
Ben ki Promete'den alýp ateþi
Ninova'nýn zulüm saraylarýna çalmýþým
Ve Olimpos kartallarýnýn, kanlý pençesinde
Parçalanan yüreðimi
Bir Newroz sabahý sevdalara salmýþým

Binlerce yýldýr zulüm saraylarýný tutuþturan
Newroz ateþinin kývýlcýmlarýndan yükselen

özgürlük tutkusu, bu gün de halkýmýzýn yolunu aydýnlatýyor. Newroz'la
özdeþleþen özgürlük halkýmýzýn temel talebi olmaya devam ediyor.

Kürdistan ve tüm Ortadoðu halklarýnýn içinde bulunduðu durum, bu
talebin ne kadar haklý ve ne kadar yakýcý olduðunu göstermektedir. Baþta
Kuzey olmak üzere, Kürdistan'ýn tüm parçalarýnda inkar ve imhaya
dayalý faþist politikalar ABD emperyalizminin Irak'ta devam eden iþgali,
Filistin'de emperyalizm destekli siyonist soykýrým halklarýn ortak
mücadelesine iþaret ediyor. Ortadoðu'da ateþler yanýyor. Küllerinden
yeni özgürlük kývýlcýmlarý yükseliyor. Phoneix'in gölgesi Ortadoðu'nun,
Kürdistan'ýn daðlarýnýn, kentlerinin üzerinde geziyor.

Newroz ateþi þimdiden yüreklerimizi bilinçlerimizi ýsýtýyor. Newroz
özgürlükle özdeþ bayramýmýz. Newroz isyanla özdeþ eylemimiz.
Newroz umudumuz ve düþümüz. Tam da bu nedenle Kuzey Kürdistan'ýn
sosyalist yurtseverleri olarak Newroz'u bu anlamýna uygun bir biçimde
kutlamak bu anlamda özgürlük mücadelesini büyütmek öncelikli
görevlerimizdendir. 

Kuþkusuz bir görevi kavramak onu baþarmanýn ön koþuludur. Bu
nedenle öncelikle geçen dönemdeki Newroz kutlamalarýyla iliþkilenme
sorunumuza eleþtirel bir gözle bakmakta yarar var.

Hatýrlanacaðý gibi geçtiðimiz yýlýn Newroz'unda yapýlan kutlamalara
çok sýnýrlý katýlmanýn dýþýnda kayda deðer bir hazýrlýðýmýz olmamýþ,
bayramýmýz, isyanýmýz, düþümüz ya da umudumuz olarak gördüðümüz
Newroz çalýþmalarýmýzda adeta geçiþtirilmiþti. Bunun teknik bir konu ya
da basit bir ihmal olmadýðý çok açýk. Kürdistan'da ulusal özgürlük,
devrim ve sosyalizm mücadelesi yürüten sosyalist yurtseverler olarak bu
duruþumuzun sorgulanmasý, çözümlenmesi

Emperyalistlerin Irak iþgali
sürüyor. Irak halkýnýn direniþi de. Zora
düþen emperyalistler yeni planlarý için
yine Kürtleri koz olarak kullanmaya
çalýþýyorlar. Sömürgeci Türk burjuva
devletine KONGRA GEL’i terörist
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verilirken, Güneyliler mevcut
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edilmek isteniyor. Baharda yeni Kürt
katliamlarý için tehditler savuruluyor.

Kürtler, bölgenin þamaroðlaný
olmadýklarýný emperyalizme,

sömürgeciliðe ve gericiliðe karþý
birleþik mücadelelerini yükselterek
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yapmaya çalýþtýðýmýz budur.
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Yerel seçimlere kilitlenmiþ bir siyasal gündemin önde olduðu bir
süreçteyiz. Baþta AKP hükümeti olmak üzere, CHP ve diðer düzen partileri
halkýmýzýn karþýsýna türlü vaat ve yalanlarla oy istemek için çýkacaklar. Yine
geride kalan 5 yýllýk süreç zarfýnda ülkemizdeki yerel yönetimlerin çoðunun
baþýnda  olan DEHAP ve iþbirliði yaptýðý Karayalçýn'ýn baþýnda olduðu
SHP'liler de oy için kapýlarý çalacaklar.

(Yazýnýn yazýldýðý günlerde "çatý"nýn hangi parti olacaðý tam olarak belli
olmasa da, þimdiye kadar DEHAP adaylarý olarak öngörülen kiþiler büyük
olasýlýkla SHP'liler olarak halkýmýzdan oy isteyecekler. Zaten  DEHAP'lýlar
fýrsat bulduklarý her platformda çatýnýn önemli olmadýðýný, önemli olanýn
program olduðunu söyleyip duruyorlar. Geride kalan 5 yýllýk pratiðe
bakýldýðýnda Kürdistan'da  36 belediye yönetimini elinde bulundurma
ayrýcalýðýnýn hangi biçimde ve ne amaçla kullanýldýðý, halkýn belediyelerle
ilgili beklentileri ve yaþananlar kuþkusuz ki hem baþka bir yazýnýn konusudur
hem de bu yazýnýn hacmini geniþletecek unsurlardýr. Bu nedenle yeri geldikçe
yapýlacak kýsa deðinilerin dýþýnda özel olarak bu konuyu tartýþmayacaðýz. Bu
konuyu ayrýca inceleyeceðiz.)

AKP hükümeti 3 kasým seçimlerinde elde ettiði kýsmi baþarýyý, hükümet
imkanlarýný da kullanarak bu seçimlerde artýrmaya, daha ileri mevziler elde
etmeye çalýþacaðýný her fýrsatta ortaya koyuyor. AKP'nin alternatifi olarak
pazarlanmak istenen niteliksiz muhalefet CHP ise rantý yüksek il belediyelerini
nasýl ele geçireceðini düþünüyor, daha düne kadar Saadet Partili olan Ýstanbul
Büyükþehir Belediye baþkaný A. Müfit Gürtuna gibilerle dirsek temasýný
sürdürüyor. Kürdistan kentlerinde ise aþiret aðalarýyla, bir takým kara para
babalarýyla belediye yönetimlerine talip olduklarýný ilan ediyor.

"Gericiliðe karþýdýr", "oyumuz boþa gitmesin" diyerek Genel Seçimlerde
CHP'ye oy verenler, bunun ne kadar boþ bir anlayýþ olduðunu yaþayarak
görüyor, öðreniyorlar. Düzenin emniyet sübaplarýndan olan CHP gibi partiler
ya da onlarda ittifaký ön gören anlayýþlarýn halka alternatif olamayacaðý
deneylerle apaçýk görülüyor.

Seçim Çalýþmamýzýn Yönü
Seçim çalýþmalarý, gerçekleri ezilen, yok sayýlan halkýmýza götürmenin bu

dönemdeki en önemli imkanlarýndan biridir. Bu imkanlarý sonuna kadar
kullanmak ve her fýrsatý sömürgeci boyunduruða karþý mücadeleyi öne çýkaran

önceden tespit edilip tüm kitlemize bildirilmeli, gerekli araçlar önceden
hazýr tutulmalýdýr.Taþýnacak pankart döviz bayrak, flama gibi araçlarýn
hazýrlanmasý görevi bir hafta öncesinden sonuçlandýrýlmalý, bu görevler
en fazla sayýda insana iþ verilerek paylaþtýrýlmalýdýr.

Bilindiði gibi Newroz seçimlerden tam bir hafta öncesine denk
geldiði ve Pazar gününe rastladýðý için daha bir önemsenecektir.
Geçmiþteki gibi yasaklama saldýrýlarý gündeme gelebilir. Ufku seçim
çalýþmalarýyla sýnýrlý güçlerin kutlamalara karþý duyarsýz tutumlarý
olabileceðini hesap ederek bunlarý harekete geçirici giriþimler yapmak
gerekecektir. Her durumda Newroz kutlamalarý yapabilecek tarzda
hazýrlýk yapmak, özgür Newroz eylemleri için B planlarýna sahip olmak
gerekmektedir.

Devrimci savaþýma hizmet edecek onu güçlendirecek her türlü
olanak ve takvimsel eylemlilikler bizim için son derece önemlidir.
Belirtmeliyiz ki Newroz bunlar arasýnda özel bir yere oturtulmak
zorundadýr, zira tarihsel anlamý yanýnda ulusal mücadelenin
geliþmesinde, halkýmýz tarafýndan serhildanlara dönüþtürülen
kutlamalarýn özel yeri bulunmaktadýr. Halkýmýz, devlet tarafýndan içinin
boþaltýlarak Türklük bayramý haline getirilmesine karþý, Newroz'unu
kararlýlýkla sahiplenme ve özüne uygun kutlanmasýna daima öncülük
etmiþtir.

Bu gün KONGRA-GEL çizgisinde somutlaþan reformcu politik
duruþ halkýmýzýn özgürlük talebinin yerine kýsmi demokratik haklar
eksenli çizgiyi yeterli görüyor. Bu bilinç onlarýn eylemlerine de yön
veriyor. Tam da bu nedenle Kürdistan'da,  halkýmýzýn politik önderi olma
iddiasý ve misyonuna uygun siyasal kararlýlýk ve özgürlük savunucularý
olarak  marksist leninist komünistler Newroz'un sahiplenilmesinde en
önde olmak zorundadýr. Bu sosyalist yurtseverliðin gereðidir. Newroz
öncesi yapýlacak çalýþmalarýn çapý ve içeriði bu anlayýþa uygun biçimde
düzenlenecektir. 

Demirci Kawa'nýn tutuþturduðu Newroz ateþinin verdiði sýcaklýðýn
enerjisiyle halkýmýzla kucaklaþýyor,  gerçek özgürlüðü kazanana kadar
inanç, kararlýlýk ve mücadele coþkusuyla yangýný büyütmeye
çalýþýyoruz. Bu bilinç ve inançla halkýmýzýn ve yoldaþlarýmýzýn
Newroz'unu þimdiden kutluyoruz.

"CEJNA NEWROZ PÎROZ BE!
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bir tarzda ele almak önceliðimiz olacaktýr. 
Sosyalist yurtseverliðin gereði olarak  halkýmýzý sýnýf iþbirliði ve uzlaþma

çizgisinden uzaklaþtýran, sömürgeciliðe karþý mücadeleyi esas alan bir çizgi bu
seçim çalýþmamýza da yön verecektir. 

Özgürlük isteði halkýmýzýn barýþ özlemi ve kurtuluþun yolu olan
sosyalizmle birlikte bütün seçim çalýþmalarýmýzda en fazla öne çýkartýlacak
konu olacak. Bunun için, seçimler sürecinde ortaya çýkan baðýmsýz sosyalist
yurtsever adaylarý "Barýþ, Özgürlük, Sosyalizm!" þiarýyla destekleyeceðiz.
Aþiti, Azadi, Sosyalizm! þiarý bu seçim sürecindeki çalýþmalarla yüzbinlere
mal edilecek, kapýsýný çalmadýðýmýz, sokaðýna girmediðimiz, kahvesinde
konuþmadýðýmýz faaliyet alaný kalmamacasýna kendimizi ortaya koyacaðýz.

Sömürgeci ve inkarcý partileri hedef tahtasýna oturtarak, onlarla halkýmýz
arasýndaki baðlarýn kopartýlmasýna dönük ajitasyonun yön verdiði
çalýþmamýzda sosyalist yurtseverliðin güncel politikalarda nasýl anlam
bulduðu, halk kitlelerine anlatýlacak, gerçekler ve geliþmeler bir de sosyalist
yurtseverlerin gözüyle gösterilecek. Çalýþma ve iliþkilerin buna göre
örgütlendiði, olanaklarýn düzenlendiði, planlarýn yapýldýðý böylesi bir dönem
partimizin kitle çalýþmasý ve politik yöneliminde ortaya koyduðu sýçrayýþ
halinin alanýmýzda da somutlaþmasýna olanak saðlayacaktýr.

Sosyalist yurtsever mücadele ve örgütlenmeye alan açmak hedefiyle
yürütelecek seçim çalýþmalarý her aþamasý planlý ve örgütlü yürütülebildiði
ölçüde baþarýlý olacaktýr.

Bu amaçla döneme özgü örgütlülükler yaratmak, çalýþmayý kurumlaþma ve
kalýcýlaþma hedefiyle yürütmek önceliklerimiz arasýnda olacak. Çalýþmaya
destek verebilecek herkesin bir biçimde iliþkilenebileceði kapsayýcý bir tarz ve
somut iþ yaratabilme ise diðer önceliðimiz olmalýdýr. 

Bunun için öncelikle politikanýn en baþta uygulayýcýlara kavratýlmasý
gerekiyor. Alternatif bir politik kuvvet olarak ortaya çýkmanýn ötesinde anlamý
olan bir çalýþma bizimkisi. Düzenin, mevcut iliþkilerin reddine dayanýyor.
Antitez olarak, yadsýyarak çýkýyoruz ortaya. Hayata, geliþmelere, olaylara ve
özellikle de geleceðe farklý bakýyor, baþka bir yol öneriyoruz. Belediye
seçimleri, yerel yönetimler, halkýn katýlýmý gibi konularda özgün fikirlerimizi
ortaya koyuyor, düzeniçileþmeyi reddediyor ve devrime yürüyüþ gibi
ayrýmlarýmýzý tarif ediyoruz. 

Neden ayrý olduðumuzu, düzenin düzeltilerek deðil, yýkýlarak
deðiþebileceðini, elbette yerel yönetimlerin bu kapsamdaki dolaylý katkýlarýný
doðru bir þekilde halkýmýza ve kitlemize anlatmak görevimiz olacaktýr.
Uzlaþma siyasetine, düzeniçileþmeye, yerel yönetimlerde doðru
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imkanlar taþýmaktadýr. Takvimsel etkinlikler seçim yoðunluðunu daha
bir anlamlý kýlacaktýr. Ayný anda bir çok çalýþmayý birlikte yürütmek
anlayýþý dönemin düsturu olmak zorundadýr. 

Amed'te, Dersim'de, Delûk'te (Antep), Melid'de (Malatya) Sewas'ta
özcesi Kürdistan'da partimizin bulunduðu her alanda Newroz'a yönelik
çalýþmalarýmýzýn, yerel seçim çalýþmasý ve Em Azadî Dixwazin
kampanyasýyla el ele yürüyeceði açýktýr. Seçimlere yönelik çalýþmalarýn
þubatta baþlayýp, mart boyunca yoðun biçimde devam edeceði göz önüne
alýnýrsa, bu çalýþmalarý 8 Mart ve Newroz'la birleþtirme gerekliliði ortaya
çýkmaktadýr.

Bu günden baþlayýp Mart süresince örgütlenecek tüm
etkinliklerimizde özgürlük kavramýnýn merkeze oturtulduðu aydýnlatma
faaliyetinin somut olgulara dayandýrýlmasý gerekmektedir. Örneðin
dilimize yönelik saldýrýlar ve Kürtçe yayýn için yapýlacak her türlü basýn
açýklamasý, panel, söyleþi vb. çalýþmalar Newroz'u bugünden planlayan
tarzda deðerlendirilmek zorundadýr.

Nasýl Bir Newroz?
Baþta belirttik Newroz özgürlük talebinin en güçlü haykýrýldýðý gün

olacaktýr. Bunun için Newroz kutlamalarýný 21 Marttan ibaret gören her
türlü anlayýþla aramýza kalýn bir set çekmeliyiz.Günler öncesinden
baþlayan propaganda çalýþmalarýnýn yanýnda emekçi semtlerde
sokaklarda Newroz ateþleri yakma, ev toplantýlarý yapma, kahvelerde
Newroz'a katýlma çaðrýlarýyla kutlamalara fiili olarak baþlanmalýdýr.
Newroz'a dönük yazýlar duvarlarý süslemeli, davullu zurnalý çaðrý
etkinlikleri düzenlenmelidir. Bir hafta öncesinden baþlayarak kent
merkezlerinde, yüksek tepelerde Newroz ateþleri yanmaya baþlamalýdýr.
Üzerinde yasak harflerimizin yer aldýðý döviz ve tiþörtlerle yapýlacak
basýn açýklamalarý ve özgür sokak gösterileri ile halkýmýzýn etkinliklere
katýlmasýna dönük çaðrýlar yapýlmalýdýr. Kürt emekçi ve ezilenlerinin
seçim çalýþmalarý için kapýsýný çaldýðýmýzda, seçim politikalarýmýzý
anlatmanýn yanýnda mutlaka Newroz'un propagandasý da yapýlmalý, bu
vesileyle halkýmýzýn tek tek Newroz'u kutlanmalýdýr.

Ortak kutlamalar için tertip komitelerine katýlmak, inisiyatif almak
geçen yýldan çýkartacaðýmýz derslerden biridir. Kutlamalarýn merkezine
kendimizi koyduðumuz Newroz günü ise en kitlesel katýlýmýn
saðlanmasý için herkes seferber edilmeli, görev verilmeyen tek aktivist
kalmamalýdýr. Kutlama alanýna toplu giriþ yapmak için buluþma yerleriwww.a
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iliþkilenmediði taktirde yaþanan dejenerasyonlara karþý da sözümüzü
esirgemeyeceðiz. 

Sömürgecilik ve reformcu ulusalcýlar arasýndaki güç dengeleri nedeniyle
baþka kimsenin söz söyleyemediði bir alanda, tereddütsüzce üçüncü bir taraf
olarak ortaya çýkmak, düþmana düþman, diðerlerine dost olarak yaklaþmak
ama ayrý bir çizgiyi temsil etmek seçim çalýþmalarýmýzýn yürütüldüðü her
alanda görevimiz olacak. Kendimize ve politikalarýmýza güveneceðiz.
Uzlaþma siyasetine  tepki duyan, reformcu politikalarý benimsemeyen,
düzeniçileþmeye raðmen hala özgürlük ve devrim isteyen gençlerimiz,
kadýnlarýmýz ve yoksullarýmýza bir birleþme mevzisi yaratma hedefiyle
yürütülen çalýþmalarýmýz, karþýlýðýný elbette alacaktýr. Geride kalan dönemde
ulaþamadýðýmýz, sesimizi duyuramadýðýmýz, dokunamadýðýmýz ezilen halk
kitleleri bu vesileyle bizi de tanýyacak, görüþlerimizi öðrenecekler. Çalýþmanýn
yaygýnlýðý bu politikanýn baþarýsý için zorunludur. Tam da bu nedenle nerede,
kaç kiþi olursak olalým bir þekilde ajitasyon materyallerimizi, politikalarýmýzý
kitlelere götürmek bu dönemde en temel görevimiz olmalýdýr. Yayýnlarýmýz,
bildirilerimiz, afiþ ve broþürlerimiz sosyalist yurtseverlerin ve Kürdistan'da
yaþayan ilericilerin desteðiyle en geniþ kesimlere ulaþtýrýlmalýdýr.

Bir seçim broþürünü ya da bildirisini bile daðýtamamak ya da "buranýn
koþullarý aðýr" gibi eylemsizlik vaazeden gerekçeler asla kabul edilemez.
Kendimizi ortaya koymak için her fýrsatý deðerlendirmek, sosyalist
yurtseverliðimizin gereðidir. 

Gençliðin dinamizmi, kadýnlarýn tutkulu eylemi bu çalýþmalarýmýza rengini
vermeli, cývýl cývýl ve enerjik bir çalýþma yürütüldüðü her alanda dikkat
çekmeli, odak olmalýdýr. Seçim çalýþma alanlarý yaydýðý enerjiyle sosyalist
yurtsever ajitasyonun kapsama alanýný büyütmeli, onurlu özgürlük yürüyüþü
bu vesileyle adýmlarýný hýzlandýrmalýdýr.

Dönem politikamýz olan "em azadî dixwazin!" çalýþmasý seçim faaliyetinin
her aþamasýna yedirilmelidir. Gündemin diðer temel konularý olan, tecrit,
kimliðimizin ve dilimizin inkarý, antidemokratik uygulamalar, yoksulluk ve
sömürgeciliðin diðer çarpýcý uyglamalarý bu dönemdeki ajitasyonumuzun
gündemi olacaktýr. Güncel geliþmelere göre hangi konunun öne çýkacaðý
alanlarda belirlenecektir. 

Yayýnlarýn en geniþ kitleye ulaþmasý, seminer, panel ve toplantýlar özel
olarak örgütlenecektir. Her hangi bir düzen partisinden farklý bir çizgi ve
çalýþma yürütüldüðü dikkat çekici bir þekilde ortaya konulurken, bu faaliyetin
28 mart sonrasýna da taþýnmasý için yerelleþmeye özen gösterilmelidir. 

gerekiyor. Öncelikli soru Newroz'u ne kadar
kendi bayramýmýz ya da özel günümüz olarak

görüp görmediðimizde somutlaþýyor. Ýkinci soru da buna baðlý olarak
kendimizi ne kadar iþin sahibi gibi gördüðümüzde somutlaþýyor. Bütün
bunlar, Newroz kutlamalarýný ulusalcý güçlerin iþi olarak görme ve kendi
pozisyonumuzu adeta katýlýmcý olarak belirleme gibi bir yaklaþýmýn
sonuçlarý deðil de nedir? Peki bunlar kendimizi tarif ettiðimiz sosyalist
yurtseverlikle ne kadar örtüþüyor? 

Hatalarýndan öðrenmek bir birey için olduðu kadar bir parti için de
erdemdir. Kendi deneylerimizden öðreniyor, iddialarýmýzla eylemimiz
arasýndaki iliþkiyi doðru bir þekilde düzenliyoruz. Bu yýlki Newroz'a bu
bilinç ve kararlýlýkla hazýrlanýyoruz. Bütün alanlardaki yoldaþlarýmýz da
bu bilinci kuþanmak, baðýmsýz pozisyonumuzu ortaya koymak
zorundadýr. Ýster Wan'da ister Amed'de isterse Mûþ'ta olsun, fark etmez
her yerde kendimizi ifade eden semboller ve halkla buluþmaya dönük
eylemlerle Newroz'a hazýrlanmak bu özeleþtirimizin somut karþýlýðý
olacaktýr.

Newroz'a giderken!
2004 Newroz'una giderken içinde bulunduðumuz koþullar özgürlük

mücadelesinin Kürt emekçi ve ezilenlerinin saflarýnda güçlendirilmesine
hizmet edebilecek imkanlar taþýmaktadýr.

Öncelikle belirtmeliyiz ki devam etmekte olan Em Azadi Dixwazin
kampanyasýnýn þiar ve talepleri Newroz'a dönük çalýþmalarýmýzýn da
içeriðini oluþturmaktadýr. Bu kapsamda yürütülecek propaganda ve
ajitasyon çalýþmasýnda "Newroz'e Serhildan'e Azadî'ya Kurdîstan'e",
"Newroz Azadî Cîhaneki Wekhevî", "Newroz Azadîye",  "Newroz Ýsyan
Serhildan Berxwedan Li Her Deran" sloganlarý, yazýlý ve sözlü
propagandamýzda yaygýn biçimde kullanýlmalýdýr.

Geride býraktýðýmýz yýllarda serhildanlara dönüþen Newroz
kutlamalarý, halkýmýzýn özgürlük talebini kararlýca sahiplenmesinin
sonucunda ortaya çýkmýþtýr. Bu gün bu talebin en kararlý savunucularý
olan Marksist-Leninist komünistler Newroz'un anlamýna uygun
kutlanmasýna öncülük etme görevi ile hareket etmek zorundadýr. Hiç
kuþkusuz bu görevin yerine getirilebilmesi öncesinden yürütülecek
çalýþmalarla mümkündür.

Genel olarak Mart sürecine dönük çalýþmalardan farklý olarak,
dönemin yerel seçimlerle iç içe geçecek olmasý kitle çalýþmasý lehinde
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Bir sorunla ilgili meramýný anlatamadýðýnda yarinin "muhtar muhtar sende
reformizm geliþmiþ" içtenliði, kurduðunuz iliþkilenme biçiminin düzeyi ve
derinliði bakýmýndan öðreticiydi.

Yýlgýnlýðýn ve bozulmanýn emekçileri kuþattýðý uzun yýllar boyunca sen
duruþun, yaþamýn ve kendini sürekli yenileyen yöneliminle genç
aktivistlere, arayýþ içindeki kýr yoksullarýna devrimci olmanýn erdemini
gösterdin öðrettin. Senin bulunduðun ortamda karamsarlýðýn yerini
iyimserliðe býrakýlýrdý.Yüreðindeki coþku bir elektrik akýmý misali genç
kuþaklara moral olarak yansýrdý. Bireyciliðin revaçta olduðu, olanaklarý
partiye sunmada tutukluluðun yaþandýðý konjonktürel durumda imkanlarýný
sunma bir yana her þeyini öncünün büyütülmesi devrimci kavganýn
yükseltilmesine adadýn. Saðlýk sorunlarýn olduðu halde yoldaþlarýný önde
tuttun. Kendine solcu diyen bir çok ailenin çocuðunu "korumak" adýna
devrimcilerden kaçýrdýðý koþullarda sen, evlatlarýnýn sosyalizmin
deðerleriyle yetiþmesini, sosyalizmi bir yaþam tarzý olarak benimsemeleri
için çalýþtýn.

Bir dönemin emek ürünü olan yayýnlarý bilgi hazinesi olarak koruman,
umudun sosyalizmde olduðu gerçeðini sohbetlerine yedirmen ideolojik
saðlamlýðýnýn somut göstergesiydi.    Hiç bir etkinliði, mitingi kaçýrmazdýn.
Gazetenin yeni sayýsýný sabýrsýzlýkla beklerdin. Kolektif yaþamda uyumlu
paylaþýmda sýnýrsýzdýn. Bir araya geldiðimizde gece yarýlarýna kadar sohbet
eder, deneylerini aktararak geliþmenin yönünü partinin geliþim pratiðini
büyük bir açlýkla öðrenmek isterdin.

Parti üyeliði konusunda yaptýðýmýz tartýþmada "Yoldaþ hiç
düþünmedim. Ben bir sýra neferiyim. Bir partili olarak verilen her görevi
dün olduðu üzere bugün de yaparým. Devrimci görev ve sorumluluðumu
yerine getirmek için üye olmam gerektiðini hiç düþünmedim" diyen
sözlerin belleðime kazýnmýþ durumda.

Sen rahat uyu can yoldaþým. Iþýk  olduðun her devrimci, demokrat,
sosyalist yurtsever seni  anlatýyor geride kalanlara. Seni erken uðurlamanýn
hüznü çökse de yüreðimize, þimdi daha sýký sarýlýyoruz görevlerimize.
Senin içselleþtirdiðin yaþam felsefen eðitimin konusu olup bilinç taþýyor
genç yüreklere.

Hep söylediðin gibi parti görkemli bir tören hazýrladý sana. Yoldaþlarýn,
ailen, dostlarýn tek yürek oldu naaþýn baþýnda. Kýzýl parti  bayraðýna sarýlý
bedenin verilirken topraða ideallerin slogan oldu dillerde. Sekizyüz yürek
hep  birlikte haykýrdý: Kalenderler ölmez bu kavga bitmez diye.
Gözlerimizdeki yaþ çaresizlikten deðil, öfkemizin göz pýnarlarýmýza
sýðmayan selinden.

Güney Kürdistan'daki  federasyon  tartýþmalarý baþta sömürgeciler olmak üzere pek
çok devlet tarafýndan kaygýyla izleniyor. Güney Kürtleri yýllardýr sürdüregeldikleri
mücadelenin bir sonucu olarak zaten gündemde olan federasyona Amerikan
emperyalistlerine yaslanarak do olsa yakýnlaþmýþ olmaktan memnun, bölge
gericileri ise endiþeli. 
Özellikle sömürgeci Türk burjuva devleti, diðer bölge gericilerini de yanýna
çekerek bu durumu engellemeye, hiç deðilse bozmaya çalýþýyor. Kürdistan'ýn diðer
parçalarýný ellerinde tutan Ýran ve Suriye gericileriyle görüþmeler yapan Türk
egemenleri, hem Baþbakan Tayip Erdoðan hem de Genelkurmay 2. Baþkaný Ýlker
Baþbuð'un aðzýndan Güney'deki geliþmelere "kanlý müdahale" sopasý salladýlar.
Suriye adýna 57 yýl sonra Türkiye'ye gelen ilk Devlet Baþkaný olarak Beþar Esat,
Ýran adýna ise Dýþiþleri Bakaný Harrazi ile yürütülen mekik diplomasisiyle Güney
Federasyonu'na karþý birleþik bir ret cephesi oluþturuldu. "Düþman" kardeþler
Kürtlere karþý yine dost ve müttefik oldular!
Halen çalýþmalarý süren federasyon sorununa dair, Güney Kürtleri arasýnda
referandum dahil, bir çok yöntem tartýþýlýyor. Barzani ve Talabani "ortak çýkar"
addetikleri  bu konuda en azýndan yakýn zamana kadar birlikte hareket etmeye
baþladýlar. Kuþkusuz saðlam ve ilkeli bir ittifak olmadýðý taraflarýndan belli olan bu
giriþim, her þeye raðmen Güney Kürtleri arasýnda memnuniyetle karþýlandý. Her iki
partinin "egemenlik" alanlarýndaki parlamentolar birleþtirildi, ortak bir komisyonla
yeni bir anayasa taslaðý hazýrlandý. Federasyona karþý yaratýlmak istenen
bloklaþmaya karþý özellikle Irak içerisinde karþý görüþmeler yapan Barzani-
Talabani ikilisi bazý ilerlemeler kaydettiklerini de kamuoyuna duyurdular.
Türk burjuva devletinin Amerikan emperyalistleri nezdinde yoðunlaþtýrdýklarý
giriþimler, Ýncirlik'in tezkere olmaksýzýn binlerce Amerikan askerinin geçiþine
açýlmasý rüþveti ve son olarak Erdoðan'ýn ABD gezisi federasyon sorunuyla
doðrudan iliþkili geliþmelerdi.
Ayný süreçte Amerikan ve Ýngiliz emperyalistlerinin Kürtlerin federasyon talebi
karþýsýnda "yan çizen" tavýrlar sergilemeye baþlamalarý da tesadüfi olmayan
geliþmeler olarak kaydedilmelidir. "18 eyalete  dayalý federasyon", "etnik olmayan
federasyon" gibi kavramlarý bu amaçla dillendiren emperyalist egemenler Kürtlerin
onbeþ yýla yakýn süredir fiilen elde ettikleri kazanýmlarýn gerisinde önerilerle
"oyunbozanlýk" yapýyorlar.
Açýkça söylemek gerekirse emperyalistler eðer mecbur olmasalar Güneyli Kürtlere
çoktan kazýðý atmýþ olacaklardý ama þimdilik onlara ihtiyaçlarý var. Ne de olsa
Irak'ta direniþ bütün þiddetiyle sürüyor. Tarihin ironisine bakýn, Irak iþgaline destek
vererek yolu açýlan federasyon, yine Irak direniþi sayesinde pazarlýðý yapýlabilen bir
olanaða dönüþüyor.
Kürtlerin devlet kurma hakký
Kýsaca panoramasýný çizdiðimiz Güneydeki geliþmeler neyi gösteriyor? Kürtler
yeni bir devlet olanaðýna mý kavuþuyor?  Barzani- Talabani çizgisi Kürtleri nereye
götürüyor? Vatan Gazetesi adýna seri röportajlar yapan Ruþen Çakýr'ýn pek çok
kiþiye sorduðu gibi "Irak'taki oluþum Doðu ve Güneydoðudakiler için bir cazibe
merkezi olur mu?"
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Bugünlerde en çok tartýþýlan konulardan biri de bu sorularda anlam buluyor.
Öncelikle belirtmek gerekirse Güney Kürdistan'da onyýllardýr süren bir baðýmsýzlýk
mücadelesi var. Bedeller ödendi, acýlar çekildi. Ama özgürlük isteðinden
vazgeçilmedi. Hareket deðiþik aþamalardan geçerek bu günlere geldi.
Bu gün hareketin önderliðini yapan Barzani ve Talabani, Güneydeki Kürt kitlelerini
uzlaþýcý ve iþbirlikçi çizgiye arkalamýþ bulunuyorlar. Yýllardýr sonuç alýnamayan
mücadelenin yarattýðý bir durumu Amerika ile iþbirliði yaparak sonuca vardýrma
isteði Güney'deki Kürt kitlelerini bu kirli ittifaka karþý hayýrhah bir tutum almaya
götürüyor. Geçen Körfez savaþýndan bu yana, hatta 70'lerde Saddam'la yapýlan
anlaþmalar uyarýnca özel statülü Güney Kürdistan'da mevcut durumda federatif bir
devletleþmeye doðru gidiliyor. Güney Kürtleri mevcut durumu bu þekilde
deðerlendiriyor. Bu da bir çeþit kendi kaderini tayin durumudur. Beðenelim ya da
beðenmeyelim olgu budur. Elbetteki Kürtlerin de devlet kurma hakký vardýr. Buna
deðiþik saiklerle karþý çýkmak kabul edilemez. Kürtlerin devletleþirken izledikleri
siyasal çizgiye karþý çýkmak, eleþtirmek baþka, onlarýn devlet kurma hakkýna karþý
çýkmak baþkadýr.
Bu anlamda biz Kuzey Kürdistan'ýn sosyalist yurtseverleri olarak, Güney'deki
kardeþlerimizin devlet kurma hakkýna saygý gösterilmesi gerektiðini düþünüyor,
bunun gerçekleþme biçimine dönük eleþtirilerin ancak bu ön kabulle anlamlý
olacaðýna inanýyoruz. 
Bölge gericilerinin ve diðer emperyalistlerin elbirliði ile geriletmeye çalýþtýklarý
federasyon  talebinin Güney Kürtlerinin meþru bir isteði olduðu kaydedilmelidir.
Bu isteðin Barzani ve Talabani gibi iþbirlikçiler eliyle emperyalistlere yaslanarak
gerçekleþtirilmeye çalýþýlmasý hareketin tutarlý bir önderlikten yoksunluðuyla
açýklanabilir. Tam da bu nedenle, hareketin siyasal önderliðine dönük
eleþtirilerimizle bölge gericilerinin Kürt halkýnýn bu talebi karþýsýnda yükselttikleri
itirazlarýn arasýna kalýn bir çizgi çekmek gerektiðine inanýyoruz. Dolayýsýyla "Kürt
devleti"ne karþý özel bir ajitasyon yürütmeyi yanlýþ buluyoruz.
Çýkmaz yol!
Güney'de Kürt önderlikleri Irak iþgalinde Amerikan emperyalistlerinin yanýnda yer
alarak Kürt halk tarihine kara bir leke sürdüler. Onlar bunu halka yýllardýr can
bedeli mücadelelerle ve tutkuyla istedikleri devletleþme, baðýmsýzlaþma fýrsatý
diyerek kabul ettirdiler. Yýllardýr bölge gericilerinin saldýrýlarýyla maðdur olan
Güney Kürt halký tutarlý bir önderliðe sahip olmamanýn da güvensizliðiyle
Amerika'ya "güvendi". Þimdi bu güvenin test edildiði zamanlardayýz.
Emperyalistlerin hiçbir halka dost olmadýðýný yakýn tarih yüzlerce kez yazdý,
gösterdi. Onlar Kürtlerin dostu deðiller. Çýkarlarý için bu gün Güneyli Kürtlere
yanaþýyor, onlarý oyalýyorlar. Daðlardaki HPG gerillalarýný Türk burjuva devletine
pazarlýyorlar. Pek çok halký sattýlar, bizim insanlarýmýzý da satabilirler. Tam da bu
nedenle Güneydeki Kürt kardeþlerimiz mevcut ittifak iliþkilerinden
baðýmsýzlaþarak, kendi güçlerine güvenmeli, kendi kaderini tayin için dünya
halklarýyla dayanýþma içerisine girmelidir. Kendi kaderlerini ellerine almak için
Irak'ta ki diðer halklarý haklý isteklerine taraf yapmalý ve elbette bunun için
Amerikan emperyalistleriyle sürdürdükleri iþbirliði çizgisinden uzaklaþmalýdýrlar.
Gerçekten baðýmsýz bir Kürdistan için þimdiki yol ne yazýk ki çýkmazdýr.

BÝR YÜREK SUSTU....
Açlýðýmý, bastýrmak için dünden kalan

çorbayý ýsýtmak üzere ocaða koyuyorum. Çorba
ýsýnýrken yoldaþ giriyor içeriye. Telefondan bir
mesaj almýþ;"Muhtarý kaybettik. Biz  oraya
hareket  ediyoruz." Bu iki cümle yoldaþý da beni
de þok ediyor.

Yüreðim bütün bedenim kabullenmeyip
isyan ediyor.

"Bir yandan yanlýþlýk olabilir" temennisi öte
yandan yoldaþýn "sen  kal  ben gideyim" ifadesi.
"Acý haber tez duyulur, böyle günde. Yoldaþa
yakýþýr bir uðurlama yapmalýyýz . Durmak olmaz
hazýrlan, birlikte gidiyoruz" diyorum yoldaþýma.
Yemeðin altýný kapatýp apar topar çýkýyoruz.
Dolmuþa binme alýþkanlýðýmýz yok. Yürürken haberin yanlýþ olduðuna
inandýrmaya çalýþýyoruz  kendimizi. Ve köye giden minibüsteyiz. Araba
þehri geride býrakýrken, ben yoldaþla tanýþmamýzý,   onunla yaptýðýmýz son
sýcak sohbetimizi düþünüyorum.

Yol ayrýmýnda arabadan iniyoruz. Köye doðru adýmlarýmýzý
hýzlandýrýrken yoldaþla olasý geliþmelere karþý plan yapýyoruz. Virajý
döndüðümüzde evi cepheden görüyoruz.

Kapýnýn önündeki arabalar yüreðimize bir kor gibi düþüp kanýmýzý
donduruyor. Yoldaþa dönüp "Bir  yürek  sustu " diyorum. Büyük bir duygu
seli kuþatýyor bizi. Göz pýnarlarýmýzdan akan yaþa   engel  olamýyoruz.
Ýsyana kesmiþ öfkemle "yoldaþa görkemli bir  tören  yapmalýyýz" diyorum.

Her zaman bizi sýcak tebessümüyle kapýda karþýlayan yoldaþ yok.
Yoldaþlarý, sevenleri evi týklým týklým doldurmuþ. 

Kalender yoldaþýn bedenen aramýzdan ayrýlmasý bizleri hüzünlendiði
kadar kinimizi de biledi.    Kaygýlarýný bir ilmek gibi boynuna asan bir iki
"eski"yi ve akrabayý dýþta  tutarsak, hemen herkes  yoldaþa görkemli bir
tören düzenleme fikri etrafýnda kenetlenmiþti.   

Seni geç tanýdým sevgili Kalender yoldaþ. Erken ölümsüzlüðe
uðurlamak acýmý büyüttü. Çektiðin acýlar, gördüðün iþkence ve ödediðin
bedelleri sýradanlaþtýrarak anlatman bir çok yoldaþ gibi beni de derinden
etkiledi. Partiyi tanýtma, görüþlerini yayma noktasýndaki çaban doðrusu
taktire þayandý. Hele parti tarzýna uygun olmayan davranýþlar baþ
gösterdiðindeki hazýmsýzlýðýný, cepheden dövüþme cüretini öðreneceðiz.
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DÝLÝMÝZ ONURUMUZDUR
Kürdistan'da herhangi bir yer ve herhangi bir ilkokul. Pek çok kez yaþanan olaylar
ve kahramanlarý bir aradalar. Bir teneffüs arasýnda eðlenmeye çalýþan öðrenciler,
okul müdürü, birkaç sivil polis. Çocuklarýn teneffüste eðlencesinden bir gün sonra
müdür odasýna çaðrýlýrlar.Tabi müdür yalnýz deðildir yanýnda iki de, çocuklarýn
"apê (amca) diyebilecekleri yaþlarda, bellerinde tabancasý, ellerinde telsizleri olan
ama yüzlerinde insanlýktan eser bulunmayan insan müsveddeleri
duruyor.Çocuklar odaya girer girmez ne olduðunu anlamadan bu iki canavar
tekme tokat çocuklara saldýrmaya baþlýyor.Bu arada çocuklarýn anlamadýðý dilde
bir þeyler söyleyip -attýklarý dayaktan iyi bir þey olmadýðý çok belli- birinin
kafasýna silah dayýyorlar. Çocuklar yine ne olduðunu anlamadan karþýlandýklarý
gibi tekme tokat odadan çýkarýlýyorlar. Çocuklardan biri akþam evde ne olduðunu
soran babasýna "Dü apê mezin hatîbune jûre gerinênde da ewana tev l ime
dan...qey me hinek zêde deyn kirîye, lêserî gerinêndê êþanedîye lo ma li me xistin?
Zimanê dû ap pir sosret bû!"(Ýki amca müdürle beraber odasýnda bizi dövdü.
Herhalde çok ses yapýp müdürün baþýný aðrýtmýþýz. Bizi dövenlerin Kürtçe'si çok
acayipti)
Çocuðun aklýna kendisini dövenlerin sivil polis olduðu ve okulda Kürtçe türkü
eþliðinde eðlendikleri için onu dövdükleri hiç gelmemiþti. Çünkü o bir insandý ve
kendi dilini konuþmasý ona göre gayet normaldi.
Yine Kürdistan'da herhangi bir sokak ortasý. Oyuncular :Ýki genç, iki sivil polis.
Bir gün sonra evlenecek olan genç yanýnda arkadaþýyla sokakta yürürken küfürler
eþliðinde arabaya bindirilip emniyete götürülür.Gözaltýna alýndýklarý söylenen
gençler suçlarýný merak eder ama ifadelerinin alýnmadan iþkenceye alýnan gençler
suçlarýnýn ne olduðunu öðrenemeyecekleri sonsuz bir yolculuða çýkarlar.Aðýr
iþkencelerden sonra soðuk bir yere götürürler. Sonuç yine aynýdýr. Kimi kaybedilir,
kimi hapislere atýlýr.
Suçlarý aslýnda belliydi: Kürt olmak ve sokak ortasýnda yüksek sesle Kürtçe
konuþmak.Týpký 1 yaþýndaki çocuðuyla beraber gözaltýna alýnan, çocuðunun
üzerinde sigara izmariti söndürülen, küçücük çocuðunu kullanarak ona cinsel taciz
yapýlan herhangi bir ana gibi, týpký okulda Türkçe bilmedikleri için dayak yiyen
Kürt çocuklarý gibi, týpký açýlmamasý için kurþunlanan, kapýlarýnýn uzunluðunun
5cm. kýsa olduðu, yangýn merdivenin olmadýðý öne sürülerek açýlmasý engellenen
Kürtçe Dil Kurslarý gibi. Týpký Kürtçe basýn açýklamalarý yaptýklarý için tutuklanan
niceleri gibi…Týpký Kürtçe eðitim istedikleri için dilekçe veren ve bunun için
tutuklanan, iþkenceden geçirilen niceleri gibi. Týpký Kürdistan için savaþan
gerillalar gibi, düþmanýn ortasýna vücudu bomba olup patlayan Zilan gibi. Týpký
faþizmin zindanlarýný ine çeviren ve zindanlarý esir alan Hasan gibi, 17 yaþýndaki
küçücük yüreðine böylesine büyük kavgayý sýðdýran Özkan gibi…
Ama þunu faþist Türk devleti bilmeli ki Kürdistan özgür olana dek, Kürt Dili özgür
olana dek bu suçlular hiç bitmeyecek ve bu suçlar da her zaman iþlenecektir.Çünkü
kavgamýz zafere kadar. Kavgamýz büyüyor, sürüyor ve sürecek.
Bir Dengê Kurdîstan Okuru 

GAVEKÎ PÊÞ DA JÝNÊN AZADÎ!**
Sömürgeci sistemin boyunduruðu altýnda kadýn olmak baþlý baþýna bir

sorundur. Sosyal, siyasal ve kültürel bakýmdan ikinci sýnýf olarak görülen
kadýnlarýmýz bir de ulusal baský altýndadýr. Geride kalan mücadele
sürecinde üzerlerindeki sömürgeci ve gerici baskýlara, feodal deðer
yargýlarýna karþý dövüþen ve özgür kiþilikler olmaya dönük
somut/denetlenebilir ilerlemeler saðlayan kadýnlarýmýzýn bu onurlu
yürüyüþü, engellere raðmen sürüyor.

Sömürgeci devletin ve gerici feodal deðer yargýlarýnýn ezmeye çalýþtýðý
kadýnlarýmýz, sorunlar karþýsýnda bilinç ve örgütlülük düzeylerine göre
farklý duruþlar sergiliyorlar. Kadýnlarýmýzýn her türlü engeli aþarak
mücadelede bir kaç adým birden öne çýkmasýna tahammül gösteremeyen
sömürgecilik taciz, tecavüz, iþkence ve yýldýrma saldýrýlarýna artýrýyor.
Elbette buna karþý örgütlü- bilinçli öðelerin mücadelesi de geliþiyor.
Sokaklara "jin jîyan azadî"*** þiarlarýyla çýkan ve mücadeleci kadýnlara
dönük saldýrýlara karþý sesini yükselten bilinç bunun somut bir ifadesidir. 

Sosyalist yurtsever kadýnlarýn her platformda ve her yerde bu tür
saldýrýlara karþý mücadelenin en önünde olmasý ise varlýk
gerekçelerindendir.

Mücadeleci ve bilinçli ögelerin dýþýnda önemli bir çoðunluk olan diðer
kadýn bölükleri yoksulluk ve feodal deðer yargýlarýnýn kýskacý altýnda
yaþamaya çalýþýyor. Tabi buna yaþamak denirse. Zor koþullar, gerici feodal
baskýlarla birleþince kadýnlarýmýz çözümü  intiharda buluyor.Yine namus
davasý adý altýnda kadýnlarýmýz öldürülüyor.

Pêþî jin, jin li pêþ da!****
Ulusal mücadele yýllarýnda, büyüyen direniþ kadýnlarýmýz arasýnda da

yaygýnlaþtý. Önceleri sadece destekçi durumda olan kadýnlarýmýz,
sonrasýnda direniþin her cephesinde yer almaya baþladý.1990 yýlý
Newroz'unda Cizre serhýldanýnýn simgesi bir genç kadýn olmuþtu. Zafer
iþaretiyle tutuþturulmuþ  bidon alevlerini geride býrakarak daha ileriye
koþan bu hemcinsimiz , devrimimizde kadýnlarýmýzýn ileriye atýlýþýný
simgeliyor ve bir çaðrýda bulunuyordu. Böyle de oldu. Feodal aile yapýsý
içerisine sýkýþmýþ kadýnlarýmýz kurtuluþlarýný gerillada görerek PKK
saflarýnda yer aldýlar. Burada PJA da örgütlendiler. Gerilla mücadelesi hem
kadýnlarýmýzda ve hem de halkýmýzda kadýna bakýþ açýsýnda bir bilinç
sýçramasý yarattý. Kadýnlarýmýz  ikinci cins olma olgusunu daha fazla
dillendirmeye baþladý. Özelde PKK'li yýllar kadýnýmýzýn hem ulusal hem
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cinsel ve hem de demokratik kadýn hareketi yaratma bilincini geliþtirdi.
Son yýllarda yurtsever hareketin saflarýnda özgürleþen kadýn bilincine

renk veren emekçi karakter, yerini giderek daha çok aydýn, seçkin ya da
marjinal kadýn hareketleriyle iliþkiye býraktý. Reformist politikalar
nedeniyle, demokratik kadýn hareketinin kitlelere gitmek yerine büro
feminizmine kaymasý, gerillaya endeksli mücadelenin gerilemesi,
kadýnlarýmýzýn sýkýþtýrýldýklarý dört duvar arasýndan kurtarýlmasý
mücadelesini sekteye uðrattý.

Sömürgecilik  çürütme  saldýrýlarýný bu dönemde yoðunlaþtýrdý.
Devrimin yenilgi  psikolojisi bunu besledi. Amed, Riha (Urfa), Wan,
Mêrdîn, Çepaxçûr (Bingöl)  vb. illerimizde çok sayýda bedenini alýp satan
evler üredi. Bir ahtapot gibi ülkemizi saran bu saldýrýnýn çapý ise ürkütücü.
Örneðin Amed'in Huzurevleri semtinde 600 civarýnda evin adeta genelev
gibi iþletildiði Büyükþehir belediyesine baðlý bir kurumun (DÝKASUM)
araþtýrmasýnda belgelendi. Bu utanç rakamýnýn yaratýcýsý olan sömürgecilik
mücadele ruhunu kýrmak için bu evleri destekliyor. Yoksulluk ve
çözümsüzlüðü fýrsat bulan devlet bu politikayý daha fazla yoðunlaþtýrýyor. 

Sömürgecilik bu kirli  politikalarýný her þeyi kullanarak sürdürüyor.
Popüler kültürüyle, medyasýyla, televolesiyle, yarýþmalarý ve dizileriyle
yetinmeyip bir de hukuk(suzluk) sistemiyle bunu besliyor. Kadýn
cinayetlerinin önünü açan yasalar çýkarýyor, töre cinayetlerine, tecavüzlere
kapýlarý sonuna kadar açýyor. Çocuk yaþtaki kýzlarýmýza tecavüz ediliyor ve
faþist yargý tecavüzcüleri ödüllendirerek serbest býrakýyor.

Mêrdîn'de aralarýnda kaymakamlýk görevlileri, yüzbaþý ve okul müdür
yardýmcýsýnýn da olduðu 28  kiþi 7 ay boyunca 14 yaþýndaki N.Ç. ye
tecavüz etti. Ama sanýklar serbest býrakýldý.N.Ç'nin Adalet Bakanýna
yazdýðý "benim yerimde kýzýnýz olsaydý ne düþünürdünüz" mektubuna da
soruþturma açýldý.Yine Mêrdîn'de Þemsiye Allak  evlilik dýþý iliþkiye
girdiði gerekçesiyle recm edildi. Sêwas'ta  16 yaþýndaki Y.E. 5 yýl boyunca
tecavüze uðradý, sanýklarý serbest býrakýldý. Mereþ'te  12 yaþýndaki G.K.
tecavüze uðradý, yargý iþlemedi. Riha'da F.K.ve S.E. adlý iki öðretmen
tecavüze uðradý. Bu olaylar gündeme yansýyanlarýn sadece bir kýsmý.
Biliyoruz ki bu sömürgeci sistem  tüm mekanizmalarýyla  saldýrýlarýný
yoðunlaþtýracatýr. Kirli savaþ devam ediyor, çocuk yaþtaki kýzlarýmýz
çürütme politikasýnýn hedefindedir.

Bir de bu  saldýrýlarýn baþka bir boyutu var. Zilanlardan, Semalardan
mirasý devralan, mücadele içinde olan  kadýnlarýmýza dönük devlet
saldýrýsý  artarak devam ediyor. Bedeller ödeyerek, özgürlük ve demokratik
talepler için yürüttüðü faaliyetle, politik mücadelede önemli bir yer tutan

yaptýk. Emekçiliðimizi unuttuk! Ülkemizin özgürlüðü için daha çok emek
harcamamýz gerektiðini, yeterince kavrayamadýk.  Ulusal haklarýmýz için
bir kaç adým daha öne çýkmayý baþaramadýk. Oysa hayat bize bunu
dayatýyor. Sömürgeciliðe karþý, Türk kardeþlerimizle birlikte mücadele
ederek emeðimizi  yücelteceðimize inanýyoruz.

Yýl 1999.  Abdullah Öcalan emperyalistlerin ve sömürgecilerin ortak bir
komplosuyla esir alýndý. Ve bu esaret bizim de geriye dönüþümüze
baþlangýç oldu. Ulusal hareket, nice þehitler verdiðimiz ülkemizin
baðýmsýzlýðý yerine “demokratik cumhuriyet”le bir arada yaþama
politikasýný ilan etti. Biz Kürdistan'da yaþayan emekçiler, bunu
algýlayamadýk, halen de çoðumuz algýlamak istemiyor. Devlet son yýllarda
saldýrganlýðýný farklýlaþtýrdý. Yani fiziki ölümü biraz azalttý, düþünsel ölüme
önem verdi. Geri kapitalist ülke olarak býrakýlmamýz ve halen feodal
iliþkileri aðýrlýðýnca yaþamamýz onlara daha büyük kozlar verdi. Bir anda
aslýnda "istemediðimiz" þeyler için savaþtýðýmýz, aslýnda terörist
olmadýðýmýz, Kürt olduðumuz ama bunu kabul etseler de çok
sivrileþtirmememiz gerektiðini, bu "vatanýn birer evlatlarý" olduðumuzu
söylediler. Ulusal hareket buna ses çýkarmadý. Bizim de kafamýz karýþtý.

Kafamýz karýþtýkça acýlarý daha çok çekmeye baþladýk. Gençlerimiz esrar
içmeye,  hýrsýzlýk yapmaya, analarýmýz yine evine kapanmaya, Berfin
bedenini satmaya, iþsiz Celal çöpten utanarak ekmek toplamaya, memur
Baran ya da üniversiteli Renas barlardan çýkmamaya, Leyla intihar etmeye,
diðerlerinin bir kýsmý mafya uþaklaðýna baþladý. Sürgün edildiðimiz
kentlerde çocuklarýmýzýn bir kýsmý kýzlý erkekli tiner çekmeye yöneldi.
Umutsuzluk bu yolla genelleþtirilmeye çalýþýldý. Bunlar ideolojik
saldýrýlardýr ve daha çoðaltýlarak kimliðimiz, onurumuz, emekçiliðimiz,
insanlýðýmýz, direngenliðimiz unutturulmaya çalýþýlýyor. Kürtlüðümüz
ayaklar altýna alýnmak isteniyor. Ama hayýr buna izin vermeyeceðiz.

Dünya emekçileri, iþçi sýnýfý ve ezilenler emperyalist dünyaya ve onun
barbarlýklarýna karþý ayakta.  Baþka bir dünya isteði her dilden ve
coðrafyadan yükseliyor.Toz duman birbirine karýþýyor. Ayak sesleri
yakýnlaþýyor. Biz de sesimizi , adýmlarýmýzý bu kavgaya katýyoruz. Biz,
bizim olanlarý istiyoruz ve alacaðýz.                                                        

Bir Sosyalist
Yurtsever
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DÜÞLERÝMÝZ VE ÜLKEMÝZ ÝÇÝN
Bir ülke düþünün. Düþ kurmanýn yasak olduðu bir ülke. Yaþamlarýn,

emeðin, özgürlüklerin, kimliðin, topraklarýn çalýndýðý bir ülke.
Yabancýlaþmanýn ve hiçliðin dayatýldýðý bir ülke.

Tarih acýlarýmýzý kaydetmeye devam ediyor. Sýnýflarýn ortaya çýkmasýyla
birlikte sömürü, baský, zulüm insanlýk tarihine yazýldý. Ýnsan bir metaya
dönüþtürüldü. Ezenler, insanlýðý istedikleri zaman alýp sattýlar, böldüler, yok
ettiler, sömürdüler, öldürdüler, zulmettiler, toprak savaþlarý yaptýlar. Kimi
zaman kafa derilerini biriktirdiler, kesilmiþ kulaklardan kolyeler yaptýlar.
Bu sömürü sistemi, her þeyi insan için yaptýðýný söylerken; binlerce insan
öldürdüler, savaþlar çýkardýlar, özgürleþmek isteyenleri yaktýlar,
zehirlediler, sakat býraktýlar. Haklý savaþlarý kanla bastýrdýlar. Ýdeolojik
savaþlarla çürüttüler.

Tarih acýlarýmýzý kaydetmeye devam ediyor. Ülkemiz dörde bölündü. Yok
sayýldýk, insanlýk dýþý her þeyi yaþadýk ve yaþamaya devam ediyoruz. Bir
emperyalist savaþýn ve komplolarýn ortasýndayýz. Yine topraklarýmýzý
aldýlar. Kirli pazarlýklarý bitirdiler. Onlar pazarlýk yapýyor, o topraklarda
yaþayan Kürtler olduðumuz için biz ölüyoruz. Devletler arasý bir sömürge
ülke olmanýn acýlarýný daha fazla yaþýyoruz. Bölüyorlar, parçalýyorlar, sonra
öldürüyorlar bizi. Sadece fiziki anlamda deðil, düþüncelerimizi de
öldürmeye çalýþýyorlar. 

Baþarabilecekler mi?
Kirli savaþlara tanýk olduðumuz gibi, haklý savaþlara, direniþlere tanýk

olan, bu savaþýmlarý yürüten bir halkýz. Tarihin acýmasýzlýðýna karþýn,
direngenliðimizi de yazdýrdýk tarihe. Þeyh Saitler, Koçgiriler, Dersimler, 93
serhýldanlarý ve niceleri. Yakýn tarihe baktýðýmýzda, ulusal bir direniþ
baþlattýk. 93 serhýldanýyla bunu doruða çýkardýk. Bir devrim gerçekleþtirdik.
Bizim olaný istedik, savaþtýk, þehit düþtük, feda ruhunu yediden yetmiþine
kadar her birimiz insanlýða gösterdik. Adlarý yasaklanan çocuklarýmýz
panzerlerin altýnda ezildi. Agit daðda þehit düþtü, Zilan bedenini fitilledi
zulme karþý, Rane ana sokaklarda çocuklarý için dayak yedi direndi. Kamile
zalimler tarafýndan tecavüze uðradý, iþçi Serhat iþinden atýldý sürüldü,
memur Baran sürgüne gönderildi, gazete satan Barýþ sokak ortasýnda
kurþunlanarak öldürüldü ve daha niceleri.

Biz bu ulusun emekçileriyiz, ülkemizi istiyoruz. Ama biz bir yanlýþlýk

kadýnlarýmýza, sömürgecilik, taciz ve tecavüz silahýný kullanmaktadýr. Dün
çýplak kadýn gerilla cesetlerini parçalayan faþist güruh, bugün Gülbaharlara
tecavüz edip, Afifelere tacizde bulunarak  iþkence yapmaktadýr. Çepaxçûr
(Bingöl)'de barýþ masasý kurmak isteyen 125 kadýnýmýza vahþice saldýrýp
iþkence yapmaktadýr.Yine Mêrdîn'de 10 yýl önce 405 askerin tecavüzüne
uðrayan Þ.E'nin hukuk mücadelesini örtmeye çalýþtýklarý gibi  medya
aracýlýðýyla Þ.E.þahsýnda halkýmýzýn onuruna saldýrmaktadýr.

Dün  iþkence ve tecavüz polis karakollarýnda yapýlýrken þimdi de,
mücadele  içinde olan kadýnlarýmýza "kimliði belisiz kiþilerce" sokak
ortasýnda saldýrýlar düzenlenmektedir.

Devlet bu saldýrýlarýyla, öne çýkan, mücadeleye güç katan kadýnlarý tehdit
ediyor.  " Barýþ, özgürlük, sosyalizm istersen senin baþýna da gelebilir"
demek istiyor. Bu aþaðýlýk mesaja yanýtýmýz elbetteki kadýnlar olarak bir
adým daha öne çýkmak olacaktýr. Afifelerin, Gülbaharlarýn çýðlýðý tüm
kadýnlarýmýza bir çaðrýdýr. Bu  çýðlýða      biz yurtsever sosyalist kadýnlar
sessiz  kalamayýz. Geride kalan süreçte edindiðimiz deneyimlerin ýþýðýnda
her türlü mücadele araç ve biçimini kullanarak özgürlük yürüyüþümüzü
sürdürmek, kazanýmlarýmýza sýký sýkýya sarýlmalý ve geleceðimiz için bu
saldýrýlarý   püskürtmeliyiz.

Barýþ için özgürlük, özgürlük için sosyalizm istiyoruz. Bu dünyanýn
yarýsýný oluþturduðumuza göre, örgütlü mücadelenin de yarýsýný, hatta daha
fazlasýný biz oluþturmalýyýz. Her cephede ve her platformda kadýnýn gücünü,
kararlýlýðýný ve özgürlük tutkusunu büyütmeliyiz. Em azadî dixwazin
kampanyasý çerçevesinde  geliþecek her eylemde kadýnlarýmýz önde
olmalýdýr. Sadece eylemci ya da katýlýmcý olarak deðil. Örgütleyen ve
yönetenler olarak da.

Ancak özgürlükle gelecek barýþ talebimizi  kadýn rengini vererek
platformlarda, basýn açýklamalarýnda, imza standlarýnda, semt
gösterilerimizde, 8 Martta, Newroz  ateþlerinde anlamlandýrmalýyýz. Cizre'de
öne fýrlayan ve kadýnlarýmýzý mücadeleye çaðýrmada simgeleþen
hemcinsimizin  serhýldanýný bilinçle büyütmeye! 

Haydi kadýnlar bir adým daha öne!
*Kadýnýn sesi, Yaþamýn sesi!

**Özgürlüðün kadýnlarý bir adým öne!
***Kadýn yaþam özgürlük!

****Önce kadýnlar, kadýnlar önde!
Jineki welat parez û komûnîst
Bir komünist yurtsever kadýn
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POLÝTÝK ÇALIÞMA OLARAK BAÐIÞ
KAMPANYASI

Komünist öncünün geniþ kitlelerle buluþmak ve onlarý devrimci
mücadeleye katabilmek için yürüttüðü politik faaliyetler doðaldýr ki
deðiþik araç ve biçimlere gereksinim duyar. Zira ezilenlerin sorun ve
talepleri birbirinden farklý olabileceði gibi dönemsel olarak da kendi
içinde deðiþimlere uðrar.

Bu olgulardan hareketle yürütülen genel propaganda ve ajitasyon
çalýþmasý ezilenlerin sosyalist aydýnlanmasý ve devrimci dönüþümünü
amaçlamaktadýr.

Dönem dönem yapýlan baðýþ kampanyalarý da öncünün kitlelerle
buluþma çalýþmasýnýn yöntemlerinden biridir. Söz konusu bu etkinlik
kitle çalýþmasýnýn diðer yöntemlerinden biçimsel farklýlýklar taþýsa da,
amaçlar bakýmýndan aynýdýr/ayný olmasý gerekir.

Geriye dönüp baðýþ kampanyasý pratiklerimize baktýðýmýzda
ortaya çýkan tablonun buna uygun olduðunu söyleyebilmek oldukça
zor. Soruna iliþkin yanlýþ anlayýþ ve tutumlara düþüldüðü görülüyor

Bu yanlýþ yaklaþýmlardan ilki baðýþ kampanyasýný iliþki içinde
olduðumuz insanlarla sýnýrlý tutma yaklaþýmýdýr, hiç kuþkusuz bunun
nedeni çalýþmayý maddi katký almaya indirgeyen sýð anlayýþtýr.

Elbette devrimci çalýþmanýn giderlerinden bir bölümünün
karþýlanmasý iþi kitlelere dayanmayý gerektirmektedir. Fakat burada asýl
sorun partiyle yýðýnlarýn daha güçlü politik baðlar kurmasýný
saðlayabilmektir.Yapýlan kitle ajitasyonlarý aracýlýðý ile adýmýzý
duymuþ, caddelerde pankart ve afiþlerimizi görmüþ, bildirilerimizi
okumuþ olan emekçilere ve tüm ezilenlere partimizi yakýndan tanýtma
ve saflarýnda örgütlenmesini saðlamak için yaþam ve çalýþma alanlarýna
gitmemiz gerekiyor. Yani, partinin isminin yeni kitlelerle
buluþturulmasý gerekmektedir. Var olan iliþkilerin dýþýna açýlmadan
bunun baþarýlamayacaðý açýk olsa gerek.

EM AZADÎYÊ XWE DÝXWAZÝN!
Bi rastî jê ra jîyan bê te gotin, bi salan e em bindestên dagirkeran dijîn.

Emperyalîstan welatéme xistine çar parî. Zordarîyeki cûda û , mandelkirine
gelê me li her parîda pêþ ta di çe.
Bi bombeyê gazé, çekan û bi jenosîdan bersiva gerana têkoþîna mafê me
didin.
Gelê me heta do, li Koçgirî, li Dêrsîmê, li Agirî dihate kuþtin ji bo daxwezîya
azadîyê. Heta do em nubun li Helepçe'ye da hatine kuþtin?
Bi jenosidan, valakirinê gûndan,  bi windakirinan û bi dest avitîna namusa
jinan bersiva gav avitîna azadîya dawî yê nedan?
Dagirkera nijadperest Komara Tirkîyê, bi salane têkoþîna kû gelême da,
dawîye da, bi zorê zimanê Kurdiyê naskir.Lê ew gelê Kûrd nas nekîr. Gotin
kesên Kûrd hene li gelê Kûrd tune. Tenê hinekî azadî dan. Ew ji bi zorê, bi
zora têkoþîna gelê me!
Lê em hinekî azadî naxwazin. Em AZADÎ  Û KURDÎSTAN'A XWE
DÝXWAZÝN.
Emê serkevin! Xwendevanekî Dengê Kurdîstan

ÖZGÜRLÜÐÜMÜZÜ ÝSTÝYORUZ !
Yýllardýr baþka devletlerin boyunduruðu altýnda yaþýyoruz tabi adýna yaþamak
denirse. Emperyalist devletlerce ülkemiz dört parçaya bölünmüþ. Her parçada ayrý
bir zorbalýk ve halkýmýzýn inkarý önde gidiyor.
En ufak hak arama mücadelemize gaz bombalarýyla, silahlarla, katliamlarla cevap
veriliyor.
Halkýmýz özgürlük isteði nedeniyle, Koçgiri'de, Dersim'de, Aðrý'da katledilmedi
mi? Biz deðil miydik daha dün Halepçe'de katledilen?
Son özgürlük giriþimimize de, katliamlarla, köy boþaltmalarla, kayýplarla ve
tecavüzlerle yanýt verilmedi mi?
Halkýmýzýn yýllardýr verdiði mücadeleler sonucunda Türk devleti Kürt dilini
tanýmak zorunda kaldý. Fakat onlar yine de Kürt halkýný ulus olarak deðil de birey
olarak tanýdý. Kürt halký yoktur, Kürt bireyleri vardýr dediler. Birazcýk özgürlük
verdiler. O da zorla, halkýmýzýn mücadelesinin zoruyla.
Ama biz biraz özgürlük istemiyoruz. Biz özgürlüðümüzü ve Kürdistan'ýmýzý
istiyoruz 
Kazanacaðýz!

Bir Dengê Kurdîstan Okuru
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görülecektir.
Sömürgeci saldýrýlara karþý "bir mermi de benden" demeyen,

geleceðini partinin öncülüðünde zafere yürüyen bu onurlu kavganýn
güçlü bir bileþeni yapamayan bir  esnafýn, bir emekçi ve memurun
kapitalizmin dýþýna çýkmasý, özgürlüðünü elde etmesi söz konusu
olamaz. 

Emperyalizmi, IMF, DB ve sömürgeciliði kovmanýn tek yolu
partinin etrafýnda  kenetlenmek; 70'lerin özveri ve romantizmi yeniden
kuþanmak gerekiyor.Yeni bir dünya özlemi içinde bulunan iþçi, esnaf,
emekçi memur ve gençliðin görevi, bütün maddi olanaklarýný partinin
hizmetine sunma, devrim ve ulusal özgürlük davasýný büyütme görüþ
açýsýyla hareket etmektir.

Dilimize vurulan kilit ancak böyle kýrýlabilir. Ýsmimizi özgürce
kullanmamýz, anadilimiz de eðitim hakkýmýzý öncüyü güçlendirerek,
öncünün direktifleri doðrultusunda özgürlük kavgasýna atýlarak
kazanabiliriz.

Bu baðlamda ev ile iþyeri arsýnda sýkýþmýþ yaþam biçimimizi
devrimci tarzda yýkmak, yeni ve etrafýna ýþýk saçan devrimci bir yaþamý
kurmanýn acil göreviyle yüz yüzeyiz.

Ýmralý'dan F ve D tipi tecrit esasen bizim kuþatýlmýþlýðýmýzdýr. Özgür
tutsaklarýn bize uzanan elini tutup tecrit zincirini mutlaka kýrmalýyýz.
Halkýmýzýn "em azadî dixwazin" talebini her  alanda bayraklaþtýrmalý,
bedel ödeme hattýnda ileri atýlmalýyýz. Aile, çevre zihniyetini aþýp
halkýmýzýn acýlarýna, ulusal özgürlük ve sosyalizm özlemlerine yanýt
olmalýyýz.

Halkýmýzýn sömürgeci boyunduruktan kurtulma mücadelesine nefer
olma görevi önümüzde duruyor.Ya her þeyimizle bu onurlu görevin bir
tuðlasý, güçlü bir bileþeni olacaðýz ya da sömürgeci zulmün altýnda silik,
þekilsiz bir yaþama razý olacaðýz.

Özgür ve Onurlu bir yaþam emekçi memurlarýn ve esnaflarýn da
hakkýdýr.

O halde görev baþýna.
Bir DK okuru

Her politik çalýþmanýn hedef kitlesi iþçi sýnýfý ve tüm ezilenler
olduðuna göre, baðýþ kampanyasýnda gidilecek kitleyle, bayrak
yürüyüþü kampanyasýnda gidilecek kitle ayrý tutulabilir mi?
"Gittiðimizde acaba ne derler, hem bu yoksul insanlardan nasýl maddi
katký isteriz?" gibi apolitik kavrayýþlar faaliyeti amaç ve hedeflerini
anlamaktan uzaktýr.

Unutmayalým ki kitlelere sorun doðru biçimde anlatýldýðýnda ve
öncüyü yalnýzca duygularda deðil maddi olarak da sahiplenmelerinin
gerekliliði kavratýldýðýnda, o yoksul emekçilerin tüm olanaklarýný
sonuna kadar sunduðunu deðiþik ülkelerdeki sosyal ve özelde
ülkemizdeki ulusal mücadele binlerce kez kanýtlamýþtýr.

Baðýþ kampanyasýnýn mantýðý doðru biçimde anlaþýlmadýðý içindir
ki çalýþmayý bir plan dahilinde yürütmek yerine zamanýn akýþýna
býrakmak diðer bir olumsuzluk olarak öne çýkýyor.Nasýl ki 1 Mayýs
çalýþmalarý öncesinde çalýþma komisyonlarý oluþturup görev daðýlýmý
yapýlýyorsa, bu iþte de ayný ciddiyet ve politik yaklaþým sergilenmek
zorundadýr. "Sen tanýdýklarýna git, ben de kendi tanýdýklarýma" tutumu
baðýþ kampanyasýndan hiç bir þey anlamamanýn diðer adýdýr. Düþünün
ki evine veya iþ yerine gittiðiniz ve hiç tanýmadýðýnýz bir emekçi tabi ki
size ihtiyatla yaklaþacaktýr. Götürdüðünüz gazetenizi almayabilir ya da
hiç bir katkýda bulunmayabilir. Bu durumda hiç bir baþarý elde
edemediðinizi düþünürseniz yanýlýrsýnýz.Yeni bir insanýn kulaðýna
partinin adýný fýsýldamýþsýnýzdýr ve o insan baþka bir gün bir caddede
afiþinizi gördüðünde "bunlar benimde evime gelen insanlardý demek ki
benim hakkýmý savunan kiþilermiþ" diyecektir. Bu politik etkilenmenin
biçimlerinden biridir.

Plansýzlýðýn yol açtýðý kaçýlmaz sonuç ise hedefsizlik ve
iddiasýzlýktýr. Bir milyon nüfuslu bir kentte baðýþ kampanyasý için yüz
kiþiye gitmiþ olmakta hiç bir iddia aranamaz. Baþlangýçta ortaya
konulan maddi hedeflere ulaþýlsa da bu böyledir. Böylesi bir çalýþmanýn
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baþarýsýný tek baþýna para ile ölçmek marksist leninist komünistlerin
tarzý deðildir ve olamaz.

Dikkat çekmek istediðimiz baþka bir olumsuzluk ise baðýþ
kampanyasýný yalnýzca kendi güçlerimizin yapacaðý bir iþmiþ gibi
görme davranýþýdýr. Çevremizde bulunan partimize gönül vermiþ tüm
etkinliklerimizde yer alan bize yüreðini ve kapýsýný açan çeperimizi bu
çalýþmaya katmamak nasýl bir anlayýþýn ürünü olabilir? Acaba biz görev
veriyoruz da kabul mü etmiyorlar yoksa görev vermek aklýmýza mý
gelmiyor?

Peki kitleleri partimize katký yapmaya çaðýran bizler ne
durumdayýz acaba? Kendimize bir soralým Kürdistan Örgütümüzün
düzenlediði baðýþ kampanyasýna biz nasýl katýldýk? Giderlerimizden
kýsýp biriktirdiðimiz parayý veya sahip olduðumuz bir teknik olanaðý
partinin hizmetine sunduk mu? Kampanya dönemi boyunca kimi genç
yoldaþlarýmýzýn yaptýðý gibi geçici bir iþ bulup çalýþarak mý katýldýk,
yoksa kötü bir alýþkanlýðýmýzý terk ederek (sigara,vb.) mi katký
saðladýk? Kuþkusuz bu konuda örnek yaklaþýmlar olduðu gibi kendini
yeterince ortaya koymayan güçlerimizin var olduðu sýr deðil. Biz, eve
temizliðe giderek, alyansýný vererek, yüzlerce insana giderek bu çabayý
büyütenleri merkeze koyacaðýz elbette.

Sonuç olarak günlük pratik politik faaliyetimizi devrimci
çalýþmanýn ihtiyaçlarýna yanýt verecek tarzda planlamaya
gereksinimimiz var. Bu çalýþmalar kimi zaman an'ýn öne çýkan sorunlarý
üzerinden yürütülen propanda ajitasyon görevidir. Kimi zaman ise
partinin en geniþ kesimlere tanýtýlmasý iþi. Ama hangisi olursa olsun
önemli olan görevin doðru tarzda kavranmasý olmalýdýr.

Geride býraktýðýmýz dönemde yürütülen baðýþ kampanyasýnýn içeriði
ve sonucu hepimizi kendimizle hesaplaþmaya çaðýrýyor. "Gerçeðe
Bakmaya Çaðrý"yý bir de bu gözle okumakta yarar var. 

Bu çaðrýya vereceðimiz yanýtlar gelecekteki pratiðimizin nasýl bir
seyir izleyeceðini görmek bakýmýndan anlamlý olacaktýr.

belli saatlerini " kamuya hizmet" altýnda geçirmesi evrensel düþünme,
kendi kalýplarýndan çýkýp emekçi insanlýðýn geleceði  için dövüþme
pratiðinde onlarý eksikli kýlar. Dar kapýlar içerisine sýkýþtýrýlmýþ ev ile
iþyeri arasýnda mekik dokuyan emekçi memur, ülkenin temel
sorunlarýnda önce çýkmakta zorlanýyor.

Sýnýrlý, küçük bir kesimi dýþta tutarsak esnaf ve memurlarýn ana
gövdesinin ufku düzen sýnýrlarýyla çerçevelenmiþtir. Ev ve araba alma,
iþyerini büyütme, diðer bir ifadeyle, kendini güvenceye alma  telaþý
içindedir.

Türkiye ve K. Kürdistan'ý ahtapotun kollarý gibi saran devasa tekeller,
marketler karþýsýnda küçük esnafýn geleceðinin güvence  altýnda olmasý
mümkün  mü? Kamu Temel Kanunu'nuyla iþ güvenceleri gasp edilmek
istenen, asgari ücretle gelecekleri taþeronlara havale edilen yüzbinlerce
emekçi memurun geleceðinden söz edilebilir mi?

Dahasý, Türkiye, IMF ve neoliberal politikalar üzerinden dizginsiz bir
yaðma ve bir talan saldýrýsýna maruz kalmýþken, ikili anlaþmalarda
kölece baðýmlýlýk derinleþirken Kürdistan ve Türkiye coðrafyasý iþçi ve
emekçilerinin, esnaf ve memurlarýnýn geleceðinden, özgürlüðünden söz
edebilir miyiz?

Ülkemiz sömürgeci faþizmin postallarý altýnda ezilip deðerleri
kirletilirken esnafýn iþini büyütmesi yönelimi ve çabasý ne kadar
gerçekçi.

Kabul etmeliyiz ki, bugün, devrimci- demokrat esnaf ve memurlarýn
önemli bir kýsmý olanaklarýný öncünün hizmetine sunma, devrim ve
sosyalizm davasýný güçlendirme ve büyütmede esasen tutuk ve bireyci
konumda bulunuyorlar. Kooperatif taksitini ödemek, araba  almak, kredi
kartý vb. ihtiyaçlarýný önde tutmak düþünsel yönelimi az sayýlmayacak
bir oran için öndedir.

Peki bu durumda kendine devrimci-demokrat diyenlerin söylemi ile
eylemi arasýnda bir tezatlýk yok mu? Yýkmaya öngördüðü   sömürgeci
faþizme ödediði vergi ve hatta  günlük içtiði sigara parasý kadar partiye
yardým etmeyen bir esnafýn bir memurun tutarlýlýðýndan söz edebilir
miyiz? Ulusal özgürlüðü için köyü yakýlan ve yýkýlan, kimliðini istediði
için iþkencelerden geçirilen ve inatla taleplerini haykýran halkýmýzýn
onurlu duruþu ile kýyaslama yaptýðýmýzdý iyi bir noktada olunmadýðý
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Bilinir ve hep söylenir: Esnaf ve sanatkarlar harekete geçti mi bir
þeyler deðiþiyor demektir. Þüpesiz bunun toplumsal tabakalar içerisinde
en yerleþik ve diðer katmanlarla geliþkin bir iliþki biçimin olmasýdýr kast
edilen. Öte yandan esnaflarýn kapitalist özel mülkiyetin özel bir yanýný
oluþturmasý, sistemin ve rejimin geleneksel olarak etkisinde
bulunmasýdýr.   

Esnaflarýn yaþamýndaki deðiþim bir elektrik akýmý gibi iþçisinden
memuruna, öðrencisinden köylüsüne, vergi dairesi, bürokrasi, zabýta ve
mahkemeleri doðrudan etkilidir.

Ecevit hükümeti döneminde ekonomik krizin yarattýðý iflas ve yýkým
küçük esnafýn kendini idame ettirmesine büyük darbe vurmuþtur.
Binlerce iþyerinin kapýsýna kilit yüzlerce iþçinin ve emekçinin iþsizliðe,
yoksulluða ve açlýða mahkum olmasýný beraberinde getirdi. Tekelleþme,
haksýz ve eþitsiz    rekabet onlarý her  gün biraz daha küçültmektedir.

Yerleþik alýþkanlýklar ve gerici ideolojilerin etkisi altýnda sisteme
tutunma çabalarý sonuç vermediði gibi bozulmalara da yol açmaktadýr.
Þu veya bu burjuva partisinden medet umma, kötünün iyisi plan ve
programlara yamanma esnaf kitlesinin ufkunu kararttýðý gibi sosyalizm
ýþýðýný görmesini de engelleyici bir rol oynuyor.

Diþinden týrnaðýndan keserek arttýrdýklarýyla tekelci kapitalizm
karþýsýnda rekabet edilebileceði yanýlsamasý içinde. Türkiye ve Kuzey
Kürdistan'ý bir ahtapotun kollarý gibi saran devasa marketler karþýsýnda
küçük esnafýn geleceðinin güvence altýnda olmasý mümkün mü?

Esnaflarýn yakýn aile ve çevre iliþkisi, müþteri, maliye, zabýta ve
bürokratik iliþkiler aðý onun düzenden kopuþunun önündeki engeller
olarak dikilir karþýmýza. Esnaf ya bunlarý göze alamaz ya da oldukça
sýnýrlý bir düzeyde adým atar ki, tam kopuþ yaþanmaz. Bu ürkek ruh hali
düþüncesinde ve zihnindeki özel mülkiyetin güçlü baðlarý öncüyle
buluþmasýný ve sýçramalý geliþim yoluna girmesini engeller.

Nitekim benzer bir durum emekçi memurlar için de geçerlidir. 657
sayýlý yasa memurlarýn baþýnda demoklesin kýlýcý gibi durur. Bir yandan
yasal engeller ve bürokratik kýskaç öte yandan aile, çevre iliþkisi, günün

Gelin, kendimize bazý sorular soralým bugün.  Doðruluðunu sadece
kendinizin bilebileceði ve size ait yanýtlarý olan sorular. Bir çeþit test

olsun bu.
Hadi baþlayalým;
Ne kadar gerçek? Birinci sorumuz bu.
Düþleriniz, sözleriniz, öfkeniz, acýlarýnýz, iddialarýnýz ve elbette
umutlarýnýz?
Bir kez daha soralým; ne kadar gerçek?
Herhangi bir kimseye sormuyoruz bu soruyu. Eðer bu yazýyý okuyorsanýz,
siz bizim için herhangi biri deðilsiniz demektir. Bir yoldaþ, bir taraftar, bir
devrim dostu veya bir yurtsever. Yani bizim tarafta olan biri. Ayný
zeminde olduðumuz, ayný amaç ve ideal için bir þeyler yapmaya
çalýþtýðýmýz biri. Doðaldýr ki, sorularýmýz da, bu ortak idealimiz
kapsamýnda. O zaman, birinci soruya ikincisini ekleyelim;
Bu düzende yaþamaktan memnun musunuz?
Deðilseniz, ki bu bildiriyi okuduðunuza göre olmamalýsýnýz, onunla
gerçekten kavgalý mýsýnýz? Düzenle aranýzda somut bir mesafe var mý?
Yoksa müzmin bir muhalif gibi çok konuþup ama  onun sýnýrlarý ve
tarzýyla mý yaþýyorsunuz? Onun kültürü, onun hayalleri, onun iþleri ya da
sýnýrlarý mý sizi yönetiyor? Yoksa amaçlarýnýz mý? 
Bunu anlamak  o kadar zor deðil. Doðru yanýt için en somut yöntem
gelecek planlarýnýza bakmaktýr. Bir bakýn isterseniz; bir hafta, bir ay ya da
bir kaç yýl sonrasý için planlarýnýz arasýnda özgürlük, devrim hayali ya da
mücadele ne kadar gerçek bir yer tutuyor? Onun sorunlarýna ne kadar kafa
yoruyorsunuz? Mesela, daha iyi bir yaþam, kendiniz ya da çocuðunuz için
daha iyi bir okul, güzel eþyalar, kýyafetler, iyi bir ev, belki de bir araba?
Meslek sahibi olma isteði, "çocuðum, kardeþim okusun, iþ-güç sahibi
olsun" düþüncesi ne kadar yönetiyor sizi. Kuþkusuz güzel þeylere layýktýr
insanlar, bir itirazýmýz yok. Ama bu düzende bunlarý elde etmek pek kolay
olmaz deðil mi? Çok çalýþmayý, yoðunlaþmayý, yorulmayý ve zaman
harcamayý gerektirir. Eðer atadan-dededen bir mirasa konmamýþsanýz?
Tabi o zaman da "bunlarý ne oranda mücadelenin hizmetine
sunuyorsunuz? sorusu gelir doðal olarak.
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"Ne yapmak istiyorsunuz" diye sormayýn hemen. Bekleyin ve sorulara
yoðunlaþýn. Ýþte üçüncüsü;
Devrime, özgür bir Kürdistan'a  gerçekten inanýyor musunuz?
Onun iyi, uðruna bir þeyler yapmaya deðer bir amaç olduðuna gerçekten
inanýyor musunuz? "Hoþ bir hayal" olarak mý görüyorsunuz devrimi?
Yoksa "olacak/kurulacak ama biz göremeyiz" mi diyorsunuz?  "Herkes
çalýþýr, bir þeyler yaparsa tabii ki olur" ya da "kendim için yaþýyorum,
devrimci yaþýyorum" da diyebilirsiniz elbette. Cevaplar sizin. Samimiyeti
de. 
Devrimi, özgürlüðü, baðýmsýzlýðý ve sosyalizmi, önce kendimiz için
isteriz bunda yanlýþ bir þey yok. Ama biliriz ki elde etmenin yolu bunu
herkesle paylaþmaktýr. Peki yapýyor musunuz? Ýnandýðýnýz bu fikirleri
herkese yaymak için gerçekten çabalýyor musunuz? Bunu bir hak, bir
görev ve bir zorunluluk olarak görüyor musunuz? Çevrenizi, kardeþinizi,
çocuðunuzu, anne-babanýzý, iþyerinizdeki arkadaþýnýzý devrimcileþtirmek
için ne kadar emek harcýyorsunuz?
"Eylemler olsun ama ben katýlmayayým. Boykot olsun ama baþým derde
girmesin. Gençler devrimci olsun ama bizimkiler önce okusun. Herkes
mücadeleye katký sunmalý ama benim kredi kartý taksitim var. Halkýmýz
tabii ki evini devrimcilere açmalý ama bizim ev kalmak-toplanmak için
uygun deðil. Arkadaþýmdan- akrabamdan böyle bir þeyi nasýl isteyebilirim
ki? Kadýnlar özgürleþmeli ama ben ailemin dedikodulardan üzülmesini
istemem. Kýzým-kýz kardeþim yapamaz bu iþi. Þu faþistlere hak ettikleri
dersi vermek lazým ama yapan ben olmayayým. Okumak, aydýnlanmak
tabii gerekli ama benim hiç vaktim yok. Birlik lazým ama halkýmýz birlik
olmuyor ki. Gazetemizin tirajý daha yüksek olsun ama ben baþkasýna nasýl
gazete satarým? Sömürgeciliði kovup özgür ülkemizi yaratalým ama ben
hiç bedel ödemeyeyim." 
Sorular, sorular, sorular.
Biriyle bile iliþkiliyseniz elbetteki kendinizi iddialarýnýz karþýsýnda ne
kadar tutarlý gördüðünüzü  sorgulamalýsýnýz.

Gerçekten yapabilecekleriniz bu kadar mý?
"Devrim de, özgür Kürdistan da iyi bir þey. Benim de elimden gelen bu"
mu diyorsunuz? Sahiden buna, yani elinizden gelenin bu olduðuna
inanýyor musunuz? Þimdikinden üç tane daha fazla gazete alamaz

hiç kuþkum yoktur." Pek çok isyancýnýn son sözü "Biji Kürdistan" oldu.

Ýþgalci kemalist burjuvazinin yalanlarýnýn aksine, hareketin
muhtevasýnda, önderlerinin daraðaçlarýnda haykýrdýðý düþünce ve
sloganlarda açýkça ortaya çýktýðý üzere 1925 baþkaldýrýsý ulusal-ilerici
bir kimliðe sahiptir. Ayaklanmanýn Ýngiliz emperyalizminin eseri
olduðuna ve bölgede onu güçlendireceðine dair en küçük bir kanýt dahi
yoktur. Bu baþkaldýrýda emperyalistlerin iþe karýþtýðýndan söz etmek
doðrudur. Fakat o el Fransýzlara aittir ve Kürtlere deðil Kemalistlere
yardým etmiþtir. Kuzey Suriye'den geçen demiryolunun Türk iþgalcileri
tarafýndan kullanýmýna izin vererek Fransýz emperyalistleri soykýrýmcý
ordunun direniþçileri kuþatmasýna önemli bir imkan yaratmýþtýr.

Þeyh Sait direniþinin muhtevasý, Diyarbakýr Ýstiklal Mahkemesi
Baþkaný tarafýndan berrakça ortaya konmuþtu. Bu soykýrým memuru,
idam cezasý verdiði 53 Kürde yönelik sözlerini þöyle noktalýyordu:
"Aranýzdan bazýlarý hükümetin idari yolsuzluklarýný isyan bahanesi
yaptýlar, diðerleri hilafetin müdeafasýný sebep olarak getirdiler, fakat
hepiniz bir noktada birleþtiniz: Baðýmsýz bir Kürdistan yaratmak. (...)
pahasýný daraðacýnda ödeyeceksiniz."

Kemalist burjuvazi 13 Þubat-31 Mayýs 1925 tarihleri arasýnda
dizginsiz bir zülüm ve soykýrým yoluyla Þeyh Sait direniþini ezerek
siyasi ilhaký gerçekleþtirme faaliyetinde önemli bir mesafe almýþtýr.

(Yazýnýn tamamý için Proleter Doðrultu dergisinin 1. sayýsýna ya da
Azadi internet sitesindeki Seçme Yazýlar'a bakýlabilir.)
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ortaya çýkan bu geliþmeye derhal müdahale eden Kürt baþkaldýrý
kurmayý, dört ayrý bölgede karargah kurar ve savaþý bu tarzda yönetmeye
çalýþýr.

Þeyh Sait yirmibin kiþilik bir kuvvetle "Hani, Lice, Genç, Diyarbekir,
Mardin, Viranþehir, Maden, Ergani, Siverek, Silvan, Bingöl ve Hazro"da
savaþýr. Þeyh Þerif ve Yado komutasýndaki onbin kiþilik bir kuvvet
"Elazýð ve Palu" bölgelerinde saf tutar. Þeyh Mustafa ve Þeyh Ýbrahim
komutasýndaki ikibin savaþçý "Çan, Siyaker, Simson, Kiði, Sancak ve
Hösnek"te ayaklanýr. Þeyh Abdullah, Þeyh Sait'in oðlu Ali Rýza ve
Hasananlý Albay Halit'in yönettiði onbin kiþilik kuvvet ise "Aðrý, Bitlis,
Muþ ve Erzurum'da" saf tutar.

Kazandýklarý kimi muharebelere, bir çok yerleþim biriminde
saðladýklarý geçici egemenliklere karþýn Kürt özgürlük kuvvetleri
örgütlülük, insan gücü ve teçhizat açýsýndan kendileriyle
kýyaslanmayacak bir üstünlüðe sahip olan iþgalciler karþýsýnda yenilgiye
uðradýlar. Bu arada, kendilerinden 8 kat daha büyük bir güce, hava
desteði ve aðýr silahlar gibi çok önemli üstünlüklere sahip olan iþgalciler
karþýsýnda cephe savaþý yöntemleriyle hareket etmenin Kürt özgürlük
savaþçýlarýna ayrý ve ciddi bir dezavantaj yarattýðýný da belirtmek
gerekir. 25 Mart'ta baþlatýlmasý planlanan fakat 8 Þubat'ta patlak veren
bu ayaklanmanýn yenilgisinde aþiretsel ve mezhepsel bölünme de bilinen
uðursuz rolünü oynadý. Kürt baþkaldýrý kurmayýnýn aksi yöndeki
çabalarýna karþýn bu durumdan kaçýnabilmek olanaklý olmadý. 

Daraðaçlarý, kurþun, en vahþi görünümleriyle zülüm, yakýlan köyler,
ateþe verilen tarlalar tam bir soykýrýmla katledilen çocuk ve yaþlýlar!...
Yenilgiye uðrayan ayaklanma sonrasý Kürdistan'da manzara buydu.

Ancak burada geleceði temsil eden bir baþka gerçekten daha söz
etmek gerekir, o da, daraðacýnda katledilen ayaklanma önder ve
savaþçýlarýnýn Kürt ulusal özgürlük ve baðýmsýzlýðýna inançlarý ve Kürt
ulusunun bunlarý kazanacaðýna olan güvenleridir. Bunlardan biri olan
Dr. Fuat daraðacýnda þöyle haykýrýyordu: "Yaþamýmý bir gün vatan
yoluna adamaya aht etmiþtim. Baðýmsýzlýk bayraðýnýn, üzerinde idam
edilmekte bulunduðumuz bu vatan topraklarý üzerinde dalgalanacaðýna

mýsýnýz? Þu an gittiðinizden fazla insana, öyle çok deðil, üç-beþ kiþiye
daha, gidip onlarý devrim davasýna kazanmaya çalýþamaz mýsýnýz? Yarým
saat daha az uyuyup, iþe gitmeden yeni iþçilere bir kaç bildiri de siz
götüremezsiniz deðil mi? Bir paket daha az sigara içip, biraz diþinizi sýkýp
belki bir üssün yaratýlmasýna, bir silaha, bir baský makinasýna katký da
sunamazsýnýz? Hatta ailenizi, kardeþinizi, arkadaþlarýnýzý, komþunuzu ya
da çevrenizdeki herhangi bir emekçiyi bu aþaðýlýk düzende yaþamak
yerine, daha özgür bir ülkede yaþamaya da ikna edemezsiniz öyle mi?
Gerçekten bunlara inanýyor musunuz? Peki daha fazlasýný yapanlarýn
sizden ne farklarý var?
Olanaklarýnýz bunlardan mý ibaret?
Özgür ve insani bir yaþam için, mücadelenin hizmetinde kullanýlsýn diye
sýnýrlý da olsa baðýþ verdiðinizi varsayalým.  Daha fazlasýný veremez
misiniz? Peki kendi günlük ihtiyaçlarýnýza ayýrdýklarýnýzla, bir takým
projelerinizle kýyaslayýn bakalým bu miktarý? Hiç vermeyenler her halde
daha baþka sorular soruyorlardýr kendilerine. Ya da sormalýlar.
Samimiyetlerini ve iddialarýný sorgulamalýlar. Kiþisel iþleriniz ya da
sorunlarýnýz için kafa yorduðunuz kadar enerji harcýyor musunuz devrim
için?
Bir toplantýya ev sahipliði, bir eðitim yeri, bir araba, bir fotokopi imkaný,
bir fotoðraf makinasý, bir kaç parça giyecek, yeni insanlara vermek üzere
her hafta birkaç tane fazla alýnan gazete, bir komünistle evinizi, odanýzý
paylaþma, hapishanedekilerin ailelerine, ölüm orucu gazilerine destek,
maaþýnýzýn-gelirinizin belli bir miktarýyla düzenli baðýþ....Bunlarý da
yapamaz mýsýnýz?
Sömürgeci zulme, ulusal varlýðýmýzýn inkarýna, emek sömürüsüne
karþý, gerçekten öfke duyuyor musunuz?
Peki bunu nasýl gösteriyorsunuz? Kendi kendinize kýzarak, küfrederek, içe
kapanarak, lanet okuyarak mý? "Örgütlü bir halký hiç bir kuvvet yenemez"
diyordu Þilili Ýnti Ýlimani müzik grubu, severek dinlediðimiz bir
marþlarýnda. Katýlýyor musunuz sizde? Peki gerçekten örgütlü müsünüz?
Bir sendikada, kooperatifte, dernekte ve en önemlisi partide, hücrede,
çalýþma grubunda. Deðilseniz neden?
Evet, giderek sona doðru yaklaþýyoruz.  
Gerçekten yeni ve onurlu bir dünya için iktidarý istiyor musunuz?
Biz istiyoruz. Bu amaçla bir araya gelen her yaþtan ve her milliyetten
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komünistleriz. Hem özgür bir Kürdistan hem de sosyalist bir Türkiye
yaratmayý amaçlýyoruz. Devrimci ve yurtsever hareketin bütün mirasýný
kendimizin kabul edip, onun verdiði sorumlulukla çalýþýyoruz. Can bedeli
bir mücadele yürütüyoruz. Kazanmak için bu gerekli. Bunun da her
þeyden önce örgütlü olmaktan, örgütlü dövüþmekten geçtiðini biliyoruz.
Devrime inanýyoruz. Sabancýlarýn, Koçlarýn, Bucaklarýn kirli dünyasýnda
yaþamak istemiyoruz. Ýnsanýn insaný sömürmediði, halklarýn özgür olduðu
bir dünya istiyoruz. Bunun bedeller ödenerek kazanýlacak bir dünya
olduðunu biliyoruz. "Kasým, Þehitler Ayý" vesilesiyle, onurla andýðýmýz,
bir kez daha anýlarýna baðlýlýk  sözü verdiðimiz  þehitlerimiz ve onlarýn
eylemleri bize bunu gösteriyor. 

Her gün zaten iþkencelerin, sömürünün, zulmün en pervasýzýný yaþayan
iþçi ve emekçilere, ezilen halkýmýza inanýyoruz. Herkesin, bu iþe ayný
düzeyde katýlmasý gibi bir beklentimiz yok. Ancak herkesin özgür ve
onurlu bir dünya inþa etmek için yapacak bir þeyleri olduðunu biliyoruz.
Partimiz, böyle bir dünya yaratmak için mücadele ediyor. Bu ideale
inandýðýmýz için örgütlüyüz. Birleþerek kazanabileceðimize inanýyoruz.
Ve bu ortak amaçta buluþtuðumuz herkesten, yapabileceðinin en fazlasýný
yapmasýný, bu mücadelede, komutan, savaþçý, taraftar, destekçi, dost ama
mutlaka bizim tarafta olmasýný istiyoruz. 

Paylaþtýkça çoðalan düþlerimiz var bizim. Her gün bir çok tuðlasýný üst
üste koyduðumuz, çalýþana da, destekleyene de onur ve mutluluk veren bir
yapý yükseltiyoruz.
Özgür ülkemiz, eþit, adil ve kardeþ bir dünya için!

Bir kez daha bakýn isterseniz;
Siz bu iþin neresindesiniz?

Bu bildiri MLKP Kürdistan Örgütü’nün düzenlediði ve aralýk ayý
boyunca yürüttüðü baðýþ kampanyasý vesilesiyle çýkarýldý ve  tartýþýldý. 

Kürt ulusal özgürlük direniþinin en önemli atýlýmlarýndan biri Þubat
1925'te patlak veren Þeyh Sait ayaklanmasýdýr. Ön hazýrlýk, etkilediði
coðrafya ve seferber ettiði insan gücü bakýmýndan Kürt ulusal tarihinde
özel bir yer tutan bu baþkaldýrý, yazýk ki kendiliðinden baþlamýþ ve
yenilgiyle sonuçlanmýþtýr.

Belgeler Þeyh Sait ayaklanmasýný hazýrlayan politik liderlerin bir
bölümünün (Albay Halit, Mebus Yusuf Ziya ve Doktor Fuat gibi)
1922'de kurulmuþ bulunan Kürdistan Ýstiklal Cemiyeti'nin (AZADÝ)
mensuplarý-yöneticileri olduðunu göstermektedir. "Baðýmsýz Kürdistan"
sloganý etrafýnda faaliyet gösteren AZADÝ teþkilatý Þeyh Sait
baþkaldýrýsýnýn örgütlenmesinde önemli bir rol oynamýþ ve yukarýda
anýlan üç liderini daraðaçlarýnda þehit vermiþtir.

Ýþgalci Ankara hükümeti mayalanan isyaný erken fark etmiþ ve derhal
karþý hamlelere giriþmiþtir. Bunun en önemli sonucu Ekim 1924'te Yusuf
Ziya'nýn, Aralýk 1924'te ise Albay Halit'in tutuklanmasýdýr.
Ayaklanmanýn liderliðine aðýr bir darbe indirdiðini düþünen M. Kemal
Kuvvetleri, 8 Þubat 1925'de Þeyh Sait'e yönelirler. Piran köyünü
(Diyarbakýr) kuþatarak Þeyh'in mahiyetindeki belirli insanlarýn
kendilerine teslim edilmesini isterler. Bu, doðal olarak reddedilir ve
patlayan silahlarla ayaklanmanýn fitili kendiliðinden ateþlenmiþ olur.
Oysa isyanýn baþlangýç tarihi 26 Mart olarak saptanmýþtýr. Ýrade dýþý
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Þêx Saîd isyaný

Okuduklarýmýzý Paylaþalým sayfamýzda bu sayýda Proleter Doðrultu
Dergisinin 1. Sayýsýnda yer alan "Kürdistan'ýn Parçalanma Süreci Ve Kuzey
Kürdistan'ýn Statüsü" adlý yazýdan bir bölüm yayýnlamayý uygun bulduk.
Dergimizin yayýn sürecine denk gelen Þêx Saidlerin Þubat 1925 isyaný,
halkýmýzýn özgürlük mücadelesinde anýlmayý hak eden bir miras býrakmýþtýr.
Bu vesileyle Kürt halkýnýn özgürlüðü için þehit düþenleri bir kez daha
saygýyla anýyoruz.

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



mücadelesi açýsýndan da, benzer bir rol üstlenmektedir. EMEP ve SDP
gibi anti faþist antiemperyalist partileri, SHP kuyruðuna takarak,
halklarýmýzýn kitle hareketini, burjuva demokrasisine eklemleme rolü
oynamaktadýr. EMEP ve SDP, antiemperyalizm ve antifaþizmde az çok
tutarlý bir politika izlerken, DEHAP'la bu tür bir iliþki geliþtirerek,
kitlelerin devrimci potansiyeline güvensizliðe ve SHP kuyrukçuluðuna
düþüyorlar ve ÖDP'nin izlediði yola giriþ yapýyorlar. 

Kuzey Kürdistan'da iþçi ve emekçi halkýn, ezilenlerin, yoksullarýn
öncüsü olma mücadelesi yürüten marksist leninist komünistler, yurtsever
hareketin liberal reformcu çizgisine ve onun uzantýsý olan, sömürgeci
partilerle ve somut olarak SHP'yle ittifak politikasýna karþý kararlýlýkla
mücadele etmeyi bu bilinçle ele alýyorlar. Uzlaþma stratejisine dayalý
yönelimlerin somut ürünleri düzeniçileþmek olarak ortaya çýkýyor, ulusal
özgürlük, onurlu yaþam gibi deðerlerin yerini rant ve mevki
çatýþmalarýnýn aldýðý kirlilikler alýyor. Bu durumda cezaevinden çýkan
tutsaklar, günlük gazete ve nihayetinde HPG komutanlarý adýna
açýklamalar yapmak kaçýnýlmaz oluyor. Fakat bunlar olguyu
deðiþtirmiyor. Eylemi deðiþen ulusal hareketin kitlesinin bilinci de
deðiþiyor.

Aþýlmaya baþlanan düzen iliþkileri kendini yeniden ve baþka
formlarda üretiyor.

Tam da bu nedenlerle, yurtsever kitle hareketinin baðýmsýz devrimci
çizgide geliþmesi için kendini daha fazla ortaya koyan sosyalist
yurtseverler bu seçim vesilesiyle de düzenden kopuþlara öncülük etmeyi
özel olarak örgütleyecekler.  Süreci bu bilinçle ele alacaklar.

Ülkemiz proleter ve emekçi kitle hareketinin baðýmsýz devrimci
geliþmesi, seçimlerde de, yalnýzca sömürgeci burjuva partilerden deðil,
DEHAP'ýn onlara eklemlenen kuyrukçu seçim politikasýndan da
baðýmsýzlýðý þart koþuyor, sosyalist yurtseverler bu yolu tutmaya
kararlýlýkla devam edecekler.

KÜRDÝSTAN'I KUCAKLAMAYA  
Militan tanýmý hep düþmanla göðüs göðüse tereddütsüzce savaþan,

çatýþmalarda en önde yer alan, kýsacasý en kaba tabirle "savaþ adamý"
olarak kalmýþtýr aklýmýzda.Bizler ise militanlýðý parti görevlerinin
hiçbirinin küçümsenmeden, hepsinin ayný disiplin ve özveriyle yerine
getirilmesiyle ölçeriz.

Kampanya ise yoðunlaþtýrýlmýþ faaliyet demektir. Ýþte bu noktada
partimizin Kürdistan Örgütü'nün baþlattýðý baðýþ kampanyasýna militanca
sarýldýk.Öncelikle önümüze hedefleri koyup kampanya için
kullanacaðýmýz aracý seçtik.Ulaþabildiðimiz kadar büyük kitleye ulaþýp
insanlara vereceðimiz kartlar aracýlýðýyla partiyi tanýtacaktýk.

Bu planlarý yaptýktan sonra ben ise uyumadan önce kimlere gideceðimi
ve kartlarý daðýtma noktasýnda kimlerden yardým isteyeceðimi
hesaplayarak bir sonraki gün baþlayacaðýmýz faaliyet için uykuya daldým.
Uyuyamadým. Çünkü öyle bir heyecan saðanaðý ki bir anda kalkýp yeni
hesap yapýyor, aklýma yeni birileri geliyor onu da listeme ekliyor ve tekrar
yataða...

O gün uyandýðýmda durum her zaman ki gibi deðildi.Aldýðým nefes
bile sanki içerimde farklý bir þekilde iþleyip bambaþka bir tat almama
neden oluyordu.Eeee kolay deðildi, böyle de olmasý gerekiyordu
belki.Çünkü bu bir parti göreviydi ve partime,halkýma ve devrime karþý
sorumluluðumu yerine getirmek için çalýþacaktým.Bu görevin benim için
parti pankartý altýnda yürümekten, çatýþmaktan bir farký yoktu.

Kampanyaya destek amacýyla çýkardýðýmýz kartlarý sattýðýmýz yerler,
doðal olarak yurtsever arkadaþlarýn yoðun olduðu yerlerdi.Onlara bu
kampanyayý anlatýp bilgilendirdikten sonra sorun çýkmayacaðýný
düþünerek hýzlý adýmlarla tüm dostlara ulaþmak için yola koyuldum.Bir
parti dostunu gördüm ve hemen yanýna yaklaþtým.Sohbete baþladýk ama
benim ona sohbette bahsetmem gereken kampanyaydý.Ve bir anda
dostumuza açýldým: "Partimizin Kürdistan Örgütü bir baðýþ kampanyasý
baþlattý.Bu kampanya için de bütün devrimci, demokrat,yurtsever,
sosyalist, emekçi ve Kürt halkýndan kýsacasý bizim tarafta olan herkesten
katký sunmasýný bekliyoruz."Uzun süren sohbetimizin özeti olan bu iki
cümle dostumuzun asýk olan yüzünün tebessümle dolmasýna
yetmiþti.Baðýþýný verdikten sonra, kampanya bilgisini ulaþamayacaðým
arkadaþlara da iletmesini rica edip gülümseyen yüzlerle birbirimizden
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ayrýldýk.
Arkadaþla tokalaþýp ayrýldýktan birkaç dakika sonra bir gölge belirdi

yanýmda. Ýnce bir sesle: "Bir kart istiyorum" dedi.Birbirimize bakarak
gülümsedik bir anda.Çünkü karþýmdaki partiyi tanýyan bir dosttu. Derin
bir sohbete koyulduk ve baþladýk partiyi konuþmaya...

Artýk ýsýnmýþtým bu iþe.Ýlk baþlarda duyduðum heyecanýn yanýnda
"acabalar" da vardý tabi ki.Acaba baþarabilir miyiz? Ýnsanlar zaten aç,
acaba para verirler mi? Sistem onlara bencilliði dayatýyor acaba katký
sunarlar mý? Acaba, acaba ve bir sürü acaba... 

Artýk bunlar yýkýlýyordu tek tek zihnimde. Sonra bir dostla daha
karþýlaþtým.Konuþmamýzdan sonra bize yardým edebileceðini söyleyip
yanýna birkaç kart alarak daðýtmaya koyuldu o da.

Çalýþma iyi gidiyordu. Para vermez tereddütünde olduðumuz insanlar,
çoðu zaman belirlediðimiz ücretin fazlasýný vererek beni bu
düþüncelerimden dolayý utandýrýyorlardý.Hedef kitlemiz çok geniþti
tabi.Acaba olur mu diyerek dini yönü çok baskýn olan, cemaat yurtlarýnda
kalan ve çalýþma yapan birisinin yanýna yaklaþtým.Önce kampanyanýn
içeriðini anlattýktan sonra kartta yazýlý olan "Emek Yücedir" cümlesi
üzerine kartý almayacaðýný söyledi.Bu "acabam" galiba doðru çýkýyordu.
Ama buna izin veremezdim ve arkadaþla uzun süre emek kavramý üzerine
konuþtuk.Ýkna edememiþ olmalýyým ki kartý almayacaðýný söyledi. Fakat o
da ne ben kendi kendime tartýþýrken arkadaþ birkaç dakika sonra elinde
parayla yanýma geldi ve kartý aldý.Bu olay bende büyük bir moral
motivasyonu yarattý.

Hemen daha fazla kiþiye gitmeliydim.Aklýmdaki ilk adres
kurumlardý.Tek tek sendikalarý dernekleri gezmeye koyuldum.Yardým
toplayabildiðim kadar topladým. Konuþtuðumuz bazý arkadaþlar kartlardan
yanýna alarak yardým edebileceklerini söylediler ve bu moralle günü
bitirmiþtik.Ama daha ulaþamadýðýmýz bazý arkadaþlar vardý ve yarýna da
iþler bitmemiþti.

Günün aðarmasýyla ertesi gün tekrar yola koyuldum.Okula gidip
burada ulaþamadýðým arkadaþlara da ulaþacaktým.Yine ayný coþku ve
moralle arkadaþlardan, devrim dostlarýndan, parti dostlarýndan baðýþ
topladým.Çalýþmalar yolunda gidiyordu ve okuldaki arkadaþlarýn
kendimce çoðuna ulaþmýþtým.Tabi bana yardým eden arkadaþlar sayesinde
bu daha da artmýþtý.

Birkaç gün sonra yine okulda kendine yurtsever diyen birini gördüm.

Özellikle son KONGRA GEL yönelimiyle programatik düzeye
çýkartýlan düzeniçileþme harekete daha fazla yön veriyor. Hayatýn
çeliþkileri onlarý baþka þeyler yapmaya zorlasa da ulusal reformcu
hareket KONGRA GEL programýnda piyasa ekonomisinin
iyileþtirilmesinden dem vurmakta, örneðin demokrasiyi "güçlü bir
ekonomik  alt yapý ve sosyokültürel geliþkinliðe dayalý kurulan bir
sistem"  olarak lanse ediyor. Hakkýný yemeyelim  " üretimde verimliliði
artýrarak gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik giderilmeden iþsizliðie, açlýða
ve yoksulluða çare bulunmadan saðlýklý bir demokrasiden sözedilemez"
de diyorlar. Týpký bütün sosyal demokrat düzen partilerinin  dedikleri
gibi. 

Süslü sözleri bir tarafa býrakarak söylersek "saðlýklý demokrasi"
dedikleri kapitalist düzen...Sömürü ve zulüm düzeni. Sevinin Kürt
iþçileri, yoksullar, saðlýklý demokraside patronlarýnýz sizi saðlýklý saðlýklý
sömürecekler. Sakýn ha onlarý emek düþmaný olarak lanse etmeyin, tepki
göstermeyin. Ne de olsa ayný programda sýnýflar arasýndaki çeliþkilerin
uzlaþma ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiði de belirtiliyor. Uzlaþma
kültürü adýna düzenin bekasý ve sermayenin egemenliði kutsanýyor.
Bütün bunlar ideolojik teslimiyetin kötü bir örneði oluyor.

Uzlaþmaya ve suç ortaklýðýna hayýr!
Sömürgeci burjuva partilerle, kirli savaþa suç ortaklýðý siciline sahip

ve bugün reform taktiði bile gütmeyen, islamcý SP, kemalist CHP ve
SHP'yle seçim ittifaký arayýþý, yurtsever hareketin, bu niteliðinin
kaçýnýlmaz sonucudur. Kaldý ki, Karayalçýn ve SHP, geçmiþ dönemde
sözde reform programýyla halkýmýzý aldatmaya çalýþýrken kirli savaþýn
hükümetindeydi, gerçekte kirli savaþ cephesinin öncü ortaðýydý. 

DEHAP'ýn SHP'yle seçim ittifaký, söz konusu uzlaþma stratejisi
üzerine temellenmekte ve ulusal kitle hareketini, özgüven kaybýna
düþürmekte,  sömürgeci boyundurukla uzlaþmayla itmekte, tutarlý
antifaþist, antiemperyalist nitelikten uzaklaþtýrýcý rol oynamaktadýr.
SHP'nin, bu ittifakta hevesli olmasýnýn bir nedeni, parti olarak güç
kazanma ihtiyacýysa, diðer nedeni de, ulusal kitle hareketini
sömürgeciliðe eklemleme misyonu üstlenmesidir. 

DEHAP, bu politikasýyla, halklarýmýzýn antifaþist,  antiemperyalist
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federasyon elde etmesinin baskýsýdýr, "yol haritasý önerisi"nde görüldüðü
gibi kalýcý bir program maddesi deðildir. 

KONGRA GEL siyasal yöneliminde uzlaþma stratejisini uygularken,
tutarsýz bir antiemperyalist konumunda  yalpalamaktadýr. Liberal teorik
ufku, O'nu emperyalizmden, hatta ABD'den demokrasi ve ulusal haklar
bekleyiþine sokmaktadýr. Programýnda "demokratik uygarlýk"ý nihai amaç
olarak ilan eden  KONGRA GEL, AB'yi de"bütün yetersizliklerine
raðmen demokratik uygarlýðýn sað kanadý" olarak gördüðünü vurguluyor.
KONGRA GEL "Ekonomik politika, ulusal ve küresel ekonominin
uyumu temelinde özel teþebbüsçülüðü ve üretici sermayeyi teþvik eden
ve gerektiði kadar kamusal mülkiyetin yer aldýðý, tekellerin hakimiyetini
yasalarla önleyen, sosyal adaleti her alanda gerçekleþtiren, yoksulluða ve
açlýða karþý üretimde verimliliði ve adil paylaþýmý saðlayan bir yapýda
olacaktýr."(Kongra Gel Demokratik Kuruluþ Belgeleri sf.92, abç) diyerek
hangi yolda çözüm istediðini net bir þekilde ortaya koyuyor. Sýnýf, iþçi,
yoksul gibi kavramlar O'nun literatüründe giderek belirsizleþirken,
kapitalist düzenin sürekliliði güvenceleniyor. Ve bütün bunlar ezilen
halkýmýza kurtuluþ reçetesi olarak sunuluyor. "Geliþen bilimsel -teknik
devrim, geçmiþin keskin sýnýfsal ayrýþmasýný deðiþime uðratmýþtýr.
Burjuva, proletarya gibi keskin toplumsal ayrýþmanýn yerini þimdi
deðiþik meslek gruplarý, kadýn, gençlik, çocuk ve yaþlýlar gibi sosyal
kesimler almýþtýr" (agy. Sf 92) türünden ucube görüþleri savunacak kadar
pusulayý þaþýran bu arkadaþlar, her yanýyla dökülen bu  tezlerin yeni
olmadýðýný, geride kalan bütün süreçlerin bunlarýn boþ sözler olduðunu
ortaya koyduðunu görmüyorlar mý?  Yaþlýlar, gençler, çocuklar gibi
kategoriler sanki dün yokmuþ da, bugün bunlarýn sýnýflarýn yerini aldýðýný
iddia etmek gibi yüzeysel görüþleri teori diye sunabiliyorlar. 

Hal böyle olunca onlardan feyz alanlar da ittifak yönelimlerinde
"keskin ayrýþmalarý" deðil, düzenle uzlaþmayý tercih ediyorlar.

Küçük burjuva yurtsever hareketin bu reformcu liberal çizgisi, Kuzey
Kürdistan ulusal devrimini reformculukla tasfiye etmesiyle kalmamakta,
ulusal kitle hareketini de özgüven zayýflýðýna düþürmektedir. Bu durum
ona güç kaybettirmekte, burjuva reformcu ögelerin  öne geçmesine yol
açmakta, emekçi kitle karakterini geri plana atmaktadýr. 

Biraz konuþmak istediðimi söyleyip herkese gittiðim gibi temel
cümlelerle ona da amacýmýzý anlattým.Arkadaþ beni dinledikten sonra
hemen anlaþýlmaz þekilde yanýmdan ayrýldý.Kendi aralarýnda bir þeyler
konuþtuktan sonra yanýma gelip benimle konuþmak istediðini söyledi.
"Sen bu isimle (MLKP Kürdistan Örgütü) burada bunu satamazsýn. Buna
izin vermeyiz.Bundan sonra kendine dikkat et" gibi anlamsýz ve saçma
þeyler söyledi. Bunlara kulak asmadan hatta gülümseyerek daha da fazla
baðýþ toplamak için daha da fazla kiþiye gittim...

Bu sefer bir gün sonra kendine yurtsever diyen baþka birkaç arkadaþ
benimle konuþmak istediklerini söylediler. Ýçimden yine dünkü gibi
komiklikler olacaðýný düþündüm.Ve düþündüðüm gibi de oldu. Bu
arkadaþlarda baþka telden çalýyorlardý: "Sen ... ismiyle burada bunu
satamazsýn. (Aldýðýmýz karar gereði bazý durumlarda kimi insanlara
kendimize ait farklý bir isimle de gidebilecektik). Buna izin vermeyiz. Git
MLKP ismiyle sat. Yaptýðýn bu hareket bizim örgüte saygýsýzlýktýr" gibi
birbirleriyle çeliþen ama bu çalýþmadan rahatsýz olduklarýný gizlemeyen
anlamsýz bir tavýr sergilediler. Konuþmanýn sonunda aðýzlarýndaki baklayý
çýkardýlar: "Bu iþi bu kadar yaygýnlaþtýrmanýz yanlýþ. Parti ismiyle gitsen
daha az kiþi bu kartlarý senden alýr" cümlesi her þeyi özetliyordu.Yani
arkadaþlara bu kendilerine yakýþmayan tavrý sergiletmeye yol açan bu iþin
yaygýnlaþtýrýlmasýndan doðan korkuydu.

Bu olaylar, kampanyanýn sonuna doðru  benim hýzýný azalttýðým
çalýþmalarýn daha da hýzlanmasýna yol açtý.Yani böylece çekineceðimi
düþünen kiþiler çok yanýldýlar.

Bu olumsuzluklarý olumlu hale çevirmek benim elimdeydi ve bunu da
yaparak yoðunlaþtýrýlmýþ çalýþmalardan sonra bir çok kiþiye partiyi
tanýtma fýrsatý bulduk.Bu da bize partiyi tanýtmak için bu gibi
kampanyalarý beklememizin gereksizliðini gösterdi.Artýk her günü
kampanya edasýyla kuþatýp çýkacaðýz yollara. Yine adýmlarýmýzý hýzlý hýzlý
atýp gideceðiz dostlarýmýza.Tam uyandýðýmýz anda çektiðimiz derin
nefesin tadýný her gün daha farklý almak için koþacaðýz halkýmýza.Yaþamý
yoldaþça kucaklayabilmek için gökyüzünden güneþi indireceðiz
Kürdistan'da kurulan her sofraya.

Özgür Kürdistan'ý yaþatmak için!
Yaþasýn MLKP  Kürdistan Örgütü!

Bir DK Okuru 
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K a s ý m
seçimlerinde son

baþvuru zamanýna iki saat kalana kadar da anlaþtýklarý iddia ediliyordu. 
Sonuçta SHP, DEHAP ve Blok'la bir süre oynadýktan sonra ittifaktan

vazgeçmiþti. Daha seçimlere "epeyce" zaman var!
Reformizmin Limanýna Demir Atarken!
DEHAP, önceli partilerden gelen faydacý ittifak geleneði nedeniyle

zaten  burjuva partilerle seçim ittifaklarý politikasýna sahipti. PKK politik
reformist çizgide deðilken de, seçim alanýnda uzlaþýcý ittifak
uyguluyordu, 91 parlamento seçimlerinde DEP-SHP ittifaký bunun
gerçek bir kanýtýydý. Sonraki süreçte, Türk burjuvazisinin  -SHP dahil-
bütün partileri Kürt ulusal kurtuluþ devrimine karþý kirli savaþ üzerine
þovenist birlik  içinde olduklarýndan, yurtsever hareket ve DEP, HADEP
bu faydacý ittifak politikasýný uygulayabilmek olanaðý bulamadýlar.

O dönemde, faydacý seçim ittifaký, yurtsever devrimci bir hareketin,
sömürgeci burjuvazi içinde kötünün iyisiyle uzlaþma, ulusal kurtuluþ
devrimine uzlaþýcý bir hastalýk bulaþtýrma hatasýydý, hastalýðýydý.

Ancak özellikle, Ýmralý savunmasýndan sonra, reformcu program ve
stratejide karar kýlan  PKK-KADEK, ideolojik teslimiyetçilikle  kalmadý,
siyasal alanda da devrimci program, strateji ve mücadelesini tasfiye etti.
Üç reform programý  (Kürtlerin varlýðýnýn anayasal kabulü, ulusal
kültürel özerklik, siyasi çalýþma özgürlüðü) üzerine sömürgeci
burjuvaziyle uzlaþma stratejisini, kimi zaman "diyalog" arayýþýyla kimi
zaman eylemlerini yükselterek, uyguladý. Bu strateji Kuzey Kürdistan
ulusal devriminin tasfiyesiyle ayný anlama geldi. PKK-KADEK ve
nihayetinde KONGRA GEL evrimiyle Kürt devrimine önderlik eden
çizgi reformizm limanýnda demirledi.

Bu liberal reformcu strateji, küçük burjuva reformcu yurtsever
hareketin, Kürt burjuva reformizminin programýný benimsemesine, onu
kendine program seçmesine yol açtý. Ýlan ettiði son Bölgesel Çözüm
programýnda, güdük bir siyasal özerkliði de programýna eklemesine
raðmen, bu, ABD'den demokrasi beklentisi ve Güney'deki iþbirlikçilerin

Yerel seçimler
yaklaþýrken, DEHAP yine Türk burjuvazisinin  partileriyle de ittifak
arayýþýna girdi. 3 Kasým seçimlerinde SP'yle ittifak giriþimine dek uzanan
bu arayýþ, yerel seçimlerde CHP'ye ve hatta Öcalan'ý komployla esir
edilmesi sürecinde, hükümetin baþýndaki Ecevit'in sað kolu Ýsmail
Cem'in YTP'sine deðin uzandý. Ancak CHP'nin ittifaký reddetmesi
nedeniyle, DEHAP sonuçta SHP'yle anlaþtý. En azýndan þu ana kadar öyle
olduðu iddia ediliyor. Bu anlaþmalarýn bir gereði olarak aralarýnda
EMEP, ÖTP, SDP ve ÖDP'nin  de bulunduðu siyasetler "Demokratik Güç
Birliði"ni oluþturduklarýný ilan ettiler. Kamuoyuna bir deklarasyon
yayýnlayarak seçimlerde güç birliði oluþturacaklarýný açýkladýlar. Sosyal
demokrat çizginin rengini verdiði görülen deklarasyonda  "Güçbirliði'nin
AKP'ye karþý demokratik iktidar seçeneði" olduðu müjdelendi. "Her il,
ilçe ve beldede gerçekleþen güç birliði, demokrasi ideallerimize uygun
olarak, oluþturulmuþ yerel platformlarda, adaylarýný demokratik
yöntemle belirliyor, yerel programýnýn yapýyor ve seçim çalýþmalarýný
yürütüyor." denilerek aralarýnda YTP gibi partilerin de bulunduðu yerel
ittifaklar kutsandý. Saðýnda solunda Mustafa Kemal'in ve Türk
bayraðýnýn yer aldýðý "Türkiye için, geleceðimiz için" pankartýnýn önünde
dizilerek deklarasyonu okuyan parti Genel Baþkanlarý'nýn
konuþmalarýnda diðer ayrýntýlar yer almadý. Deklarasyonda "Ülkemizin
en önemli sorunlarýnda; Kürt sorununun demokratik çözümünde,
ülkemizin baðýmsýzlýðý ve demokratikleþmesinde, halkýmýzýn IMF ve
emperyalist güçlerin boyunduruðundan kurtarýlmasýnda, ülke
kaynaklarýna sahip çýkmada, gericiliðe karþý aydýnlýðý savunmada tek
alternatif;  oluþturduðumuz Demokratik Güçbirliði'dir denilerek Kürt
sorununa bir cümlede deðinilmesini "baþarý" olarak sunan DEHAP
çevresi baþta gelmek üzere deklarasyona ve güç birliðine katýlýmcý
çevrelerin yüklediði misyona bakarak hayal kýrýklýklarý için hazýr
olmalarý gerektiðini söylemek görevimiz olsa gerek. Çünkü henüz hangi
ilde kimin aday olacaðý, sýralamalar vb. yapýlmadý. SHP ve DEHAP'ýn 3 
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SHP ÝLE SEÇÝM ÝTTÝFAKI YA DA KUYRUKÇU
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