlendirmedi¤imiz andan  itibaren çok
h›zl› ba¤›ms›zl›kç› ve özerkçi kesiliriz.
Kad›n  çal›flmas›  tabi ki özerk  ve
kendine  özgü  olmal›d›r ama  bizler bunu
nas›l anlafl›l›r k›lmal›y›z
Kad›n sorununu sadece bir cinsiyet
sorunu olarak de¤erlendirmeyip ayn›
zamanda s›n›fsal temelleri ve
boyutlar›yla ele alan Marksizm’in tersine,
küçük-burjuva feminizmi, s›n›fa ve
erkeklere karfl› bir kad›n dayan›flmas›na
indirgemeye çal›fl›r. Ne var ki, ç›karlar›
birbiriyle tamamen çeliflen s›n›flar›n
kad›nlar›n›n birbirleriyle dayan›flma
içinde olmalar› olanaks›zd›r.  
Küçük-burjuva feminizminin temel
sorunu erkeklerle hukuksal eflitlik
sa¤lanmas› iken, iflçi kad›n›n sorunu
bunun çok ötesine taflar. Birinciler
sorunu, mülkiyet, kariyer, statü gibi
konularda eflitsizlikte görürler ve kad›n
sorununun e¤itimle, toplumsal
ilerlemeyle, hukuksal düzenlemelerle,
kapitalizm afl›lmadan da çözülebilece¤ini
savunurlar. Onlar sorunu bireysel
temelde ele al›p çözümü de o temelde

görürler. Oysa iflçi s›n›f› aç›s›ndan kad›n
sorununun çözümü burjuva hukuksal
eflitlikle, e¤itimle vb. sa¤lanamaz.
Kapitalizm, afla¤›lanan, ezilen,
ayr›mc›l›¤a tâbi tutulan iflçi kad›n›n
yükünü, ücret köleli¤iyle iki kat›na
ç›karan bir sömürü sistemidir. ‹flte bu
nedenle onun için özgürlük sorunu,
s›n›fsal do¤as› gere¤i, bireysel de¤il
toplumsal bir devrim sorunudur. Bunu
gerçeklefltirmek için de iflçi s›n›f›n›n
kad›n›, kapitalist sömürüye karfl› s›n›f›n›n
erkekleriyle omuz omuza bir mücadele
yürütmek zorundad›r.

Cinslerin eflitli¤i istemiyle ortaya ç›kan
burjuva kad›n haklar› savunucular›, bu
tutum ve istemleriyle, hiçbir biçimde
kendi s›n›flar›yla, bu s›n›f›n toplumsal
egemenlik koflullar› ve iktidar›yla
çelifltiklerini düflünmüyorlard›. Yapt›klar›
ifl, ait olduklar› s›n›f ad›na feodal topluma
karfl› ileri sürülen ilkelerin, ezilen bir cins
olarak kad›nlara da uygulanmas›n›
istemekten ibaretti. Sorgulad›klar›
burjuva toplumu de¤il, kad›n›n feodal
toplumdan devral›nan ezilen cins
konumuydu. Kad›na iliflkin din ve töre
taraf›ndan kutsanan eski önyarg›lar›n terk

edilmesini, kad›na toplum yaflam›na eflit
haklarla kat›lma hak ve olana¤›n›n
tan›nmas›n› istiyorlard›. 
Burjuva kad›n hareketinin henüz
devrimci bir nitelik tafl›d›¤› bu dönemde,
kendileri aç›ktan böyle ifade etmeseler
de, iflin do¤as› gere¤i, özünde burjuva
kad›n›n›n burjuva erke¤iyle e¤itim,
hukuk ve siyaset alan›nda eflitli¤i
isteminden baflka bir fley de¤ildi. Zira
talep ettikleri mülkiyet hakk›, e¤itim
hakk› ve serbest mesleklere girebilme
hakk› vb., emekçi kad›n için pratikte
fazlaca bir fley ifade etmiyordu. Fakat
vurgulaya geldi¤imiz gibi, gerçekleflmesi
durumunda daha çok burjuva kad›n›n›n
burjuva erke¤i karfl›s›ndaki durumunu
nispeten düzeltecek olan bu istemlere
dahi resmi burjuva toplumu büyük bir
direnç gösterdi. Bu istemler çok uzun
y›llar sonra ve ancak emekçi s›n›flar›n
burjuvazi üzerindeki bas›nc›n›n genel
etkisi alt›nda ad›m ad›m kazan›labildi.
Meseleyi iflçi s›n›f›n›n perspektifinden
de¤erlendiren Marksistlerse, kad›n
üzerindeki sömürünün, bask›n›n,
ayr›mc›l›¤›n, fliddetin, gerek yasalar
ba¤lam›nda, gerekse yaflam›n içinde,
ancak s›n›f mücadelesinin
yükseltilmesiyle ve kad›n›n mücadele
içinde daha fazla yer almas›yla çözüm
yoluna girer. Kad›n sorununun köklü ve
geri dönüflsüz bir flekilde çözüm yoluna
girmesi Proleter iktidar›n›n kurulmas›yla
bafllayacak ve cinsler aras›ndaki
ayr›mlardan kaynaklanan izler s›n›fs›z
toplumda tümüyle silinecektir.Cins
ayr›mc› yasalar›n tümüyle ortadan
kald›r›lmas› ve hukuksal alanda gerçek
eflitli¤in sa¤lanabilmesi için yürütülmesi
gereken mücadelenin emekçi kad›nlar›n
mücadelesinde hâlâ çok önemli bir aya¤›
teflkil etti¤i aflikârd›r. Bununla birlikte bu
mücadelenin oldukça geri düzeylerde
seyrediyor olmas› bile, sorunun s›n›f
mücadelesiyle nas›l do¤rudan bir iliflki
içinde oldu¤unun çarp›c› bir
göstergesidir. S›n›f mücadelesindeki
genel gerilemenin ve iflçi s›n›f›n›n
örgütsüzlü¤ünün do¤rudan bir ürünü
olarak, emekçi kad›n›n kurtulufl
mücadelesi de alabildi¤ine zay›flam›flt›r.
Küçük-burjuva feministler istedikleri
kadar s›n›flardan ba¤›ms›z bir kad›n
sorunu tan›mlay›p, iflçi hareketinden
ba¤›ms›z bir kad›n hareketi yaratmaya
çal›fls›nlar, bu zay›fl›k feminist
hareketteki gerilemenin de birincil
nedenidir. Zira flimdiye dek kad›n
hareketlerindeki gerçek anlamda
yükselifllerin tümü, iflçi s›n›f
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mücadelesinin de yükselifle geçti¤i
dönemlerde yaflanm›flt›r.
Bizler, toplumdaki kad›n›n
özgürleflmesini, bir bütün olarak sorunun
çözülmesini, kad›n›n örgütlenme ve
devrim mücadelesiyle orant›l› ele al›r›z.
Kald› ki bu ikili iliflki, “örgütlenen kad›n
özgürlefltikçe, örgütleyece¤i kad›n da
özgürleflecektir” diyalekti¤iyle ele
al›nmas› gerekmektedir. Devrimciler,
yaratma mücadelesi verdikleri yar›n›n
yeni toplumunun tüm iliflki ve
de¤erlerini, bugünden kendi bünyesinde
yaratma ve tüm topluma tafl›yabilecek
tarzda bir örgütlenme yaratabildi¤i
oranda sorunlar› çözebilecektir. Ancak
insan›n insanlaflmas›-özgürleflmesi
sürecinin ad›mlar›, bafllang›c› olan ve
bunu gelece¤e, tüm topluma da tafl›mak
için mücadele etti¤imiz süreçte, kendi iç
devrimimizi gerçeklefltirmedeki
baflar›s›zl›k ve eksikliklerimizden dolay›,
örgütlü kad›n›m›z› da özgürlefltiremedik.
Özgürlefltirme mücadelesi içinde olup da
özgürleflemeyen örgütlü kad›n›n sorunlar›
söz konusu oldu¤u sürece de genel olarak
toplumdaki kad›n›n sorunlar›n›
çözemeyece¤imiz de ortadad›r. Devrimci
iliflki ve iflleyiflin olmad›¤› bir yerde,
sistemin iliflkileri, de¤er yarg›lar› içinde
geliflen toplumsal sürecin çeliflki ve
çat›flk›lar› devrimci saflara tafl›n›r.
Devrimci saflara tafl›nan düzenin bu
duygu-düflünce-güdü ve davran›fllar›n,
devrimci tarzda dönüflüme- de¤iflime
u¤ratacak politikalardan yoksunluk,
yaflam›n her an›na, her alan›na
uygulanacak, oluflturulacak anlay›fllara da
yans›yacak çarp›kl›k-eksiklik, do¤urur.
Ve sistemin iliflki ve iflleyifli, bir
biçimiyle kendini sürdürecek zemini
mevcut örgütlenme içinde bulur, varolan
zemini de sa¤lamlaflt›r›r. 
Kald› ki burada ifade edilenlere de
anlay›fl olarak bakt›¤›m›zda, devrimci
anlay›fl olmaktan uzaklaflt›¤›m›z›
görürüz. fiöyle ki; sorunun temel
nedenini do¤ru biçimde koymadan,
çözümü küçük burjuva özgürlük
anlay›fl›n› benimseme temelinde ya
erkeklere havale ederek ya da tamamen
“kad›n beyninde” çözümünü öngörmek,
devrimci bir çözüm de¤ildir. Devrimci
olmayan bu çözüm tarzlar› da, kad›n›n
özgürleflmesini sa¤lamak bir yana,
mevcut sorunlar› daha da derinlefltirdi¤i
ortadad›r. 
‹nsan›n özgürlü¤ünü engelleyebilen her
fley onun özü ile do¤rudan ya da dolayl›
olarak ba¤lant›l›d›r. Bu gerçeklikten yola
ç›kt›¤›m›zda, özgürleflme ve
özgürlefltirme mücadelesi içinde olan
kad›n›n, bu sorunu çözmede, özgürleflme
önünde engeller yaratt›¤›m›z› görmeliyiz. 
Herfleyden önce kad›n›n bir kimlik
sorunu vard›r. Yani kad›n›n kendini tüm
yönleriyle tan›mlamas› ve özgür temelde
kendi gerçekli¤iyle buluflmas›d›r.
Kad›n›n kendi kimli¤ini ifade etmesine
daha bütünlüklü bakarsak; her kad›n›n
kendini s›n›fsal, siyasal, sosyal, cinsel
olarak yeni bir tan›ma süreci içine
sokmas›d›r. Bu tan›mlamay› genel
hatlar›yla devrimci mücadele içinde
ö¤renmeye bafllar. Ne var ki bu ö¤renme,
sa¤l›kl› geliflmez. Çünkü bu “kimli¤i
tan›ma” sürecinde, düzenin etkileriyle
hareket edilir ve çarp›kl›k da burada
bafllar. fiöyle ki, kad›n için bu gerçeklik

erke¤e göre biçimlenen mevcut
statükonun afl›lmas›d›r. Erke¤e olan
ba¤›ml›l›¤›n k›r›lmas›d›r. Bugüne kadar
düflüncede – duyguda - davran›flta erke¤e
- erkekli¤e ba¤›ml› bir flekillenme söz
konusudur. Bu nedenle kimlik
kazanmada ilk düflünülen bu ba¤›ml›l›¤›n
k›r›lmas› ve kendi kimli¤iyle ayaklar›
üzerinde durabilmesidir. 
Ne yaz›k ki do¤ru devrimci anlay›fllarla
çözümlenemeyen ve devrimci çözümler
üretilemeyen kad›n sorununa bu yönlü
bak›fl, devrimci örgütlenmelerde kad›nlar
içinde gizli feminist kad›nlar oluflturarak
özgürlük anlay›fl›n›, özgürleflme-
özgürlefltirmeyi farkl› biçimlerde bilince
ç›karm›flt›r.  Do¤al olarak bu davran›fllar
da pratikte buna göre flekillenmektedir. 
Kad›n, politikleflti¤i, siyasal bilince
ulaflt›¤› oranda kad›n kimli¤ini kazanacak
ve özgürleflmede çok önemli bir ad›m
atacakt›r. Kendi kimli¤ini tan›yan-
reddetmeyen kad›n, kendi kimli¤inin
üzerine, kendinde devrimi daha çabuk
gerçeklefltirecek, özgürleflme-
özgürlefltirme mücadelesinde önemli
ad›mlar atarak kazan›mlar elde

edecektir.. Özgürlük, sadece düzenin
verili iliflkilerini reddetmek ve mücadele
zemininde yer almak de¤ildir. Ya da
devrimci mücadeleye girmesiyle
düzendekinden farkl› olarak hareket
alan›nda oluflan s›n›rs›zl›k da özgürlük
de¤ildir. fiu bir gerçektir ki, özgürlük
“zorunluluklar›n bilinciyle hareket
etmeyi gerektirir”, ilkeler ba¤lanm›fl bir
yaflam› zorunlu k›lar. ‹deolojik, politik,
örgütsel bilincin kendinde netleflmesiyle
kazan›lan özgürlük; bir bütün olarak güç
olmak ve gücünü örgütleyebilmektir.
Bunun için de kendine, kendi cinsinin
gücüne inanarak, baflar›y› da, geliflimi de
kendinde, kendi cinsinde görmek ve bunu
örgütleyebilmek, bunun araç ve
yöntemlerini yaratabilmektir. 
Ayr›ca devrimci mücadele içinde
geleneksel kad›n kiflili¤iyle yer al›nd›¤›
oranda da özgürleflme sa¤lanamaz. Yani
kad›na özgü kad›n cinsinin psikolojisiyle
yer alanlar, kendi kiflili¤ini anlama-
tan›ma ve bu kiflili¤i devrimci hale
dönüfltürmede oldukça

zorlanmaktad›rlar. Bu durum farkl› bir
yan daha ortaya ç›karmaktad›r ki; kad›n
taraf›ndan yeni bir yaflam, yeni bir kiflilik
kazan›lmaya çal›fl›l›nca, elbette buna yeni
bir ruh katmak gerekir. Kad›n›n
do¤as›nda bulunan birçok güzel
özelliklerin; sahiplenme duygusu, özveri,
cesareti, üslubu-hitab›, duygular›n›n
yumuflakl›¤›-inceli¤inin oluflturdu¤u
özelliklerin yaratt›¤› ruhu, devrimci
yaflam›n her alan›na-an›na katabildi¤i
oranda bu yaflam daha da zenginleflir,
güzelleflir. 
Oysa düzenin oluflturdu¤u, düflünce ve
duygular›n›n flekillendirdi¤i kad›ns›l›¤›-
kad›n cinsinin psikolojisini mücadele
içinde yok etmeyen ve dayatan unsurlar
ise, yaflam› güzellefltirme yerine hem
kendilerine, hem de bir bütün olarak
iliflkilerine yaflam› çekilmez hale
getirerek çirkinlefltirirler. 
Mevcut soruna yönelik yap›lan
de¤erlendirmeler ve bunlar›n ›fl›¤› alt›nda
oluflturulan politikalar, Marksist-Leninist
bak›fl aç›fl› temelinde, devrimci temelde
oluflturulamad›¤› noktada, ne bu sorun ne
de bir baflka sorunun çözülemeyece¤i

aç›kt›r. 
Devrim mücadelesini sadece mevcut
sistemin de¤ifltirilip, ekonomik ve politik
olarak düzenlenmesi olarak alg›lay›p
insansal ve zihinsel yaflam›n tüm
alanlar›nda niteliksel de¤iflimi ve yeni
insan›n bilincinde kökten de¤iflimler
yaratmak (zihinsel yaflam› yeni de¤erler
temelinde de¤ifltirmek, kitlenin
bilincinde de¤iflimlere yol açarak yüksek
yaflam biçimi oluflturmak) olarak
kavrayamazsak ve bugünden kendi
içimizde iliflki ve iflleyiflimizde nüvelerini
oluflturamazsak, biz bu sorunu ne bugün,
ne devrimde, ne de devrim sonras›
çözebiliriz. Dahas› “devrim çözer”
ertelemesiyle sürekli yan›lg›ya düfleriz . 
Bu ba¤lamda sorunun çözümüne yönelik
olarak bir kez daha belirtmekte yarar
görüyoruz: Kad›n konusu, kad›n›n
özgürleflmesi sorununun, sadece
erkeklerden beklemekle ya da sadece
öncelikle kad›n olarak kendi “ben”imizde
çözelim demekle çözülemeyece¤i aç›kt›r. 
Bu arada, elbette öncelikle kendi

kafalar›m›zda sistemin flekil verdi¤i
anlay›fllarla oluflturdu¤umuz statüleri
k›rmam›z, toplumun bizde oluflturdu¤u
tarihsel ve geleneksel flekillenmelerin
d›fl›na ç›karak, toplumun bizlere biçti¤i
rolden (hem kad›n, hem de erkek olarak)
soyunarak yeni bir role, devrimci özgür
insan kiflili¤inin özelli¤i olan duygu-
düflünce ve davran›fllar› tafl›mam›z ve bu
yönde faaliyetlilikler içinde olmam›z
gerekmektedir. 
Özgür kad›n kimli¤i; özgürleflmifl kad›n;
mücadeleyle, bir bütün olarak örgüt
ideolojisi ve politikas›yla yarat›lacakt›r.
Bu ayn› zamanda, hem kendi cinsiyle
(kendisiyle) hem de karfl› cinsle
mücadeleyi de do¤uracakt›r. Devrimci
ideolojiyle flekillenen her kad›n, düzenin
geri ilkel ideolojisiyle flekillenen duygu-
düflünce ve güdüleri yok ederek, aflarak
özgürleflme yönünde önemli ad›mlar
atacakt›r. Bu yan›yla her iki cinsin
özgürleflmesinin biraradal›¤›yla, kad›n›n
özgürleflmesi söz konuflu olacakt›r.
Önemli olan devrimci bir anlay›fla-
yaklafl›ma sahip olmas›d›r. Bu anlay›fl›n,
siyasal ve askeri önderli¤in, çok çeflitli

yerlerinde kad›n›n varl›¤›n›
kabul eden (konumland›ran) ve
bunu gelifltiren somut
olgularda yans›tmay›
baflarmas›d›r. Ayr›ca kad›n›n
genel devrimci mücadele
içinde kazanm›fl oldu¤u yetkiyi
(sorumluluk ve görevlerini)
kad›n›n kurtuluflunun,
özgürleflmesinin bir ürünü
sonucu oldu¤unu kavramas› -
kavratmas› ve anlay›fl düzeyine
ç›karmas› önemlidir. 
Tüm bu k›sa belirlemelerden
sonra ister çok ba¤›ms›zl›kç›
olal›m isterse de çok tutucu
olal›m, sonuçta çözümleyici
olamayaca¤›m›z gerçekli¤i
gün gibi ortadad›r.
Söylemlerimiz sadece teoride
kal›r ve pratik anlamda ve
uygulamada yaflam hakk›
bulmaz. Çünkü temel neden
kavrayarak ve bilinçle
donanarak iflin öznesi olmak
de¤iflimi ve dönüflümü sa¤lar.
‹flte k›sacas› tüm bu

belirlemeler ›fl›¤›nda beynimizin birazda
olsa zorland›¤›n› görmek zorunday›z.
Zaten kad›nlar komisyonumuz k›smi
özerkdir. Hemen flu  akl›m›za
gelmemelidir; Özerksek bizim dernek ve
federasyonlarla, konfederasyonla niye
alakam›z olsun ki? Tam da burada
sorunun can al›c› noktas›n› kavramal›y›z.
Bizler et ve t›rnak gibiyiz, ayr›lmaz birer
parçay›z. Bunu yapay tart›flmalarla da
baflarma flans›na sahip de¤iliz. Çünkü iflin
öznesi zaten alanlar›m›z,
federasyonlar›m›z ve biziz. Bu anlam›yla
s›n›f mücadelesinin zengin deneylerinden
de  ö¤renerek eksik yanlar›m›z›
düzeltelim ki, yar›n› kucaklayabilelim.
Tarafs›zl›k teorisi  burjuvaziye aittir. ‹flçi
s›n›f›na yabanc› ve onu yolundan
sapt›rmaya yönelik bir  terimdir. Taraf
olmayan›n bertaraf olaca¤›n› hepimiz
bilmek zorunday›z. En  nihayetinde
taraf›m›z iflçilerin, ezilenlerin,
horlananlar›n, haks›zl›klara u¤rayanlar›n,
fliddete maruz kalanlar›n yan›  olmal›d›r.

Avusturya’dan Bir Mücadele Okuru
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Susurluk olayında olduğu gibi
bu operasyondan da ciddi bir
sonuç çıkmayacaktır. Kitleler de
bu durumun bilincinde olacaklar
ki, Susurluğa karşı gösterilen
tepkilerin esamesi bile okun-
muyor. Es kaza AKP bu olayı
biraz daha kurcalar ve sürdürür-
se, bunu gerçekler açığa çıksın
diye değil, tersine gerçekleri ve
gerçek suçluları gizlemek için
yapacaktır. Sebebine gelince:

En başta dinci akımları,
dolayısıyla AKP'yi kontrgerilla-
dan, kontrgerillayı da mevcut
siyasi sistemin bütününden ayrı
düşünmemek gerekir.
Çürümüşlük emperyalizme
bağımlı kapitalist sistemin
tümündedir. Çeteleşme biçimin-
de öne çıkan güçler bu ekono-
mik ve siyasi çürümüşlüğün bir
parçasıdır. Bu sistemin yolsuz-
luğa, pisliğe bulaşmamış bir
tane kurumu kalmamıştır.
Örneğin faili meçhul cinayetle-
rin, kayıpların, işkencenin, yol-
suzluğun olmadığı, bir tane
hükümeti bu ülke daha görmedi.
Yargı sistemi evlere şenlik;
Askerlere normal mahkemeler
sökmüyor. Hatta normal mahke-
meler emir komuta zincirine
uydukları takdirde çalışabiliyor-
lar; uzatmaya gerek yok.

AKP işte bu sistemin bir
parçasıdır, bu sistemde bir
çarktır. Bu nedenle AKP'nin ken-
dini o mevkiye getiren ve orada
tutan diğer çarkların üzerine git-
mesini, onları kırmasını bekley-
emeyiz. Daha somut konuşalım:
AKP iktidar olmasını, güçlenme-
sini 12 Eylül darbecilerine ve
devamcılarına borçludur. Eğer
Türkiye'nin demokratik, ilerici,
gerçekten laik güçleri ezilme-
seydi ve meydan dershaneleriy-
le, zorunlu din eğitimiyle, mes-
cit, cami, kuran kursu, imam
hatip okulları açma furyasıyla,
sayısız yayın organları ve televi-
zyonlarıyla din tüccarlarına
bırakılmasaydı AKP iktidar ola-
mazdı. 

Dini gericilik ülkemizde kontr-
gerilla eylemleriyle birlikte ve bu
güçlerle işbirliği içinde
gelişmiştir. Örneğin Amerikan
desteği ile tüm dünyaya gerciliği
yaymaya çalışan, Amerika'nın
yayılmacı politikasının en önemli
araçlarından biri olan Fethullah
Gülen'i objektif olarak kontrge-
rillanın bir elemanı saymak
yanlış değildir. Gene Kürt ulusal
hareketine karşı kontrgerillanın
Hizbullah'ı kurduğunu, dincilerle
işbirliği yaptığını bilmeyen yok.
Sivas katliamı gibi bir vahşetin

de kontrgerilla eylemi olduğu ve
dincilerle birlikte yapıldığı da
bilinen bir gerçek. Turan
Dursun, Bahriye Üçok, Uğur
Mumcu, Muammer Aksoy,
Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç
cinayetleri de kontrgerilla
tarafından işlenip dincilerin üze-
rine atıldı. Amaç laik, demokra-
tik kesimleri, Kemalistleri “şeriat
geliyor, hepinizi kesecekler”
korkusuyla paniğe uğratıp,
ordunun arkasında saf tutma-
larını sağlamaktı. Fakat dinciler
bu klasik kontrgerilla oyununa
hiç ses çıkarmadılar. Belki de
tetik onlara çektirildi. Örnekleri
çoğaltabiliriz. Ama şu nokta açık
olmalıdır: Ülkemizde dini geri-
ciler şu veya bu biçimde kon-
trgerilla ile ilişki ve işbirliği
içindedirler. Üstelik bu yeni
ortaya çıkmış bir durum da
değildir. Ülkemizde dini akımlar

ortaya çıktıkları 1908'den beri
sürekli olarak devletin yanında
olmuşlar, hatta gizli örgütlenme-
ler içinde de yer almışlardır.
Örneğin ünlü Saidi Nursi, istiklal
marşının yazarı M. Akif Ersoy
Teşkilatı Mahsusa'da görev
yapmışlardı. Dini akımların biz-
deki ilk teorisyenlerinden Sait
Halim Paşa  İttihatçıların sadraz-
amıydı. Şemsettin Günaltay
İnönü'nün 1950'de devrilmeden
önceki Başbakanlarından biriydi.
Necip Fazıl Menderes'in
peşinden ayrılmıyordu. Dini
gericiliğin duayenlerinden
Erbakan, Susurluk olayına “fasa
fiso” diyor, kontrgerillaya karşı
oluşan tepkileri “glu glu dansı
yapıyorlar” diye aşağılamaya
kalkıyordu. Özetle AKP'nin ya da
ülkemizdeki herhangi bir dinci
akımın ülkeyi yönetmede
geleneksel bir hale gelmiş olan
kontrgerillanın üzerine gitmesi

onun doğasına terstir.
AKP'nin olayın üzerine ciddi

biçimde gitmesini engelleyecek
günlük pratik zorluklar da var.
En başta Kürt sorunu. Devlet
PKK'ye ve genel olarak Kürtlere
karşı dini yeniden devreye sok-
manın yollarını arıyor. Laikliğin
bekçisi (!) generaller Türkleri;
şeriat geliyor, laiklik elden
gidiyor diye korkuturken,
Kürtleri dine, şeriata çağırıyor-
lar. Bir yandan Fethullah Gülen,
bir yandan da AKP bölgeye
çıkartma yapıyorlar. Güney
Kürdistan Kürtleri de bu çıkart-
maların hedefi. Bu işin başarılı
olabilmesi için ordu ve kontrge-
rilla ile işbirliği şart. Çünkü
sadece okul ve dersane açarak,
TV kurarak, yayın çıkartarak,
yiyecek yardımı yaparak bu iş
olmaz. Rakiplerin sindirilmesi,

yokedilmesi, tıpkı Türkiye'de
olduğu gibi meydanın dincilere
bırakılması gerekir. Bu da kontr-
gerilla eylemleri olmadan olmaz.
Yani şu günlerde generaller din-
cilere, dinciler de kontrgerillaya
muhtaç. Öyleyse Ergenekon
operasyonunun kazasız belasız
sona erdirilmesinde büyük fayda
vardır.

Bu yazdıklarımız bir yana
zaten AKP de bu işte ciddi
olmadığını bütün davranışlarıyla
ortaya koymakta, generallere ve
devlet kurumlarına korkacak bir
şey yok mesajı vermektedir.
Örneğin sadece Şemdinli
olayından dolayı bile sanık san-
dalyesine oturması gerekenler-
den biri şimdiki Genelkurmay
başkanıdır.  Ama AKP bunu
yapabilir mi? Ya da Hrant Dink
cinayetinin en baş sanıkları
arasında en azından İstanbul ve

Trabzon'un valileri, yardımcıları,
polis şefleri yani AKP'nin bizzat
kendi atadığı kişiler vardır. 

Kontrgerilla, JİTEM vs. gibi
örgütlenmelerin eylemlerini
açığa çıkartabilmenin ilk adımı,
generallerin yargılanmasını
yasaklayan Anayasasının geçici
15. Maddesinin (27 yıldır geçi-
ci!) kaldırılmasıdır. Gene MGK'yı
Anayasal bir kurum, hükümet
üstü bir kurum haline getiren
1982 Anayasasının 118. Maddesi
kaldırılmalıdır. Bu maddeler
kaldırılmadan ve subayların
ayrıcalıklı olarak sivil mahkeme-
ler yerine askeri mahkemelerde
yargılanmalarına son verilmeden
subayların örgütlediği, yer aldığı
“çetelere” karşı yasal olarak hiç
bir işlem yapılamaz. Şemdinli
örneği ortadadır. Davanın savcısı
önce görevden alınmış sonra da
meslekten atılmıştır. Sivil mah-
kemenin verdiği 39 yıl ceza
mahkemenin yetkisizliği nede-
niyle bozulmuş, dava askeri
mahkemeye devredilmiş, askeri
mahkeme de sanıkları ilk
duruşmada serbest bırakmıştır.

Peki AKP'nin ve Tayyip
Erdoğan'ın Anayasanın sözünü
ettiğimiz maddelerini değiştir-
mek gibi bir niyeti var mı? Ne
gezer, onlar Anayasanın türban-
la ilgili maddesini değiştirmeye
çalışıyorlar. Yani kendilerini
bölücülüğe ve şeriata karşı tek
seçenek olarak gören generalle-
rin elini güçlendirmekle, gene-
rallerin siyasi yaşama daha sıkı
müdahale edebilmeleri için
bahaneler hazırlamakla meşgul-
ler.

Hiç bir düzen partisi bu siste-
min pisliklerinin üzerine gide-
mez. Cinayetlerin, pisliklerin,
yolsuzlukların hesabını sorabile-
cek tek güç Türkiye halklarının
örgütlü devrimci gücüdür. Bu
noktada Türkiyeli devrimci
örgütlere büyük sorumluluk
düşmektedir. Ne yapıp edip güç-
leri birleştirmenin, ortak hareket
edebilmenin ve Kürt hareketiyle
bu gücü birleştirmenin bir yolu-
nu bulmak zorundayız. Devrimci
güçlerin ortak davranışı ne
yapacağını şaşırmış, solculuktan
ırkçılığa, ırkçılıktan dinciliğe
savrulup duran kitleleri, kendi
katiline sevdalanacak hale
gelmiş kimi Alevileri kendine
getirecektir. Sadece Türkiye
halkı değil, Kürtler de yıllardır
bu ülkede ciddi devrimci bir
muhalefetin hasretini çekiyor.
Ne yapıp edip bu hasrete bir
cevap vermek zorundayız.

Osman Tiftikçi
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ALEVİ HALKIMIZA ATILAN İFTİRA ÇAMURU; 
ACİZLİĞİN TA KENDİSİDİR!

Maraş Katliamı´nda ağaçlara
çivilenen, süngülenen Alevi halkını ve
devrimcileri andığımız şu günlerde; bu

sefer Avrupa’dan yeni bir leke
sürülmek istenmesi acaba tesadüf

müdür?

23 Aralık 2007 tarihinde, Almanya 1.
Kanalı ARD, NDR ve Avusturya Devlet
Kanalı ORF’te yanınlanan “Tatort” adlı
polisiye dizinin, “Wem Ehre
Gebührt”(Namusuna Layık Olmak) adlı
bölümünde; tarih boyu Alevi Toplumu
karalamada malzeme olarak icat edilen
“mum söndü” uydurmacası-iftirası, sanki
gerçekten yaşanıyormuşçasına pervasızca
işlendi.

Bu dizinin, tam da Alevi Toplumu’nun öz-
örgütlülüklerinin geliştiği-genişlediği
dönemde yayınlanması tesadüf değildi.

Tam da; Maraş Katliamı’nın
yıldönümünde acılarımız tazeleniyorken, 

Tam da; Emperyalizmin emrine amade
1980 Askeri Cuntası’nın türettiği faşist ‘Türk-
İslam Sentezi’ ideolojisinin ve günümüz
gericiliğinin merkez üssü durumundaki adına
“Politik-Islam” da denilen Adaletsizlik ve
K a l k ı n m a s ı z l ı k
Partisi salgın
hastalığının bir
sonucu olarak; TC
Kurumlarının ve
y u r t d ı ş ı n d a k i
bütün resmi
temsilci l iklerinin
i s l a m i - f a ş i s t
kadrolaşmayla
dolup taştığı su
günlerde;

Tam da;
T ü r k i y e ’ d e ,
“Alevilik Planı”
adı altında, hem de
AKP milletvekili
R e h a
Çamuroğlu’nun;
Başbakanlığa bağlı
bir Genel Müdürlük
P l a n ` ı
ge rçek leş i r ken ,
kadro sayısı 3 bin,
Yürütme Kurulu 40
kişi olan, 2008’in
b a ş l a r ı n d a
Ankara’da  bir
(Modern Hızır
Paşalar-) Alevi
K o n g r e s i

planlanırken,
Tam da; Güney Kürdistan’da, Türkiye

Kürdistanı’nda Kürt Ulusu`na mensup
halkımızın ‘EDİ BESE’ direnişine karşı
Gerillanın sığınağı dağlar ve sivil yerleşim
alanları sürgit bombalanırken,

Tam da; Avrupa’da, Türkiyeli devrimci-
demokrat birçok kurumlara, ATİF Dernek
ve Üyelerine baskınlar yapılırken ve
Avrupa, muhalif kendi vatandaşlarını dahi
“terörist” ilan ederken....

Yani halkımızın haklı mücadelesi
her alanda saldırıya uğrarken;

Alevi halka karşı da; en hassas olduğu
noktalarda bir saldırı gerçekleştirildi.

Asırlar boyu hak peşinde nice
bedeller ödeyen bir halk olarak;
kendimize ve tüm halklara yapılan
saldırıları ortak bir kenetlenişle
göğüslemenin tam zamanıdır.

Damarımıza basılıp; bizim birleşen
ellerimizi, parçalamaya yönelik tüm saldırıları
kınama zamanıdır. Bizden olanı; ezilen
halklar olarak, parçaya boğulup değil,
bütünü kucaklayarak tanımlamanın
tam zamanıdır.

BU SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYOR VE
ALEVİLERİN YANINDA OLDUGUMUZU
BİLDİRİYORUZ!
BU YAYIN DERHAL PROGRAMDAN
KALDIRILMALI , ALEVİ HALKTAN
ÖZÜR DİLENMELİDİR!
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!

Göç ve Göçmenlik insanl›k tarihi kadar eskidir. Son 50
y›ldan beri h›zla geliflerek dünyam›z›n ortak sorunu haline
gelmifltir. 

Göçmen Gözüyle…
Göç olay› bu nedenledir ki bir çok ülkenin sosyolojik

yap›s›nda de¤iflimine de neden olmufltur. Göçmenlik sorunun
çözümünde bu sorunun yarat›c›s› olan emperyalist sistem ve
sistemin beraberinde getirdi¤i bask›, y›k›m, imha da en büyük
pay› yine bu kesim almaktad›r.

Son y›llarda Avrupa ülkelerinde pefl pefle gündemlefltiren
göçmen yasalar› ve ç›kar›lan bu yasalarla ›rkç›l›¤›n
taçland›r›lmas› ve göçmenlerin d›fltalanmalar›, afla¤›lanmalar›
vb. her gün yenileri eklenerek devam etmektedir. Son olarak
Almanya’n›n yürürlü¤e koydu¤u yasa bunun aç›k kan›t›d›r…

‹sviçre’de Avrupa’da geliflen ›rkç›, göçmenler karfl›t›
hareketler d›fl›nda de¤ildir. Her ne kadar Avrupa birli¤i içinde
olmasa da, uygulamalar› Avrupa birli¤ini aratmayacak
düzeydedir. 2006 Eylülün de yenide gündeme getirilen
Göçmenler ve Mülteciler yasas› bir kez daha revize etme
istemi, sermayenin ülkede yaflayan göçmenler hakk›ndaki
yaklafl›m›n› gözler önüne seriyor. 24 Eylül 2006 da yap›lan
referandumda halk›n %68’i yasan›n revize edilmesine evet
diyerek, ‹sviçre tarihinde rekor seviye de onay vermesi ›rkç›,
faflist kesimi daha da cesaretlendirerek sermayenin icraatlar›n›
daha rahat bir flekilde hayata geçirmesinin yolunu açm›flt›r.
2008 de resmen uygulanmas›na bafllanacak olan yeni yasa, daha
önceki uygulamalar› da geride b›rakacak olan yeni yasa, yasa
daha yürürlü¤e girmeden uygulanmaya bafllanmas› bu ülkede
yasayan göçmenleri zor günleri bekledi¤inin habercisidir.

‹sviçre’de Göçmenler ve Mültecilerle ilgili yeni düzenleme
denilen sald›r› paketi, göçmenlerin elini kolunu
ba¤lamaktad›r.Yeni düzenlemeler geçmiflteki yasan›n daha da
gerisin de bir yasad›r.Yeni yasan›n anlafl›lmas› için bir kaç
maddesine bakmak yeterlidir.Yeni yasa aile birleflimini adeta
imkans›z hale getirmektedir.Yeni yasayla bu ülkede issiz kalan
bir göçmen ifl bulmad›¤› takdirde kimli¤i uzat›lmayarak kaçak
duruma düflürmektedir. Yeni yasa, ‹sviçre’de yaflayan
göçmenleri AB üye ülkelerinden gelenler ve gelmeyenler
olarak s›n›fland›ran merkezi hükümet politikas›n› üst hukuki
bir zemine tafl›maktad›r. K›sacas› yeni yasa sermayenin ileri
sürdü¤ü gibi göçmenlerin durumunu daha da iyilefltirmedi¤i
ortadad›r.

2007 genel seçimlerinde oylar›n› daha da art›rarak ç›kan
›rkç›, faflist parti SVP göçmenler ve mülteciler yasas›ndaki
de¤iflikleri yeterli görmeyerek yeni de¤ifliklikleri talep
etmektedir. En son gündeme getirilen göçmenlere DNA testi
istemi ‹sviçre toplumunda ciddi bir tepki almamas›
(demokratik kurumlar›n d›fl›nda) toplumun önemli ölçü de
göçmenler ve mülteciler hakk›ndaki ön yarg›lar›n daha da
güçlendirerek boyutland›¤›n› göstermektedir.

K›sacas› ‹sviçre nüfusunun %20’nin üzerinde bir kesimi
temsil edilmesine ra¤men halen köle muamelesi görmesi,
seçme, seçilme hakk›n›n olmamas› gibi anti-demokratik
uygulamalara maruz kalmas›, göçmenlerin kendi haklar›n›
sahiplenmedeki edilgenlikleri, örgütsüz olmas› vb. dolay›d›r.
Genel seçimlerde tüm sistem partileri göçmenler üzerine
politika yapmalar›, bu partilerin niyetlerinin anlafl›lmas›
bak›m›nda olumlu bir deney olmufltur. Genel seçimlerde bol
bol ülkede yasayan göçmenlerin uyumundan ve topluma
uyumundan dem vuranlar, seçimlerden sonra bu söylemler
noktas›nda hiç bir ad›m atmamalar› bu partilerin göçmenleri
sadece oy potansiyeli olarak görmelerinden baflka bir fley
de¤ildir. 

2008’de göçmenleri zor günler beklemektedir. Göçmenler
bu süreci ve surecin göçmenlere getireceklerini iyi
muhasebesini yapmak zorundad›rlar. fiayet bu görülmezse
daha ac› olaylar›n yaflanmas› kaç›n›lmaz olacakt›. Onun için
baflta bu ülkede mücadele eden Demokratik kurumlar olmak
üzere, genifl göçmen kesimlerini örgütleme göreviyle karfl›
karfl›yad›r. Yerli anti-faflist, demokratik kurumlar›n deste¤i bu
mücadelede olmazsa olmaz esperisinden hareketle zaman
kaybetmeden ifle koyulmal› gelecek ›rkç›, faflist sald›r›lara karfl›
dalga k›ran olma misyonunu oynamak görevi ertelenemezdir.
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Göç olgusu oldukça karmafl›k bir

durum arz etmektedir ve her fleyden
önce bir travmad›r. Yani Türkçe’siyle
bir örselenmedir. ‹nsan do¤du¤u,
büyüdü¤ü, çocukluk dönemini
geçirdi¤i ve kendini ilk kan›tlama
dönemini, annesi, babas›, çevresiyle
yaflad›¤›, o kültürle ilk karfl›laflt›¤›
yerden ayr›l›p da baflka yerde
yaflamak zorunda kald›¤a zaman,
olumlu ya da olumsuz olsun bir tür
travma, örselenme yaflamaktad›r. 

Göç psikolojisi üzerine konuflmak
ancak göç olgusuna etkiyen
faktörlerin yani sosyo-ekonomik ve
politik faktörlerin de etrafl›ca
araflt›r›lmas› ve analiziyle
mümkündür. Göç psikolojisinin
analizini kolaylaflt›raca¤› için üç
evreden bahsedilmesi
gerekmektedir.Göç öncesi, göç süreci
ve göç sonras›. Bu evreler de göç
eden her birey ve grup için farkl›
özellikler bar›nd›rmaktad›r
Dolay›s›yla bu konuda ilk
söylememiz gereken fley, göçün
psikolojik etkilerinin büyük ölçüde
kifliye veya gruba özgü oldu¤udur.
Örne¤in göç-öncesi dönemden
kaynaklanan faktörler aras›nda göçün
nedeni ve de kaybedilecek fleylerin
çap›, derinli¤i çok önemlidir. Zorunlu
göç, gönüllü’ göçten haliyle çok daha
fazla olumsuzlukla yüklüdür. Hayat›,
güvenli¤i kurtarmak için bir yerden
kaçmak zorunda kal›n›yorsa, hem
buna yol açan tehditlerin ve
eziyetlerin yaratt›¤› travmayla hem
de aniden, tamamen haz›rl›ks›z bir
flekilde yerinden yurdundan
kopman›n getirdi¤i yükle
u¤raflabilmek zorunlulu¤u
bulunmaktad›r. Ek olarak, göç
ederken geride b›rak›lanlar›n, bu
anlamda kaybedilenlerin, boyutu da
çok önemlidir. ‹nsana destek veren,
onu koruyan güçlendiren ne kadar
çok fley geride b›rak›l›yorsa, göçün
psikolojik etkisi o kadar olumsuz
olacakt›r. Bunlar da nelerdir? ‹flte,
insan›n sevdikleri, yak›n çevresi, yani
iliflki a¤›, dili, kültürü, ifli ya da okulu,
geliri, hayat standard›, aflina oldu¤u,
içinde yaflamaya al›flt›¤› köyü, kenti
ya da yurdu. Bunlardan ne kadar çok
fazlas› geride b›rak›l›yorsa o kadar
fazla risk faktörü var demektir. Göç
s›ras›nda ise bu yolculu¤un ne kadar
güvenli, tehlikeli ya da meflakkatli
oldu¤u dikkate al›nmal›d›r. 

Göç sonras› dönem aç›s›ndan ise
göç edilen yerin özelliklerine
bak›lmal›d›r. Göç edilen yer ne kadar
kucaklay›c›ysa, ne kadar az d›fllay›c›
ve ayr›mc›ysa, kay›plar› telafi etmeye
ne kadar müsait ise göçün olumsuz
etkileri o kadar azalacakt›r. Her
halükarda ama, her göçte bir fleylerin
flu ya da bu düzeyde kaybedilmesi
esast›r. Göçün yaratt›¤› zorluklarla
bahfletmenin en yayg›n yollar›ndan
biri bildi¤imiz gettolaflma e¤ilimidir.
Benzer kökenlerden gelen insanlar,
tehlikeli olan ya da tehlikeli
addettikleri yeni d›fl çevreye karfl›,
normal koflullar alt›nda
yak›nlaflmayacaklar› kadar yak›nlafl›p
kendilerine bir getto kurarlar. Bu
getto, mekansal olabilece¤i gibi,
da¤›n›k yerlerde otursalar bile

psikolojik/iliflkisel bir getto da
olabilir. Getto sonuç olarak bir tür
dayan›flma a¤›d›r, göçün neden
oldu¤u kay›plar› telafi etme çabas›d›r.
E¤er abart›lmazsa ve iç-d›fl s›n›rlar›n›
çok kat› bir flekilde çizmezse gettolar,
yeni yere entegrasyon sürecinin
ifllevsel bir ilk aflamas› olarak
görülebilirler. ‹nsanlar göç edip, ilk
baflta içinde kendilerini daha güvenli
hissettikleri gettoda yaflamaya
bafllarlar. Zaman içinde deneye yan›la
getto s›n›rlar›n›n d›fl›na ç›k›p tedricen
entegre olabilirler. Ama göç edilen
yer, göç edenlere karfl›
düflmanca/ayr›mc› bir tav›r içindeyse,
o zaman göç eden için entegrasyon
de¤il, kendini koruma önalana ç›kar
ve gettolaflma sürdürülür. Gettolaflma
bir süre sonra kendi dinami¤ini,
yasam tarz ve felsefesini
yaratabilmekte ve önyarg›larla yüklü
bir flekilde fliddete dek varabilen
gerginlikler üretmektedir. Bu durumu
ele al›rken olayda iki taraf›n oldu¤u
gözden kaç›r›lmamal›d›r, yani göç
edenler ve göç edilen yerde
yasayanlar. ‹ki taraf için de eski,
al›fl›k düzen bozulmufl, ortaya çok
yeni ve farkl› bir durum ç›km›flt›r.
Daha önce birebirlerini tan›mayan
insanlar, farkl› diller, dinler, hayat
tarzlar› temas haline geçmifltir. Kati
flekilde kurulmufl ben/biz semalar›
için bu farkl› olan öteki, bir zenginlik
de¤il bir tehdit olarak
alg›lanmaktad›r. Bu durum En az
sorunla ‘ya da ötekini örselemeden
nas›l afl›l›r?’ diye sorarsak,
verilebilecek en kestirme cevap, kat›
ben/biz flemalar›na karfl› her düzeyde
mücadele etmektir. Tekçi ve mutlak
kimlik kurgular›na karfl›, ço¤ul,
melez, esnek, göreli ve geçiflken
kimlik kurgular›. 

Konuya genel bir bak›fltan sonra
göç olgusunun bireylerin
psikolojisinde ne gibi de¤iflimler
yaratt›¤›na bakmak olay› daha da
kavramak aç›s›ndan önemlidir. Bu
arada su soru akla gelmektedir.
Göçmenlik psikolojisi diye bir
kavram kullanmak ne kadar
do¤rudur? Göçmene özgü hastal›k ya
da Göçmenlik Hastal›¤›
diyebilece¤imiz özel hastal›k gruplar›
bulunmamaktad›r. Fakat göçmenlik
koflullar› bireyde baz› ruhsal
hastal›klar için koflullar›
yaratmaktad›r.

Psikolojide benlik bilinci diye bir
kavram bulunmaktad›r. Benlik
bilinci, bireyin kendisinin, çevresinin
ve kendisini saran koflullar›n fark›nda
olmas› ve bunlar›n aras›nda bir denge
kurma sürecidir. Kendisinde ve
çevresinde meydana gelen
de¤iflimleri alg›layabilmesi ve
bunlara uyum sa¤layabilme yetisidir.
Benlik bilinci, karfl›lafl›lan sorun,
engel ve çeliflkilerin ve bunlar›n
çözümü ve yenileriyle karfl›lafl›lmas›
sarmal›nda geliflmekte ve
sa¤lamlaflmaktad›r. Engellenme ve
çat›flmalar›n büyük ço¤unlu¤u do¤al
yasam süreci içinde kaç›n›lmaz
durumlard›r ve benli¤in geliflmesinde
olgunlaflmas›nda bunlar›n zorunlu
yeri bulunmaktad›r. Bu süreç
içerisinde birey bu denge durumunu

yani benli¤ini koruyabilmek, d›fltan
gelen sorunlar› asmak için baz›
savunma mekanizmalar
gelifltirmektedir. Yani uyum
dengesini bozacak herhangi bir etken
organizmada tehlike olarak
alg›lanmakta ve bunlardan
kurtulmak, kaçmak ya da bunlar›
ortadan kald›rmak için birey savunma
mekanizmalar›n› yaratmaktad›r.
Bunlar bilinç difli süreçlerdir ve birey
ne tehlikenin ne de kulland›¤›
savunman›n fark›nda olmaktad›r.
Ancak her engellenme ve çat›flman›n
da benlik geliflmesinde olumlu izler
b›rakaca¤›n› söylemek çok kaba bir
yaklafl›m olacakt›r. Bunlar›n kimileri
(fliddete maruz kalma, savafllar, do¤al
afetler ve göçler ve de bireye ait özel
baz› a¤›r sorunlar, vb.) örseleyici
(travmatik olabilmektedir. Örseleyici
nitelikte olan engellenme ya da
çat›flmalar benli¤in geliflimini bozan,
sapt›ran, yavafllatan, durduran ya da
gerileten süreçlerdir. Burada benlik
üstesinden gelemeyece¤i,
kald›ramayaca¤› a¤›rl›kta uyaranlar
kümesi (içten ya da d›fltan) ile karfl›
karfl›yad›r. 

Göç olgusunda bu çat›flk›lar,
sorunlar (yurdundan ve
sevdiklerinden ayr›lma, geldi¤i
toplumda kabul görmeme, uyum
sorunlar›, is ve oturum güvencesinin
olmay›fl›, gelecek kayg›s›, sinir d›fl›
edilme, kültürünü kaybetme korkusu,
v.b.) o kadar karmafl›k ve yo¤undur
ki, bilinç d›fl›nda gelifltirilen savunma
mekanizmalar› bu olumsuz
uyaranlar›n yaratt›¤› çeliflkileri
çözmeye yetmemekte ve kiflinin
benli¤indeki uyumun bozulmas›na
neden olmaktad›r. Bu durum kiflinin
duygu durumunda, davran›fllar›nda
de¤iflikler olarak göstermekte uzun
vade de ise baz› psikolojik
hastal›klara neden olmaktad›r.
Örne¤in benli¤i geliflme sürecinde
olan ve kimlik geliflimi tam da
tamamlanmam›fl gençlik kesiminde
bu tür travmalar, geri dönüsü di¤er
hastal›klara göre daha zor olan kiflilik
bozukluklar›na neden olmaktad›r.
Güven duygusunun çok önemli
oldu¤u ve daha sonraki yaflam›nda
derin izler b›rakt›¤› çocukluk ve
ergenlik döneminde, bu güvenin
hissedilemeyifli (göç durumunda
Türkiye´de akrabalar›n›n yan›nda
b›rak›lan ya da ebeveynleri günde 10-
12 saat çal›flan, gerekli ilgiyi
göremeyen çocuklar), daha ileriki
yaslarda bu ilgi ve güven eksikli¤ini
baflka nesneler (sigara, alkol,
uyuflturucu maddeler) ile tolore
etmeye çal›flmaktad›rlar. Yine
çocuklukta yaflanan bu travma
tedavisi çok güç olan kiflilik
bozukluklar›na (Ba¤›ml›, Sizoid,
S›n›rda-Borderline-, Antisosyal,
Paranoid, Narsistik, Saplant›l› ve
Pasif-Agresiv Kiflilik Bozukluklar›)
neden olmaktad›r. 

Yine genellikle bizim
insanlar›m›zda görülen yayg›n s›rt
a¤r›lar›, yayg›n bel a¤r›lar›, bafl
a¤r›lar›, asl›nda, uzun süreler içinde
yafland›¤› halde ayr›nt›lar›
bilinmeyen bir toplumun neden
oldu¤u kronikleflmifl korkunun

yaratt›¤› durumlard›r. Bu korkuyu
öyle büyük bir korku olarak
alg›lamaktan öte, kendisini güvende
ve rahat hissetmedi¤i bir yerde
yaflayan insanlar›n hissetti¤i
huzursuzluk ve iç gerginlik zamanla
kendisini vücut kaslar›nda kas›lmalar
olarak göstermektedir. Bu kas
kas›lmas›, bir anlamda, bireyin,
benli¤in bir bölümünü olsun ikinci
bir z›rhla örtme çabas›d›r. Yani
bireyin benli¤ini d›fl dünyan›n
sald›r›lar›na uyar›lar›na karfl› bir tür
koruma refleksidir kaslar›n kas›lmas›.
Bu kas kas›lmalar› ise zamanla eklem
a¤r›lar›, s›rt kaslara a¤r›lar› ve bas
a¤r›lar› gibi en yayg›n psikosomatik
flikayetlere neden olmaktad›r. Yani,
kronikleflmifl olumsuz yaflam
koflullar›na karfl› bir tür savunma
mekanizmas›... 

Göçmenlerde en sik rastlanan
durumlar ise Depresyon ve Panik
Bozuklu¤udur. Bir duygulan›m
bozuklu¤u olarak bilinen Depresyon
üzüntülü ve bunalt›l› bir duygu
durumla birlikte düflünme, konuflma,
devinim ve fizyolojik ifllevlerde
yavafllama, durgunlaflma ve bunlar›n
yani s›ra de¤ersizlik, küçüklük,
güçsüzlük, isteksizlik, karamsarl›k
duygu ve düflünceleri karakterize bir
sendromdur. Göç gibi kifliye
travmaya u¤ratan durumda kifli
sürekli olumsuz difl uyanlarla kars›
karfl›yaysa ve benli¤i bu çeliflkileri
çözemiyor ise, içinde bulundu¤u bu
duruma bilinç alt›nda yaratt›¤›
tepkileri ve kini d›flar›ya
vuramamakta ve yine bilinci d›fl›nda
kendine yöneltmektedir. Bu durumda
öz sayg›s›n› yitirmekte, kendisini
de¤ersiz, küçük ve suçlu görmekte,
yasam anlam›n› yitirmekte ve art›k
ölüm bile hak edilmektedir.

Korku, vücudu iç ve difl
tehlikelere karfl› alarma geçiren ve bu
tehlikelerden kaç›nmas›n› sa¤layan
yani ruh ve beden bütünlü¤ünün
korunmas›nda oldukça önemli olan
bir duygudur ve di¤er duygular gibi
incelenmektedir. Çok hafif bir
gerginlik ve tedirginlik duygusundan
panik derecesine varan de¤iflik
yo¤unlukta olabilmektedir. Göç
olgusunda rastlanabilecek tedirginlik
aylar ve y›llarca sürerse ve benlik bu
durumun alt›ndan kalkamay›p yeterli
savunma mekanizmalar› yarat›p
cevre ile birey aras›ndaki uyumu
sa¤layamaz ise, y›llarca bireyin de
çok fark›nda olamad›¤› bu gerginlik
durumu kendisini Panik Ataklar
olarak göstermektedir. Panik ataklar
belirli bir uyarana ba¤l› olmadan,
ölüm korkusunun da beraber oldu¤u,
kalp çarp›nt›s›, nefes darl›¤›, titreme,
terleme, kaslarda afl›r› bir gerginlik,
a¤›z kurumas›, kan bas›nc›n›n
artmas›, kusma ve ö¤ürme ile
karakterize afl›r› bir korku halidir.

Avrupa-da yasayan Türk-Kürt-ve
di¤er milliyetlerden göçmenlerin
üzerinde oluflan bu etkilerin detayl›
bir flekilde analiz edilerek bu
kesimlere yönelik politikalar
oluflturulmas›nda dikkate al›nmas›
gereklidir….
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Luxenburg-Liebknecht-Lenin; 
Kimse Unutulmadı! Kalkın ve Direnin!

Her y›l oldu¤u gibi bu sene de, Rosa
Luxenburg, Karl Liebknecht ve Lenin
Berlin kentinde binlerce örgüt
ve kifli taraf›ndan an›ld›.
Sabah erken saatlerde
yürüyüflün olaca¤›
yerde toplanmaya
baflland›. Polisin
yo¤un aramalar
yapt›¤› halde
m i t i n g d e k i
c o fl k u
d ü fl ü r m e d i .
Yürüyüfl saat
1 0 : 0 0 ’ d a
bafllad›.  Alanda
çeflitli bayraklar
ve pankartlar
d a l g a l a n › y o r d u .
Mitingde Anti
emperyalist blok içinde
bulunan üyeler ortak
yürüdüler. Her kurum birer
konuflma yapt›. Konuflmac›lar
aras›nda AT‹K’ten bir temsilci de
bulundu. Konuflmada “15 Ocak 1919
kanl› Ocak ayaklanmas›ndan sonra
Alman devleti Berlin’de Almanya
proletaryan›n öncüleri Karl
Liebkencht ve Rosa Luxenburg’u
hunharca öldürdü. Otel Eden’de
saatlerce a¤›r iflkenceden sonra Karl
Liebknecht’i hayvanat bahçesinde
kurfluna dizdiler ve Rosa’n›n cesedi
May›s’›n sonunda 1919’da Landwehr
kanalda bulundu. Bugün
Almanya’daki komünistler,
devrimciler ve ilerici
kifliler devlet taraf›ndan
tehdit edilmekte ve 129 a
ve 129 b maddeleri
konusunda takip
edilmekte ve bask›
alt›nda tutulmakta” dedi.
Ayr›ca 5 Aral›k’ta
d ü z e n l e n e n
operasyonlar› de¤inildi
ve bu operasyonlarla
ülkedeki yerli ve
göçmen kurumlar›n
düflünce ifade etme
özgürlü¤ü engellemeye
çal›fl›lmaktad›r. ilerici
olan herkes buna karfl›
ç›kmal›d›r diyerek, tüm
ilerici kurum ve kiflileri
buna karfl› ç›kmaya ve
yürütülecek kampanyaya
destek vermeye ça¤›rd›.
Bütün kurumlar özellikle

Alman emperyalizminin girdi¤i
krizin sonucunda sald›r›lar› hem iç

hem d›fla yönelik a¤›rlaflt›¤›n›
vurgulad› ve art›k

Almanya’da anti
e m p e r y a l i s t ,

d e m o k r a t i k ,
devrimci, ilerici
örgütler aras›nda
dayan›flma ve
koordinasyonu
y o ¤ u n l a fl m a k
g e r e k t i ¤ i n i
vurgulad›. Ayr›ca
A l m a n y a ’ d a
y a fl a n a n

g ö ç m e n l e r e
yönelik yap›lan

›rkç› uygulamalar
k›nand›. Eylemde

Yaflas›n Enternasyonal
Dayan›flma, Faflizmin

arkas›nda sermaye var- faflizme
karfl› mücadele enternasyonaldir,
Rosa-Karl aram›zda vb. gibi sloganlar
at›ld›. TKP/ML taraftarlar› yo¤un
olarak Yaflas›n Partimiz TKP/ML,
Marks, Engels, Lenin, Stalin, Mao-
Viva, Viva,Viva, Yaflas›n
Enternasyonal Dayan›flma,
Önderimiz ‹brahim, ‹brahim
Kaypakkaya ve benzeri sloganlar att›.
‹lgi çeken di¤er bir nokta ise befl
ustalar›n bulundu¤u pankartta
Stalin’e yönelik gelen tepkiler oldu.
Baz›lar› korteje gelip tepkilerle
“Stalin bir katildi bunu bilmiyor

musunuz” fleklinde ifade ettiler.
AT‹K-ILPS kortejinde Emperyalizme
karfl› zafer halklar›nd›r,
Dayan›flma direnifl
demektir- faflizme
karfl› mücadele
enternasyonaldir
gibi sloganlar
at›ld›. Mitinge
MLPD, AT‹K,
A D H K ,
ATILIM, Trotz
A l l e d e m ,
HOPI, Sol,
T‹KB, Al›nteri,
T K P / M L
taraftarlar›, MKP
ve MLKP
taraftarlar›, neue
Wut, Demokratische
Linke, IA RKP, Linke
‹nitiative, Otonom gruplar,
DKP, TEKP/Leninist,
KOMAK/ML, KPD/ML, Bolflevik
Partizan, ILPS, KPD, 5.
Enternasyonal, K›z›l Yard›m örgütü
vb. kurumlar kat›ld›. Burada göze
çarpan di¤er bir mesele de
Linkspartei 2006’da “Stalinizmin
kurbanlar›” için aç›lan an›t›n önünde
durdu ve Stalin taraf›ndan
“öldürülen” kifliler için sayg› duruflu
yapt›. Galiba Linkspartei’in önderli¤i
ve yanl›lar› flunu bilinçli olarak
unutmaktad›r ki; bu an›t “sadece”
Stalinizme karfl› yap›lmad› Alman
devletinin as›l amac› Rosa ve Karl

Stalin’in arkadafllar› olarak gösteriyor
ki bu bir çok ideolojik farkl›l›klara

ra¤men böyle iken, burada flu
mesaj verilmeye çal›fl›l›yor

“her y›l bunlar›
an›yorsunuz da ama

unutmay›n ki onlar
bir katilin
arkadafllar›yd›”.
Linkspartei’in bu
tutumu tepki
yaratt› bir çok
çevre bu an›t ve
bu an›t› an›lmas›
anti-komünist bir
durufl oldu¤unu

söyledi, tepki
g ö s t e r e n l e r i n

baz›lar kendileri
Stalinist de¤ildir ancak

bu durumdan
rahats›zd›rlar. Ayn›

zamanda Linkspartei’in
düflüncesi bundan sonra her y›l o
an›t›n önünde etkinlik düzenlemektir
bu önümüzdeki y›l polemi¤e ve ciddi
yol ayr›flmalara yol açabilecektir.
Zaten küçük burjuva anti-
faflistlerin en büyük özelli¤i de
budur- anti-komünist olmalar›d›r! 
Yürüyüfl Luxenburg ve Liebknecht’in
meazr›nda devam etti. Orada Türkçe
ve Almanca’da hep beraber
Enternasyonal mars söylendi bu da
ayr›ca çok güzel bir ortam yaratt›.
Mezara yap›lan ziyarettin ard›ndan
miting sona erdi. Yürüyüfl esnas›nda

Polis ve
o t o n o m c u l a r
aras›nda gerginlikler
yafland› ve bundan
dolay› yürüyüflü
yaklafl›k yar›m saat
devam edemedi.
Berlin ANT‹FA
polisin sürekli yan
pankartlar›n fazla
uzun  oldu¤u veya
atk›lar› yüzleri
göstermiyor gibi
gerekçelerle gergin
ortamlar yarat›ld›.
Özellikle mitingden
sonra polis mezar›n
önünde insanlara
hakaret etti¤ini ve
g e r e k ç e
g ö s t e r m e d e n
arad›¤›n› ifade etti.
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Berlin’de anti emperyalist konferans gerçekleflti
“Ana düflman kendi ülkesindedir!

Almanya halk›n›n ana düflman›
Almanya’dad›r: Alman emperyalizmi”!
(Karl Liebknecht)

Dünya egemen sistemin sald›r›lar›
ço¤ald›¤› bir süreçte bir çok ülkede
halklar›n direniflleri de artmaktad›r. Bu da
ilerici, anti emperyalist, demokratik kurum,
kurulufl ve örgütlerin emperyalizme ve
gericili¤e karfl› bir araya gelmesini ve ortak
eylemlerin gerçeklefltirilmesini sa¤lad›.
Anti emperyalist mücadelenin en önemli
üvelerden biride çeflitli ülkelerdeki sosyal
ve ulusal kurtulufl mücadeleleri
desteklemektir. 

Almanya çoktan uluslararas› savafl
k›flk›rt›c›lar› arenas›na geri döndü.
7000’den fazla Alman askeri
Afganistan’da, Kosova’da, Afrika’n›n
Kongo’sunda, Habeflistan’›nda,
Sudan’›nda, Gürcistan’da bulunmaktad›r.
Ve orada halklara karfl› talan ve sald›rgan
savafl› sürdürmektedir. Tüm bu sald›r›lar›
“demokrasi”, “insan haklar›” ad› alt›nda
gerçekleflmektedir. Yani t›pk› ABD
emperyalizminin Irak iflgalinde ortaya
att›¤› demagojik yalanlar› gibi. Ama as›l
mesele, emperyalizmin kendi ç›karlar›d›r.
Emperyalistler ve onlar›n yerli
iflbirlikçileri-uflaklar› “Medeniyetler
savafl›” ad› alt›nda dünyan›n dört bir
yan›nda ezilen halk y›¤›nlar›n›
katletmektedirler. Alman emperyalizmi bu
uluslararas› tekellerin en ön s›rada yer
almaktad›r. ‹flte tam da bu nedenden dolay›,
Almanya’da yaflanan geliflmeler, d›fl
politikalardaki uygulamalarda vb.
somutunda Almanya’da bulunan yerli ve
göçmen kurumlar bir araya gelerek anti
emperyalist bir konferans gerçeklefltirmeye
karar ald›lar. 

Bu karar do¤rultusunda konferans 12
Ocak 2008 tarihinde, saat 13.00 s›ralar›nda,
anti emperyalist birli¤in tan›t›m›yla
bafllad›. Konferansa kat›lan kurumlar:
ADHK, ADGH, AG‹F, AT‹K, Arbeit
Zukunft, ILPS, KPD (Roter Morgen),
KPD/ML (Roter Stern), YDG, Roter
Oktober, Devrimci Proletarya,
Sozialistsche Linke (Hamburg), Troz
Alledem, Young Struggle ve bireyler.

Birinci konu ayn› zamanda ana konu
olan Alman emperyalizminin tarihi, gücü
ve rolü bir AG‹F temsilcisi taraf›ndan
sunuldu. Tarihte kapitalizmin dengesiz
olarak geliflti¤i Lenin ortaya koydu¤u
üzerine emperyalizm hakk›nda genel bir
tarihsel tan›t›m yap›ld› Lenin yoldafl›n
Emperyalizm kitab› önemli oldu¤unu
vurguland›. Alman emperyalizmin tarihi
özellikle sömürge tarihi ve kendi
ülkesindeki tarihi de anlat›ld›. Bu anlamda
Karl Liebknecht’in mücadelesi bu anlamda
kavranmal›d›r denildi. Birinci emperyalist
paylafl›m savafl›nda ayn› zamanda
enternasyonali de parçalad›. Çünkü o
dönemde bir çok Komünist Partisi kendi
ülkelerindeki burjuva hükümetlerinin
yan›nda yer ald›. Bunlardan biriside
Almanya’da ki sosyal demokratlard›. 

O dönemde yeni burjuvazi birinci
Emperyalist Paylafl›m Savafl›ndan sonra
derin ve büyük bir kriz içindeydi.
Emperyalistler dünya pazarlar›n› kendi
aralar›nda yeniden paylaflmak için 2.
Emperyalist Paylafl›m Savafl›’na girdi ve

Almanya’da Hitler faflizm iktidara geldi.
Elbette, tek nedeni sadece dünya
pazarlar›n› paylaflmak de¤ildi amac›, ayn›
zamanda dünyadaki komünist parti ve
hareketleri  yok etmek ve durdurmay›
amaçl›yordu. Göründü¤ü üzere, Alman
emperyalizminin tarihi çok sald›rgan ve
vahfli bir tarihtir. ‹kinci EPS den sonra
dünyada iki kutup vard› biri emperyalist
kampt› ikincisi ise sosyalist olan kampt›.
Ancak sonradan o kamp revizyonist oldu.
II. EPS’den sonra ABD emperyalizmi
dünyan›n en güçlü emperyalist güç haline
geldi. ABD Almanya içinde de önemli bir
rol oynad›, bugün hala Almanya’da ABD
askerler bulunmaktad›r. ABD, Avrupa
içinde kendi güçünü biriktirme çal›flt› bu da
Do¤u bloku ülkelerinin çökmesine kadar
yo¤un olarak devam etti. Alman
emperyalizmi do¤u ve bat› Almanya’n›n
birleflmesinden sonra Avrupa’da tekrardan
en güçlü olan ülkelerden bir tanesi oldu.
Avrupa Birli¤inin geniflletilmesi yani yeni
ülkelerin eklenmesi de Alman
emperyalizminin isteklerine de hizmet
etmektedir. Euronun de¤erini ABD
Dolar›na eflit de¤erinde hatta daha fazlas›
olmas›n› istiyor. Almanya var olan s›n›r›na
ulaflt› ve bu s›n›rlar› aflmak için AB
içindeki gücünü biriktirme çal›fl›yor.
Emperyalistler kendi ç›karlara ve
menfaatlere gelince, her zaman farkl›
tav›rlara takabiliyor örne¤in; Irak iflgal
öncesi, Almanya sözüm ona Irak’taki
iflgale karfl› ç›kt› ancak sonradan tav›rlar
de¤iflti ve ayn› zamanda Afganistan’a
Alman askerleri gönderildi ve hala oradaki
iflgal devam ediyor. Alman devleti var olan
iflsiz durumundan faydalanarak orduya
endekslemeye çal›fl›yor. Bugün ABD güç
kaybetmektedir, Rusya ve Çin geniflliyor
ve gücünü art›r›yor. Bu gerçekli¤i görmek
gerekiyor. Bugünkü durumu 1. ve 2. EPS
s›ras›nda gibi de¤ildir bunu alt›na çizmek
gerekiyor. 

Bu k›sa tan›t›m›n ard›ndan soru ve
cevap bölümüne geçildi. Çeflitli kurumlar
söz hakk› ald›lar. Konuflmac›lardan biri
“Almanya’da kriz var, iflsizlik dairelerinde
ordu mensuplar› oturup iflsiz gençleri ordu
için kazanmaya çal›fl›yor. Bunlar›
görmezlikten gelemeyiz denildi. Gençlik
geleceksiz b›rak›lmakta ve gittikçe
gericileflmektedir. Göçmenlere yönelik
yeni ›rkç› yasalar ç›kar›lmaktad›r” dedi.
Di¤er bir konuflmac› önceki konuflmac›n›n
söylemi elefltirdi, sürekli Alman
emperyalizme ra¤men gericileflmek terimi
do¤ru de¤il çünkü zaten emperyalizmin
kendisi gericiliktir, bunu ay›rmak do¤ru
de¤ildir dedi. Di¤er sorun 3. EPS tehlikesi
var m› diye soruldu. 

Tart›flman›n devam›nda, çeflitli görüfller
aktar›ld›.Bir konuflmac› genel anlamda
sunucu iyi konufltu¤u ama baz› noktalar
b›rak›ld› bunlar vurgulamak gerek. Kuzey
Irak konusu da aç›ld› ve TC devletinin ordu
üzerine gerçeklefltirdi¤i iflgal sald›r›
konusunda bilgi aktar›ld›. Zay›f
noktalar›m›z› tart›flmal›y›z denildi.      

Bu konunun toparlad›ktan sonra k›sa
bir mola verildi. 

Konferans›n ikinci konusu; “Ana
düflman kendi ülkesindedir” ad› alt›nda
gerçekleflti. Konuya iliflkin sunum Roter
Oktober’den bir temsilci taraf›ndan yap›ld›.

Sunumda, Karl Liebknecht’in bu sözü
düflman kendi ülkededir geçerli ve yerine
oldu¤unu söylendi.Çünkü, kapitalist
toplumda birleflemeyen s›n›flar vard›r ve
bu iki s›n›f sürekli savafl halindedir.
Kapitalist anavatan› kimin savundu¤u
üzerine konufluldu. Emperyalist tekeller
asla ülkede yaflayan halklar›n istekleri
savunamaz ve böylesi bir durumda
anavatan savunmak demek egemen s›n›f›n
menfaatleri hizmet etmek demektir. Baz›
noktalar› var, tekeller ulusal aya¤› kay›p
etmiyor, tam aksine kendi yapt›¤›
uluslararas› yat›r›mlar› kendi sermayenin
ç›kar do¤rultusunda yap›yor. Tekel ve
devlet aras›nda bir de¤iflim gelifliyor.
Alman emperyalizmi güçlü oldu¤u için mi
bizim düflman›m›z? Hay›r! Mesele Alman
emperyalizmin bir bomba sahibi olmas›
yada 3 milyon asker say›s›na sahip olmas›
belirleyici olan, Alman emperyalizm iflçi
s›n›f›n›n düflman› olmas› meselesidir. Ana
görevlerimiz aras›nda Alman
emperyalizmin ve di¤er emperyalistlerin

yar› sömürgelerde ki sömürü ve bask›ya
karfl› ç›kmak, iç savafllarda destek sunmak
vb. diye konufluldu. 

Tart›flma bölümünde sunucunun “tek
bir ülkede sosyalizm mümkündür”
söylemine karfl›n toptan devrimi savunan
bir temsilci konufltu. Ki devam›nda o
temsilci “e¤er ki II. Enternasyonal’den
ö¤renmek gerekiyorsa yap›lan hatalardan
da ö¤renmek gerekiyor bunlardan bir
tanesi de tek ülkede sosyalizm meselesidir”
diye konufltu.Yurt d›fl›nda bulunan örne¤in
Afganistan’daki askerlere karfl›
Almanya’da neler yap›ld›? Yetersiz
kal›nd›. Buna karfl› sokak eylemleri daha
güçlü gelifltirilmeliydi. Di¤er bir kurum
temsilci baz› tart›flmalar bu platforma
uygun olmad›¤›n› söyledi. Örne¤i, toptan
devrim veya halk cephesinin kurulmas›
gibi. Çünkü bu platform siyasi bir
platformdur ve orada önemli olan anti-
emperyalist birli¤in sa¤lanmas›d›r, e¤er bu
konular tart›fl›rsak as›l meseleden
uzaklaflm›fl olaca¤›z dedi.  

Üçüncü gündem maddesinin konusu
“Anti emperyalist mücadele ve onun
yöntem ve prati¤iydi”. 

Bu gündem maddesinde esas olarak anti
emperyalist mücadelenin önemi ve
kullan›lmas› gereken yöntemler ve prati¤i
üzerine duruldu. O madde asl›nda belli
ölçüde önceki gündem maddenin bir devam›

oldu. Bu gündeme dair aç›l›fl› yapan
KPD’den bir temsilcisiydi. Günümüz
koflullar›nda bu konu nas›l ele al›nmas›
gerekti¤ini ortaya koydu. Görevlerimiz
nedir ve atmam›z gereken ad›mlar üzerine
konufltu. Mevcut olan savafl karfl›t›
platformlarda yer almak gerekiyor dedi.
Somut öneriler olmal›d›r. Somut bir ad›m
olarak iflgale karfl› olunmal›d›r mesela,
Almanya hala Afganistan’da bulunuyor ve
yasalar› s›klaflt›r›yor. ‹lk iflimiz bütün kurum
ve insanlar›n eylemlere ve platformlara sevk
etmektir. Savafl karfl›t› ve anti emperyalist
eylemliklerde yeni yöntemler
gelifltirmeliyiz.  Almanya’da savafl karfl›t›
bar›fl hareketi bölgesel ve ülke çap›nda
mevcuttur. Önce bu hareketi tan›mak
zorunday›z ve eylemlikler koordine etmek
gerekiyor. Bu tür inisiyatifler önemli. Bu
hareketlerde sosyal demokratlar›n, sol
partinin vb. partiler veya genel anlamda
revizyonistlerin etkisi yo¤undur, bunun için
bu platformlara girmek önemli böylece
onlar›n etkisi k›rm›fl oluyoruz ve

platformlara do¤ru bir yön vermek
gerekiyor. Bu birliklerde berraklaflma
sa¤layan bizler olmal›y›z. Mesela derhal
yabanc› iflgal güçlerin koflulsuz ve flarts›z
geri çekilmesi talebini savunmak
zorunday›z. Bu konuya dair ad›m at›ld› baz›
yerel platformlarda yer al›n›l›yor ve
mücadele veriliyor. fiimdi de her yerde bu
konuda ad›mlar atmal›y›z. Tart›flma
aç›ld›¤›nda en önemli nokta pratik çal›flma
oldu¤unu vurguland›. Hemen ani
geliflmelere tav›r koymak en önde gelen
görevlerden bir tanesidir. Zaman kaybetmek
do¤ru olmaz, teorik ve pratik çal›flmalar
beraber yürümelidir politik çal›flma budur.
Baz› yerellerde sadece savafl karfl›t›
platformlar var, bugün bunlar anti
emperyalist platformlard›r. Elbette bir çok
kurumun çeflitli görüfllere sahip ama birli¤in
güçlendirilmesi gerekti¤ini herkes hem
fikirdi. Son olarak ta AT‹F temsilcisi 5
Aral›k’ta yap›lan operasyonlara dair
yürütülecek kampanya hakk›nda bilgi sundu
ve herkese 26 Ocak’taki yap›lacak genifl
eylem birli¤i toplant›s›na davet etti.Uzun
süren tart›flman›n ard›ndan konferans sona
erdirildi.  

Konferans, anti emperyalist birli¤in
içinde yer alan örgütlerin politik olarak
birbirlerini tan›malar› ve karfl›l›kl› siyasal
tart›flmalar yürütmeleri aç›s›nda çok
olumlu geçti. 

                 



D›flar›da, karanl›k sokaklar› yutmufltu.
Demini alm›fl çayla demini alm›fl sohbet
ilerledi. Almanya´n›n bulutlardan
görünmeyen ay›na, so¤uk havas›na,
rüzgar›na, tafl›na, topra¤›na, a¤açlar›na
ald›rmadan kendi yolunu bulan su gibi türlü
flekilde türlü konular› ele al›yordu. Böyle
sohbetlerin kendi do¤as› gere¤i  biraz da
uykusuzlu¤un, biraz da uzunca bir süredir
konuflman›n, biraz da bir süredir kavramlar
aras›nda yüzmenin yaratt›¤› bir hafifli¤e
erdi. Alt› kifliyle bafllam›flt›. Üçü erken
nakavt oldu. Üç kifli ise tad›na doyum
olmayan bu sohbetin sürdürücüleriydiler.
‹kisi devrimci mücadeleyle aileden tan›flm›fl
4-5 y›ld›r faaliyet yürüten genç
devrimcilerdi. Di¤eriyse 23 yafl›nda,
devrimcilerle yeni tan›flan biriydi. Konuflma
örgütlü mücadele etmenin gereklili¤ine
geldi. ‹kna etmesi gereken iki kifli her
konuda çetin direniflle karfl›lafl›yor
felsefeden-ekonomiye, siyasetten-sanatta
kadar birçok alana giriyor, yaflamdan
örneklerle  ikna güçlerini artt›rmaya
çal›fl›yorlard›.  Duvarlara çarpan seslerin
tonu artm›fl, cevaplar da yetersiz kalmak
tansiyonu yükseltmiflti. Genç s›k›flt›¤› bir
anda ikisine:

-  Dünyaya bir kere gelinir  dedi.
‹kisi durdular. Evet do¤ruydu dünyaya

bir kere gelinirdi. Bütün ikna araçlar›
ellerinden al›nm›fl gibiydi. Gerisini
söylememiflti ama o cümleyle neyi
hedefledi¤i kendili¤inden anlafl›l›yordu.
Dünya´ya bir kere gelinirdi o halde bu
zaman› insanlar kendileri ve kendi sorunlar›
için harcamal›yd›. Hem bir daha
gelinmeyece¤ine göre e¤lenmeye
bak›lmal›yd›. Okumayd›, ö¤renmeydi,
düflünmeydi bir kenara b›rak›lmal›yd›.

‹ki kifliden irice olan› sanki kendi
kendisiyle konuflur gibi:

-Dünyaya bir kere gelinir dedi. Sesinin
donuklu¤undan cevab› buldu¤u belli
oluyordu. Canlanarak:

-Evet  hakl›s›n dünyaya bir kere gelinir.
O yüzden bir tek bu hayatta okuyabilirsin
Tolstoy´u,  Maksim Gorki´yi, Naz›m
Hikmet´i, Yaflar Kemal´i, Aziz Nesin´i… 

Bu hayatta inceleyebilirsin tarihi,
felsefeyi, siyaseti, edebiyat›… 

Yeniden do¤mayaca¤›na göre bu
hayatta özgürleflebilirsin seni yöneten
yasalar›n fark›na var›p onlardan
ba¤›ms›zlaflarak…

Evet hakl›s›n dünyaya bir kere gelinir.
Bir tek bu hayatta yaflayabilirsin paylafl›m›,
arkadafll›¤›, yoldafll›¤›… 

Sadece bu hayatta müdahale edebilirsin
haks›zl›¤a, zorbal›¤a…

Evet hakl›s›n, dünyaya bir kere gelinir.
Bu hayatta karfl› ç›kabilirsin emperyalizmin
haks›z savafllar›na, dünyadaki  yoksullu¤a,
açl›¤a… 

Bu hayatta yürüyebilirsin emperyalizme
karfl› 1999´da Seattle´da , 2001´de Carlo
Giuliani´yle omuz omuza Cenova´da,
2007´de Rostock´ta ‹LPS-AT‹K saflar›nda.

Evet hakl›s›n dünyaya bir kere gelinir.
Bir bu hayatta  hayk›rabilirsin anti-
emperyalist, anti-faflist sloganlar›   YDG
saflar›nda. Bir baflka hayat, bir baflka sen,
bir baflka flu an olmayacak. O zaman ne
duruyorsun.

Almanya´dan bir mücadele okuru
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GEZEGENLER ARASI YOLCULUKLAR DDüünnyyaayyaa bbiirr kkeerree ggeelliinniirr
Turizmin uzaya yapaca¤› ilk ak›n

belki de Virgin Galactic flirketinin
bafllataca¤› ticari uzay uçufllar› olacak!
fiirket 2008 y›l›ndan bafllayarak uzay›n
s›n›r›na düzenli yolculuklar bafllatmay›
hedefliyor. 2010’dan önce yolcular bir
roket yard›m›yla yerden yaklafl›k 100
km yükse¤e tafl›nacak ve bir süre
yerçekimsiz ortam› yaflamalar›
sa¤lanacak. 2025 y›l›nda dünyan›n
alçak yörüngesinde belki befl-10 günlük
tatiller mümkün olacak. Burada
kurulacak bir otel, Uluslararas› Uzay
istasyonu’na benzeyecek. Belki de
fliflme bir yap› bu ifl için daha uygun
olabilir. Yine de NASA uzmanlar›
önümüzde ki 20 y›l içinde yörüngede bir
Hilton beklenemeyece¤ini söylüyor.

Ay’a 2008 y›l›nda bir keflif arac›
gönderilecek, 2017’deyse insanl› bir
uçufl bunu izleyecek. Bu görevlerin
amac› insan›n uzayda yapaca¤› en uzun
yolculuk olan Mars’a yolculu¤a
haz›rlanmak. NASA, dördüncü
gezegenin haritas›n› ç›karacak robot
araçlar› Mars’a göndermeyi planl›yor.
Bu harita 2025’te yap›lmas› hedeflenen
insanl› Mars uçufllar› için bir k›lavuz
olacak. Bu tarihten daha önce, 2011
y›l›ndaysa Dünya d›fl›nda uçacak ilk
araç olan Mars Flyer adl› uzay arac›n›n
f›rlat›lmas› hedefleniyor.

Y›ld›zlararas› Sonda Tasar›m›1:
2010 y›l›nda NASA’n›n Y›ld›zlararas›
S›n›rlar Keflfi ad›n› verdi¤i uzay sondas›
(IBEX) tasar›m› ile, günefl sistemi’yle
y›ld›zlararas› uzay›n s›n›rlar›n›n
haritas›n› çizilmesi hedeflenmektedir.
Hat›rlanaca¤› gibi, geçti¤imiz y›llarda
dünya üzerinden geçen kuyruklu
y›ld›z›n yörüngesi belirlenerek bir
kapsül gönderilmifl ve bu kapsüle
kamera tak›larak kapsülün kuyruklu
y›ld›z ile çarp›flt›¤› ana kadar canl›
görüntüleri çekilmiflti. Kuyruklu y›ld›za
çarpan kapsülün, y›ld›zda ald›¤›
parçalar incelenerek y›ld›zlar›nda
‘gizemi’ çözülmesi için giriflimler
NASA taraf›ndan bafllat›lm›flt›. 

Uzun Erimli Mercek2: Bütün uzay
araflt›rmalar› uzun yolculuklar
gerektirmiyor. 2009 y›l›nda bir Boeing
747 2,7 metre uzunlu¤unda ki k›z›lötesi
bir teleskopu yörüngeye yerlefltirecek.
Stratosferik Astronomi Gözlemevi
uzayda belli baz› organik moleküllerin
izini ar›yor.

Gelecek Durak Mars:
“Önce robotlar gitmiflti, bunu

astronotlar izledi ve yak›nda kaç›n›lmaz
olarak turistler gidecek. Uzunca bir
süreden sonra Ay’a yeniden dönüyoruz.
Ama bu yaln›zca bir ad›m. Bundan
sonraki hedefiniz Mars.” Bu sözler
NASA yetkililerine ait. Geçti¤imiz y›l,
ABD emperyalizminin baflkan› faflist
Bush, Mars’a insanl› bir uçufl
yap›laca¤›n› aç›klam›flt›. Bu görevin
2025 y›l›na kadar gerçeklefltirilmesi
planlan›yor. Önümüzde ki befl y›l içinde
Mars’a insans›z uzay araçlar›
gönderilmesine devam edilecek. Ay’a
yap›lmas› planlanan seferlerse tümüyle
Mars görevinde gerekli olacak fleyler

için. Hatta Mars’da daha ilerisi için bir
basamak olabilir. Bütün bu görevler
robot/insan çal›flmalar›na dayan›yor. Bu
görevlerin yaln›zca insan ya da yaln›zca
robot görevleri olmas› gerekmiyor;
araflt›rmac›lar “birlikte çal›flmak çok
daha verimli sonuçlar do¤uracakt›r”
diye düflünüyor. Düflünülen planlamaya
göre, Önce yer araçlar› gezegen
yüzeyinde ne oldu¤unu keflfedecek,
sonra insanlar onlar›n peflinden
görevlerini sürdürecekler. Mars görevi
s›ras›nda karfl›lafl›lacak en büyük
sorunlardan birisi olarak görülen sorun
ise, uzayda atmosferin korunmas›ndan
yoksun kalmak ve zararl› ›fl›nlar! Bu
nedenle de Uluslararas› Uzay
istasyonu’nda radyasyonun neden
oldu¤u zarar› en aza indirmek için
çareler arand›¤› biliniyor.

‹nsanl› bir uçufl görevinin baflar›l›

olmas› için astronotlar›n sa¤l›¤› ve
güvenli¤i de önem tafl›yan bir baflka
unsur. Görevi planlayanlar›n olas›
sa¤l›k sorunlar›n› ve olas› tehlikeleri
önceden düflünüp bunlara karfl› önlem
almalar› gerekli. Sözgelimi, Mars’›n
ince atmosferinden s›zan kozmik
›fl›nlar›n astronotlarda görüfl
bozukluklar›ndan kansere kadar birçok

hastal›¤a neden olabilece¤i biliniyor.3

Kald› ki, aylarca sürmesi planlanan
böyle bir görevde astronotlar›n uzun
süre yerçekimsiz ya da düflük çekimli
ortamlarda yaflamas› gerekiyor. Bu da
onlar›n bedenlerinde bir süre sonra
kemik ve kas erimelerine neden olacak.
Ayn› nedenden dolay› astronotlar
Dünya’ya döndüklerinde normal

yerçekiminden dolay› bedenlerinde
uzun süre fliddetli a¤r›lar, kas›lmalar
duyacaklar. Mars’›n yüzeyinde hareket
etmek de asl›nda çok kolay say›lmaz.
Bugüne de¤in astronotlar›n uzayda
giydi¤i giysiler birçok de¤ifliklikten
geçti. Merkür görevlerinde kullan›lan
giysilerden bu yana elbise tasar›mc›lar›
astronotlar›n güvenli¤ini ve rahatl›¤›n›
düflünerek son derece geliflmifl uzay
elbisesi modelleri tasarlad›lar. Ancak
unutulmamal› ki, bu elbiseler ya Dünya
yörüngesinde ki görevlerde ya da düflük
kütle çekimli Ay üzerinde kullan›ld›lar.
Bu giysilerin her biri astronotlar›n
tafl›d›¤› yaflam destek birimleriyle
birlikte yaklafl›k 100 kg a¤›rl›¤›nda.
Düflük çekimlerde sorun olmayan a¤›r
giysiler, kütle çekimi neredeyse
Dünya’n›n ki kadar olan Mars’ta
kullan›lamayacaklar.
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Önsöz
YDG’nin  17 y›l›k mücadele tarihinin

gerçekçi bir tarzda analiz edilmesi, yine bu
ba¤lamda gelecek sürecin ihtiyaçlar›n›n aç›¤a
ç›kar›lmas› ve genel politik hatt›m›z
do¤rultusunda, üretken bir çal›flma tarz›n›n
bilince ç›kar›lmas› yaflamsal öneme sahiptir.
Geçmifl deney ve tecrübelerimiz ›fl›¤›nda
baflar›lar›m›z› ve yanl›fllar› asla tabulaflt›rmadan,
mevcut durumumuzu kolektif akl›n süzgecinden
dam›tarak geçirmek ve sosyal prati¤imizi
yeniden kal›ba sokmak gerekmektedir.

‹htiyaç olma/ma durumu sürecin bafll›ca
çeliflkileriyle direk ilintilidir. Gençlik kendi
içerisinde homojen bir yap›ya sahip olmad›¤› gibi
çeliflkileri de statik de¤ildir. Gençli¤in çeliflkileri
de¤iflken ve özgün oldu¤u için, bu çeliflkilere
cevap verecek mekanizmalarda kendisini sürekli
de¤ifltirmek, yenilemek zorundad›r. Ebedi amaç,
araç halindeki bütün mekanizmalar› zamanla ve
toplumsal gere¤i kalmad›¤›nda ortadan
kald›rmaksa, o zaman, bu mekanizmalar›n
sürecin ihtiyaçlar›na daha uygun hale
getirilmeleri de bir o kadar zorunluluktur.

Zorlu süreçlerin özneleri olarak YDG’liler,
sürecin sorunlar›na kafa yoran, süreci bir bütün
olarak anlayan, gelece¤e basiretli bir flekilde
bakma kudretini tafl›yanlar olmal›d›rlar. Sürecin
yükü geçmifle oranla bugün daha da a¤›rd›r.
Ancak, omuzlamakta tereddüt etmedi¤imiz  bu
a¤›r yükler, karanl›ktan ayd›nl›¤a do¤ru döflenen
kilometre tafllar› gibi yolumuzun do¤run
yöndeki iflaretleridir. Her YDG’li bu bilinçle, bu
cüretle zorlu süreç karfl›s›nda daha fazla
sorumluk bilincini kuflanmal›d›r. 

’’Gençli¤i kim kazan›rsa, gelecek
onundur’’ gerçekli¤i dün oldu¤u kadar
bugünde en yak›c› bir flekilde önümüzde
durmaktad›r. Burjuvazi her türlü imkanlar›n›
kullanarak gençli¤i kendi yede¤inde tutmak için
her türlü yozlaflt›rmay› sürekli devrede
tutmaktad›r. Ne var ki, gençlere yönelik bütün
aç›k ve örtülü sald›r›lara ra¤men halk gençli¤i
içinde sorgulayan, toplumsal neden ve niçinleri
araflt›ran bir kesim her daim varolabilmektedir.
Ancak, burjuva kurumlar›n istatisti¤i bilgilerine
de bakt›¤›m›zda görebiliriz ki; halk gençli¤inin
her geçen gün burjuvaziye ve onlar›n
sistemlerine yönelik güvensizlikleri artmaktad›r.
Gençlik burjuva sistemde kendisine gelecek
görememektedir. Ki, yine ayn› istatisti¤i
verilerin sonuçlar› gençli¤in en büyük
korkusunun gelecek korkusu oldu¤unu barizce
belgelemektedir.

O zaman geliflen bu hoflnutsuzluklar›
örgütlü güce dönüfltürebilme çal›flmas›nda ciddi
yetersizlikler varsa ve bunlar h›zl› bir flekilde
afl›lam›yorsa, sorun bizdedir. Yani diyalektik
felsefenin ortaya koydu¤u gibi iç çeliflki
belirleyicidir. Halk gençli¤i içindeki y›¤›nlar
sistemle hiç bir yerde bir bütün bar›fl›k de¤ildir,
dünyan›n her yerinde onlar›n sisteme karfl›
flikayetleri, toplumsal itirazlar› yükselmektedir.
Temel mesele, kendi fikirlerimize, yani
kongrelerimizde kolektifçe belirlenen
politikalar›m›z› bilince ç›kartarak, her fleyden

önce kendimize güvenerek, b›kmadan,
usanmadan, halk gençli¤ine ulaflmal›y›z. Ve
onlar› burjuva sömürü sistemine karfl› küçük
örgütlenmelerden büyüklerine do¤ru ad›m ad›m
örgütleme çal›flmalar›n›n içine çekmeliyiz.

‹flte 18. Kongremizin anlam› bu meselelere
kal›c› çözümler aramak ve bulmakta
yatmaktad›r. Geçmifl 17 y›ll›k sürecimizin
de¤erlendirilmesinin ard›ndan yeni döneme ›fl›k
tutacak olan siyasal perspektifimiz ele al›narak,
her birimizce tart›fl›l›p netlefltirilecek olan alan,
kongrelerimizdir.

Bu taslakta, 17. Dönem MYK’m›z›n bir
y›ll›k görev süreci ve önceli tecrübeleri
çerçevesinde yürütmüfl oldu¤u tart›flmalar
sonucu, yeni dönemde en do¤ru yönelim olarak
belirledi¤i perspektif/yönelim bulunmaktad›r. Bu
taslakta do¤ru buldu¤unuz bir çok nokta
olabilece¤i gibi, kat›lmad›¤›n›z bir çok belirleme
de pekala bulunabilir. Esas olan tüm bunlar›n,
gerek ülke kongrelerimizde gerekse merkezi
kongremizde taslaktaki bu yönelimi hep birlikte
tart›flarak  kolektif iradeyle ‘en do¤ruya’
ulaflmakt›r.

Tasla¤›m›zda YDG’nin kuruluflundan
günümüze ald›¤› yolu k›saca analiz ederken,
önümüzdeki sürece yönelik hedefledi¤imiz
ö¤renci ve iflçi gençli¤in YDG aç›s›ndan
önemine ›srarla dikkat çekmeye çal›flt›k.
Örgütlenme çal›flmalar›m›zdaki ‘pratik’
yetmezli¤imizi tart›flmaya açmaya çal›flt›k.
Dolay›s›yla, perspektif yaz›m›z› bu iki konuyu
besleyen alt bafll›klar halinde sunmay› do¤ru
bulduk. 

Bütün YDG’liler tasla¤› bütünlüklü bir
flekilde  incelemeye çal›flmal›d›rlar. Kongremizde
aç›k ve düzeyli fikirsel tart›flmalar sonucu
yarataca¤›m›z bir birliktelik, 18. Kongre sonras›
baflar›l› bir sürecin yar›s›n›n kazan›lmas› demek
olacakt›r. Bu vesileyle bütün YDG’lileri, taslakta
yer alan tüm düflünce ve belirlemeleri gerçekçi
bir flekilde analiz etmeye, daha somut ve do¤ru
bir yönelim yaratabilme do¤rultusunda,
kongremizi canl› ve üretken bir siyasal tart›flma
arenas›na çevirmeye davet ediyoruz.

2. YDG’nin Mevcut Durumu:
2.1 YDG, hangi süreçte ve hangi

ihtiyac›n ürünü olarak kuruldu?
Yeni Demokratik Gençlik örgütünü ortaya

ç›karan etmenlerin bafl›nda kuflkusuz ki
demokrasi mücadelesi, göçmen  emekçilerin,
iflçilerin  ekonomik, demokratik, kültürel ve
sosyal talepleri u¤runa mücadele belirleyiciydi.
Fakat bundan önce bu örgütlenmeyi yaratan
yada örgütlenmenin yarat›lmas›nda etkide
bulunan baz› etmenler vard›. Bunlar› dikkatle
incelemek gerekiyor. 

Bilindi¤i gibi AT‹F’in de AT‹K’inde önceli
örgütlenmeler vard›. Almanya Türkiyeli
Ö¤renciler Federasyonu (ATÖF) kuruldu¤unda
Avrupa’da tan›nan ve etkin bir kurum
durumundayd›. Avrupa’da Türkiyelilerin
akademik bir örgütlenmesi olarak gençlik
hareketi içerisinde öne ç›kan bir örgütlenmeydi
ATÖF. Daha sonralar› Almanya Türkiyeli ‹flçiler

Federasyonu (AT‹F) kuruldu ve bu anlamda
bizim aç›m›zdan örgütlenme mücadelesinde
ciddi bir potansiyel yarat›lm›fl oldu. ATÖF’ten
sonra di¤er ülkelerde de ortaya ç›kan
federasyonlaflma çal›flmalar› ve  örgütlenmesi
giderek yang›nlaflarak Konfederasyonlaflma
süreci bafllat›ld›. Di¤er federasyonlarla birlikte
Avrupa’da merkezi bir örgütlenme olarak 1986
y›l›nda AT‹K yarat›ld›. 

Avrupa Türkiyeli ‹flçiler Konfederasyonu
(AT‹K) ortaya ç›kt›¤›  1986’ dan sonra yaflanan
birkaç y›ll›k mücadele içerisinde görüldü ki;
göçmen gençlik hareketine ciddi bir ihtiyaç var,
ciddi bir talep vard›. Bu anlamda, o dönem AT‹K
konseyleri içerisinde ya da AT‹K bünyesinde
yürütülen tart›flmalar, göçmen gençlik
hareketinin örgütlenmesinin zaruri bir ihtiyaç
olarak önümüzde durdu¤u ve bu meselenin
çözümlenmesi gerekti¤i yönündeki düflünce
ortak kanaat olarak belirdi. Kollektif akl›n
egemenli¤i sonucu yönelim belirlendi ve
örgütlenme çal›flmalar› derinlefltirildi.   

Bilindi¤i gibi birinci kurultay›yla 1990’l›
y›llarda AT‹K-Gençlik Komisyonu ve onun yay›n
organ› Yeni Demokratik Gençlik (YDG)
resmen kurulmufl oldu. O dönemde YDG’nin
siyasal alanda yürüttü¤ü faaliyetlerin bafl›nda,
Türkiyeli göçmen gençli¤in bedelli
askerlik sorunu, yaflad›klar› kültürel
çat›flmalar, ya da göçmenler üzerinde
yürütülen bask›lara karfl› verilen
mücadeleler, göçmen gençli¤in iflyeri ve
meslek bulma sorunlar› gibi ciddi toplumsal
meseleler söz konusuydu. Bununla birlikte
gençli¤e hitap edebilmek için gençli¤i
çekebilmek için sportif faaliyetlilikler söz
konusuydu. O dönemler sportif etkinlik ihtiyac›
futbol ve voleybol alan›nda turnuvalar
örgütlenerek çözülemeyen çal›fl›ld›. 

Bunun yan›nda kültürel faaliyet alan›nda
ise alternatif kültür çal›flmas›n› bafllatmak
fleklinde bir amaç vard›. (Kaynak: YDG
kuruyucu üyeleriyle yap›lan röportajlar) GKSF
bu aray›fl›n bir ihtiyac› olarak kimsenin
öngörmedi¤i bir süreçte YDG faaliyeti olarak
belirdi. Bafllardaki yenilik ve acemilikten sonra
derneklerdeki kültürel çal›flmalar zenginleflti ve
çok ciddi sanatsal-kültürel baflar›lara imzalar
at›ld›.

2.2 YDG, kuruluflundan bugüne kadar
hangi siyasi zemin üzerinde yükseldi?

YDG kurulufl y›lar›nda ve sonraki y›llarda
özelikle Türkiyeli  göçmen gençli¤i kendi
sorunlar› üzerinde örgütleyerek var oldu.
YDG’nin siyasi çal›flmalar›n›n bir aya¤›n›,
sistemin ayr›mc› ›rkç› politikalar›n›n teflhirini
olufltururken, ikinci aya¤›n› ise Türkiyeli göçmen
gençli¤in yaflad›¤› kültürler aras› çat›flmalar
oluflturmaktayd›. Bu gibi politik temel
çal›flmalar referans al›narak, YDG
kurultaylar›n›n ve yürütülen politik
kampanyalar›n içeri¤i bu flekilde doldurulmaya
çal›fl›ld›. 

Sonraki y›larda, genelde, gençli¤in sorunlar›
ve özelde ise, göçmen gençli¤in sorunlar›

do¤rultusunda yap›lan örgütsel çal›flmalar ve
analizler sonucu genel yönelim daha sade bir
flekilde ortaya konuldu. Bu sürencin sonunda
YDG, siyasi faaliyetlerini ve amaçlar›n› flu
flekilde sadelefltirdi: 

‹nsan haklar› ihlallerine karfl› ç›kmak. 
Gençli¤in akademik,demokratik ve

ekonomik taleplerini sahiplenmek.
Gençli¤in sosyal ve psikolojik sorunlara

çözüm getirmek. 
Gençli¤e yönelik kültürel, sanatsal va sportif

faaliyetler yürütmek. 
Kad›n Sorununa yaklafl›m
Do¤an›n tahrip edilmesi
Enternasyonal iliflkiler gelifltirmek
(Bak›n›z: YDG kuruluflu, program› ve

hedefleri)

Özü itibariyle, YDG’nin ilk y›larda Türkiyeli
göçmen gençli¤in yaflad›¤› spesifik sorunlar› baz
alarak siyasal ve örgütsel çal›flmalar›n› bu zemin
üzerinde yükseltti¤ini söyleyebiliriz. Sonraki
y›larda ise YDG bütün göçmen gençli¤in
sorunlar›na e¤ildi¤ini ve buradan da yerli-
göçmen bütün gençli¤in temel haklar›
mücadelesinde yo¤unlaflt›¤›n› görmekteyiz.

2.3 YDG’nin siyasal çal›flmalar›
nelerdir?

YDG siyasal-örgütsel çal›flmalar› 18. y›l›na
girmifl durumdad›r. Asl›nda YDG öncesi ATÖF
sürecini de göz önünde tutacak olursak bu süre
iki misline ç›kmaktad›r. Yukar›da aktard›¤›m›z
gibi YDG önemli aflamalar geride b›rakarak ve
her aflamada yeni tecrübeler edinerek
bugünlere gelmifltir. YDG bu süreçlerin
tecrübelerin toplam›nda ve uluslararas› kardefl
gençlik örgütlerin deneyim ve tecrübelerini de
bir araya toplayarak, siyasi çal›flmalar›n› genel
çal›flma olmaktan ç›kar›p, geçlik alan›ndaki temel
haklar›n gasp edilmesi meselesine yo¤unlaflarak
yönelimini somutlaflt›rm›flt›r.

YDG’nin siyasal çal›flmalar›n› özünü
belirleyen gençli¤in temel haklar› nelerdir?

bar›fl içinde yaflama hakk›, 
ifl hakk›, 
meslek hakk›, 
e¤itim hakk›, 
erkek ve k›zlar›n eflitli¤i hakk›, 
›rkç›l›¤›n ve faflizmin olmad›¤› bir ortamda

yaflama hakk›, 
temiz bir do¤ada yaflama hakk›, 
demokrasi ve kat›l›mc›l›k hakk›, 
kendi yaflam›n› kendisinin

belirlemeyebilmesi hakk›
Yukar›da belirlenen 9 temel hak YDG’nin

politik çal›flmalar›n›n içeri¤ini belirlerken,
dönemsel politik çal›flmalarda esas ile tali
aras›nda ayr›fl›m yap›lmaktad›r. Bu dokuz
maddelik gençli¤in temel haklar›n› ‘gençli¤in
burjuva sistem ile olan bafll›ca (ya da en önemli)
çeliflkileri’ olarak da elle alabiliriz. Ancak politik
faaliyette yo¤unlafl›ld›¤›nda temel çeliflkiler
içinde bafl çeliflkiyi belirleyip ona yönelmek
zorunday›z. Peki bafl çeliflki neye göre ve
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nas›l belirlenir:
’’Karmafl›k bir fleyin geliflme

sürecinde bir çok çeliflme vard›r.
Bunlardan bir tanesinin varl›¤› ve
geliflmesi, öteki çeliflmelerin varl›¤›n› ve
geliflmesini belirler ya da etkiler.’’ 

’’Im Entwicklungsprozeß eines komplexen
Dinges gibt es eine ganze Reihe von
Widersprüchen, unter denen stets einer der
Hauptwiderspruch ist; seine Existenz und seine
Entwicklung bestimmen oder beeinflussen die
Existenz und die Entwicklung der anderen
Widersprüche.’’ (Mao Tse-Tung Band 1 Seite
388)

Gençli¤in  temel haklar› içinde en yo¤un
flekilde sald›r›lara ve k›s›tlamalara maruz kalan
hak ve gençli¤in içinde geçilen süreçte o konuda
en duyarl› oldu¤u çeliflki bafl çeliflki olarak
belirlenir. Ve bu do¤rultuda politik faaliyetler
yo¤unlaflt›r›l›r. Yani bafl çeliflkiyi oluflturan o
süreçte YDG’nin as›l faaliyeti olur. Di¤er bütün
faaliyetler bu faaliyete tabi olurlar.

Son  y›larda biz YDG ve uluslararas›
alandaki kardefl gençlik örgütlerin bilimsel
analizlerin sonucu, gençli¤in flu anda bafll›ca
çeliflkileri içinde ’’e¤itim hakk›’’  çeliflkisi bafl
çeliflki olarak ortaya konmaktad›r. Özelikle
burjuvazinin 70’li y›lardan sonra neo liberal
politik ekonomik yönelime girmesiyle birlikte
kamu alan›nda y›k›msal bir özelefltirmeye gidildi.
Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) bir
antlaflmas› olarak kamuoyuna mal olan GATS
(Genel ticaret antlaflmas›) yasalar› ve  Bolonya
Süreci e¤itimin özellefltirilmesini ve paral› hale
getirilmesini ön görmektedirler. Ki Avrupa’daki
bir çok ülkede bunlar ya uygulanm›fl, ya da
gençli¤in direnifline çarparak uygulamada
ertelemeler yap›lmak zorunda kal›nm›flt›r. 

Özü itibariyle YDG’nin siyasal çal›flmas›n›
son y›larda ve içinde geçti¤imiz süreçte genel
olarak gençli¤in temel haklar›, somutta ise
gençli¤in e¤itim hakk› oluflturmaktad›r. YDG’nin
di¤er bütün çal›flmalar› bu çal›flmay›
güçlendirmek ve gelifltirmek için bu süreçte ona
tabi olmal›d›r.

2.4 YDG’nin örgütsel durumu ve
iflleyifli nedir?

YDG yapt›¤› tüzük kongresinde geçmiflteki
örgütsel iflleyiflteki karmafl›kl›¤› çözerek,
örgütsel olarak kendi haklar›n› ve s›n›rlar›n›
tüzü¤ünde maddeler fleklinde somutlaflt›rm›flt›r.
Buna göre YDG yukardan afla¤›ya do¤ru
örgütlenen dikey bir örgütlenme hiyerarfliye
sahiptir. YDG’ni en yüksek organ› Kongresidir.
Kongreler aras›nda YDG’nin en yüksek organ›
MYK (Merkezi Yönetim Kurulu) altlarda Ülke
Gençlik Komiteleri, Bölge Gençlik Komiteleri,
Yöre Gençlik Komiteleri ve Temsilcilerdir.
Ayr›ca organlar›n YDG tüzü¤ü ve politik
kararlar› do¤rultusunda iflleyip ifllemedi¤ini
kontrol eden YDG-Denetim Kurulu mevcuttur.

YDG iç ifllerinde örgütsel olarak özerktir.
AT‹K’in çok önemli bir bileflenidir ve ona ba¤l›
bir gençlik örgütüdür. Konfederasyon kongresi
(AT‹K) YDG’nin alm›fl oldu¤u kararlar›
düzeltme ve ona yönelik karar alma hakk›na
sahiptir. Fakat flimdiye kadarki pratik süreçte
görülmüfltür ki; AT‹K Kongreleri, herhangi bir
YDG kongresinin karar›n› bozma yönünde
somut bir e¤ilim göstermifl de¤ildir. AT‹K’e
ba¤l› federasyonlar›n, komisyonlar›n ve
örgütlerin tüzük maddelerindeki farkl›l›klar,
kurum yöneticilerinin farkl› görüflleri ve fikirsel
farkl›l›klardan kaynakl› bazen uyuflmayan
kararlar, flimdiye kadar esasen ikna ve e¤itim
mekanizmalar›yla çözümlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Bu yöntem esasen do¤rudur ve iç birli¤in
pekiflmesi u¤runda kabul görmüfl bir do¤al
metot olarak ta çok verimlidir.

Genel anlam›yla YDG bu örgütsel iflleyifl
mekanizmas›n› tüzü¤üne uygun bir flekilde
yerlefltirmifltir. Lakin, özerklik kavram› teorik
birikim, politik donan›m ve pratik deneyim
aç›s›ndan, görece yetersiz olan bir çok insan
taraf›ndan yanl›fl yorumlanabilmektedir. Bu
kavray›fls›zl›k meselesi salt gençli¤e özgün bir

sorun de¤ildir, di¤er örgütlenme alanlar› içinde
pekala geçerlidir.

Dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta
YDG’nin halen gençlik içinde kendi öz
örgütlülüklerini yaratma noktas›ndaki
eksikli¤idir. Bu yönlü bütün eksikliklerimize
ra¤men, Londra’daki YDG komitemiz olumlu ve
örnek bir ad›m atm›flt›r. Oluflturulan Türkiyeli
Ö¤renciler Birli¤i geçmifl perspektiflerimizde
de ortaya koydu¤umuz gibi do¤ru bir
yönelimdir. Bunun d›fl›nda öz örgütlülükler
yaratma noktas›nda Rotterdam - Frankfurt ve
Hamburg YDG birimleri önemli ad›mlar
atm›flt›r, ancak bu ad›mlar halen sa¤lam kal›c›
örgütlülüklere dönüflmemifltir. 

Ortaokullar, Liseler, Üniversiteler, Meslek
Liseleri ve ‹flyerleri, Yüksek E¤itim Fakülteleri,
Fabrikalar bizim en temel örgütlenme
alanlar›m›zd›r. Yükselme zeminimiz buralard›r.
Gençli¤in en somut ve özgün meselelerinin
muhataplar› buralarda bulunmaktad›rlar. O
halde, örgütleme çal›flmalar›n› derneklerin
duvarlar› aras›na s›k›flt›rmaktan ç›karmal› ve halk
gençli¤inin e¤itim gördü¤ü, çal›flt›¤› ve zaman›n›
geçirdi¤i alanlara do¤ru h›zl›ca yönelmeliyiz.
Bugünkü koflullarda derneklerimizi kaybedersek
kendimizi de kaybedebiliriz. Ne var ki,
derneklerimizi s›radan buluflma mekanlar›
olarak de¤il, örgütsel-politik çal›flman›n
koordine birimleri olarak alg›lamal›y›z.  

As›l görevlerimize yo¤unlaflmak yerine,
y›lar›n olumsuz al›flkanl›klar›yla, YDG’nin politik
ve örgütsel çal›flmalar› derneklere hapsolmak
tehlikesiyle karfl› karfl›yad›r. Deneklere gelen
potansiyelin flu yada bu flekilde örgütlü oldu¤u
ve bu potansiyel üzerinden bir çok örgütlülü¤ün
kendini var etmeye çal›flt›¤›n› göz önünde
bulundurulsa da, bu durumun, YDG ac›s›ndan
de¤iflmesi gerekti¤i aflikard›r. 

Gençlik y›¤›nlar›ndan e¤itim gördü¤ü,
yaflad›¤› ve çal›flt›¤› alanlardan kopar›lm›fl ve
derneklere hapsedilmifl bir gençlik çal›flmas›,
YDG’nin görevleriyle yeterince
örtüflmemektedir. Önerilen ve hatta
kongrelerimizde dahi karar alt›na al›nm›fl olan
bu yönelimde ›srar etmeme ve ileriye do¤ru
ad›m atmama, gelecek kaybetmemizi
beraberinde getirmektedir. Gelece¤i kazanmak
için somut planlar yapamamak, genç kitleleri
kazanma ve örgütleme faaliyetlerini üçüncü,
dördüncü derecede bir faaliyet olarak görmek;
sosyal pratikte kendini tekrar etmek ve son
tahlilde apolitik-geleneksel bir iliflkilenmeyi
örgütleme çal›flmas› olarak savunmakt›r.

YDG’ye ba¤l› ÜGK ve yerel
komitelerin örgütsel durumu:

fiu anda Almanya, Avusturya, Hollanda ve
‹sviçre’de resmi olarak Ülke Gençlik
Komitelerimiz mevcuttur. Ancak pratik
anlamda Almanya, Avusturya ve Hollanda da
ÜGK’lar›m›z varl›¤›n› sürdürmektedir. ‹sviçre
ÜGK’m›z bir ÜGK’n›n gerekliliklerini yerine
getirememektedir. 

ÜGK’lar›m›z ola¤an toplant›lar›n› yapmakta,
rapor ve denetim mekanizmalar›n› da
iflletmektedirler.

Komitelerimizin Durumu
Avusturya: Viyana ve  Vorarlberg’de

komitelerimiz mevcuttur. Wörgl, Linz ve
Innsbruck’da da temsilciliklerimiz vard›r. 

Almanya: Duisburg, Köln, Frankfurt,
Ober-Ramstadt, Koblenz, Stuttgart, Hannover
ve Hamburg’ da komitelerimiz mevcuttur.
Hagen, Wiesbaden, Wetzlar, Mannheim, Ulm,
Augsburg, Nürnberg, Göttingen, Berlin ve
Erfurt da beli iliflkilerimiz var. Ancak bu
alanlarda YDG olarak her hangi bir örgütsel
iliflkimiz mevcut de¤ildir. 

Hollanda: Den-Haag ve Roterdam’da
komitelerimiz Arnehm’de ise temsilcili¤imiz
mevcuttur.  

Belçika: Bir temsilcimiz vard›r. 
‹ngiltere: Londra’da komitemiz

mevcuttur. 
Fransa: Paris’de temsilcili¤imiz vard›r. 
‹sviçre: Zürich’de Komitemiz, Basel,

Cenevre ve Lüzern’de iliflkilerimiz mevcuttur.
Genel anlam›yla YDG’nin örgütsel durumu

yukar›daki tabloda görüldü¤ü gibidir. Örgütsel
mekanizmalar›m›z Avrupa’n›n bir çok ülkesinde
varl›¤›n› sürdürmesine ra¤men, geleneksel yanl›fl
flekilleniflin bir sonucu olarak, siyasal alandaki
faaliyetlerimizde etki gücümüz oldukça geri
düzeydedir. Bu göreceli gerili¤in nedeni; YDG
faaliyetinin bütünlüklü önemsenmesindeki
problemlerdir. Bütünlüklü ve özgün enerjilerin
nas›l kullan›laca¤› konusundaki plans›zl›k, YDG
faaliyetlerinin dar alanlara s›k›flmas›n›n bir baflka
nedenidir. 

3. YDG’nin Çal›flma Tarz› ve Kitle
Çizgisi:

3.1 YDG’nin hedef kitlesi kimlerdir ve
onlara gidifl politikas› nedir?

S›n›fl› toplumlar›n her hücresinde çeflitli
örgütlülükler mevcuttur. Ve her örgütlülü¤ün
bir hedef kitlesi vard›r. Örne¤in
kiliseler/camiler/sinagoglar halen günümüzün
önemli örgütlenme arenalar›d›r. Bunlar›n hedef
kitlesi toplumun en genifl kesimi iken, egemen
otoriteler bunlar içinde dine en yak›n olanlarla
iliflkiye geçmeyi, onlar›
kiliseye/camiye/sinagoglara çekmeyi tercih
ederler. Dini örgütle(n)me kurumlar›n›n temel
kitle politikas›; hedef kitleyi ideolojik olarak
kazanmak, onlar› kilise/camiye çekmek,  bu
iliflkiler üzerinden varl›¤›n› sürdürmektir.

Burjuva partilerinin de bir hedef kitlesi
vard›r. Burjuva partileri temel ideolojik politik
hatlar›na göre hedef kitleler belirlerler. Bu
hedef kitle sosyal demokrat partiler için iflçi
s›n›f›n›, küçük burjuva katmanlar›, ayd›n-memur
kesimleri olufltururken, H›ristiyan demokrat
partiler için  ise günümüzde daha çok orta
tabakay› ve patronlar› oluflturmaktad›r. Burjuva
partilerin kitle çizgileri ise geçinmeci bir kitle
çizgisidir. Onlara aidat ödeyecek, seçimler
sürecinde oy kullanacak  insanlar laz›md›r. Bir
de bürokratik  ifllerin yerine getirilmesi için
‘uzmanlaflm›fl’ kifliler gereklidir. Bu partiler
ihtiyaçlar›n› bu flekillerde karfl›lay›p geçinmeye
çal›fl›rlar. Ancak gerek dini örgütlemeler olsun,
gerekse de burjuva partiler olsun, hepsi mevcut
sistemi ayakta tutmak için mücadele ederler.

‹nsan›n insan taraf›ndan sömürülmesine
karfl› ç›kan ve ezilenlerin demokrasi
mücadelesini destekleyip örgütleyen örgütlerin
hedef kitlesi ve kitle çizgisi bunlardan çok farkl›
olmak zorundad›r. Bizim hedef kitlemiz
ezilenler ve sömürülenlerdir. Demokratik
örgütlenmeler, eme¤in sahipleri olan iflçi ve
emekçileri örgütlemeyi hedef almak
zorundad›rlar. Dolay›s›yla kitle çizgileri de
egemen sistemi ayakta tutmaya çal›flan
örgütlemelerden farkl› olmak zorundad›r. Bizler
kitleleri bir  geçim kayna¤› olarak görmemeliyiz.
Bizler, kitlelere ‘örgüte yard›m ve yatakl›k’
yapmalar› için gitmemeliyiz. Kitlelere gitmeyi
‘ihtiyac›m›z oldu¤u için ve ihtiyaçlar›m›z›
karfl›lamak için’ anlay›fl›yla s›n›rland›rmak büyük
bir yanl›flt›r.  Kültürel etkinlikler sürecinde
kitlelere ‘çerci’ misali salt biletleri satmak için
gitmek, sonras›nda onlar›n sorunlar›n› unutmak
bir tarz haline geldi¤inde, süreklileflti¤inde bu
tarz ile, istenmese de, geçinmeci bir kitle çizgisi
yarat›l›r. Devrimci-demokratlar kitlelere s›rf
dergi satmak için gitmezler. Özü itibariyle onlar
kitleleri kendi varl›¤›n› korumak için bir geçim
kayna¤› olarak göremezler. Kitlelerle iletiflimi,
mücadelenin özneleri olarak örgütlemek, s›n›f
mücadelesine kazanmak için, düzeyli ve seviyeli
bir hat üzerinden kurmal›y›z. Devrimciler,
Marksist bilgi teorisinin birikimlerinden
hareketle, teori ve pratik aras›ndaki diyalektik
iliflkiye uygun bir anlay›fl yaratmak için  kitlelere
gider ve onlar› örgütleye çal›fl›rlar. Kitleler
saflar›m›zda örgütlenmeden  ne demokrasi
mücadele ne de devrim mücadelesi geliflebilir.
En zengin kaynak gönüllü-örgütlü  insan
kayna¤›d›r. Örgütlenen genifl y›¤›nlar her türlü
ihtiyac›n karfl›lanmas›n›n da kayna¤›d›rlar. 

’’... [YDG] bütün pratik faaliyetlerinde
do¤ru bir yönetim flu prensip üzerine

kurulmal›d›r. Y›¤›nlardan [kitlelerden] hareket
edip gene y›¤›nlara [kitlelere] dönmek. Bunun
anlam› fludur: Y›¤›nlar›n düflüncelerini (da¤›n›k,
sistemsiz düflünceleri) toplamal›d›r (incelemeler
yap›ld›ktan sonra genifllefltirilmifl ve
sistemlefltirilmifl düflünceler haline getirmelidir),
sonra bunlar› yaymak ve aç›klamak için yeniden
y›¤›nlara gitmelidirler  ve böylece y›¤›nlar bu
düflünceleri sindirebilir, kesinlikle
benimseyebilir ve hareket haline çevirebilirler.
Ve ayn› zamanda da y›¤›nlar hareket halindeyken
bu düflüncelerin do¤ru olup olmad›¤›
denetlenmelidir. Sonra y›¤›nlar›n düflünceleri bir
defa daha toplanmal› ve bir uygulanmas› için
yeniden y›¤›nlara götürülmelidir. Böylece ayn›
usul [yöntem] sonsuza kadar tekrarlan›r ve
düflünceler her defas›nda daha do¤ru, daha canl›
ve daha yengin bir hale gelir. ‹flte Marksist bilgi
[teorisi] nazariyesi budur.’’ (Mao Tse-tung
Yönetim Metotlar›yla ilgili Birkaç Sorun
Üzerine, 1 Haziran 1943, Seçilmifl Eserler, c.I)

Yani kitlelerin itirazlar›n›, flikayetlerini
bilimsel bir kal›ba dökerek onlar›n eline güçlü
bir silah olarak geri vermek. Yada onlar› kendi
sosyal sorunlar› üzerinden bilinçlendirip-
örgütleyip sisteme karfl› muhalefet haline
getirmek. Bu tarz› b›kmadan usanmadan
tekrarlamak, do¤ru olan budur.

YDG aç›s›ndan da bu evrensel do¤ruluk
geçerlidir. Genel olarak ezilenler içinde
YDG’nin hedef kitlesi toplumun genç
katmanlar›d›r. Genç katmanlar içinde de, hedef
birinci derece halk gençli¤idir. Bunu da Avrupa
özgülünde somutlaflt›rd›¤›m›zda, iflçi ve
ö¤renci gençlik YDG’nin vazgeçilmez
hedef kitlesidir.

‹flçi ve ö¤renci gençlik y›¤›nlar›yla iliflkilenme
sürecindeki politik mücadele hatt›m›z; anti-
faflist, anti-kapitalist ve anti-emperyalist çizgidir.
Bu bilinçle, toplum içindeki genç iflçi ve
ö¤rencileri  ekonomik, demokratik, sosyal,
kültürel talepleri ve sorunlar› üzerinden
kazanmaya çal›flmal›y›z. Burada amaç, gençli¤in
sisteme karfl› mücadelesini yürütecek öz
örgütlülükleri yaratabilmektir. E¤er siyasi
kampanyalar sürecinde, kitle faaliyetlerinde
bunu yeterince yap›lam›yorsa, demek ki, ne için
faaliyet yürütüldü¤ü asgari düzeyde dahi
kavranamam›flt›r.

’’Bir kampanyan›n bafl›nda ve sonunda
hala biz bizeysek ve tüm mücadeleyi
mevcut, haz›r güçlerle yürütmüflsek
bunlar kitlelere do¤ru bir yöntemle
gidilmemesinin, onlar› harekete
geçirmeyiflin aç›k delilleri ve sonuçlar›d›r.
Oysa do¤ru bir kitle mücadelesi yeni
kitleleri aç›¤a ç›kar›r, ilerletir ve
flekillendirir. Bu sa¤lanm›yorsa niye kitle
mücadelesi yürütüldü¤ü kavranmam›fl
demektir.’’ (Mehmet Demirda¤, Aktaran
Komsomol Yay›lar› S. 137) 

Do¤ru bir kitle çizgisinin olmad›¤› ve
ifllemedi¤i bir yerde faaliyetçiler kitlelere
gitmede s›k›l›r, politikalar›na ve kendilerine
güvenleri olmaz, bunun yerine kitleleri geçim
kayna¤› olarak görüp onlarla politik iliflki yerine
daha çok kiflisel ve ahbap çavufl iliflkileri
sürdürürler.

Kitlelere giderken Mao Tse-tung flu
düflünceleri temel prensiplerimiz haline
gelmelidir:

’’Bildi¤iyle yetinmek incelemenin
düflman›d›r. Bildi¤iyle yetinme
anlay›fl›ndan kurtulmad›kça gerçekten hiç
bir fley ö¤renemeyiz. Kendimize karfl›
tavr›m›z “ö¤renmeye doymamak”;
baflkalar›na karfl› tavr›m›z ise,
“ö¤retmekten usanmamak” olmal›d›r.’’ 

’’Selbstzufriedenheit ist der Feind des
Studierens, und wenn man etwas gewissenhaft
lernen will, muss man damit beginnen, dass man
mit sich selbst unzufrieden ist. Selbst
’”unerssätzlich im Lernnen”, anderen
gegenüber „unermüdlich im Lehren“ – dass
müssen unsere Verhaltensregeln sein.“ (Mao
Tse-tung, Ausgewählte Werke Band II, Das
Studium, Seite 247)

                                        



3.2 Neden iflçi ve ö¤renci gençlik
YDG’nin hedef  kitlesini oluflturuyor?

Öz itibariyle kavranmas› ve özümsenmesi
gereken gençli¤in kendi dinami¤inden dolay› ayr›
bir örgütlenmeye ihtiyaci oldu¤udur. Kendisini
en iyi flekilde ifade edebilecek, bilgi ve
becerilerini gelifltirebilecek, enerjik yap›s›na
uygun bir örgütlenme gençlik için zorunludur.
Lenin’in o meflhur söyleminde oldu¤u gibi;
gençlik analar›n›n ve babalar›n›n gitti¤i
yolda ve tarzda sosyalizme
gitmeyecektir. Onlar›n kendi ba¤›ms›z
örgütlülü¤ü olmak zorundad›r.

Burjuvazi Lenin’i çok iyi kavram›fl olmal›d›r
ki; günümüzde b›rak›n gençli¤i,  her meslek
dal›na, toplumsal kesime göre örgütlülükler
yaratmaktad›r. Günümüzde sendikalar dahi
merkezi gençlik örgütlülü¤ü alt›nda bir çok farkl›
dallarda örgütlenmektedirler. Bu durum biz
YDG aç›s›ndan da kaç›n›lmazd›r. ‹flte öz
örgütlülükler esprisi de buralarda gelmektedir.
Yani sorunlar›n yafland›¤› alanlarda, sorunlar
üzerinde örgütlülükler yaratarak burjuva
sisteme muhalefet olmak gerekir.

Toplumsal statüleri gere¤i genç y›¤›nlar›n
ezici ço¤unlu¤u ö¤rencidirler. Zorunlu e¤itim
sürecinden sonra, gençli¤in bir k›sm› meslek
e¤itimine, bir k›sm› yüksek okula devam
etmektedir. Bir k›sm› da zorunlu e¤itim
sürecinden sonra ifl hayat›na yada iflsizli¤e ilk
ad›mlar›n› atmaktad›r. 

Halk gençli¤i de bu gençli¤in içindeki önemli
ve belirleyici kesimi oluflturmaktad›r. Bu gençlik
kesimi geldi¤i sosyal kökenden dolay› sistemle
en çok çeliflki yaflayan gençliktir. ‹flte bu
y›¤›nlar›n örgütlenmesi ve burjuva sisteme karfl›
ezilenlerin bilimiyle e¤itilmesi için YDG bir
ihtiyaçt›r. Bu gençlik kesimi de YDG’nin hedef
kitlesidir.

3.3 Göçmen gençlik, yerli iflçi ve
ö¤renci gençlikten ba¤›ms›z m›
örgütlenmelidir?

Bu soruya verilecek cevap bir kaç cümleyle
hay›r olacakt›r. Göçmen gençli¤in kendisine has
spesifik sorunlar› olsa da yerli iflçi ve ö¤renci
halk gençli¤iyle sorunlar› önemli oranda
ayn›laflm›flt›r. Dolay›s›yla göçmen gençlik de ya
iflçi gençli¤e, ya da ö¤renci gençli¤e tekabül
etmektedirler. Bir dönem YDG içinde yo¤un bir
flekilde örgütlenen ilticac› gençli¤in say›s› son
y›larda önemli oranda düflmüfltür.

Dolay›s›yla YDG gelinen aflamada objektif
olarak s›rf göçmen gençli¤in örgütlendi¤i bir
örgüt olmaktan ç›km›flt›r. YDG iflçi, ö¤renci
ve göçmen gençli¤in örgütü haline
gelmifltir. Ancak, nas›l ki özgül sorunlar
etraf›nda ö¤rencilerin ve genç iflçilerin öz
örgütlenmeleri olmas› gerekiyorsa, göçmen
gençli¤in de kendi öz örgütlemeleri olmal›d›r.

3.4 YDG, hedef kitlesini
örgütlemedeki araçlar› nelerdir?

YDG’nin hedef kitlesini örgütlemedeki
temel politik arac› genel olarak ’’temel haklar
ve özgürlükler’’  mücadelesidir. Somut
durum, temel haklar mücadelesi içinde,
gençli¤in hangi hakk›n›n politik mücadele arac›
olarak öne ç›kaca¤›n› belirler. Hedef gençlik
kitlesini örgütlemede genel politik araçlar›n
yan›nda örgütsel mekanizmalar, ajitasyon ve
propaganda araçlar›na sahip olmakta olmazsa
olmaz bir durumdur.

YDG’nin temel örgütsel mekanizmalar›:
Kongre, MYK ve ona ba¤l› alt
komiteleridir.

Bunlar›n haricinde YDG’lilerin kendilerinin
kurdu¤u yada içine girerek çal›flt›¤›
mekanizmalar flunlard›r: Ö¤renciler içindeki
Mekanizmalar: Ö¤renci Komiteleri, Ö¤renci
Temsilcilikleri, Ö¤renci Birlikleri, Ö¤renci
Dernekleri, Ö¤renci Parlamentolar›, Üniversite
Ö¤renci Birlikleri (Asta gibi kurumlar), Genç
iflçiler içindeki Mekanizmalar: Sendikalar,
Meslek Yeri Temsilcili¤i ve  ‹flyeri Temsilcili¤idir.
Bunlar d›fl›nda; spesifik sorunlar›n ihtiyac› olarak
kurulan semt komiteleri; Örne¤in; Varofl Asiler

Komitesi, ‹ltica Hakk›n› Savunma Komitesi,
Okuma Gruplar›, Araflt›rma Komisyonlar›, vb.
Eylem Birlikleri ve Antifa  gibi komiteler de
YDG’lilerin içine girip çal›flt›¤› örgütsel
mekanizmalard›r.

YDG’nin Ajitasyon ve Propaganda
Araçlar›:

Almanca Dergi, Web Sayfas›, Bildiriler,
E¤itim Broflürleri, Afifller, Pullamalar, Radyo
Yay›nlar›, TV Yay›nlar›, Okul Gazetesi,
Sendika/Meslek alan› Gazetesi, Kamplar ve
E¤itim Seminerler vb. 

YDG’nin hedef kitlesine gitmedeki ve onlar›
örgütlemedeki olan ve olmas› gereken temel
araçlar  yukar›da s›ralananlard›r. Araçlar›n
yan›nda belirleyici bir faktörde çal›flma
tarz›/metodu ve düflünme metodudur. 

”Görevleri ortaya koymak yeterli
de¤ildir, ayn› zamanda bunlar› yerine
getirmeyi sa¤layacak metotlar sorununu
da çözümlememiz gerekir. Diyelim ki
görevimiz nehri geçmektir, ama bir
köprü veya  bir kay›k yoksa nehri
geçemeyiz. Köprü veya kay›k sorunu
çözümlenmedikçe nehri geçmekten söz
etmek neye yarar? Metotlar sorunu da
çözülmedikçe görevler üzerinde çene
çalmak gereksiz gevezelikten baflka bir
fley de¤ildir.’’ (Y›¤›nlar›n Yaflam›na ‹lgi Duyal›m
Ve Çal›flma Metotlar›m›za Dikkat Edelim, 27
Ocak 1934,  Mao Tse-Tung  Seçilmifl Eserler,
Cild I)

Mao’nun söyledi¤i gibi e¤er gereksiz
gevezelik yapmak istemiyorsak, bilimsel bir
tarzda çal›flma tarz›m›z› örgütlemek zorunday›z.
Tersi durumda iman gücüyle pusulas›z okyanusa
aç›lmaya benzer, bu da bo¤ulmam›zda önemli
bir etken olur. Günümüzde bilimsel olarak
s›nanm›fl ve sonuçlanm›fl bir çok çal›flma
metodu var. Bunlardan birisi; aflamal› çal›flma
modelidir:

Alt› aflamal› çal›flma modeli:
Aflama: Olay* ile iliflki kurmak: Olayla

ilk temasta bulunmak, olay özgülünde çal›flma
iliflkisi kurmak ve olay hakk›nda  bilgi toplamak.

Aflama: Analiz ve tahminde
bulunmak: Olay hakk›nda araflt›rmada
bulunmak, olay›n kayna¤›na inmek ve olay
somutunda siyasi de¤erlendirmelerde
bulunmak. Olay hakk›nda d›fl›m›zdaki
de¤erlendirme ve analizleri göz önünde tutmak.
Olay özgülünde öngörülerde bulunmak.

Aflama: Olay hakk›nda çal›flma tasla¤›
haz›rlamak: Olay somutunda hedefler
belirlemek. Taleplerini belirleyip, al›nacak yolun
haritas›n›n çizmek.

Aflama: Planlama: Olay› toplant›ya/
konferansa/ kurultaya/ kongreye tafl›mak. Olay›
geniflçe tart›fl›p kolektifin iradesiyle
somutlaflt›rmak. Kolektif irade yada ortak
sözleflmede bulunmak. Sözleflme çerçevesinde
olaya nas›l bir müdahalenin gerekti¤inin
somutlaflmas›n› sa¤lamak.

Aflama: Kontrol/ Yol gösterme:
Belirlenen hedef yada hedeflerin denetlenmesi.
Çal›flman›n kitle içindeki etkisine bak›lmas›.
Olay özgülünde çal›flan farkl› kurumlarla
koordinenin sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›n›n
denetlenmesi. Plan›n yeniden gözden
geçirilmesi.

Aflama: Olay hakk›nda çal›flman›n
bitirilmesi ve çal›flma hakk›nda
de¤erlendirmelerin yap›lmas›: Çal›flmaya
kat›lan bütün örgüt üyeleriyle de¤erlendirmede
bulunmak. Olay hakk›nda gelecekte neler
yap›lmas› gerekti¤i noktas›nda somutlaflmak.
Çal›flman›n ders ve tecrübelerini doküman
haline getirmek.

*Olay kiflisel bir sorun , bir festival,
gençli¤in e¤itim hakk›, ›rkç›l›k, kürerselleflme,
haks›z savafl, militarizm, sosyal y›k›m ... olabilir.
(Bak›n›z 14.Dönem YDG-Komisyonu 3.
Toplant› Sonuçlar›)

Tabi ki bu çal›flma modelini besleyecek ve
baflar›s›n› önemli ölçüde etkileyecek olan
kampanyan›n/çal›flman›n hedefleridir. K›sa,

Orta ve Uzun Vadeli Hedefler
belirlemedikçe çal›flmalar›m›z›n sonuçlar›
tart›fl›l›r olur. Yada olmufl bitmifl ve kimsenin
duymad›¤› bir kampanya/çal›flma olarak
sonuç(lanmaz)lan›r.

Bu örne¤i her hangi bir faaliyetçimizin kendi
öz e¤itimine de uyarlaya biliriz. ’’Siyasi
çal›flma bütün çal›flmalar›n can
damar›d›r!’’ der Mao. Ancak bu do¤ru ve
genel bir söylemdir. Hedefli ve planl› olmayan
bir siyasi çal›flma baflar›s›z bir çal›flmad›r. Ne
zaman konu hakk›nda araflt›rma yapaca¤›m›z,
hangi kaynaklardan yararlanaca¤›m›z, hangi
süreçte bu kaynaklar› inceleyece¤imiz ve hangi
süreçte bunlar› yaz›l› hale getirip kolektife mal
edece¤imiz, çal›flmaya bafllamadan
planlanmal›d›r. Ve belli bir zaman dilimi içinde
bu çal›flma sonuçland›r›lmal›d›r. Bu esnada k›sa,
orta ve uzun vadeli hedefler belirlemeliyiz.

4. YDG’nin ‹leriye Tafl›nmas›n›n
Araçlar›

4.1 Gençli¤i temel haklar ve
özgürlükler mücadelesi üzerinden
örgütleme çizgisinde ›srar edelim!

YDG’nin ilk kuruldu¤u y›llardaki örgütsel-
politik çal›flmalar Türkiyeli göçmen gençlikle
s›n›rl› bir flekilde yürümekteydi. Çal›flmalar›nda
as›l enerji dernekler bünyesinde yürütülen
kültürel ve sportif çal›flmalara harcanmaktayd›.
YDG’nin ç›k›fl aflamas›ndaki ve kendi ayaklar›
üzerinde do¤rulma sürecinde böylesi bir çal›flma
o flartlar çerçevesinde do¤ruydu. Fakat
ilerledi¤imiz y›larda ve 18. mücadele y›l›m›za
geldi¤imiz bu süreçte, bu alanlara harcanan
enerjini karfl›l›¤›n›n çok geri oldu¤unu
görmekteyiz. 

YDG  anti-faflist, anti-kapitalist, anti-
emperyalist demokratik bir gençlik
örgütüdür. YDG bir spor kulübü yada bir
sanat merkezi de¤ildir. Devrimci demokratik
örgütlemelerin hiç flüphesiz bu çal›flma
alanlar›na da ihtiyaçlar› vard›r. Ancak, kendi
örgütsel bünyemize bir bütün
hükmedemedi¤imiz bir süreçte, de¤iflim ve
dönüflümü sa¤layamad›¤›m›z bir ortamda, biz bir
spor kulübünde ya da bir sanat çal›flmas›nda
nas›l de¤iflim dönüflüm sa¤layabilir,  nas›l oray›
kontrol edebiliriz? 

Peki bu tür çal›flmalar ne zamandan sonra
yap›l›r? Sanatsal çal›flmalar geçmifl Sovyetler’de,
Çin’de ve sosyalizmi yaflam›fl de¤iflik ülkelerde
farkl› bir tarzda ele al›nmaktayd›lar. Devrimci
örgütler ne zaman toplumun önemli bir
kesimine hükmetmeye bafllad›klar›nda ve
sistemi kontrolleri alt›na ald›klar›nda sanatsal,
artistik ve sportif çal›flmalara a¤›rl›k vermeye
bafllad›lar.

Ondan önce herkes için temel ve olmas›
gereken görev yoksul ve ezilen halka gidip
onlara bilinç tafl›y›p, onlar› kendi sorunlar›
üzerinde örgütlemekti. Kendimizi dahi e¤itmede
ve örgütlemede çok geri oldu¤umuz bir süreçte,
enerjimizi sanatsal ve sportif alanlara
harcamam›z ne kadar do¤rudur? Ki bu
alanlardaki yan›lsamalar› da göz önünde tutacak
olursak, enerjimizi yanl›fl bir flekilde kanalize
etti¤imizi görece¤iz. Festivalimize y›larca
kalabal›klar halinde kat›l›p, bir çok defa birincilik
ödülleri alan gruplar›m›z oldu. Günümüzde bu
gruplar›n yerinde yeller esmektedir ve
kurumlar›m›za da kesinlikle kal›c› hiç bir fley
b›rakmam›fllard›r.

Sosyalizmi yaflam›fl ülkelerin sanatsal
alanlardaki deneyimi; devrim öncesi zay›f
oldu¤un durumlarda ayd›n, yazar, ve flairleri bir
çat› alt›nda örgütlemeye çal›flmakt›r. Bunlar›n
emeklerini bir merkezde toplay›p bütün
kolektife mal etmeye çal›flmakt›r.

Ki bizim birinci derecede ulaflmam›z
gereken gençlik kesimi günümüzde sanatsal ve
sportif faaliyetlere zaman ay›rabilen kesim
de¤ildir. Bizim ulaflmam›z gereken gençlik
kesimi kapitalist sistemde gelecek umudunu
görmeyen, meslek yeri bulamayan, iflsizli¤e
mahkum olan, ›rkç›l›¤a maruz kalan, çete ve
uyuflturucu batakl›¤›na sürgün edilen, paras›zl›k

yüzünden okulunu b›rakmak zorunda kalan,
meslek yerinde  ve staj sürecinde en üst
düzeyde sömürülen ve varofllarda
horlananlard›r. Bu gençlik kesimlerin
unutuldu¤u, bunun yerine derneklerde çok basit
bir flekilde kendimizi yan›ltarak yürüttü¤ümüz
gençlik çal›flmas› ne kadar gerçekçidir?

‹ki tercihimiz vard›r: Biri derneklerde
bekleyip basit bir flekilde gençlik faaliyeti
sürdürdü¤ümüzü zannetmek. ‹kincisi ise zoru
yani devrimci olan› tercih edip as›l ulaflmam›z
gereken gençlik kesimine ulafl›p onlar›n
kapitalist sisteme karfl› kinlerini ve nefretlerini
örgütlemek. Bunun d›fl›ndaki Mao Tse-tung’un
da dedi¤i gibi  ’’bofluna yap›lm›fl
gevezeliktir!’’

”Kitlelere ra¤men de¤il kitlelerle
bitlikte. O halde bu konuyu tart›fl›rken ilk
s›ralarda bahsetmemiz gereken sorunlardan
birisi, kitlelere kapal› örgüt yap›m›zd›r. Tam da
burada, ’’kitlelere kapal› de¤iliz ki’’ fleklinde bir
karfl› ç›k›flla karfl›laflabiliriz. Elbete ki YDG,
gerek program›ndaki vurgularla gerekse de
haz›rlad›¤› politikalarla kitleleri örgütlemeyi
hedeflemektedir ancak ’’geleneksel yap›s›’’
kitlelere kapal› bir durufl içermektedir. Bunun
en önemli örnekleri asl›nda kendi
pratiklerimizde defalarca yaflam bulmaktad›r.’’
(Kitlelere Kapal›s›n Fark›nda M›s›n? YDG May›s
2007, Say› 122, Sayfa 18)

Öyleyse 2.3 de s›ralad›¤›m›z gibi gençli¤in
temel haklar› mücadelesini önümüzdeki y›llarda
daha da derinlefltirerek genifl halk gençli¤ini
kapitalist sisteme karfl› örgütleme cüretinde
›srar edelim!

4.2 Ö¤renci gençlik içinde çal›flmada
›srar edelim!

Ö¤renci gençlik içinde örgütlenmenin
gereklili¤i ve zorunlulu¤u noktas›nda tarihsel
deney ve tecrübelerin önemli pay› vard›r.
Tarihsel deney ve tecrübenin yan› s›ra
sosyolojik faktörler de bunun önemini
göstermektedir. Gençlik 16-18 yafl›na kadar
zorunlu e¤itim sürecini tamamlamak için
ö¤renci statüsü tafl›mak zorundad›r. Zorunlu
e¤itim sürecinden sonra, e¤er meslek e¤itimi
tercih edilmiflse burada çifte bir statü söz
konusudur. Yani hem ö¤renci, hem de iflçi. E¤er
tercih yüksek okuldan yana yap›lm›flsa, yine
temel statü ö¤rencidir. Her iki alandaki statü
ortalama 25-27 yafl›na kadar devam etmektedir.
Bunun haricinde zorunlu e¤itim sürecinden
sonra gençli¤in bir kesimi meslek yapmadan
direk iflsizli¤e yada ifl hayat›na ad›m atmaktad›r.
Bu say› öbür say›lara oranla oldukça düflüktür.

Halk gençli¤in y›¤›nlarca var oldu¤u,
sorunlar›n, çeliflkilerin kaynad›¤› ve duyarl›l›¤›n,
politize olmaya yak›nl›¤›n en ilerde oldu¤u
yerler orta dereceli okullar, liseler ve
üniversitelerdir. O zaman bizim esas çal›flma ve
örgütlenme alanlar›m›z buralar olmak
zorundad›r. Bak›n Türkiye’de ö¤renci gençlik
çal›flmas› içinde önemli deneyimler elde eden
YDG soruna nas›l yaklafl›yor:

”YDG günümüzde neden ö¤renci gençli¤i
esasa almal›d›r? Bu gereklili¤e ra¤men hakl›
olarak ’’o zaman YDG neden iflçi ve köylü
gençli¤i örgütlemek için yeterli çabay›
harcam›yor?’’ diye mutlaka soranlar olacakt›r.
Bu bizler aç›s›ndan oldukça hakl› bir elefltiridir
ama ayn› zamanda dönemsel olarak ö¤renci
gençlik çal›flmalar›n› esas ald›¤›m›z gerçekli¤ini
de de¤ifltiremez. Yani yukar›da anlatt›¤›m›z
duruma ra¤men YDG, dönemsel olarak ö¤renci
gençli¤in örgütlenmesini esas almaktad›r. ...

YDG’nin, esasta ö¤renci gençlik içerisinde
çal›flma yürütmesinin birkaç nedeni
bulunmaktad›r. Bunlardan biri, YDG’nin ve
konfederasyon örgütlenmemizin politik olarak
kendini yetifltirebilmifl, ileri kadrolara duydu¤u
ihtiyaçt›r. Sonuç olarak YDG, iflçi gençli¤i
örgütleyebilmek için de politik olarak yetkin
kadrolara ihtiyaç duymaktad›r. Bu nedenle yar›
ayd›n niteli¤indeki ö¤renci gençli¤in
örgütlenmesi YDG için önemlidir. ...

Bunun yan› s›ra yine ö¤renci gençli¤in yar›-
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ayd›n niteli¤inde olmas› (her ne kadar bu
konuda baz› de¤iflimler olsa da ö¤renci gençlik
halen yar›-ayd›n niteliktedir) onun di¤er
kesimlere göre daha fazla sorgulay›c› olmas›n›,
haks›zl›klara h›zl› cevap vermesini beraberinde
getirmektedir... Geçmiflten bugüne bakt›¤›m›zda
dedi¤imize örnek olabilecek onlarca isim
sayabilece¤imizi görece¤iz. Türkiye Devrimci
Hareketinde de bu konuya örnek olarak
‹brahim Kaypakkaya, Deniz Gezmifl, Mahir
Çayan, Sinan Cemgil, Osman Yaflar Yoldaflcan,
Mehmet Demirda¤ vb. isimleri verebiliriz.
Buraya YDG içinde politik mücadeleyi ö¤renmifl
ve devrim mücadelesinde flehit olmufl
yoldafllar›n ismini de ekleyebilirsiniz!

Özelikle 68 döneminde halk
hareketlenmesinin ilk baflta üniversitelerde
bafllamas› asla tesadüf de¤ildir. Tüm bask› ve hak
gasplar›na karfl› yar› ayd›n niteli¤indeki ö¤renci
gençli¤in kitlesel hareketlili¤i, sonraki
geliflmelerin fitili niteli¤inde olmufltur.’’ (YDG,
say› 124, Temmuz 2007, Esas›m›z talimiz..., sayfa
16-17)

Ö¤renci gençli¤i örgütlerken onlar›n s›n›f
karakterlerinden kaynakl› baz› eksikliklerini göz
önünde tutal›m. Disiplin, tembellik, sorumluluk
bilincindeki gibi genel objektif yetmezlik farkl›
bir konu olmas›na karfl›n, biz esasen YDG gibi,
onu bu zaaflar›ndan ar›nd›rabilen
örgütlenmeler aç›s›ndan önemini kavramal›y›z.

Ayr›ca ö¤renci, burjuvazi aç›s›ndan en
önemli örgütlenme alan› olan ‘e¤itim’ alan›n bir
üyesi olmas› yönüyle de bir güçtür. Bu alanda
yarat›lacak sistem karfl›t› bir durufl, genifl kitleler
nezlinde ciddi bir sorgulamaya yol
açabilmektedir. Kabaca söyleyecek olursak,
yoksulun sistem karfl›tl›¤›n› gayet normal
görenler, ö¤rencinin bu karfl›tl›¤›n› anlamakta
ince düflünmek zorunda kalmaktalar. Çünkü o,
fluan var olan toplumsal sorunlarla ilgilenmekten
çok ‘gelecek ad›na okula gidip gelmesi gereken
biridir’. Aksi durumlar etkili bir enerji
yaratmaktad›r.

Bununla birlikte, bu gençlik kesimi  kapitalist
ve di¤er üretim tarzlar› içerisinde y›¤›nla çeliflki
yaflamaktad›r. Ama ne yaz›k ki henüz bu
çeliflkilerin sebebini sistemde bulmakta
yeterince baflar›l› de¤ildir.

‹flte bu sebeple anti-emperyalist mücadeleyi
daha da büyütmek için tüm bu özelliklere sahip
‘ö¤renci’ kesimi YDG’nin bu süreçteki temel
hedef kitlesidir. Bu mant›k ve hedefler
çerçevesinde YDG olarak önümüzdeki y›larda
as›l enerjimizi bu alanda yo¤unlaflt›rmal›y›z.
Bütün YDG üyeleri YDG’nin kendi
mekanizmalar› d›fl›nda fl›k 3.4’de s›ralad›¤›m›z
bizim d›fl›m›zdaki mekanizmalar içine girip
çal›flmal›d›rlar.

4.3 ‹flçi gençlik içinde Örgütlenmede
›srar edelim!

Ö¤renci gençlik çal›flmas› önümüzdeki esas
çal›flmam›zd›r vurgusu, iflçi gençlik içinde
örgütlenmeyece¤imiz sonucunu ç›karmaz.
Yukar›daki yönelimimiz dönemseldir. Gelecek
dönemlerde iflçi gençlik içindeki çeliflkilerin
daha farkl› flekilde belirginleflmesi, birincili ve
ikincilik tercihlerimizi de¤ifltirecektir.

‹flçi gençlik içinde bulundu¤u üretim iliflkileri
aç›s›ndan, ö¤rencilerden farkl› olan bu kesimin
de kendine has özellikleri bulunmaktad›r. Esasl›
özellikleri üretkenlikleridir. ‹flçi bulundu¤u farkl›
ifl alanlar›nda, yaflamda ihtiyaç duydu¤umuz
fleyleri üretmektedir. Bugün için, bir iflçinin
parma¤› olmayan pek az fley söyleyebiliriz.
ekmekten ayakkab›ya, bilgisayardan arabaya
hemen hemen kulland›¤›m›z her türlü malzeme,
iflçi olmadan yarat›lamamaktad›r. ‹flte bu iflçinin
en büyük gücüdür. O bunlar› üretmez ise yaflam
durmak zorunda kal›yor.

Emperyalizm ve kapitalizm iflte bu iflçinin
eme¤ini gasp ederek ayakta durmay› baflar›yor.
Yani onlar aç›s›ndan iflçi, varl›klar›n›
sürdürebilecekleri temel dayanak güçtür.
Dolay›s›yla emperyalizme karfl› olan biz YDG bu
gücü kazanabildi¤imiz oranda baflar›l› olaca¤›z.

Bu kesimin en belirgin özelli¤i, iflçi olman›n

getirdi¤i disiplin ve sorumluluk bilincindeki
tutarl›l›¤›d›r. Bu kesim yaflam›n› idame ettirmek
için saatlerce a¤›r koflullarda çal›flmak zorunda
b›rak›lmakla birlikte iflini kaybetme riskinden de
kaynakl› bir çok soruna gö¤üs gerebilme
yetene¤ine sahiptir. Bu sebeple iflçi, anti-
emperyalist bilinçle devrimcileflti¤inde ayn›
dayan›kl›l›¤› burada da sergileyebilme
potansiyeline sahip olmaktad›r. 

K›sacas› gerek emperyalizmin üretim
alanlar›nda olma, gerekse üretimden gelen
objektif emek bilincinden kaynakl› iflçi gençlik
YDG’nin hedef kitlesidir. Bundan dolay› iflçi
gençlik içinde üretimde olan YDG’liler ayn›
anlay›fl çerçevesinde gençli¤in öz
örgütlülüklerinde aktif faaliyet yürütmelidirler.
Buralarda kal›c› de¤erler oluflturulmal›d›r.

Unutulmamal›d›r ki, biz her ne kadar
önümüzdeki y›lar ö¤renci gençli¤i örgütlemeyi
önümüze hedef olarak koysak da, uzun vadeli
hedeflerimiz temel üretim alanlar›nda yani iflçi
gençli¤in içinde örgütlenmektir.

4.4 Göçmen gençli¤i yaflad›¤› spesifik
sorunlar üzerinden örgütlemeye ›srar
edelim!

Göçmen gençlik Avrupal› devletler
arac›l›¤›yla toplumda d›fllanmaktad›r ve ›rkç›
yasalarla horlanmaktad›r. Bu alanda
yarataca¤›m›z öz örgütlülükler eflit haklar
mücadelesi üzerinden kurulmal›d›r.

Anadilde e¤itim serbestli¤i, Göçmen
kökenli gençlere meslek ve staj noktas›nda
ay›r›m›n yap›lmamas›, s›rf göçmen kökenli
ö¤rencilerin a¤›rl›kta oldu¤u okullara karfl›
ç›kma, göçmen gençli¤e yönelik çifte harç gibi
uygulamalara karfl› ç›kmak, üniversite ön
basama¤›n› oluflturan Studium-Koleg’lerin
savunulmas› gibi taleplerle göçmen kökenli
gençli¤i spesifik (özgül, türsel) sorunlar›
üzerinde örgütlemede ›srarla devam edelim.

Unutmamam›z gereken farkl› bir kesim de
iltica statüsü tafl›yan gençliktir. ‹ltica hakk›n›n
insanl›k hakk› oldu¤u gerçe¤inden yola ç›karak,
genç ilticac›lar› kendi sorunlar› etraf›nda
örgütleyelim.

4.5 Enternasyonal alandaki gençli¤in
birli¤ini güçlendirmede ›srar edelim!

YDG olarak kendimizi ve çevremizi
örgütlemek birincil görevimiz iken, bunun
yan›nda önemli bir görevimiz de uluslararas›
alanda gençli¤in anti-kapitalist, anti-emperyalist
birli¤ini güçlendirmektir. ILPS-Gençlik
Komisyonu içinde bafllay›p daha sonra Dünya
Haklar› Gençlik Konferans›yla büyütülen
ad›mlar önümüzdeki y›larda daha da
büyütülmelidir. YDG olarak bu alanda zor fakat
onurlu görevler bizi beklemektedir. Bu alandaki
birli¤in güçlenmesindeki belirleyici güçler
aras›nda YDG yer almaktad›r. Dolay›s›yla
YDG’nin bu alanda ataca¤› her ad›m›n önemi
ortadad›r.

Gençli¤in uluslararas› alandaki birli¤i,
mücadele tecrübelerini ve bilgi ak›fl›n› daha iyi
bir flekilde sa¤layacakt›r. Bu da anti-kapitalist,
anti-emperyalist,  anti-faflist gençlik örgütlerinin
bir birinden ö¤renmesini ve güçlenmesini
sa¤layacakt›r. Buralarda tutuflturulacak
k›v›lc›mlar ise ezilen dünya haklar›na önemli
umutlar tafl›yacakt›r.

4.6 Yar›n› kazanmak için mevcut
duruma müdahale edelim!

‹nsan iki türlü ileriye do¤ru ad›m atar.
Birincisi okur, tart›fl›r ve sonuçta karar
vererek, harekete geçer. ‹kincisi ise, bildi¤i
genel teorik do¤rular ile prati¤e yönelir ve
oradan elde etti¤i tecrübeyle yeniden teoriyle
birleflerek ileriye do¤ru ad›m atar.

Bugün aç›s›ndan YDG saflar›nda bir çok
konuda asgari siyasal bir  kavray›fl›m›z
mevcuttur. Örne¤in bütün YDG’liler
emperyalizme karfl›d›r ve ona karfl› mücadele
noktas›nda hemfikirdir. Fakat bu düflünsel-
siyasal duruflumuz do¤rultusunda bir pratik hat
üzerinde aktif bir durufl yeterince

sergilenememektedir. Yani teorik
kavray›fl›m›zdaki sorunlar, do¤ru tarz› harekete
geçirmekteki s›k›nt›lar›m›z›nda temelidir. Bunun
esas sebebi teorik olarak ortaya koymufl
oldu¤umuz ‘emperyalizme karfl›y›m’ söylemini
içsellefltirememektir. Bu sorunu çözmek esasen
YDG önderliklerinin görevi olsa da, her aktivist
bu meselede çözüm üretme sorumlulu¤unu
üstlenmeli ve tabandan tava do¤ru bir çözüm
dinami¤i olma anlay›fl› sergilenmelidir.  

Var olan Realite k›saca fludur ki, YDG anti-
emperyalist bir kurum olma niteli¤iyle hareket
etmesine ra¤men, prati¤imiz halen ‘geri ve
yetersiz’ bir durumdad›r. Bu konuda dünden
bugüne belkide binlerce seminer, panel, e¤itim
kamp›…vs yap›lmas›na ve teorik olarak ciddi
kazan›mlar elde etmemize ra¤men, verimli bir
hareket tarz› yaratmakta s›k›nt›lar yaflamaktay›z.
Halen ö¤renci ve iflçi gençli¤in temel sorunlar›n›
ve göçmenlikten kaynakl› yaflanan özgül
sorular›n önemini ve YDG’yi bunlara cevap
olabilecek bir örgütlenme haline getirmenin
gereklili¤ini kavramakta sorun yafl›yoruz.
Meselelerin çözüm minvalinde dö¤üflmek
yerine, minderdeki dairenin d›fl›nda, kaçak
vuruflmay› ye¤liyoruz. Bu soruna bilimsel ve
diyalektik materyalist bir bilinçle müdahale
etmeliyiz.

Nas›l bir müdahale? 
Bahsetti¤imiz bu sorunlara müdahale, do¤ru

bir YDG kavray›fl› yaratmak esasen uzun vadeli
bir de¤iflim dönüflüm meselesidir. Uzun vadede
bu baflar›y› elde etmek ise k›sa vadeli küçük (‹ki
kongre aras› süreçler gibi) müdahalelerle
mümkündür. Öyle ise bu kongremizde, gelecek
kongremize de¤in sürecek ve denetlenecek bir
örgütsel politika, perspektif, yönelim
belirlemeliyiz. Gelecek kongrede neleri
çözülmüfl olarak görülmesi gerekti¤ini
belirlemek ve bu sayede denetimi
somutlaflt›rmak gerekmektedir. Hedefleri
ulafl›labilir, görevleri yap›labilir, çal›flmalar›
baflar›labilir bir flekilde güç ve kapasitemize göre
somut olarak belirlemeliyiz.

Bu kongremizden hareketle, yeni dönemde
esas almam›z gereken temel yön, ‘teori ve
pratik’ bütünlük  içerisinde, ‘pratik’ aya¤›n öne
ç›kar›lmas›d›r. Yani var olan teorik
kavray›fl›m›zla, yapaca¤›m›z her faaliyette ‘pratik’
aya¤› öne ç›karmak, buradan yeniden teoriyle
birleflmek. Çünkü bugün aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
YDG aç›s›ndan sorun, gençlerin sorunlar›n›
bilmek de¤il, bu çerçevede gençlere gitmektir.
Daha da açacak olursak, bir ço¤umuz yan›
bafl›m›zdaki fabrika ya da okuldaki gencin
sorunlar›n› bilmekte fakat okula giderek bu
yönlü bir çal›flma yürütmemekteyiz. Bir çok
alan›m›zda bu yönlü olanaklar olmas›na (hem
komite bileflenleri, hem de çal›flma alan›
aç›s›ndan) ra¤men, halen bu alanlar›m›z YDG
faaliyetlerinin yönünü buralara çevirememifltir.
Bu dönem bundan kurtulmam›n yolu, kongre
sonras› yukardan afla¤›ya tüm komitelerimizin
önüne somut görevler koyarak ifle bafllamal›y›z. 

Bununla birlikte 18. Kongremiz sonras›
koyaca¤›m›z YDG faaliyetlerinde soka¤› esas
alan biçimler bulmal›y›z. Seminerler, paneller bu
pratik yön göze al›narak yap›lmal›d›r. Salt tek
bafl›na e¤itim kamplar› yapmaktansa, buralar›
pratik eylem alanlar› ile iç içe sokabilmeliyiz.
Örne¤in yapaca¤›m›z e¤itim temal› bir semineri
muhakkak okullara tafl›mak zorunday›z. Ya da
bir e¤itim kamp›m›z› iltica kamplar›na
tafl›yabilmenin olanaklar›n› aramal›y›z. Bu y›l ki
Rostock G-8 karfl›t› eylemimizin baflar›s› esasen
burada yatmaktad›r. O alan gençler aç›s›ndan
hem seminerleri ve panelleriyle bir e¤itim kamp›
hem de pratik olarak bir eylem an›yd›. ‹flte yeni
dönemde bu ve benzeri çal›flmalara odaklanmak
zorunday›z. Yani G-8’ler hakk›nda seminerler,
t›pk› bu dönem oldu¤u gibi, onun pratik olarak
protestolar›n kat›lmay› hedefleyen biçimde
olmal›d›r.

Önümüzdeki dönem, olmas› gerekenlerin
yeniden tekrar edildi¤i bir dönem olmal›d›r. 18.
Kongre sonras› belirlenecek olan somut
görevlendirmelerle prati¤e yöneldi¤imiz bir y›l

olmal›d›r. Bu yönelimin kendi içerisinde yeni
geliflmeler yarataca¤› kesindir. Aç›¤a ç›kacak her
yeni geliflme bir sonraki ad›m›m›z›
belirleyecektir. Bugünkü gerçekli¤imizden
hareketle, çevremizdeki gençlik kitlesinin
kazanma perspektifiyle, sorunlar›n› çözebilmede
s›k›nt›lar yaflayabiliriz. Belki hali haz›rda ö¤renci
dan›flma kurullar›m›z olmayabilir ya da
sendikalar›m›z. Ama bunlar›n yarat›lmas› ad›na
daha donan›ml› bir YDG yaratmak tamda
buradan geçiyor. Belki de pratikte zay›f
oldu¤umuz için bugün istenilen donan›m ve
kurumsallaflmaya sahip de¤iliz.

‘Denize atlamaya cesareti
olmayanlar yüzmeyi ö¤renemez’. Denizde
bizi neyin bekledi¤i teorisi yapma yerine oraya
at›lmak ve geliflmeleri büyütmek do¤ru oland›r.
Bu perspektifle bir çok yeni tecrübe elde
edece¤imiz aç›kt›r. Bir iflçi gencin sorunlar›na
vak›f olabilmek için onun üretim alan›na girmek
zorunday›z. E¤er YDG’yi demokrasi
mücadelesinde önemli bir mevzi haline getirmek
istiyorsak, iflte bu perspektifle hedef kitlemize
gitmek, s›n›f mücadelesinin engin denizleri olan
bu hedef kitle içinde örgütleme çal›flmas›n›
gelifltirmek  tarihsel bir görev olarak önümüzde
durmaktad›r. Gelecek dönem, teorik olarak
yetmezliklerimiz eksenindeki mevcut s›¤
tart›flmalar yerine, 17 y›ll›k emek ve hakl›l›¤›m›za
güvenmek zorunday›z. Verili olan›, var olan›
teorik olarak inceleme, bilgisel olarak araflt›rma,
pratik olarak deneme, ö¤renileni yeniden teorik
olarak de¤erlendirme ve tekrardan sosyal
prati¤e yönelmek.  Sosyal pratikte yo¤unlaflarak,
teorimizi içsellefltirmek ve siyasal donan›m›
ilerletmek. Do¤ru olan perspektif iflte budur.

K›sacas›, bu dönem yapmam›z gereken tek
kelime ile yukar›daki genel anlay›fl çerçevesinde
asgari bilgi ve donan›m›m›zla sosyal prati¤e
yönelmektir. MYK’dan afla¤›ya do¤ru tüm
örgütlenme, faaliyet ve çal›flma birimlerimizde
bir bütün halinde hareket edebilme yetene¤ini
yakalamakt›r. Güçlü vurufllar, enerji ve
kuvvetlerin tek bir noktada konsantrasyonu
sayesinde mümkün olabilmektedir. O halde,
YDG olarak,  bütün kampanyalar›m›zda ve
aktivitelerimizde ortak tart›flmalar sonucu
al›nan ortak kararlar do¤rultusunda güçlü
örgütsel-pratik ‘vurufllar’ yapabilmeyi
baflarmal›y›z. Bunu baflarabilme kapasitesine ve
kudretine sahibiz. 

Bu anlamda:
Geçmiflimizi do¤ru bir yöntemle

sorgulayarak, gelece¤imizi diyalektik
dönüflüm anlay›fl›yla infla edelim!

Geliflimi engelleyen tabular›m›z› y›kma
cürretiyle hareket edelim ve özgür gelece¤i
parça parça kazanal›m!

Devrimci teorik çal›flmadan
ö¤renelim ve do¤ru bir sosyal pratik
yaratma mücadelesinde yo¤unlaflal›m! 

Yaflas›n, gençlerin anti-kapitalist, anti-
emperyalist, anti-faflist ENTERNASYONAL
B‹RL‹⁄‹!

VUR ESK‹YE YIKILSIN, OMUZ VER
YEN‹YE YEfiERS‹N!

17. Dönem YDG - Merkezi Yönetim
Kurulu
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