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OKUYUCU MEKTUPLARI 

,------.._ ______ "HEVKARİ" UZERINE BİRKAÇ --------L------ı 
SöZ 

NI ŞTlMAN Redaksiyon Kurulu 'na, 

Kürdistan'lı 5 siyasi hareketin dört 
seneye yakm bir süredir sürdürdük
leri Güç ve eylem birliği veya Cephe 
çalışması (Hevkari)'nin bittiğini ka
muoyuna duyurdunuz. Gerek yayın 
organ!annda, gerekse çeşitli yerlerde 
yapılan bir dizi seminerlerle, olay ye
terli olmasa bile devrimci kamuoyuna 
duyuruldu. 

Ancak, her şeye rağmen dört sene 
gibi uzun bir süredir sürdürülmekte o
lan ve Kürdistan Halkının bir umut 
gibi baktığı birlik çalışmalarının bir .. 
anda dağılması/dağıtılması es ge'çile-
cek bir olay değildir. Her hareketin 
suçu şu veya bu şekilde bir diğerine 
yükleyip kendini suçsuz çıkarmak is
teyeceği de bir gerçektir. Aynı ölçü
de ol~asa bile, her hareketin az veya 
çok hataları olmuştur. Belki de gü
nün birinde konuyla ilgili olarak bir 
hesaplaşmaya gidebi!ir!er. Ama şu bi
linmeli ki, gerçek hesap Kürdistan 
halkına verilmelidir. Bu nedenle ko
nunun Kürdistan Halkı nezdinde tar
tıştiması oldukça önem taşimaktadır. 
Böylesi bir tartışmada Kürdistan hal
kının gerçek suçluları bulaca~ından 

kimsenin kuşkusu olmasın. 
Aynca, uzun bir dönem sürdürü

len böylesi bir çalışmanın mutlaka 
bazı belgeleri söz konusudur. Belki 
de varolan belgeleri kamuoyuna sun
mak yt>terli olabilecf'ktir. 

Birlik çalışması içinde bulunan 
politik örgütler, karşılıklı ödünler ve-

rerek ortak noktalarda buluşurlar. 

Ancak, son aşamada bir programa gi
dilemiyorsa ve program çalışmaların
da bir tıkanıklık sözkonusu olup, bu 
aşılamıyorsa, çalışma orada son bu
lur. Kamuoyuna da siyasal konular
da anlaşmaya varılamadı~ı bildirilir. 
Böylesi bir aniaşınama siyasal neden
lere bağlanır. Ve bir yerde olaya hoş
görüyle bakmak mümkün olur. Ancak 
Hevkari 'de çok ilginç olan şey, or
tak bir program ÜZerinde anlaşmaya 
varılmış olunmasıdır. İşin ilginç yanı, 
program üzerinde aniaşan güçlerin bir 
sonuca gidememeleridir. O zaman da
ğılma/dağıtılma nedeninin siyasal ol
madı~ını düşünmek do~al olsa gerek. 

Soruna bu perspektiften bakılıdı
ğı zaman, olaya bir açıklık getir
mekte mümkün olur. 

Bilindi~i gibi Hevkari 'nin önüne 
koydu~u hedeflerden en önemlile
rinden ikisi şöyledir: 
a- Kürdistan'da en geniş güç ve eylem 
birliğinin yaratılması için, katılması 
gereken tüm katılabilir ulusal--demok
ratik güçlerin güç ve eylem birliğini 
ve giderek bunlann cephe birli~ini 

oluşturmak, 

b- Prensip olarak Kürdistan'da ulusal
demokratik güçlerin birliğini sa~la

mak. Kürdistan Ulusal-demokratik 
güçlerinin birli~i sağlandıktan sonra, 
bu güçler kendilerinin oluşturduğu 

güç birliği veya cepheyle Türkiye 
genelinde oluşturulacak bir güç birli
ği veya cephey e katılır. 

Bilindiği gibi son dönemlerde 

H ev k ari 'deki örgüt sayısı beş iken üçe 
düşmüştür. Böylelikle Hevkari, hedef
lediği bir noktanın gerisine düşmüş
tür. Katılabilecek güçler varken ve bu 
güçleri platforma çekme olana~ı söz
konusu iken, bunu salt olarak üç ör
gütle ısrarlı bir şekilde sınırlama iste
mi, bu sınırlamayı isteyen güçlerin 
prensipiere bağlılıkları ve en geniş 

güçleri kapsamına alması gereken bir 
birlik için sekter tavırlarını orta yere 
sermektedir. 

Diğer taraftan Kürdistan'da ulu
sal-demokratik güçlerin kendi içlerin
de birliklerini (cephe veya güç ve ey
lem birlikleri) sağladıktan sonra, Tür
kiye genelinde daha geniş ve tüm dev
rimci--demokratik güçleri kapsamına 

alacak bir birliğin yaratılması hedef
lenmişken, Hevkari 'den umutlarını 

kesip Türkiye 'li bazı güçlerle çok ba
sit hesaplar uğruna flört etmenin ne 
anlama geldiğini herhalde devrimci
demokratik kamuoyu taktir eder. 

Sorun her ne kadar Hevkari için
deki iki örgütün (TKSP, PPKK) sek
tN tavırlarından vp bunların Kürdis
tan devrimindeki iddialarını kendile
rine olan güvensizliklerinden dolayı 
kaybetmelerinden kaynaklanıyorsa 

da, di~er bazı sağ oportunist ve ha
len sosyal-şovenizmin bata~ından 

kurtulamayan örgütlerin de konuyla 
ilgili hazımsızlıklarının büyük bir payı 
vardır. 

Kuzey-Kürdistan ulusal--demokra
tik güçleri ilk defa böylesi uzun bir 
süreyi kapsayan ciddi bir birlik çalış-
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masına girişmişlerdi. V e ilk defa da 
Kürdistan devrimini hedefleyen bir si
yasi program üzerinde anlaşmaya var
ınışiard ı. İşte esas sorun, bu programı 
dünya ilerici kamuoyuna yansıtmayı 
engellemekti. Konuyla ilgili TİP ve 
TSİP'e hiç bir diyeceğimiz yok. Çün
kü bunlara ancak 12 Eylül öncesi Tür
kiye'nin legal partileri gözüyle bak
mak mümkündür. Esas sorun "TKP" 
ile ilgilidir. "TKP" meseleyi kendi 
dar mantı~ı içerisinde değerlendirip, 
Kürdistan Ulusal Kurtuluşunu hedef
leyen ve beş Kürdistan 'lı örgütün üze
rinde anlaştıkları bir programın ileri
ci dünya kamuoyuna sunulmasına su
nulmasını hazmedemeyişidir. Çünkü, 
bir yandan Kürdistan devrimini kabul 
etmeyen "TKP", diğer yandan da 
tekkeci anlayışının bir ürünü olarak 
hiç bir şeyin kendi dışında hayat bul
masını istememektedir. Çürük beyinli 
"TKP", Kürdistan'daki kolluk kuvet
lerine bir takım şeyler vaadederek, 
Kürdistan devrimini hedefleyen bir 
programın çıkmasını engellemiştir. 
Hemen ardından oluşturulan SOL
BIRLIK ( özünde sol 'un dışında baş· 
ka bir birlik) ise, Beşli 'nin zeminiüze
rinde, ama buna karşı bir alternatif 
olarak oluşturulmuştur. 

Elbette ki, Hevkari 'nin dağılması 
Kuzey-Kürdistan 'da güç ve eylem bir
liklerinin bir daha olmayacağı anla
mında değildir. Kürdistan Ulusal De
mokratik Güçleri er veya geç, ülke 
devrimini amaçlayan devrimci prog
ramlannı oluşturup, ciddi bir birlige 
gideceklerdir. "TKP" ve çevresinin 
her boydan engelleri söz konusu olsa 
dahi! ... 

Kürdistan Ulusal Demokratik güç
lerinin güç ve eylem birli~i, ya da on
tann cephe birlikleri, Türkiye devrim
ci~emokratik güçlerinin oluşturacak
ları bir cephe veya güç ve eylem bir
ti~i ile en geniş biriikiere yönelecek
tir. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu 
olmasın ! ... 

GORAN, Orta-Do~u 
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Arnhem 'de 15 Haziran 1985 ta
rihinde Kürdistan Ulusal Kurtuluşçu
ları (K.U.K) tarafından bir seminer 
verildi. Bu serninere katılan her yurt
sever gibi, ben de kendirnce bazı so
nuçlar çıkardım. Çünkü serninerin 
konusu devrimci kamuoyunu dört yıl 
gibi uzun bir süredir ilgilendiren güç
ve eylem birli~i çalışmalarına ve so
na erdirilmesi ne ilişki ndi. Ben de,söz
konusu serninere ilişkin görüş ve izle
nimlerimi yayınlayaca~ınızı umut e
derek sizlere gönderiyorum. 

ARNHEM'DEKI SEMINERIN OR
TAYA ÇlKARDlGI GERÇEKLER 

15 Haziran 1985 tarihinde Hollan
da'nın Arnhem kentinde Kamuoyu 
tarafından "Beşli Platform" ya da " 
Hevkari" olarak bilinen Güç ve Ey
Ieffi Birliğinin oluşumu, geçirdiği a
şamalar ve sona ermesi/erdifilmesine 
ilişkin bir seminer verildi. Bu semine
ri, Beşli platformu oluşturan örgüt
lerden biri olan Kürdistan Ulusal Kur
tuluşçuları (K.U.K) düzenledi. 

Devrimci kamuoyunu dört yılı aş
kın bir süredir ilgilendiren, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesine (Kuzey 
Kürdistan) ve dolayısıyle Türkiye 
Devrimci hareketine olumlu veya o
lumsuz sonuçlarıyla önemli bir etkisi 
olan böylesi bir çalışmanın oluşumu 
ve gelişimi ile sona erdirUmesine iliş
kin devrimci kamuoyuna şimdiye ka
dar yeterli derecede bir açıklamanın 
yapılmayışı, hatta bazı örgütlerin 
(bu çalışmalarlll içinde yer alan ör
gütlerin) kendi kitlelerini dahi yeter
li derecede aydınlatmamaları, böylesi 
seminerierin önemini daha da artırı
yor. Gerçi daha önce Kürdistan Ulu· 
sal Kurtuluşçuları'nın (K.U.K) mer-

kezi yayın organı olan "Xebat Ji Bo 
Rizgariya Kurd.istan'"ın 7. sayısında 
"Beşli platformun" geçirdiği aşama
ları ve sona erdirilmesine ilişkin so
mut bir yazı ile devrimci kamuoyuna 
bir açıklama yapılmıştı. Ancak, söz
konusu yazı, dört yıllık çalışmanın 
ve sonucunun oldukça kısa bir öze
tini kapsadığı için kamuoyunu aydın
Iatmada yetersiz kalıyordu. 

Bu eksikliği nisbi de olsa gider
mek için dağıtılan güç ve eylem bir
li~inin oluşumu, geçirdi~i aşamaları, 
dağıtıldığı dönemdeki durumu ve da
~ıtıhş nedenlerini devrimci kamuoyu
na açıklamak gerekiyordu. Çünkü, 
bir taraftan devrimci yurtsever kitle 
bu çalışmalara ilişk1n aydınlatıcı a
çıklamalar beklerken, diğer taraftan 
da beşli platformun içinde yer alan 
ve dağıtılınasına neden olan örgüt
lerin bu kadar önem arzeden bir ola
yın veya olgunun sessizce kapanma
Sına ve devrimci kamuoyuna yansı
maması için ellerinden geldiğince en
gel olmaya çalışıyorlar. Çünkü, onlar 
konunun sessizce kapanmaması, ger
çeklerin devrimci kamuoyuna çıplak· 
lığıyla yansıması halinde, hem kendi 
kitlelerine, hem de devrimci kamu
oyuna hesap vermek zorunda kala
caklannı biliyorlar. Nitekim, serni
nerlerin verildiği diğer yerlerde oldu
ğu gibi, burada da TKSP temsilci
leri tüm ısrarlı çabalara rağmen se
minere katılıp, kitle önünden tartış
maktan, hesap vermekten kaçmarak 
serninere katılmadılar. (Arnhem'de 
Beşili Platform içinde yer alan diğer 
örgütlerin bu serninere katılma ola
nakları belki de yoktu, ancak TKSP'
nin serninere katılma olanağı vardı.) 
Fakat kitlelere hesap vermekten kaç
mak, kişileri ve güçleri kurtarmaz,an
cak onları kitlelerin dışına sürükler. 
Nitekim bizim "dostların" da tercih 
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etmiş oldukları yol budur. 
Bu serninerin ortaya çıkardığı ö

nemli bir di~er nokta da şuydu: 12 
Eylül askeri-faşist darbesinden sonra 
acil olarak gündemleşen birlik/ittifak
lar (bu 12 Eylül öncesinde Birlik/itti
fakların acil olmadığı veya önemli ol

madığı anlamında değildir) sorunun
da hangi örgütlerin yaklaşımlarında 
ne kadar samimi olduklarının ortaya 
çıkmasına da ışık tutmastdır. Çünkü, 
12 Eylül'den sonra devrimci kamu
oyunda en çok tartışılan ve her ör
gütün en çok tartıştiğı ve savunduğu, 
sahip çıktığı konu gene Birlik/ittifak
lar sorunuydu. Devrimci kamuoyu ta
rafından bilinen birçok platform o
luştu ve hemen hemen tüm bu plat
formalarıo sonu aynı oldu. 

Platformlar oluşurken, aynı plat
formda yer alan örgütler arasında 

ideoloji~ mücadele de dahil, genellik
le birçok sorun ve değişik ayrılık 

noktaları gömıemezlikten gelinıneye 

başlandı. Platformlara yaklaşım ko
nulannda genel olarak pragmatizm 
egemendi. Çoğu güçler dış ilişkile

rinde pragmatizmin bata~ına saptan
mışlardır, aynı şekilde bu anlayış

lannı birlik /ittifaklar sorununa da ta
şıyarak pragmatik anlayıştan hare
ketle çıkarcı ve örgüt sorunlarını er
teleme temelinde meseleye yaklaŞım 
göstermeleri, oluşan platformların 

böyle sonuçlanmasında önemli ve be
lirleyici bir faktör olmuştur. 

Nitekim. birlik/ittifaklar da~ıldı~ı 
andan itibaren aynı platformlarda yer 
alan örgütler arasında yakınlaşma 

olaca~ına aşırı bir şekilde kutuptaş
ma ve hatta bırakınız devrimci ah
lakla bağdaşmayı, burjuva siyasi ahla
kına dahi uymayan ''edebi" üsluplar
ta sözümona "eleştiri" kisveleri altın
da küflirnameler dizilmeye başlandı. 
Bu durum, FKBDC'nin dağılması ör
ne~inde bariz bir şekilde kendini gös
terdi~i gibi. beşli platformun dağıtıl
masından sonra da TKSP merkezi ya-

yın organı olan "Riya Azadi "nin 34-
35 sayısında konuya ilişkin sözümo
na açıklama ve eleştirisinde de ken
disini açığa çıkardı. 

Riya Azadi yazarları, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluşçuları 'nı eleştireyim 

derken o kadar tepkici davranmış

lardır ki, kendi zavallilıklarını orta 
yere sermişlerdir. Sözde "Beşli Plat
formun" dağılmastüzerine kamuoyu
na aydıntatıcı açıklamalarda bulunma 
ve soruna ilişkin K.U .K siyasi hareke
tinin eleştirisini yapacaklarına, kendi 
zavallılıklarından dolayı ideolojik tar
tışmalardan kaçmarak kendi "dev
rimci" üsluplarıyla Kürdistan Ulusal 
Kurtuluşçuları'na küfürnameler diz
mişlerdir. Gönül isterdi ki, onlar so
runa ilişkinsamimi bir şekilde K.U.K'
u eleştirsinlerdi. Ne yazık ki böyle 
davranmayarak devrimcilerin tasvip 
edemiyecekleri üsluplara baş vurdu
lar. Gerçekten de ı2 Eylül öncesi 
hastalıkları bağıdarında taşıyan has
talıklı yapıların (parti veya örgütle
rin) bu yapılarını koruyabilmek için 
(gerçi bunu başarmaları da şüpheli
dir, hatta bu böyle devam ettikçe 
mümkün de değildir) devrimci halk 
kitlelerinin de istemi olan birlik 
ve ittifaklar sorununa can simidi gö
züyle bakarak, pragmatik bir şekilde 
yaklaşan böylesi örgütlerden daha de
ğişik bir davranış beklemek te, doğ
rusu biraz da iyimserlik olurdu. Ni
tekim bu örgütler birlik/ittifaklar o
layında hep kendi hastalıklı yapıla

rını korumak için~ örgütsel çıkarla

nnı halkın ve devrimin çıkarlarının 

önüne koyarak platformlara yaklaş
mışlardır. Nitekim Beşli platformun 
oluşumunda da, TKSP ile PPKK böy
lesi bir anlayıştan hareketle hem ken
di hastalıklı yapılarını geçici de olsa 
sürdürmek, hem de tabanlarından ge
lecek haklı eleştirllerin yolunu kapat
mak için sözkonusu platforma yak
laşmışlardır ve günlük çıkarlarını 

başka bir alanda (veya platformada) 
gördükleri anda da, aynı anlayıştan 
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hareketle beşli platformu dağıtmak
tan bir an bile tereddüt etmemişler
dir. "önci.i veya sosyalistliği" sözde 
kimseye kaptırmayan, ama özünde 
parti olgusunu namus belası diye 
devam ettiren bu '' partilerimiz'' Kür
distan 'da dört yıl gibi uzun bir süreyi 
alan ve kendi içinde prograrn dahi 
bir çok sorunu aşan birlik/ittifak ça
lışmasını bir çırpıda yok sayarak " 
SOL Birlik" adıyla açıklanan, özünde 
"sa~" olan birliğin içine girmekle, 
gerçek yerleri olan burjuvazinin ye
değine düşerek, birlik/ittifaklar soru
nunda ne kadar samimi olduklarını 

kanıtladılar. 

Seminer bu konunun aydınlatıl

ması yönünde de çok olumlu geçti. 
Çünki.i, günümüzde devrimci bir görev 
olarak acilli~ini koruyan ve aynı za
manda kitlelerin de istem ve özlemle
rini kapsayan birlik/ittifaklar sorunu
na kimlerin ciddi ve samimi bir şekil
de yaklaşım gösterdiklerini, yilksek 
bir değer biçtiğini, kimlerin ise kısa 
vadeli, örgüt çıkarlarını ve hastalıklı 
yapılannı devam ettirmek . ve bunu 
göz. diktiği yerlerde yer alabilmek i
çin sıçrama tahtası olarak kullandı
ğım ortaya koydu. Dolayısıyle Kilr
distan Ulusal Kurtuluş Mücadelesine 
karşı kimin ne derece sorumluluk 
duyduğunu da açığa kavuşturuyor
du. Bu anlamda da seminerde ortaya 
çıkan gerçekler, kitlelerin bu konu
daki yargılarnalanna yardımcı olabile
cek tilrdendi. 

Seminer özellikle siyasi konularda 
duyarWık gösteren elli 'ye yakın dev
rimci-demokratik bir kitleyle gerçek
leşti. Hollanda 'nın özgül koşullan 

gözönüne alındığında bu epeyce ka
labalık bir kitle sayılır. Seminer, ba
şından sonuna kadar çok ciddi ve o
lumlu bir hava içerisinde geçti. Semi
ner iki bölümden meydana geliyordu. 
Serninerin birinci bölümünde "Beşli 

Platform"un (Hevkari'nin) oluştuğu 
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koşullar, geçirdi~i aşamalar ile, sona 
erdirUmesine ilişkin kitleye geniş 3· 

nalar yapıldı. Ikinci bölümünde i· 
St:!, MJ ll derece demokratik bir tarzda 
serninere katılan her kese soru sor
ma, görüş, öneri ve eleştirilerini sun
ma fırsatı verildi ve sorulan sorulara 
cevap verildi. 

Bu seminerde ortaya çıkan di~er 
önemli bir konu da gerek semineri 
veren arkadaşların ve gerekse serni
nere katılan kişilerin önemle vurgu· 
layarak dile getirdikleri apolitikleş· 

me olayı idi. özellikle son yıllarda 
Türkiye ve Kuzey-Kürdistan Yurtse
ver-devrimci hareketinde meydana 

gelen bölünme ve ba~ımsızlaşmayla 
birlikte meydana gelen örgütsüzlüj!ü 
meslek edinme ile tehlikeli bir dü· 
zeye varan apolitikleşme olayıdır. 

Apolitikleşme olayında en büyük et
ken de, devrimci hareketin hem ken· 
di içinde ideolojik netleşmeyi sa~la· 
yamaması, hem de hareketler arası 

ideolojik mücadelenin çok sönük ol
masıdır. Bu tehlikeli gidişata dur de· 
rnek için, en etkili silahlardan biri de 
bu tür tartışma platformlannın yapıl
ması ve sürekli kılınıriasıdır. ldeolo· 
jik tartışma platformlarının sürekli 
kılınması, siyasi tansiyonun yüksek 
tutu]masıyla, aynı zamanda radikal 
sol ile sa~ ve sol çizgilerin netleşme
sine de katkıda bulunacaktır. 
Halkımızın Kurtuluşu, O'nun musa! 
Demokratik güçlerinin Mücadele bir· 
li~inden geçer ! ... 

Çiya AMED! 

Arnhem 

8.7.1985 
Hollanda 

Deni~ebmr ki, günümüzde Tiyatro 
eğlendirme ve eğitme görevini ta
mamlayamamış, hatta ileri tPkniğin 

ve araçların; Sosyal reform girişim· 
lerinin buyru~u altında bir üslup kar
gaşası içine girmiştir. 

öte yandan sinema sanatının ge
lişmesi, tiyatro ile olan rekabetin
de tiyatro sanatmı geride bırakmış

tır, tezleri de ortaya atılmaktadır. 

Bence bu yeterli bir neden olmadı
gı gibi tayin edici de de~ildir. Gerek 
tiyatroda, gerek si nemada anlatım gü
cü, toplumun ilerleyen ve dönüşen 

devininden hareket edilerek sağlanır. 
Bu olaylar zinciri işieve alınırken el
bette sinemada, tiyatrodakinden 
farklı, detaylı ve geniş bir alan üze
rinde tasarianarak ele alınır. İleri tek
nik ve araçların kullanılmasında ise 
rekabet sözkonusu de~ildir. Sinema
nın sahip olduğu nesnelere tiyatro da 
sahip olabilir. Sorun bu üretim araç
larına hangi sınıfların sahip olduğu ve 
hangi sınıfsal çıkarlar do~rultusunda 

kullanıldığı sorunudur. 

Bu gün komprador bur_juvazi, ço
ğu ülkelerde iktidara n üretim araç
larına sahiptir. Büyük opera-tiyatro 
salonları, radyo, televizyon ve video 
şirketleri de o keza aynı ellerdedir. 
Elbette bu araçlarla yetersiz, çürü
müş bir dünyanın mistik görünümüy
le etkilenecektir insanlar. Bu bağ

lamda burjuvazi zor kullanarak sana
ta boğuntu ve bunalım çıglığını da 
katınayı esirgemez. Kafa-kol emeğini 
sağmallaştırır, insanları kf'ndine u
yumlu kılar. Bu onun sınıfsal karek
terinin bir gereğidir. 

İşçi sınıfının kültürel mücadelesi, 
kendi sınıfının ideolojisinden kaynak-
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tanır. İşçi sınıfı burjuva kültüründen 
geçmeden zaten kendi sınıfının öz 
kültürünü inşa edemez. Eski kültür 
mirası, yada burjuvazi bu evrimde bir 
köprü rolünü oynar. 

İşçi kültürünün, ideolojisinin dev

reye girmesiyle, diğer anlamda anla
tım olayını zenginleştirme ve eğlen
dirme olayının gücünü artırması, sa· 
natta yeni heyecan ve etki yarata

ca~ından seyirciyi gerçek dünyası

na uyanık olarak hazırlar. Yoksa se
yirci, sınıfların var olan bağnazca 

davranışlarının hiç değişmeyeceği 

kanısına varır. Bu da yeni yaşama 
uyumunu zorlaştırır. 

Günümüz işçi tiyatrosunun bir 
üslup karışıklığı içinde olduğundan 
bahsetmiştik Romantik ve klasik a· 
kımlar degerini yitirmekle birlikte, 
bir Stanislavski, Reinhardt ve Brecht 
kurarnları günümüz tiyatrosona ışık 

tutmakta, fakat diyalektik olarak 
sosyal ortamın en ince detaylarını 

yumuşaklık, esneklik ölçilleri içeri
sinde di~er nedensellerin açığa çık

masında yetersiz kalmaktadır. Ne
den? 

Birincisi, ,anatçıların taklit e-trn('yi bir 
günah m ış gibi görmeleri. Taklitin as
lını yaşatacağı korkusu ... 

İkincisi, bu konuda yeterli bilgi, de
ney ve araştırmalara girmekten ka· 

çınmaları... 

Uçüncüsü ise, varolan kurarnların dı
şında, çağımıza özgü biçimde teknik 
ve cihazlarla donanmış bir oluşumu 
sağlıklı özümleyerek onları varyanı 

olarak işieve katmamaları, ister iste
mez eskinin değişmez olabilirliğini 
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mutlak kılmaktır ... Bu durum sadece 
bir boyun e ğınedir .. . 

Stanilavski yada Brecht izlenme
meli demiyorum. Tersine, çok iyi ö
zümlenip kavranmalı. Taklit edilmeli, 
denerek uygulanmalı da ... Bunun so
nunda yeni analizlere girişilerek gü
nümüz tiyatrosunun izleyeceği yol a
rındırılmalı ve gelecekteki tiyatronun 
temel tohumları ekilmelidir. 

Bizde, Romantik-Trajik ve klasik 
akımlar dışında son yirmi yıl içeri
sinde, Reinhardt-Stanilavski-Brecht 
kuramlarının özü boşaltılarak denen
miştir. Bu, karmaşadan başka bir şey 
getirmemiş, işin onurunu ve ciddi
yetini bozmuş, tiyatroyu ulusal ka
lıplar içerisine hapsederek, sınırları
nı daraltmıştır. Oysa bir model yada 
kurarn denenirken işin kolay pratik 
yam: bir ressamın ilk renk karıştı

rarak, resime başlama olayını amın
satır. Ki ressam deneyimlerinde yet
kinleştiğinde, artık taklit denilen ola
yı bırakır, kendine özgü bir yol-yön
tem seçerek, öz 'e katkıda daha ba
şarılı bir renk barınonisi yaratmada 

çaba sarf eder... Zaten yaratıcılık 

olayı sanatın başlıca temel ö~ele

rinden biridir. Bu gün Stanilavski
Brecht kurarnlarını yeteri kadar dene
yen ülkelerin tiyatroları belirli aşama 
ve görevlerini yerine getirmiş, yeni 
oluşumların kapılarını aralamaya ko
yulmuşlardır. 

Bu noktada değinmek istediğim 
başka bir husus ta, bizde tiyatro sa
natı genellikle burjuvazinin hima
yesinde yada dolaylı olarak belir
li kurum ve kuruluşların etkisinde. 
Burjuvazi önlerine ne sunarsa, onlar
da onu uygulamaya sokmaktadırlar. 
Çünkü ekonomik olarak ta bağım
lıdırlar ... öte yandan tek tutkuları 

sadece tiyatro olan genç kuşaklar: 

daha heyecanlı, daha gerçekçi oyun
lar sergilemekle birlikte, tiyatro ala-

nındaki yetersiz eğitim-ö~retim ve 
suni bilgilerinden dolayı nice adsız 

neferler gibi sayıs1z kayıplar vererek 
çabuk izole olmaktalar ... 

Peki neredE> siyasi tiyatronun işle
vi? 

Bu sorunun içeri~ini açarken, iş
çi sınıfını temsil eden parti yada ör
gütlerin sanat olayını ciddiye alma
dıklarını gözlemekteyiz. Düşmanla

nmız tarafından uyuşturucu bir silah 
olarak saflarımıza doğrultulan sana
tın sınıf düşmanlarımızca kullanılma

sının engellenmesi tabii ki, işçi sını

fı partisinin görevidir. O keza sanatın 
sınıf düşmanlarımıza karşı mesajının 

yaratılmasında partinin rolü büyük 
ama, sanatın gelişmesi, yeni biçim
ler araması partinin görevi değildir. 

Devrimci sanattan bahsederken: dev
rimin ortaya çıkarttığı bilincin yükü 
ile donanmış, devrimi yansıtan sanatı 
kastediyorum. Bütün bunlar gözardı 
edilmemeli. 

Endüstrileşen toplumlarda bilim
sel düşünceden gittikçe uzaklaşan ti
yatronun topluma karşı görev ve so
rumluluklarını; sahne ahlakı anlayışı, 
toplumsal özümleme, teknik beceri 
ve bilgi eğitimi bütünler. Bu noktada 
böylesi bir oluşumu zorlamanın ya
rarları nedir? Siyasal işçi tiyatrosu
nu nasıl ve hangi şartlar altında ku
racağız. Kuramsal olarak eskiye mi 
bağımlı kalacağız, yoksa yeni bir mo
del arayışı içine mi gireceğiz ? İşte 
bütün mesele burada. Böyle bir olu
şumu zorlamanın yararlari: Sınıfımı
zın, insanlanmızın bilinç ve pratiği
nin, edebiyat ve kültürünün geliş

mesi için zorunlu görüyorum. "Acı
mızı düşünerek gülelim" sloganı on
lara mesajımız olmalıdır. 

Siyasal işçi tiyatrosunun oluşması 
için zorunlu olarak kadro ve güç 
gereklidir. Gerek ülkede, gerekse göç
men olarak yaşadığımız ülkelerde bu 
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görevi parti yada örgütler istlenme
lidir! Sözgelimi: her siyasal kuruluş 
çevresini ve örgütünü yoklar. Bu d ü
şünceyi ortaya atar ve araştırmasını 
sürdürür. Bunun için yetenekli ve me
raklı kadrolar üzerinde sorunu iki tür
lü analiz eder. Birincisi bu oluşumu 
finanse edecek kişiler, ikincisi ise bu 
yapının oluşumunda ve işlevinde gö
rev alabilecek kadroların tespitini ya
par. Böylelikle bu özlem giderilmeye 
ve bir ihtiyaç yerine getirilmeye çalı
şılır. 

izlenecek metod sorununa gelince 
Tiyatronun bütün gelişim süreci 
içinde yollar denendikten sonra, be
lirli model arayışianna kollektif ola
rak katılmak gayet doğal ve akılcı 

bir iş olur. Şimdiden kendimizi ha
zırlayarak bu yola koyulmalıyız. 

Deneyler sürdürülmeli. .. 

Bununla birlikte tüm bu deney
leri burada anlatmak o kadar kolay 
değiL Sanat yada tiyatro insanın Ta
rih ve doğa içindeki gf'lişim olanak
larını araştırır. yaşamın kurallarını 

saptar. Dünyayı degiştierne işine bu 
noktadan katkıda bulunur. İnsanı bi
çimleyen toplum ilişkilerini ele alır, 

bu ilişkiler düzeninin değişmesi ilke
lerine tepkisini gösterir. Brecht'in de
yişiyle " ... Yalnızca ezilene karşı acı
ınayı değil, ezene karşı öfke d uyma
yı da gerekli görür... .. Bu birikimin 
o halka özgü nitelikleri sanat eserin
de iyice belli olur. Ve her halk kül
türünün ayırıcı özelliğini meydana ge
tirir ... " 

öyle ise Tiyatro: düşünme, e~len
me ve kendine yeni eylem yollan ara
yan kitleleri, bir güç kaynağına dö
nüştüren sanat olayıdır. 

ADİL DURAN-BERLİN 1985 
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12. DONYA GENÇLİK VE---; 

ı.-------öGREN Ci FESTİV ALİ----;I 

----VE BiR TAVlR ÜZERiNE 

Bu yıl tüm dünyada gençlik yılı ola· 
rak kutlanıyor. 1985 'in dünyada 
gençlik yılı olarak ilan edilmesi Bir· 
leşmiş Milletler örgütü tarafından be· 
lirlendi. 

1985 yılının dünyada gençlik yılı 
olarak belirlenmesiyle birlikte, her ül
kede ilerici gençlik çeşitli eylemler 
içine girerek; gençli~in toplumdaki 
yeri, ulusal ve toplumsal mücadele 
içindeki konumu, silahlaruna yarışı
na karşı gittikçe gelişen barış müca· 
delesindeki etkinli~i vb. konuları içe· 
ren etkinlikler getiştirmektedirler. 

Tek tek ülkelerde gerçekleştirilen bu 
etkinlikler, 27 Temmuz-3 A~ustos ta· 
rihleri arasında Moskova 'da yapılacak 
olan "12. Dünya Gençlik ve ö~ren· 
ci Festivali "nde merkezileştirilecek 

ve böylece tüm dünya gençliiti karşı
lıklı olarak sorunlarını dile gelire· 
cek ve ortak düşmana karşı ortak mü

cadele perspektiflerinin tespit edilme· 
si için tartışacak.lardır. 

Dünya barış yılının ve Moskova'
da toplanacak olan "12. Dünya 
Gençlik ve öğrenci Festivali "nin 
1985 yılına rastlaması, tüm dünya 
halklarının başına bela olan ve on
milyonlarca insanın ölümüne ve sakat 

kalmasına neden olan Hitler faşizmi
nin yenilgisinin 40. yıldönümüne ve 
savaşın sona ermesine denk düşmesi, 
gençlik yılına ayrı bir özellik kazan· 
dırmaktadır. Zaten Moskova'da ger· 
çekleşecek olan 12. festivalin tarih· 
çesi de, ikinci emperyalist paylaşım 
savaşının bitimine kadar uzanıyor. 

İlk olarak, ikinci dünya savaşının 
hemen akabinde, 1945 yılında Lond· 
ra 'da Dünya Gençlik Konferansı top
landı. Londra'da toplanan Gençlik 
Konferansında; de~işik ülkelerden ve 
farklı politik görüş ve inançlardan 
gençler arasında karşılıklı anlayış ve 
işbirli~ini güçlendirmek amacıyla bir 
Uluslararası Gençlik ve öğrenci Fes· 
tivalinin kurumlaştırılması önerilmiş
li. Bu öneri kabul gördü. Böylece 
ilk dünya gençlik festivali, 194 7 yı. 
!ında Prag'da toplandı. Toplantı, 

"Genç insanlar, uluslararası işbirli~i 

ve ülkelerin yeniden inşasıyla barışa 
katkıda bulun ! '' pano su altında top· 
landı.lki yıl sonra, 1949'da Budapeş· 
te'de ikinci dünya Gençlik ve Ö~· 
renci Festivali toplandı. Toplantının 
ana sloganı "Gençlik birleş t Barış, 
Demokrasi, Halkların bağımsızlığı ve 
daha iyi bir gelecek için ileri" idi. 

Daha sonra de~işik aralıklarla; 1951' 
de Berlin, 1953 'te Bükreş, 1955 'te 
Varşova, 1957'de Viyana, 1962'de 
Helsinki, 1968'de Sofya, 1973 'te 
Berlin ve 1978'de Havana'da Genç· 
lik ve ö~renci Festivalleri gerçekleş· 
tirildi. Tarihi bundan 40 yıl öncesi· 
ne uzanan Dünya Gençlik ve Öğrenci 
Festivalinin 12.si de bu yıl 27 Tem· 
muz-3 A~ustos tarihleri arasında 

Moskova'da yapılıyor. 

Türkiye ve kuzey-Kürdistan genç· 
li~i, gerek 1985 yılının dünyada 
gençlik yılı olarak ilan edilmesine 
ve gerekse Moskova 'da toplanacak O· 

lan 12. Dünya Gençlik ve öğrenci 

Festivaline büyük önem veriyor. 
Dünya sathında gençliğin düzenledi~i 
etkinliklere kendi etkinlikleriyle ö· 
nemli katkılarda bulunuyorlar. Şim· 
diye kadar gerçekleştirilen Gençlik 
ve ö~renci Festivallerinde, Türkiye 
ve K.Kürdistan gençliği sesini iste· 
nilım biçimde duvuramadı Vf' e-enç-

liğin etkinliklerine yeterli düzeyde 
katkıda bulunamadı. Bunun en ö

nemli nedenlerinden biri, Türkiye'de 
sömürgeci-burjuva devlet aparatının 

gençlik üzerindeki ağır baskı ve sıkı 

denetimidir .Bir de gençlik hareketini 
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bünyesinde topadamayı başarabiimiş 
merkezi bir gençlik örgütünün ne Tür
kiye'de, ne de K.Kürdistan'da bulun
mayışıdır. Gençli~in d~ınık bir şe
kilde mücadelede yerini alması, ülke
lerimizdeki mücadelede olduğu gibi, 
uluslararası gençlik hareketi plat

formlannda da önemli zaaflara neden 
olmuştur. Bunun bir sonucu olarak, 
Türkiye ve K.Kürdistan 'da bazı genç· 
lik örgütleri, nadir olarak katıldıkla· 
n uluslararası gençlik toplantılannda 
Türkiye ve KKürdistan gençli!tinin 
tümünü temsil ettikleri imajını yarat
mış ve bu yönüyle de daha güçlü 
bir gençlik hareketinin yaratılması 

yerine, gençli~in dar gruplar içine 
sıkışıp kalmasına olumsuz yönde kat
kıda bulunmuşlardır. 

12 Eylül askeri-faşist darbesiyle 
birlikte, Türkiye ve K.Kürdistan'da 
daha da katınedeşen baskılar, poli· 
tik örgütlere olduğu gibi, gençlik 
örgütlerine de yöneldi. Türkiye ve 
K.Kürdistan'da gelişen sınıfsal ve U
lusal mücadeleye paralel olarak geli
şen ülkelerimiz gençlik örgütleri,tek 
tek yasaklandı. Birçok yönetici ve Ü· 

yeleri tutuklanarak ağır işkencelere 

maruz kaldılar. Tutuklanmayanlann 
bir kısmı çetin ve ağır koşullarda 

mücadelelerini illegal şartlarda sür
. dürmeye devam ederken, hannma o
lana,eı olmayan birçok yönetici ve 
militan da yurtdışına çıkmak zorun
da kaldılar. Yurtdışına çıkan bu yö
netici ve militanlar aradan geçen 5 
yıllık süre zarfında çalışmalannı de
ğişik biçimlerde sürdürdiiler. Çeşitli 

platformlarda yerlerini alarak, ülke· 
lertınizde insanlık dışı sömürgeci, 
askeri-faşist diktatörlüğe karşı mü
cadelelerini sürdüren ve cezaevlerinde 
en ~ır işkence koşullannda bile 
direnmeyi bir sanat haline getiren 
kardeşlerinin soylu mücadelelerine 
olanaklan ölçütünde destek oldular. 
Bu mücadeleyi uluslararası davrimci
demokratik kamuoyuna duyurmak i· 
çin yoğun çaba sarfettiler. 

1985 yılının gençlik yılı olarak 
ilan edilmesiyle birlikte, Türkiye ve 
K.Kürdistan gençlik örgütlerinin ezici 
çoğunluğu biraraya gelerek; gerek 
gençlik yılında çeşitli etkinlikler ter
tipiemek ve gerekse 27 Temmuz-
3 Ağustos tarihleri arasında Mosko
va'da yapılacak olan "12. Dünya 
Gençlik ve öğrenci Festivali "ne 
birlikte katılmak için çalışmalara 

başladılar. Bu toplantılara katılan 

örgütlerden bazılan bir müddet sonra 
platformdan ayrılarak, yeni bir plat· 
formda çalışmalannı sürdürmeye baş· 
ladılar. Gençlik örgütleri arasında 

gündemleşen bu sorunla ilgili olarak 
Kamuoyu belirli bir düzeyde de olsa 
bilgilendirildi. Ancak, bu bilgilendir· 
m eni n yeterli olmadı~ ı inancıyla · ça· 
lışmaların başlangıcı ve ortaya çıkan 
sorunlar hakkında kısa bir bilgilen
dimıenin faydalı olacaltma inanıyo

ruz. 

Ilk olarak altı gençlik örgütü 
(İGD, GEB, DHKD, KöGB, GENÇ
öNCü ve Sosyalist Gençler Birli~i) 
diğer gençlik örgütlerine bir çağrıda 
bulunarak, onlan bir toplantıya davet 
ettiler. Toplantıda Türkiye ve K.Kür
distan Gençlik örgütlerinin hemen 
hepsi bir araya geldiler. Bu denli ge
niş bir katılımla toplantılara baş

lanması kuşkusuz ümit verici ve o: 
lumlu bir gelişmeydi. Nitekim bunun 
bir sonucu olarak, toplantıda birçok 
prensip kararlan alınarak, etkinlikleri 
organize edecek ve çalışmalan sürdü· 
recek bir komite de oluşturuldu. 

Komitenin adı "12. Dünya Gençlik 
ve öğrenci Festivali- Türkiye ve T. 
Kürdistanı Hazırlık Komitesi" olarak 
tespit edildi. Bütün bunlar çok sayı
da gençlik örgütünün bir toplantıda 
elde ettikleri olumlu sonuçlardı. Ça
lışmaların toplantıdan sonra daha 
yüksek bir aşamaya sıçratılması için 
hazırlıkiann süratle tamamlanması 
gerekiyordu. 

Ne var ki, ikinci toplantıda yeni 
bir sorun ortaya çıkanlıyor. Bu so· 
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run, birinci toplantıda tüm örgütle· 
rin onayıyla tespit edilen "12. Dün
ya Gençlik ve öğrenci Festivali· 
Türkiye ve T.Kürdistanı Hazırlık Ko
mitesi''nin ismine yönelik bir sorun 
olarak gündemleşiyor. Komitenin 
ismindeki T.Kürdistanı terimi tar
tışmalann odak noktasını oluşturu
yordu. Bu isme yönelik olarak gün
demleşen itiraz IGD temsilcisi tara
fından getiriliyordu. IGD'nin ardın

dan, bu isimden rahatsız 
olan diğer örgütler de kendilerini sı

rasıyla belli ediyorlar. T.Kürdistanı is
minin kaldırılması noktasında birle
şen örgütlerin gerekçeleri ise, çok da· 
ha anlamsız bir gerekçe olarak beli· 
riyor. IGD temsilcisi bu ismin Bir· 
leşmiş Milletler normlarına göre ka-

bul edilmediğini, Kürdistan diye bir 
devlet olmadığından yola çıkarak 

T.Kürdistanı isminin değişmesi gerek· 
tiftini, yeni ismin ''Hazırlık Komitesi 
Türkiye" olmasının zorunlu olduğu
nu gündemleştiriyor. Görüldüğü gibi, 
ne T .Kürdistanı ismine yönelik itiraz
Iann ve n~ de bu itirazlara gerekçe o
larak sunulan noktalann elle tutula
bilecek hiç bir yanı yoktur. Bu olsa 
olsa, belirli bir mantığın platformda
ki dayatması ve belirli bir düşünce
nin ürünü olabilirdi. Neydi bu mantık 
ve düşünce? 

Bu görüş her şeyden önce, Kürdis
tan gerçeğini siyasi platformlarda da 
inkar eden düşüncenin gençlik plat
formuna yansımasıydı. Bu yönüyle 
olaya yaklaşıldığında, sorunun basit 
bir itiraz olınadığı, aksine siyasi bir 
sorun olarak gündemleştirildiği göriile
cektir. Bir ulusun yok olarak kahul 
edilmesi anlamına gelen böylesi bir 
önermenin sahipleri, aynı zamanda o 
ulus gençliginin devrimci dinamizmini 
kendi siyasi düşüncelerine kanalize et
mek istiyordu. Yıllardır Türkiye ve 
K.Kürdistan devrimci hareketinin tar
tıştığı ve görünürde önemli mesafe
ler katedilmiş olarak bilinen bir soru
nun, tekrar tekrar gündeme getirilme-
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sinin başka bir anlamı olamazdı. Genç

ligin devrimci dinamizmi, gerek ulusal 
ve gerekse uluslararası düzeyde burju
vazinin sımrlannı aşmak zorundadır. 

Eger IGD ve yandaşlan (DHKD'yi 
de bunların içinde görmek gerekir) 
devrimci anlamda gençlik örgütleri ol
duklannı iddia ediyorlarsa, yıllardır 

kendilerinin de savunuculuklannı yap

tıklan siyasi hareketlerin bu konuda 
katettikleri mesafeyi en azından koru
mak ve elde edilen mevzilere sahip 
çıkmak durumundadırlar. Yok eğer 

katedilen mesafelere ve elde edilen 
mevzilere sahip çıkmayıp. kazanılmış 

bu mevzilerin pazarlık konusu yapıl

masında diretiyorlarsa, o zaman onlara 
şunu söylemek gerekiyor; Siz, Kürt 
ulusu gibi mazlum bir ulusun ulusal 
ve toplumsal degerierine yönelik sö
mürgeci, ll'kçı ve faşist tahribatlarda 
devrimci gençlik olarak görevlerinizi 
yerine getinniyorsunuz. Sömürgeci 
Türk burjuvazisinin Kürt ulusunu ulus
lararası platformlarda inkara yönelik 
çabalarına karşı geliştirmeniz gerekli 
mücadeleyi vermiyorsunuz. Bunun 
aksine dünya gençliğinin etkin bir şe
kilde sesinin duyulacagı ı 2. Dünya 
Gençlik ve öğrenci Festivali gibi 
önemli toplantılarda da, elinizdeki ba
zı olanakları dayatmacı bir tarzda 
öne sürüyor ve esas kimli~iniz olan 
sosyal-şoven kimli~inizi açıkhyorsu

nuz. 

Insan tüm bu olaylarla karşılaşın
ca, ister istemez 1978'de Havana'da 
yapılan ll. Dünya Gençlik ve ögren
ci Festivalinde gündemleşen gelişmele
ri hatırlıyor. O dönem de, IGD olarak 
DDKDY1 Türkiye gençlik örgütlerin
den bir olarak tanıtmıştınız. O dönem 
de, Türk bayrağı altında lstiklal Marşı 
okumuş ve okutınaya çalışmıştınız. 

Demek ki, aradan geçen süre sizin 

sahip oldu~unuz bu mantık ve düşün
ceyi de~iştinnemiştir. Bu yüzden bu 
yılki türkiye K.Kürdistan gençliğinin 
en geniş bir katılımının sağlandığı 

platformun parçalanmasına neden ol
dunuz. 

Platformun bu şekilde tıkanmasm
dan sonra, İGD ve yandaşlannın da
yatmalanna prim vermeyen Türkiye 
ve K.Kürdistan 'lı birçok örgüt bu 
platformdan çekilerek, çalışmalannı 

ilk toplantıda tespit edilen isim altın
da (12. Dünya Gençlik ve öğrenci 

Festivali-Türkiye ve T.Kürdistanı Haz
ırlık Komitesi) sürdürmeye devam etti
ler. Bir çok ülkede çesitH etkinlikler 
geliştirerek, gençlik yılında Türkiye ve 
K.Kürdistan gençliğine yaraşır bir şe
kilde eylemler içine girdiler. Dergi
miz hasıma hazırlanırken bu etkinlik

ler hala devam etmekte olduğu için, 
bunlan bir sonraki sayımızda okuyu

cularımıza sunacağız. 

Türkiye ve K.Kürdistan devrimci 

gençlik örgütleri, 1985 gençlik yılında 
üzerlerine düşen görevleri devrimci 

sorumluluk anlayışı içinde yerine ge
tireceklerdir. Gençlik yılına ve 12. 
Dünya Gençlik ve ö~renci Festivali
ne olanakları ölçütünde katkıda bulun

maya çalışacaklardır. Tüm dünya genç
liğine Türkiye ve K.Kürdistan gençli
~inin sorunlarını en yalın bir dille 
anlatmaya çalışacaklardır. Onlarla kar
şılıklı yardım ve dayanışma içinde 
olmanın gerektiğini açıklayacaklardır. 
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Sömürge bir ülke gençliginin, Kürt 
gençli~inin sorunları devrimci norm
lar içinde platformlam taşınacaktır. 

Bütün bunlar yapılırken de, gençli
gin şoven duygularla beslenmesi doğ
rultusunda yoğun bir çaba içinde olan 
ve devrimci gençliğin davranışlarıyla 

tam bir tezat oluşturan; Kürt ulusu
nu ve de~erlerini inkar temelinde 
yükselen tüm yanlış eğilim ve tehli

keli sapiantılan da teşhir etmekten 
çekinmeyecekle:rdir. 

12. Dünya Gençlik ve öğrenci 

Festivali-Türkiye ve T.Kürdistanı 

Hazırlık komitesi adı altında çalış

malarını sürdüren Türkiye ve K.Kür

distan devrimci Gençlık örgütlerinin 
çıkardıklan "Demokratik Kamuoyu
na" başlıklı bildiride de değiniirliği 

gibi; "Kürt gençliği sahipsiz değil

dir. Bu gün olmasa dahi, eminiz ki. 
Türkiye ve Kürdistan gençliğinin ulus
lararası planda gerçek yerini alması 

uzak degildir. Türkiye Gençligi, Kür
distan Gençliğinin uluslararası düzey
de tanınma mücadelesinde sonuna ka

dar onun yanında olacaktır." 
Işte, iki ülke gençliğinin enter

nasyonal dayanışmasının en güzel ör

negi bu cümlelerle ifade edilmiştir. 

Ve mücadelede bu temel üzerinde yü.k
selecektir.Bundan hiç kimsenin kuş

kusu olmasın !. .. 
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QONGRA AWARTE YA-----------,~ 
.--------FEDERASYONE PEKHAT-------ı 
Beri bi demeke komcivina (kon
gre) Federasyona Koruelen 
Kurd li Swed çebii. Ji ber ku 
gelşen (probleme n) Federasyo
ne di 8 ii 9 e Hezirane de ne
hatin çareserkirin, berdewamiya 
kongra awarte hiştin 15 ii 16 
Hezirane. Kongra awarte ya fe
derasyona koruele n Kurdistane 
bi komiteke nii ii perspekrtre n 
nii dest bi xebata xwe kir. 

Wek te bi bfranin, me di bej
mara S'an ya NIŞTIMANe de 
nivisek bi nave "Çiina fede
rasyona Koruele n Kurdistane li 
Swe d, ber bi kongra 5 'an" we
şandibii. Di ve nivise de me di
tine n x we ye n di derheqı F ede
rasyone de diyar kiribii, dttin 
ii peşneyaren xwe yen ji bo 
çareser kirina gelşen federasyo
ne ya 5 'an de vekiribii. Bert ku 
em li ser kongra awarte rawes
tin, em çe tir dibinin ku, li ser 
biiyere n di kongra 5 'an de ra
westin ii sederne n pekhatina 
kongra awarte bizanibin. 

Em karin oo jin ku, kongra 
S 'an ya federasyona koruele n 
Kurdistane li Swe d zemlnek ji 
bo pekhatina rewşa poz1tlf ya 
troyin bii. 

Çawa; Babeta ku, di kongra 
S 'an de bi girarn li ser ha te rabe
rizandin, babeta hewcedariya 
ketina federasyone ya hemii ko
mete n demo<:ratlk bii. Ji ber ku, 
Federasyon piraniya Kurden li 
Swe d temSıl nedikir ii karliba
re n ku dabiin ser mile n xwe 
bi cih nediani. Gelek komelan 
dixwestin bibin endame fede
rasyone, le bi bin astange n bii-

roq-attk endametiya wan nedi
hat ~biilkirin ii bi vi awayt fe
derasyon di warekt teng de di
ma. Hin koruelen ku, berje
wenda teng ya griibi pC ve tu 
arınanca wan tunebii, bi ve rew
şa şermizari kefxweş dibiin. Ji 
aliye din, di pe şiya pe şdeçiina 
Federasyone de dibiin asteng 
ii dixwestin Federasyon di wa
reki teng de bimine. Cardin ew 
koruele xwediye ve ramana 
çewt ii berpirsiyare we ji biin. 

Kongra S'an, ji bo çareser
kirina van tişte n ku me li jor 
gotin, li ser gelek pe ş neyare n 
çareseriye rawesd. Le mixabin, 
pe ş neyare n ku dihatin, te ra 
rizgariya federasyone nedikirin. 
JUyek tene ji bo çareserkirine 
dima. Ew Jİ; xurtkirina xebate 
ji bo di nava federasyone de 
cihgirtina koruele n derveyi fe
derasyone ii ji bo fırehkirina 
bingeha federasyone bii. Ditina 
ku em bi hişki li ser rawestin 
ev bii. 

Ji ber ku; ger federasyon bi 
vf awayi bimeşiya, we hebiina 
xwe ji winda bikira. ue di we 
deme de ji vi wari de bin biiyer 
hatibiin m ey dane. 

Di kongra 4 'an de federas
yon xwedi 17 koruelen endam 
bii. ı.e mixabin, di kongra 5 'an 
de bejmara komelan daketibii 
I I 'an. & koruele li derveyı xeba
te mabiin, yan xwe fesih kirin, 
an ji her bin sederne n din keti
bii n rewşeki ku, nikaribiin di na
va xebata federasyone de c1h 
bigrin. 

Ji aliye din, ji wan ll kome-

lan endametiya bin komelan ji 
babeta reberizandine bii. Hinek 
je bi tene ji bo hesaren siyasi 
komela ava kiribiin ii ketibiin 
nava federasyone ii binek ji di-

xebitin ku, federasyone texin 
deste xwe. Çaxa rewş kete vi 
hali, çareserkirina gelşen fede
rasyone ji dijwartir dibiin ii re 
li ber wan dihatin girtin.Ji xwe 
rapora xebata kongra 5 'an nişa
na bi be hnketine bii. Ne merhe
la danustandine hatibu pekanin, 
ne kareki berbiçav batibii kirin 
ii ne ji organa weşane "Berbang' 
ku ji bo federasyone roleke me
zin dilize, bi re k u peknehatibii 
derxistin. Di na va sal e k e de bi 
tene 5 bejmar Berbang hatibiin 
derxistin. Ev nişana ~lsbiin ii 
jarbiina Federasyone bii. Le di 
esase xwe de, diva bu her meh 
hejmarek derketibiwa. 

Federasyon bi ve hale xwe 
nedimeşiya. Ya girıng peşkeşki
rin ii raberizandina pe ş neyare n 
çareseri bu. Federasyoneke bin
gehfıreh ku, bi her awayt teru
sila Kurden li Swed bike, hew
ce bii. Federasyoneke ku, diiı'i 
berjewende n teng ye n re xisti
ni hewce bii. Ji ve yeke te koş'in 
esas bii. Ji ve yeke me, Komela 
Çanda Karkere n Kurdistane
KOÇ-KAK, dixwest ev koruelen 
ku ji derveyi federasyone ma ne 
bikşinin nava xebata federasyo
ne ii me peşneyariya endame
tiya wan dikir. ı.e hin ko m ele n 
berjewendperest ii zikreş nedi
xwestin bingeha federasyone fi
reh bibe ii wan bi tene daxwaz 
ii arınanca biserketina ditine n 
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xwe ye n teng, çewt u genf di
kirin. ı.e hele, bingeha biserke
tina van dilinen teng tunebu. 
Biserketibiwa ji. we ji bo demek 
kurt biwa. Ji ber ku, ger bi vi 
awayi çuba, we federasyon li 
hemberi windabline birnaya ii 
tiştek ji nedida xwediye n van 
ditinen teng. 

Ji her van sedeman, diviya 
bu mohletek ji koruele n derveyi 
federasyone re bihata dayin, da 
ku wan endametiya xwe bi cih 
haniyana u tev bi hevra biçuna 
kongreke awarte. Diviya bu ku, 
komita nu ji alilô xebata xwe ya 
rojani bimeşanda u ji aliye din 
ji sere xwe ji bo endametiya 
wan koruele n din bie şanda. Ji 
ve yeke. ditin u pe ş neyare n 
me di van xalan de kom dibun. 
Be guman, endametiya wan ko· 
melen derveyi federasyone ter
nedikir. Ji biJi ve' diviyabu ku, 
Kurden li Swe d bi piranı te ke
tana nava xebata federasyone. 
li di merhela pe Şi de, diviyabli 
ku, em li ser k om ele n ku ne en
dame federasyone biin, biseki
nin. Ji ber ku, ketina kesen re
xistinf ya na va federasyone he
santir bil. 

KONGRA AWARTE: 

Me di yar kiribii ku, kongra 
awarte ya federasyona Koruele n 
Kurden U Swed, di navbera 
8-9 ii IS-16e Hezlrane de çe
bu. Di kongre de diyar bu ku, 
hin biryare n kongra bere hatine 
cih ii hin koruele biine endame 
federasyone. Di kongre de S 
komela şerten endametiya xwe 
anibun cih u amadeyi kongre 
blibiin. Paşe Ii gora rojeve 
( Gundem) li ser wan komelan 
biryar hatin girlin ii ew blin en-

dame federasyone. Bi vi away1 
xwee diyar bii kii, ger bingeha 
federasyone fireh hibe u demoq
ratiktir b ibe, we be tir karibe 
bixebite. Ya giringtir j~. diviya
bii ku, ji bo pe şdeçuna federas
yone peşneyaren sam1mi peş
keş bibiina ii federasyon nebiwa 
berjewenda ditinen teng ii çewt. 

Em karin rejin ku, kongra 
awarte di vi wari de pe ngave n 
giring avet. Di kongre de rapo
re n xebate hatin xwendin, rex
ne li w an hatin girtin ii diy ar 
bii ku, rewşa federasyone her 
bi başiye dere. 

ı.e ji ve pe şdeçiina pozitif 
ke fxweşiya hemii kesan ne we
ke hev bil. Nemaze hin kes ji 
ve pe şdaçiine aciz biin. Bi ve 
yeke dixweslin astengan te xin 
pe şi ya xebata pe şeroje. Çaxa 
ev dikirin ji tu alternaf'ıf pe ş
keş nedikirin ii dixwestin fede
rasyon di hale xwe de bimıne. 
Bingeha van nexweşiyan ii çepe
liye jı KOM-KAR pekdiani. 
Koınkar, tehemiil nedikir ku, 
tiştek ji derveyi wan pekoo ii 
e w ve yeke bi diline n xwe ji 
eş kere dikirin.Ger pe ş ney ar ii 
çaresere n ku dihatin, ne di bin 
bandora wan de biwa, ji bo wan 
her lişt re ma ne bii. Ditine n 
çepelkar careke biibii hakime 
wan. Çaxa meriv bi dıtine n 
çepelkar politfqı biafırine jİ, 
be guman ev politiqı xwediye 
xwe ji dibe cıhe xerab! ... 

ı.e be le , li hem her kes ii 
koınele n ku, dixwestin fede
rasyone ji bo berjewenda xwe 
ya ge nt bikiu, hacet ii di pe şiya 
xebate de bibin asteng, dayina 
te koşıne hewce bii. Mehkiimki
rina vi me jiye genl hewce bii. 

Ji her ku, ev meı'i reda ne
dida xwediye xwe jf. Wi wextf 
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pe şkeşkirin ii ditina alternattfe
ke nii hewcetir bii. Endameliya 
komele n ku, karlbii n te kevin fe
derasyone halibii pejirandin. 
(hin koruele n din ji he bii n. ı.e 
mixabin endametiya wan ji bo 
şerten 'iro pe k ne hat. Me bi 
x w e di vl w ari de kaıi x w e an'i 
elli. Tişte ji deste me hat. me 
kir. ii iro pe de ii em de bikin). 
İcar dor halibii helbijartina ko
mita karger ku, karibe Kurden 
li Swed dijin bikş'ine hembeza 
federasyone. 

Piştt van biiyeran li ser pe ş
neyareke hale rawestin ku, ev 
pe ş ney ar ji kevin de hebii ii ça
reser nebuoii. Le ve care ji bo 
ve pe ş neyare platforma rabe
rİzandi ne vebii. Ji her ku, li gor 
dema çiiyi giraniya he re n di na
va federasyone de hatibii guher
tin u guhertine n nu ıi piştgir
tina federasyoneke bingehfıreh 
dikir. J i her ve yeke pC ş neyara 
"avakirina koruele n li gor Bele
diyan" ku, bere gele k caran 
halibii peşneyarkirin, le bincil 
mabu, hat hole ii bi awayeki 

. nu pe şkeşi raberizandine bii. 
Pe ş ney ara, pekhatina korne

le n li gora belediyan ji ku hati
bii ? an ı'i pe şneyarek wilo çi
ma pe şkeşi raberizandine di-
b~? u. 

Careke piraniya koruele n ku 
li S wed hene, ne ko m ele n bi 
sere xwe biin. Ew bi pirani bi 
re xistine n siyasi ve gire dayi biin 
ii berdevkiya wan dikirin. Ji ve 
yeke, kese n ku, dibiin endame 
van k omelan bi pirani kese n 
ku, we diline diparestin ii ye n 
bi wan ve gireday1 bii n. Ji ve ye
ke çaxa meriv Kurden li der
veyi komelan bikşanda nav ko
mele, ew dihat ve mane ku, 
meriv wan dikşine nav re xis-
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tine ji. Ji bo ve yeke kurden 
serbixwe nedibiin endame n 
wan komelan ii ji wan bi diir 
dike.tin. J i aliye din ji, bi sed an 
kese n welatpareze n ku, ji re xis
tinan ~tiyabiin hebiin ii ew ji 
nedibiin endame tu komelan. Bi 
mana gelempen, kes cesaret ne
dikir kii di nava komeleke ku bi 
rexislinan gttedayf kar bike.Gi
rigi ii negiringiya ve xaıe sere 
me nae şine, le tişte n li ber çav
an dixiyan ev biin. 

Rewşa koroele n heyi ev bii ii 
çaxa ev rewş berdewam bibiwa, 
me nikariba Kurden serbixwe 
bikşanda nav xebate. Le çaxa 
koroele li gor belediyan pe kbi
hatana, we kesl nikaribii bigota 
"ev koroele ya filan re xistine 
ye" ii we her kesi kariba teketa 
nava xebata van komelan. Ji a
liye din w e daniistandina re xis
tinan ii xelke bi hev re xurt bi
biwa ii gttedanek di navbera 
wan de pe kbihata. 

Sedema din, li Swed berna 
berna hemii federasyone n biya
niyan bi vi awayi dixebitın. 

Rewşa wan jİ ji ya me geleki 
çe tir bii ii di me!Jime n Swe d de 
bi riimetir biin. Gelo, me çiına 
beıjewenda rexistim dixist pe şi
ya federasyone ii me ev kar pe k 
nediani ? Bi ser de riye n pe ka
nİna w e ji hebiin ... 

Be gurnan, riya vi tiştf ji bi 
koroelen belediyan ve gireday1 
bii. ı..e bele asteng dixistin pe
şiya we ji. Xwediye van asten
gan car din Korokar ii hevalben
den we biin. u gor wan, şer

te n pe kanma komelan beledi
yan tu ne biin. Pe kanina korne
le n belediyan we demeke dire j 
bistanda ii hwd .... 
Me ji digot; "merce n pe kanine 
hene. Beguman hewcedariya de-

me hebii. ı..e bele' golina vi tiş
ti' tiş teki din e ii di vi w ari de 
biryar girtin tişteki din e". Le 
tişte dixuya, Korokar li dij ve 
pekhatine radiwest ii di vad de 
ji girtina biryaran ji di go Fna !. .. 

Kongra awarte, weke babe
te n din, ji babeta pe kanina ko
melen belediyan re ji çareserek 
dit. Ji derveyl Komlta Karger ya 
federasyone, komiteke bi pe ne 
kesan hat pekan1n. Ev kom1te 
we wextekf heşt (8) meht bide 
ber xwe ii çar (4) mehen pe(m 
de we li şerte n pe kanina çe bii
na komelan bikolana. Pişte re
koll'na çar mehan we wan rapo
rek arnade bikira ii rapor pe ş
keşi komita karger ya federas
yone bikirana. Ger tişte n pozi
fi batibana bidestxistin' we c ar 
din komite di çar-penc mehen 
mayl de koroelen belediyan pek 
bianina. Koroele n ku pekbiha
tana, bi zanebiina kom1ta çav
de r ya federasyone kongra xwe 
çe bikirana ii bi awayeki' demoq
ratik we nunere n xwe bişanda
na federasyone. 

Bi vi awayi pişti heşt mehan 
çaxa kongra federasyone pe kbi
hata, we kongre bi koroele n 
kevin ve bihata vekirin, paşe nli
neren nil (yen koroelen beledi
yanı we cıhe xwe bigirtana ii 
we xebata federasyone ternam 
bibiwa. 

Kongra awarte pişti ku ev 
biryar girt, helbijartina komita 
karger ya nii pe kani. Di helbi
jartina komita karger de tişte n 
kuhatin kirin, ne tişte n baş 

biin. Em naxwazin car din belı
sa Korokar ii çend kometen li 
do ra w e b iki n. ı..e b ele d itina 
YKDK, ku ew ji alikare peka
ntna koroelen belediyan bii, di 
dehe(JI helbijartina komita kar-
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ger ya nil de ne tiş teki baş bii. 
Çepelkarf bii. 

YKDK, di kongre de, nexa
sim di babeta helbijartina ko mf
ta karger de, ditin ii tewre xwe 
neda eşkere kirin. YKDK tim 
pe şneyara komıteke, ku Korn
kar ii hevalbende n we te, de 
bin, dikir ii di nava zlqıa!JI de 
diçii ii dihat. 

Me digot; "tu sedem tuııe 

ye ku, em bi Korokar re nexe
bitin ". Le mixabin YKDK nika
ribii Korokar (Jim bike !. .. 

Di esle xwe de daxwaza 
Korokar vekiribii. Ew ji ali her 
kesi ii nexasim ji ali seroke fe
derasyone, ku di navbera kon
gra S 'an ii ya awarte de wek ber
pirsiyare koroala YKDK seroki 
kir, ve xweş dihate zanin. Le 
her çi hikmet bii, YKDK nedi
x w e st ne Ziki miı'itiyeke bii 
Korokar bibe. Her ku, Korokar 
di go t "na", YKD K car din di 
lista pe şneyariye de cih dida 
Korokar. Be guman ev tewre 
YKDK, ji tewre we yen siyasi 
dihat. Bi ser de YKDK digot 
"xebata siyasi dive tevn xebata 
demo<ratik nebe ! ". Bi vi awa
yi jı tişte ku, YKDK ji bo ke
se n din digot, icar we bi xwe 
pe kdiani ii tewre xwe ye siyaSı 
tev li xwbata demoıratik dikir. 
li ber ku, YKDK daxwaza xwe 
Jİ bi şikleke eşkere diyar nedi
kir, diket rewşeke xerab. 

Parastina bidestxistine n fe
derasyone ye n pozitif ku, di 
kongra awarte de pekhatin, kar 
ii erka her welatpare ze kurd e. 
Dive meriv li wan xwedi derke
ve. Me, bi xwe, di vi waı!i de tiş
tek texsir ne kir ii tiş te ji des te 

(Dumahik, di RDp.19'an de) 
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..---Haz-i-ran-ay-ı -Tür-. k-•• ~r~.~!!~!~~!j;~[.~~~~ ,, ~~-~ 
açısından önemli bir aydır. Türkiye 
işçi sınıfının mücadele tarihinde bu 
ayın ayn bir yeri ve önemi vardll'. 

Türkiye işçi sınıfı bundan 15 yd 
önce; 15-16 Haziran 1970'te, sö
mürgeci, işbirlikçi, Türk tekelci bur
juvazisine onun kanlı iktidannın bas· 
kdanna ve uyguladı~ı ekonomik-po
litikasına (zengini daha zengin, fakiri 
daha fakir yapan ekonomik politika
sına) karşı, Istanbul ve İzmit'de a
yaklandı. Alanlara aktı, sömürgeci 
devletin gözü dönmüş kolluk kuvvet
lerinin barikatlannın üzerine yürüdü 
ve onları yardı. Satılık kolluk kuvvet
leri ile iki gün boyunca gö~üs gö~üse 
çarpıştı. 

15-16 Haziran eylemi, Türkiye iş
çi sınıfımn mücadelesi açisından kay
da de~er, son derece ciddi bir eylem· 
dir. Çünkü, Türkiye işçi sınıfının mü
cadele tarihinde ilk kez böylesine 
güçlü bir eylem sergilenmiştir. Işçi 
sınıfı alanlara dökülmüş, sömürgeci 
burjuvaziye korkulu saatler yaşatm ış· 
tır. 

Hiç kuşkusuz 15-16 Haziran ey
lemi de~erlendirilirken, onu çeşitll 

yönleriyle ele almak gerekir. Bu ey
lem planlı-programlı bir çalışmanın 
sonucu olark mı belirmiştir? yoksa 
kendilindenci bir hareket midir? Ya
da bu eylem, devrimci bir partinin 
önderli~inde/yönlendiricili~inde or
taya konan bir direniş olarak de~er
lendirilebilinir mi? 

15-16 Haziran eylemi, devrimci 
partinın yönlendiricili~i olmadan be
liren, kendili~indenci bir harekettir. 
Eylem, Istanbul 'da, DISK 'e ba{!lı çe
şitli iş kollannda çalışan işçilerin ö
nemli bir kesiminin katddı{!ı sömür
geci, tekelci, işbirlikçi burjuvazinin 
ve onun iktidannın baskısına ve uy
guladı~ı ekonomik poltikasına karşı 
(ekonomik-demokratik taleplerin a
~ır bastı~ı) kısa sürede yaygınlaşarak 
kontrolsüz bir şekilde gelişen ve iki 

reket olarak belirdi. 
Eylem, devrimci bir önderlikten 

yoksun oldu~u için, sömiirgeci dev
letin kanlı kolluk kuvvetleri tarafın
dan kısa sürede kontrol altına alındı 
ve hemen bastırddı. Işçi önderleri 
birer birer ele geçirildi. Onlarca dev
rimci işçi zindanlarda onur mücade
lesi vermek zorunda kaldı. 

Şüphesiz, 15-16 Haziran eylemin
den ciddi dersler çıkarmak olanaklı
dir. Her şeyden önce bu eylem, yu· 
karıda da belirtti~imiz gibi, devrimci 
bir önderlikten yoksundu. örgütlü bir 
eylem de~ildi. örgütlenmiş devrimci 
bir önderlikten yoksun oluşu, eylemi 
son derece modern bir tarzda örgüt
lenmiş ve altıyüz yıllık devlet gelene
~ine sahip, sömürgeci burjuvazi karşı
sında zayıf düşürmüştür. Yenilginin 
temel nedeni budur. 

Bilindi~i gibi Türkiye işçi sınıfı, 

19.y.y. ortalanna do~ru belirdi. O, 
20. y .y 'ın başlangıcında savaş alania
nna (1. emperyalist paylaşım savaşı) 
sürüldü. Işçi sınıfı savaşın yaratt~ı 
tahribatlardan en fazla etkilenen ke
sim oldu. Kemalist diktatörl~ün or
taya çıkışından itibaren de, en ciddi 
haskılara maruz kalan sınıflardan biri 
yine işçi sınıfıdır. 

Türkiye işçi sınıfı, Osmanlı sömür
geci despotizminden günümüze kadar
ki dönem boyunca, koşullara göre 
direnıniş/eylemler sergilemiştir. A~ır
lıklı olarak akonomik-demokratik 
haklar için, kimi zaman grevler bi
çiminde, kimi zamanda daha pasif vb. 
direnişler göstermiştir. Ancak hiçbir 
dönemde de tek el, tek yürek ve tek 
bir yumruk gibi örgütlü bir müfreze 
olarak burjuvazinin karşısına dikile
memiştir. Ciddi planda politik bir 
mücadele sürecine adımını atamamış

tır. Onun örgütsüzl~ü, her dönemdP 
işbirlikçi burjuvaziye ve di~er satılık 
egemen sınıfiara yaramıştır. Her se
ferinde yenilgisinin ve geri adım at-

olmuştur. 

Bilindi~i gibi, 12 Eylül askeri, fa
şist darbesinin hemen akabinde işçi 
sınıfının devrimci sendikal örgütü ola
rak kabul edilen DISK, darbe karşı
sında sessiz kaldı. Hiç bir direniş 
göstermedi. DISK'in önde gelen ön
derleri birer birer teslim olma yarı
şına girdiler. Teslim olmak için sıra 
bekleyen bu önderler, direnişi örgüt
lemek için hiçbir çaba göstermedi
ler. Bu yönde hiçbir programian da 
Yoktu. Buna karşdık kimi "işçi sınıfı 
pariileri" de bu teslimiyeti, işçi sını
fı adına gösterilen bir fedekarlık gibi 
göstermeye çalıştdar. İki yd boyunca 
faşist Evren ve şurekasını, faşist MHP 
ye karşı gerekçesi ve Kemalizm 'e 
sahip çıkmasından dolayı destekledi
ler. Darbe, MHP ve gericili~e karşı 

gerçekleştirilen bir darbe oldu~u için 
desteklenmelidir dediler. 

Ama bu teslimiyetçilere karşı 

cunta ne yaptı? D1SK1 da~ıttı, ön
derlerini zindanlara kapattı ve işçi sı
nıfını zoraki bir testirniyete zorladı. 
Bu gün çok daha zor koşullarda ya
şamını idame ettirmek zorunda bıra
kılan işçiler, satılık san sendika Türk
Iş 'e girmekten başka bir seçene~e 
sahip degildir. 

Türkiye'de işçi sınıfı hareketi bu 
gün de dagınıktır. Onun örgütlülük 
düzeyi ise, sendikalar düzeyini henüz 
aşamadı. 

Keza bu gün Türkiye'de işçi sınıfı 
adına hareket eden yı~ınla politik ör
güt vardır. Ancak bunların hiç biri Iş
çi sınıfım kucaklayamadı, o 'nu bün
yesinde toparlayamadı. Işçi sınıfı 
hareketinibütürdeştirip, onu devrimci 
eylemiere kanalize edemedi. 

Unutulmamalıdır ki, faşist dikta
törlü~ün bu denli baskıcı olmasında 
Türkiye işçi sınıfının örgütsüzlüj!ü ve 
işçi sınıfı hareketinin dagınıklı~ının 
payı büyüktür. 
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Bu yıl Eylül ayında lsveç 'te seçimler yapılacak,. lsveç yasalanna göre seçimler üç ayrı kategori üzerinden yapılıyor. 

Parlemento, Belediye Meclisi ve ll Genel Meclisi seçimleri. 
lsveç 'te yaşayan yabancılar da belirli oranda bu seçimlere katılma hakkına sahiptirler.lsveç vatandaşı duruinunda 

olan yabancı uyruklular, her 18 yaşını dolduran lsveç vatandaşı gibi, yapılacak tüm seçimlere katılabiliyorlar. Henüz 

lsveç vatandaşı olmayıp ta_ üç yıldır lsveç 'te yaşayan yabancılar ise, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi seçimlerinde 
oy kullanma hakkına sahiptirler. 

Bu durum, özellikle son yıllarda ülkemiz Kürdistan üzerinde ue O 'nun halkına yönelik yoğunlaşan ağır sömürgeci, 

ırkçı ve faşist baskılardan dolayı diğer avrupa ülkelerine olduğu gibi, lsveç 'e de gelmek zorunda kalan Kürdistan'lıları 
yakından ilgilendirmektedir. Içinde yaşadığımız toplumun işleyişine siyasal açıdan etkide bulunmak 

ve katılımcı olmak için yabancı uyruklulara sunulmuş bu olanaklardan faydalanmak bizler için önemLi bir noktadır. 
Ancak gerek son yıllarda lsveç 'e gelmiş siyasi mülteciler, gerekse daha önce lsveç 'e yerleşmiş bulunan Kürtlerin, 

içinde yaşadıkları toplum hakkında te{eruatlı bilgilere sahip oldukları söylenemez. Bu açıklığı biraz da olsa kapat
mak ve yaklaşan seçimlerle ilgili olarak lsveç 'te yaşayan Kürdistan 'lı kitleye bazı temel bilgiler sunmak amacıyla 

aşağıdaki yazıyı yayınlamayı uygun gördük. Yazıyı hazırlarken İsevç Göçmenler Dairesi'nin çeşitli dillerde çıkardığı 
"lsueç, Toplum Klavuzu" adlı kitaptan yarariand ık. Bu türden lsveç hakkındaki bilgileri içeren yazılara olanakları
mız ölçütünde bundan sonra değinmeye çalışacağız. 

PARTİLER VE SEÇiM 

lsveç parlementosuncia beş tane 
siyasi parti temsil ediliyor. Başka kü
çük partiler de var. Herhangi bir par
tinin partementoda yer alabilmesi i
çin, bütün İsveç çapında ayların yüz
de dördünü alması gereklidir. Eğer bir 
parti gerekli oyları alamaz, onun yeri-

ne herhangi bir bölgede ayların yüzde 
onikisini alırsa, o parti parlemento da 
yine temsil edilme hakkına kavuş

muş olur. Küçük partiler ülkenin çe
şitli yerlerindeki belediye meclisi ve
ya il genel meclisinde temsil edilebi· 
lirler. örnek verirsek; Hristiyan De
mokrat Partisi (KDS) ve Çevre Par
tisi (MP). 
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İsveç Parlementosunda son seçim
lerden sonra temsil hakkına sahip 
partiler şunlardır: 

İsveç Parlementosundaki burjuva 
partileri: Muhafazakar Parti (m),Halk 
Partisi (FP) ve Merkez Partisi (Cj' dir. 
Sosyalist Partiler: lsveç Sosyal De
mokrat Işçi Partisi (S) ve Sol Komü
nist Partisi (V pK)' dur. 
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üç yıld•birr;ylül ayı, 1982, 1985, 

1988lsveç'te genel seçim yılıdır. üç 

ayrı seçim aynı yılda oluyor. Seç

menler parlementoyu, Belediye Mec

lisini ve İl Genel Meclisini aynı za

manda seçiyorlar. Seçimler orantılı

d ır, yani partiler aldıkları oyların 

çokluğuna göre pariementoda yer a

lırlar. Çok küçük partiler parlemen· 

toda yer alamazlar. Seçmenler bir 

partiye oy verirler ve bazan en küçük 

bir biçimde şahısları da seçerler. Her 

seçimde partiler programlarını seç
menlerine sunarlar. Her parti prog

ramında önemli gördü~ü toplumsal 
sorunlara yer verir ve bunların çözü

mü için gerekli çözümleri önerir. 
Genel oy hakkı 18 yaşını doldur

muş tüm İsveç vatandaşları için ge

çerlidir. üç yıldan beri İsveç'te otu
ran ve 18 yaşını doldurmuş olan, 
başka bir ülkenin vatandaşları Beledi

ye Meclisi ve ligenel Meclisinin se

çimlerinde oy kullanabilirler. Onlar, 

yani yabancılar Belediye Meclisine ve 

İl genel meclisine temsilci seçebilir

ler. Başka bir ülkenin vatandaşı olan 

ve belediye Meclisi ile İl Genel Mec

lisi seçimlerine katılanlar aynı zaman

da Kilise seçimlerine de katılıp ve 

Kilise Meclisine temsilci gönderebilir

ler. Bu kişilerin !sveç Kiliseler Birli

ğine üye olmaları şarttır. Seçmenler 

seçtiklerini gizli tutma hakkına sahip· 

tirler. 

PARLEMENTO VE HüKüMET 

ülke için kararların alındığı en 

yüksek organ parlemento olup,Stock

holm 'de toplanmaktadır. Milletvekil· 

ler bütün ülke çapında seçilirler ve 
en büyük politik partilerin üyeleri du

rumundadırlar. Parlemento toplantı

ları kamuoyuna açık olarak yapılır. 

Orada vergi sorunları, devletin ekono
mik yatırımları, dış politika, reform 

önerileri ve yeni kanunlar tartışılır. 

Kararlar pariementoda seçim yoluyla 

olur ve parlemento 349 Milletveki

linden oluşur. En fazla oy alan öne-

riler ele alınarak incelenir. önemli 

sorun ve önerilerde ise, oylar &ıosya

list ve Burjuva blokları arasında bölü

sülür. 
Milletvekillerinin bütün sorunlarla 

ilgilenmeleri zor olduğu için, konula

ra göre çeşitli çalışma gruplarına gö

re bir aynlma ve çalışma sözkonusu 

olur. Bunlara komite adı verilir. ör

neğin; Ekonomi Komitesi, İş piyasa

sı Komitesi vs. Komitelerde sorunlar 

incelenir, ondan sonra pariementoda 

karara bağlanır. Hükümet ülkeyi yö

neltir, dış politikayı belirler ve çe

şitli sorunlan araştırmak için gerekli 
emirleri verir. Hükümet parlemento

nun kararlarını uygular. Hükümette 

bakanlar ayrı ayrı toplumsal konular

dan sorumludurlar. Hükümette Baş

bakanın dışında Çalışma Bakanı, Dış

işleri Bakanı ve Göçmenler Bakanı vs 

yer alır. Diğer ülkelerden farklı ola

rak isveç bakanlıkları küçüktür. Bu
nun yerine 80 kadar devlet kurumla

rı ve müdürlükleri ve bunlara bağlı 

olarak memurlar tüm işleri yürütür

lPr. örneğin, Çalı!Şma Bakanltğın<ı 

ait iş piyasası müdürlüğü ve Devlet 

Göçmenler Dairesi bu türden kurum

lardır. 

BELEDIYELER 

İsveç 1982 yılına göre 279 bele

diyeye ayrılmıştır. Belediyeler kendi 

başlarına karar verme yetkisine sahip

tirler. Onlar çeşitli şekillerde örgüt· 

lenmişlerdir. Bazı görevler belediye 

tarafından yürütülür ve ozaman devlet 

parasal yardım yapar. örnek verecek 

olursak, okullar, Çocuk yuvaları, ih

tiyar ve sakatlar için evde bakımdır. 

Belediye yönetimi nde çeşitli partile

rin temsilcileri aldıkları oylara göre 

temsil edilirler. Belediye yönetimi bü

tün sorunlan kendi başına halledeme

diği için, çeşitli sorunlara bakan kü· 

çük kurullar oluşturur. Belediyelerde 

bazı kurulların oluşturulması zorun
ludur. örneğin sosyal kurulu, Okul 

kurulu vb. Diğer bazı kurullar ise is-
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teğe bağlıdır. örneğin göçmenler ku

rulu, kültür kurulu vb. Göçmen Ku

rulu onlarca belediyede vardır. Fakat 

bazı belediyelerde göçmenlerle ilgili 

sorunlara başka kurullar da bakabi
lir. Bazı belediyelerde Göçmen komi· · 

teleri vardır, onlar karar verme hak

kına sahip değiller, fakat göçmenlerle 

ilgili sorunlarda önecici olabilirler. Ay

rıca belediyelerde kurullara bağlı yö

netimler de vardır. Onlar tüm perso

nelleri ile belediye hizmetlerinde çalı

şırlar. örneğin, ev bulma kurumu, 

sosyal kurumu vb. 

IL GENEL MECLISI 

İsveç 23 İl Genel Meclisine bö

lünmüştür. İl Genel Meclisinin en ö

nemli görevi, hastalık ve bakımıdır. 

Diğer görevleri ise, halk diş bakımı, 

sakatlar için bazı özel eğitimler ve 

bazen de kollektif trafiktir. Küçük 

belediyeler bu masrafları karşılaya

madığından bir çok belediye bir ll 

Genel Meclisine bağlıdır. Bütün İl Ge

nel Meclisinde bir yürütme organı var

dır ve seçimlerle birlikte seçilir. Bele

diyelerde olduğu gibi, II Genel Mec

lislerinde de parti temsilcilerinden 

kurullar oluşmuştur. 

IL 

isveç 24 ll'e bölünmüştür. Gene· 

Ilikle İl Genel Meclisinin bölünme sı

nırlarına f;!irer. Bütün illerde il mü-

dürlüğü vardır ve İl Genel MPclisi ve 

belediyeden farklı olarak dt>vlete ait

tir. Bu müdürlük vergi sorunlarını, eh

liyet, polis, pasaport ve tabiat bak ı· 

mım ve ilin genel faaliyet planlarını 

yürütür. Yine bütün illerde vergi so

runlarına bakan, gözetime alınan ço

cuk ve gençlerle, ehliyet sorunlarına 

bakan bir mahkeme vardır. 
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ı----1~ Gm ANE---------------------~ 

Ev niv'isara jerin Li Danlmarqa ji bo radyoya Kurdi, ji hiHa hevali!n me yen li 
Danimarqa, ji bo 1 ·e Gulane, Cejna ÇinaKarkere n Di ne U roja yektti, piştgiri 
il tekoştne batibil hazir kirin. Le ji ber kimasiyen tekntkt ev nivisar di radyo 
de ne hatiye weşandin. 
Ji ber ve yeke em ve ni visare pişkeşi xwendewanen xwe di kin. 

- ı 'C GULANE 

1 Gu!an cejna karkere n dine 
ya navnetewl' ye, cejna yekM, 
piştgir~ li te koş me ye. ı Gu!an 
di te koş~na ç1na karkeran de c1-
hek1 girİiıg digre. 

Proleterya bi kap1talame ve 
derketiye meydane. Şere nav
bera burjiivaz~ u proleterya he ta 
windabuna burjuvazi' ji diroka 
dine berdewame, we berdewam 
be. Tevgera proleterya li Ewrli
pa rast~ sadsala 1 8 'an te . T _ııv ge
ra proleterya ya yekem li lng1!
tere çe bôye [i wek ' di ware 
poıtt~~ de demoıratlkbuna ma
re helbijartine " derketiye. Car 
din ew proleterya di sala 1848'
an de di Ewrupa de roleiÔ aktif 
leyist. Proleterya cara yekem li 
Fransaye di sala 1871 'an de 
dewleteke proleter li darxist. 
li ji her kembuna df"namizma 
hundiiİ u neh1lnana proleterya, 
ew bidestxistin ke m temen bU 
u kir ku car din bilrjılvazi dew
lete texe deste xwe. 

Çİna proleter ya Emerilm 
di 1 'C Golana sala 1886 'an de 
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li bajare ~go ji bo roje 8 
saet kar [i bo hin mare n demoq
ratik yen din liberxwedanek li 
darxistin. Ev liberxwedan di 
demeki kurt de belav bu u ba
jare n New York-Pbiledelphia
Loisville-Saint Lois- Milwanhe li 
Baltimore jİ xist bin bandora 
( testr) X we. Bi ve liberx wedane 
burjılvazi ji tevgera proleterya 
tirsiya u sawa (Teror) xwe ser 
wan ajot.Bilrjıiwazt gelek se
roke n liberxwedana çtna karke
ran girtin u di 1şkencexanan de 
dan ber 'işkence ô çar seroke n 
bijare ıi daleqındin. 

"Kongra Enternasyonal ya 
Karkere n Sosyalist" di yeke 
Golana sa la 1 886 'an de ev liber
xwedana çina karkeran ya ji bo 
sitandina ma re n demoıratlk. 
wek roja yekitl: piştgir1 li roja 
te koşina karkere n dine girtin 
dest u 1 'C Golane wek cejna 
karkere n dine pejirandin. 

ı 'C Gulane ji we roje [i bi 
vir de ji ali ç l'na kar kere n d ine 

u ji alı gele n bindest de bi şah1 
te prroz kirin. Tevgera çlna kar
keran li her all' d ine bi awaye n 
cGrbecur dewam kir u roj bi roj 
bi pe ş ket. Roj bi roj gave n fireh 
ave tin [i merhele n nu bi dest 
xistin. Piştl' nlve sedsala 19'an 
li Rusyaye tevgera çma karke
ran bi pe ş ket u di sala 1917 'an 
de <jr ne k nu, ı:jrna şoreşe n 
proleter vekir ô mohra xwe li 
ve şoreşe xist. Şoreşa 1917'an 
ya ku li Sowyete hat li darxis
tin, di ı:jrna emperyalızme de 
bu merhela çma karkeran ya he
r? bilind. ve şoreşe li hemher 
1' JA - "-SJSİema emperya ızme, sıstem ek 

nu, sistema sosyaı1'zme avakir. 
ve şoreşe aıtkl' prat~ek berbi
çav pe şkeş~ çma karkeran kir u 
ji a11k; jı bu heviya rizgariya Ne
teweyen bindest. ve şoreşe te
kiliye n navbera çma karkere n 
d ine u tevgera rizgariya gele n 
bindes t he x urtir kir. 

Şoreşa 1 9 1 7 'an, dÜrişma 
"Karkeren Hemô Welatan Yek
bin " fire h tir kir u kir "Karkere n 
dine li Gelen Bindest Yekbin". 
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J i ve yeke, 1 'e Gulane di roja
m e de bi tene ne roja karkeran 
e, herweha roja gel ii neteweye n 
bindest e j~. Bi ve neve 1 'e Gu
lane wek roja yek'lt~ piştgir1 ii 
te koşine ji ali hemô kes ii gele n 
bindes ı ve te prrozkirin. 

Çma karkere n Kurdistane ji 
te ko şma karkere n di ne perçekt 

ji te koşina xwe ditiye ii 1 e Gu
lane bi her awayi prroz kiriye ii 
di v~ riye de bi dehan gori da
ye. Karkere n Kurdistane ev kar 
ji x we re erkek bingeh1n pejiran
diye. Karkere n Bakiire Kurdis
tane di gelek cihan de li ber 
x we dane ii 1 'e Gulane li gelek 
cihan plroz kirine. li bi\rjÜvazl 
ii serkare n dewleta Tirk bi her 
awayi eriş birine li ser tevgera 
çlna karkere n Kurd u x westine 
ku, ve tevgera han bişk'inin ii ji 
arınance n we bi dur bixin. Li 
Kurdistane li hemher her zor ii 
astenge n b~rjuvaz1, tevgera ç1na 
karkeran ranewestiy ay e. Di sala 
1926 'an de tevgera karkeran c ar 
din destpe kir ii devjikarberdan 
pe şdetir çiin. Karkere n Kurdis
tane jı tevi van devjikarberda
nan bii n. Karkere n ku. di ri ya 
tre ne ya di nav be ra Ed e nt ii 
N ise bine de dixebitın. devjikar 
berdan ii redetir kirina rojmiza 
(yewmiye) ii kemkirina rojen 
kar xwestin.Di sala 1925'an de 
li Kurdistane liberxwedana Şex 
Seid destpekir. Burjilwazl yen 
koledar pişfl şikandina ve !ev
gere' tevgera çina karkeran re
tir pelixand ii giraniya zilm ii zo
ra xwe retir da ser tevgera wan. 

Di sala 1 930'i de li Kurdista
ne liberxwedanek din destpe-

kir. Ev tevger di demek!' kurt de 
belav bu ii fireh bii. ı...e burjı)
waziye n kol ed ar hem li hemher 
tevgera çlna karkeran ii hem j11i 
hemher tevgera rizgar1xwaziya 
Netewa Kurd tada ii ledanen 
kesnedi bi kar anin. Ji bo peli
xandina tevgera rizgariya nete
wa Kurd, 45 hezar hezen nii 
şandin Kurdistane ii ji aliye din 
li hemher ç'lna karkera ji rawes
tl ii bi hişkl çii ser doza wan. Le 
li hemher van tada ii ledanen 
koledaran tevgera çina karkeran 
ji hole ranebu ii burjuvaziyen 
koledar nikaribiin pe şi ya xebata 
wan bigre. Di sala 1937'an de li 
N ise bine, ku bajarek~ Kurdista
ne ye, karkere n riya hasin c ar 
din dev ji kar berdan ii mare n 
xwe ye n demoo:ratık xwestin. 

Li Kurdistane peydahiina çı
na karkeran rasd sedsala 1 9 'an 
te . ı...e hebiina koledariye li 
Kurdistane mecala peşketina 
çlna karkeran neda, koledari' 
tim bii astenga pe şdeçiina hace
te n afirln e . 

Di şere clhane ye yekem de 
piraniya xebatkare n Kurd di 
m ey dane n şer de telef biin.Kur
distan ji alikl heta bi aliye 
din w e ran bii. Di sa le n şer de ii 
piştl" şer koledaran bi standi
na bare ( Kamçlir- Vergi) girsa 
gel xistibiin haleki nexweş. Ji ve 
yeke di sala 1920-21 'an de hem 
li hemher sitandina bace ii hem 
Ji ta da li zordariye n koledaran 
ji bo jiyanek mirovat~ li Koçgi
riye liberxwedanek li dijl kole
dariye li dar ket. ı...e mixabin 
koledaran bi fen ii filte n c1lrbe
cur ev tevger jt bi xwthe perçi
qındin. Pişte parvekirina Loza-
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ne (ı 923) diktatoriya bilrjuvazl 
ya koledar ya Kemalist, bi xwl
ne kete Kurdistane. Li hemher 
X westina ma te n demoıratik zor 
ii ledan bi kar aı:iın. Zagonen 
(kanun) koçbariye li dar xis
tin ii windakirina netewa Kurd 
ji xwe re arınanca yekem1n pe
jirandin. Gelen Kurdistane li 
hemder van nemirovtiye n bar
bariye n Tirkan di sale n ı 920-
2 ı' ı 925, 1'930-33, ı 936-38 ·
an de liberxwe dan ii erka xwe 
ya Kurditiye bi dh anİn. 

Çina karkere n Kurdistane bi 
pirani piştl şere dhane ye du
emın bi pe ş ket. ı...e te koştha 
çma karkeran di navbera sare n 
1950 ii 1960'ı de fireh bii. Di 
van dernan de karkeren Kur
distane di xebate n xwe de bi 
aktifi cih girtin. Di sala 1964 '
an de li Kurdistane bajare Bat
ınane. 1 200 karkere n nefte 
(petrol) dev ji kar berdan. Dev
jikar herdana wan bi sertirazi 
bi ser ket. Pişti ve serketina 
li Batmane . li Melete ii Enta
be ji karker bi ser ketin. 

Li Kurdistane merre n ji
yana karkeran pir zor ii dij
war e. Iro bi hezaran karker 
ji neçari rojmizeke kem di 
navbera 12 ii 16 saetan dixe
bitin. Tii male n wan ye n fer
ma (resmi) nlne. Be sendi'(J! 
li re sıxorte ne, keda xwe di
xin xefka hin taciran, ji ve pe 
ve tU çara wan tline. Bi kurtİ; 
Çına karkere n Kurdistane hem 
ji ari abori (ekonomik), ii hem 
jl ji ali civakl (toplumsal) ge
leki li paşmayl ne. Ji karkere n 
wela ıe n serdest re tir te n per-
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çiqındin ji keda wan oo tir te n 
xwarin. Iro li bajare n Tirkan 
ye n mezin piraniya karkere n ku 
di kare n giran, <jre t, gernar o 
zor de bi rojmizeke erzan dixe
bitin, karkere n Kurd in, ji Kur
distane ne. Ji aliye n din bi 
bezaran karker o kedkare n 
Kurd ji neçari welate xwe, 
xwedi o xwedane xwe terk ki
rine o koçi welate n Ewı11pa 
bone. J i bo ku li w e Iate x w e bir
çi nemmin o debara xwe bi
kin, li Ewrupa keda xwe bi er
zani difroşin o enerjiya xwe 
di!J!dinin. E w oo gavi vi kart 
bone, oo gav hatine hiştin. 

Iro bi bezaran karker u kedka
re n Kurd ji neçan hatine we
late n Ewrilpl ye n weke EI
manya, Fransa, Hollanda, A
vôstiirya, Swtsre, Swe d Ôhwd. 

Pişti ku sermayedarİ (kapi
talizm) kete Kurdistane, li beji
ye di nava gundiyan de cudati 
çe bU. Di dongiya we de ji aı'ıki 
be kar pir oon u ji aliye din ji 
proleterya befo pe k hat. Pirani
ya tada u le danan li ser kar
ker u kedkaran e. Le li Kordis
tane ev tada ii te dan bi gelem-

• A 
pen li ser netewa Kurd e. Iro 
ku dlk:tatoriya faşiSt li ser mi
ritiye ye, karkere n Kurd weke 
her car ii ji beri xerabtir jl 

hem u mate n xwe oo par in. 
Karkere n Kurd ji du ali te n 
perçiqındin. Ji aiiki ji ware 
çtnayetl u ji aliye din ji ware 
netewi de. Ji alikt ji ber ku, 
karker e ii berjewenda wi ii 
ya bilıjiiwazi' li diji hev e u ji 
aliye din jl, ji ber ku ew Kurd 
in ii girii dayl neteweki bindest 

'in. Ji ve yeke perçiqındina çi
na karkere n Kurd bi ya çlna 

karkere n welate n serdest ve na
be yek. Karkere n welate n ser
dest ji aliye çinayetiye de te n 

perçiqındin u ji mate n demoq
ratİk oo parin. Le karkere n 
Kurd, hem ji mate n demoıra-
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tik u hem ji: ji mate n mirova
t1 oo par in. 

Ji ve yeke karkere n Kurd 
jı oo gav in ku, xwe biliiinin ii 
pe şengiya şoreşa Kurdistane bi
kin. Dive di doza xwe de bigi
hin u bi zanistiya ramana çİna 
xwe bipijin. Re beri u pe şengl 
ya wan ya ji bo şoreşa Kordis
tane bl wext ve giriidayiye u bi 
teko{ıne mimkin e. 

• 
BIJI 1 GULAN, CEJNA KAR-• . 
KER ii GELEN BINDEST YEN 
DINE! 

QONGRA FEDERASYON~ YA 

AWARTE P~KHAT 

(Destp~k. di Rap.JO'an de) 

me hat me kir. Ji iro pe de jı 
em de bikin. 

Ji aliye din, em de tim li 
diji diline n ku, di pe şiya xeba
ta peşdeçuna federasyone de 
dibin asteng, li dijtrne jiye ber
jewenda re xistini ii li diji as
tengen çepelkari te bikoşin.Em 
bawer dikin ku, ev kar il erk ya 
her kese demoiJ'at ii her korne
le an jt saziya pe şketiye ye. 

Ji bo federasyonek hin xurt 
.d ik - ı u emoıratı pe ş de .... 
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