
 

 Alman Demokratik Cumhuriyeti 
 
 Toplumdaki Çeşitlilik 

 

Nazi diktatörlüğünün sona ermesinden sonra,  

siyaseti ABD, Sovyetler Birliği, Büyük Britanya  

ve Fransa belirledi.   

 

Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR), 

7 Ekim 1949'da kuruldu.  

DDR ve Federal Alman Cumhuriyeti (BRD)  

komşu ülkelerdi.  

İki ülke de Alman olmalarına  

rağmen çok farklılardı. 

 

Adına rağmen DDR bir diktatörlüktü.   

Kararları sadece Almanya Sosyalist Birlik Partisi (SED) aldı.   

 

SED partisi ifade özgürlüğünü, özgür seçimleri  

ve özgür seyahat etmeyi yasakladı.   

 

SED partisi bu yasaklara uymayanlara ve  

farklı düşünenlere zulmetti.  

Bu insanlar cezalandırıldı ve hapse girdi.  

 

İlk birkaç yıl içinde birçok insan  

DDR'den ayrıldığı için işçi sıkıntısı vardı.   

Çalışmaların devam etmesi ülke için önemliydi.  

Bu nedenle DDR diğer ülkelerden sözleşmeli işçiler işe aldı.  

İnsanlardan ayrı yaşamak zorundaydılar.  

Yabancı düşmanlığı ve şiddet yaşadılar.  

(1949'dan 1990'a) 
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DDR anayasası din özgürlüğünü garanti  

etmesine rağmen, dinler istenmiyordu. 

Kiliseler, Federal Almanya Cumhuriyeti  

ile temas içindeydi.  

DDR kiliselerinde de demokratik bir yaşam vardı.  

1970`lerin sonlarında insanlar orada buluşurdu.  

Barış için dualar yapılırdı.  

Eylül 1989`da her Pazartesi binlerce insan  

özgürlük ve çeşitlilik için sokaklara döküldü  

ve buna Pazartesi Gösterileri adı verildi.  

9 Kasım 1989'da DDR Alman Demokratik Cumhuriyetine  

sınırları açtı.  

Bu olaylara Barışçıl Devrim denir. 
 

 

 Aile İmajı ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

 

DDR anayasası kadın ve erkek arasında eşitlik sağladı.   

Buna rağmen cinsiyet rolleri açıkça bölünmüştü.   

Kadın hem işe gidiyordu hem de ev işleri,  

alışveriş ve çocuklarla ilgileniyordu.  

Erkek sadece işe gidiyordu.   

Yönetim de erkek işi olarak kaldı.   

DDR'de var olan "eşit işe eşit ücret" ilkesi uygulanmadı.   

Doğu Almanya'nın sonuna kadar kadınlar erkeklerden  

önemli ölçüde daha az para kazandılar  

ve alt pozisyonlarda çalıştılar.  
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Cinsellik 

 

DDR Nazi döneminden 175. Paragrafı kabul etti.   

Erkekler arasındaki eşcinselliği cezalandırdı. 

1950'lerde paragrafı kaldırma isteği başarısız oldu.  

1968 yılında 151. Paragrafla değiştirildi.   

Yetişkinler arasındaki eşcinsellik artık bir 

 suç değildi (suç olmaktan çıkmıştı).   

Gençlerde eşcinsellik cezalandırılmaya devam etti. 

 

DDR’deki birçok insan eşcinsel insanlarla yaşamak istemedi. 

Batı'dan gelen bir tehdit olarak sınıflandırıldı.   

DDR’de eşcinsellik büyük ölçüde özgürce yaşanmadı.  
 

 

Sanat ve Kültür 

 

DDR'de sanat ve kültür "Kültür Bakanlığı" tarafından  

düzenlenir ve kontrol edilirdi.  

 

Sanatçılar bu yönergelere uymak ve  

DDR'e bağlı kalmak zorundaydı  

(1958: "Sosyalist Ahlak ve Etiğin On Emri").   

 

Ayrı düşüncede olan sanatçıların çalışmaları  

yasaklandı veya sansürlendi.  

Baskı veya vatandaşlıktan çıkarılma  

gibi yaptırımlar ile karşı karşıya kaldılar.   

 

Bazı kitaplar yasaklandı.   
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Bu nedenle Batı Almanya'dan gizlice 

kitap ve plaklar getirilerek okundu veya dinlendi. 
 

Çevirmen/Übersetzerin: Yüksel Yedek  
 

 


