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"SUNI GÜNDEM .... " 

Degerli Okurlar; 
Devletin Newroz'u, " nevruz " l aştırmaya ; i şç i ve emekç ilerin birlik, daya nışma 

ve muc;ıde l e günu olan 1 Mayıs' ı "bahar bayramı" olarak içini boşaltm;ıya yönelik 

çabaları, tıpkı Newroz'da olduğu gibi 1 Mayıs't;ı da onbinlerce işçinin , emekçinin 

alanlarda haykırmasıyl a boşa çıkarıldı. 

Bir kez daha görüldü ki ; Newrol Kawa' l a rın , 1 Mayıs'da i şçi ve emekçilerin 

mücadele gunu .... 
Butun emekçilerin ve okurlarımı1 ın Newroz vel Mayı s bayramlarını kutluyoruz. 

Değerl i Okurlar; 
MGK' nın son topl a ntı sında, sosya list basın ve özellikle de Kurt Basın-Yayın 

kurumlarına yönelik almı ş olduğu saldırı ka rarları hemen uygulamaya geçirildi. 

Demokrasi Ga1etesi ilc Stcrka Rizgari dergisinin 1 aylık yayınla rı durduruldu ve 

kapat ıldı. 
Dev letin çirkin yüzünun diğe r bir ya nını gösteren bu kararlar, sa n ı lmasın ki 

sosya list muhali f basın ı susturacak,geri adım attıracaktır . Bir ulusun scsi, yüreği olan 

basın-yayın organla rı · üzerindeki pervazsı 1ca surdürülen devlet terörüne rağmen yı ne 

yayınl a rın ı sürdürecek, mutlaka okurla rıyla buluşacaktır. Buna in a nıyor ve ka pa tıla n 

sosyali st bas ınl a dayanı ~ma içinde olduğumuzu bildiriyoruz. 

Biz bu li k sayımızda, KUKM 'nin ve sosyali l min sorunla rına ilişki n ta rt ışma 

ya11la rına yer verdik. Aynı sayfalarımııda hem 1 May ı s gösterilerine, hem de 

savaşın su ren yüzune ilişkin haber-yorumlarımız ı da bulacaksınız. 

Bu s ;ı yım ızı n ağırl ı klı gundemini ise "Sömurgeci Dev letin Nite li ğ i " konusu 

oluşturuyor. Çünkü, ünlü "Susurluk Kazası" ve buna bağ lı olarak ortaya çıkan bir 

yı ğın il i~ki ''Dev let-Aşiret-Mafya" ta rtı şma l arını , "Devletin çetelerden temizlenmesi", 

"Temiz Toplum-Temil Siyaset" istemlerin i yükscltmi şti . Bu ta rtışma ların, bi r yandan 

da "dev leti " aklama ça ba l a rına, devletin n i te liğ i konusunda z ihinleri bulandı rma 

girısimlcri nc dön uşt urul meye ça lı şılelı ğ ına da ta nı k olduk. Kimse "çete" o lgusunu 

"çe telcşme" gerçeğini yadsı yamıyor. Devletin kendisi bile!. .. Ama kimileri, çetelerı 

"üçbeş-çü rük elma nın munfcrit orta klı ğı" olarak -t; nup, devletin yönetme ve varolma 

ta r11 nı gözden kaçırnıaya ça lı ş ırken ; l ibe ra l i ndc ı ~ rlc nıokr.:ı tın a, so~yal 

demokratı nda n, "sosyalist"inc kadar herkeste bir "dev leti temiz leme gayrctidir" 

gidiyor. Hiz ı se, devletin kendisi ve i ş l eyiş i h akkında, özelli kle de TC devletin in 

Kemalist karckteri, sönıürgcci niteli ği a nla?ılm;ıdan yapılan söylem lerin b ir anl amı 

olmad ığını vurgulama ge re~i duyuyoruz. 
"Çetcleri temizleme'' i ş inin yine Devlet bürokrasisincc ya pılmas ını , bir köpcğin 

kendi kuyruğu nu yaka la nıaya çalış ırken duştuğu kıs ır dönguyc benze tiyoıu1. Çctcyi 

yakal a nı;ık için her hamle ya ptı ğında, aynı oranda da başarıs ı l ka l acaktı r; (;unkü 

yakalamak is tediği şey kendi ku yruğudur, yani kendisidir. 

Ve tab i yine "devlet" sorunsa fına bağ lı olarak Türkiye'de "s ilahlı güçlerin" özel 

konumu, butun siyascı l - toplumsa l süreçlerin belirleyicisi, resmi ideoloji ve devlet 

po l i tikası nın " kanun koyucusu" o larak rolü de ortaya konmak zorundadıı . 

MGK'nın bu tun devlet kurumlarının baş ında ki "sorumsuz-yctkili " konumu, 

militari st-bürokras inin Kü rdistan po lit i kasının tck sorumlu ve yetkilisi olması , TC'nin 

halen bir darbe Anayasas ı ve onun getirdiği bütün kurum ve yasa larla yöneti l iyor 

olu şu gib i gerçekler gözardı edilerek, bir " la i k lik-~eri ;H" gündemi, "s iy;ı~i is lamın 

tırman ış ı " ve " laik rejimin tehlikede o lu şu" gibi ba?l ı kla rl a, Ordunun polit ika 

üzerindeki vesayeti özellikle "sol ", "aydın " ve "clemokr;ı t " çevı c iere bir kez daha 

yedirilmcye çalışılıyor . Dergimizin ge lecek sayı sınd;ı da "Politik Islam" ya da 

" I s l amın politi ze cdilme~ i", RP'nin rolü, i ~ l iım i rad ika li zm i ıı tahlili ve tüm bunların 

KUKM açıs ından taşıd ı tt ı anla mı ele alaca~ız. 
Biz, Stcrka Rizga ri'nin yayın ilkelerini sa hipleniyo r, baskı ;ı nında iken yayını 

durdurmak 1orunda k;ı ld ı k la rı kimi yaz ıla rını dergimiz in sayfa l arında siz 

okuyucu ! a nınıza sunuyoruz. 

Dergimil i yayı na haz ı r l arken Genel Yayın Yönetmenimiz Recep Maraşlı ilc 

Dergimiz in Sahibi Nuran Maraşlı ' nın Anka ra'd;ı göza ltın a a lınnı.ıları ; Maraşlı ' nın 

tutuklana r;ık Ankara Merkez Kapa lı Cezaevine konmasını da, ka rş ı karş ı ya 

olduğumu1 politik bas kıları n bir devam ı olarak değe rlcndi r iyoru1 . 

Hiçbir bilskının, enge llemenın biz i yolumuzdan a lıkoyamayacağ ı ve tüm 

açmaz l a rı o kurlarım ı zı n destegiyle aşacağımız in a nc ı ve ka ra rlılı ğıy l a yeni 

yayınlard il buluşa lını diyoruz . 
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nu çe 
haberler 

1 may1s 
polisin saldiriSina rağmen büyük bir kitleyle kutland1 

Onbinler alanlarda hayk1rd1 

1886 yllmm ilk baharmda 
Amerikan işçileri Şikago 'da "8 o;aatlik 

işgünü ve a.'>gari ücret" talebi ile 
greve gittiler. Eylem, kanit bir 
biçimde hastm/dt ve 11 Kastm 

1887'de 4 işçi lideri c1SIIdt. 1889'da 
toplanan 1/.Enternasyonal'in /. 
Kongresi 1 Mayts't, işçi smtfmm 
"Birlik-Dayantşma ve Mücadele" 

günü olarak kabul etti. 
Işçi smtfmm dünya düzeyinde 
coşkun törenlerle kut/andtgl 1 
Mayts, Türkiye'de 1925'/erde 
yasaklandi. Ve ancak, 1976 

May1s'mda kitlesel olarak 
kutlanabildi. Türk burjuvazisi, 

May1s't "Bahar Bayramt'' olarak ilan 
etmişti. 12 Eylül generalleri bunu da 

yasakladtlar. Son ytllcırda "izinli" 
yap1lmasma rağmen polisin saidmsi 
sonucu miting alanlan kan gölüne 

çevriliyor ... 

. ISTANBUL 
1 Mayıs öncesi diğer illerde 

oldugu gibi Istanbul'da da ki tlesel 
katılımın engellenmesi amacıyla 
sosya li sı basın ve DKÖ'Ierini basan 
polis, onlarca insanı gözaltına aldı. 

Ellerinde 29 kurumun listesi bulunan 
polis, akşam saatlerinde ba~tıgı 

yerlerde "yarında geri kalanları 

tcmizlcycceğiz" tehditleri savurdu. 
Kurumların basılmasıyla 

yetinmcyenler, yine listc lcrle 
özell ikle Kü rt nüfusunun yoğun 
yaşadığı bölgeleri tck tck basarak 
çocuk, kadın, yaşlı demeden 
evlerde bulunan herkesi gözaltın a 

a ld ı. T[M'e göturdükleri insanlara 
"sizi 1 mayı s'a kaıılmayasını z diye 
gözaltına aldık" demeyi de ihmal 
etmedi ler. 
Yapılan baskınlar sonunda beşyüzü 
aşkın insanın göza ltına alınmasına 

rağmen devletin 1 mayıs'ı 
engelleme politikası fiyaskoyla 

GOlan/Mayıs 1997 3 

sonuçlandı. 1 mayıs gunu onbinlerce 
insan Abide-i Hurriyet meydanına 
akın elli. 
Sabah ın erken saat lerinde 
Piyalepaşa-Ç;ı~layan yolu üzerinde 
ba~layan miting öğleden sonra 
15.30'da sona erdi . Kitlesel katılımın 

çok yoğun oldugu 1 mayıs'ta işçi 
kesiminin daha az olu~u dikkatleri 
çekti. 
Yaklaşık 70 bin kişinin katıld ıgı 
mitıngde 1 3 bin polis, 3 bin civarında 
da asker yer ;ıldı. Etrafta bulunan 
binaların uzerine Özel Tim 
yerleştiri l d i. Girişte yapılan 

aramalarda polis, çeşitli pankartlara, 
pankart sopalarına. kırm ızı renkl i 
eşarplara ve bileliri lere "yasak" 
gerekçesiyle cl koydu. 
Alana önceli kle gi ren sendikalar, 

Sterka Rizgari, Odak, Direniş, 

kaldır;ıç, YCK, DHKP/C, Hadep, ÖDP 
ve Haklar ve Özgürlükler platformu 
dahil alana gircmeden mitingi 
başlattı. Bütün grupların aliina 
gi rmeden nıitingin ba~ l aıılmayacilğı 
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k;:ır<ırına r;:ıgmen, mıtıngin 
başl;:ıtılm;:ısı t<ırtışmalar;:ı neden 
oiC:u.DISK genel başkanı Rıdvan 
Budak ile Türk-iş genel başkanı 
Bayram Meral konuşmaları sırasında 
kitle tarafından yuhalandı. 
Kortejin ileriemernesi üzerine alana 

girerneyen gruplar, oldukları yerde 1 
mayıs ' ı kutladılar. 
Mitingde sık s ık "Biji yek gulan, 
gerilla vuruyor Kürdistan't kuruyor, 
biji part/ya rizgarfya Kurdistan, 
Kürdistan'da askeri işgale son, 
yilşasm sosyalizm, yaşilstn 1 mayts, 
biji ri7g;ıriya Kurdistan" sloganları 
atıldı. PRK-Rizgari taraftarları ile 
Devrimci Parti Güçleri tarafından 
hcızırlanan ortak bildiri dağıtıldı. 
G;:ız bonıbasıda kullanılan nıitingde 

al.:ın;:ı girerneyen gruplar;ı polisin 
s<ıldırnıası sonucu çok sayıd;ı insan 
yar;ılandı, yüzlercesi gözaltına 
alındı. Göz<ıltına alınanl.11d.ın 60 kişi 
DGM tarafından tutukl;ınarcık 

cezaevine gönderildi. 
97 1 nıayıs' ı diğer kutlarnalara 

nispeten kitlesel katılımı yoğun 
olmasına karşın, en coşkusuz geçen 
mayıs olarak tarihte yerini aldı. 

ADANA 
Yaklaşık yedibin kişinin katıldığı 
mayı~ gösterilerine hcıstcıhaneler 
kavş;ığınd;ın oluşuturu lan kortejin 
Istasyon meydanına kadar " Biji yek 
gülan, yaşastn 1 mayıs, şehit nilmmn, 
yaşasın fıillk/;ırın kardeşliği, 
kahrolsun ucrctli kölelik, gerilla 
vuruyor Kürdistan'ı kuruyor, savilşa 
son hemen şimdi barış, /smail 
beşikçi'ye özgurlük" slogcınları 
e~liğinde yürüyüşle miting başladı. 
Işç i kesiminin yoğun olduğu Adana'd;ı 
~cndikaların katılımının azlığı dikkat 
çekiciydi. 
Mitinge sosyalist-yurtsever basından; 

Sterka Rizgari, NO Roj, Atılım, 
Partizan Sesi, Kurtuluş, Odak, Özgür 
Gelecek ve Alınteri dergileri pankart 
açarak katıldı. Ayrıca, HADEP, DBr>, 
DKP, ÖDP, EP, SlP ve IP'de kendi 
parti pankartlarını açarak kortejde yer 
cıldılar. MLKP'nin açmış olduğu flcınıa, 
tertip komitesinin polisten ald1ğı 
uycırı üzerine tekrar toplatıldı. 
Devrimci Parti Güçleri'nin, Stcrkcı 

Kizga ri kortejinde yer aldığı nıitingde 
"I:Jiji tizgar/y;ı Kurdistan, yaşastn 
b.ığımsız-birlcşik Kürdistan, özgürlük 
yoksa bilnşda yok, komünist bir 
diinyrı kurac;ığı7, biji serhildan, özgür 
Kürdistan" sloganları atıldı. 
Mıting, polis saldırısı yaşanıadcın 

· .ı..ıt 13.30 civcırlcırındcı soncı erdi. 

1 Mayıs öncesi Adana şubenıize 
baskın düzenleyen polis, o sırada 
büroda bulunan bir arkadaşımızı 
gözaltına aldı. Iki gün TEM'de 
tutulan arkadaşımız ı mayıs 
kutlamalarından sonra serbest 
bırakıldı. 

Demokrasi Platformunun almış 
olduğu izinle, şiddetli yağınura 
rağmen yaklaşık 20 bin kişinin 
katıldığı 1 mayıs kutlamaları, Konak 
eski balıkhali önünden Cumhuriyet 
meydanına doğu yürüyüşle bcışladı. 
Demokrasi Platformu dönem 

başkanının açılış konuşmasının 
ardından 1 mayıs marşının okunduğu 
mitingde yağmurun bütün hışmıyla 
yağmasına rağmen, kitle alandan 
ayrılnıadı. 
Sosya list dergiler platformu , partiler 

ve çeşitli DKO'Ierin katıl ımıyla 
gerçekleşen 1 mayıs' ta "Biji yek 
gulan, yaşastn 1 mayıs, y;ış;ısın 
sosyalizm, biji Kürdistan, btji aşitl, 
;ın;ı/;ırın öfkesi katilleri boğacak, 

yaş;ıstn hakiann kardeşliği" 
sloganları atıldı. 
Mitingin devanı ettiği sırada Işçi 

partisi kortejinde yer alanların Atılım 
dergisi pankartındaki kitleye 
saldırması üzerine çatışma çıktı. IHD 
ILmir Şube Ba?kanı Ercan Demir ile 
ÖDP lznıir ll yöneticisi'nin araya 
girmesiyle çatışma kısa sürede sona 
erdi. 
Yoğun aramalara rağmen polisin bir 

saldırısıyla karşılaşılnıayan ı mayıs 
kutlamaları scıat 6.30'da sona erdi. 
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nu çe 
haberler 

Ankara Demokrasi Platformu nu n 
düzenlediği miting, saat 11 .00'de 
sıhhiye köprüsünün Lizerinden 
oluşturu l an kortejlerin tandoğan 
meydanına doğru yürümesiyle 
baş l adı.lşçi sendikaları içinde en 
fazla kitlenin Genil-Iş sendikası 
tarafından oluşturulması dikkat çek ti . 
Çeşitli partiler ve DKÖ' Ierin yer 
aldığı miting 30 bine yakın insanın 
katıl ımıyla gerçekleşti. Mitingde, 
"yaş;ısın 1 mayts, biji bratiya ge/an, 
çeteler mecliste ;ıydınlar h;ıpistc, 
kirli savaşa haytr, şehit namirin" 
s loganları atıldı. Marşlar ve türkülerin 
eşliğinde çeki len halaylarla 
kutlamalar 15.30'da sona erdi. 

DIYARBAKlR 
Işçi sendikalarının 1 mayıs için ll 

Valiliğine yaptıkları başvuru, hiç bir 
gerekçe gösterilmeden geri çevri ldi. 
buna rağmen yaklaşık 3 bin kişi 
Darkapı meydanında buluştu. Öğlen 
saatlerinde Diyarbakır'daki bütün işçi 
sendikaları, HADEP, DBP ve Dicle 
öğrencileri Darkapı meydanına geldi. 
Darkapı alanı çevik kuvvet ve sivil 
polisler tarafından albuka altına 
alındı. Alanda "yaşastn 1 mayts, biji 
yek gulan, tutsaklara özgürlük, susma 
sustukça stra sana gelecek" 
s loganları atan kitle daha sonra 
sessiz bir şekilde dağıldı. 
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nu çe 
haberler 

Genel Ya 1n Yönetmenimiz Cezaevinde 

MA~ŞLIIQN 

Genel Yayın Yoneıme n ımız Ketc f.> 
Maraş l ı ile Dergimiz sahibi Nuran 
Maraşlı 6 Mart 1997 günü Ankara'da 
gözaltına alındı. 

Geçtigirni z yılla rda cezaev inde 
ka t ı lm ı ş o ldu ğu Ö lüm Oru ç la rı 

son ra sında Beyin felci geçi ren ve 
Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan 
hasta lı g ıyl a ilgili yurtdı ş ı nda tedavi 
görmek amacı yl a U lu s la raras ı bir 
sag l ık kurumunun daveti isi o larak 
Almanya'ya giden Recep Ma raş lı , 

Ankara Ese nboga Havaa l a n ı ndan, 

Nuran Maraş l ı ' d a ev ine gelmek 
üze re iken Aşti termin ali nden 
göza ltı na al ına rak Ankara TEM 
Şubesi ne götürü ldü ler. 
Şubede bir hafta so rgulandı ktan 

so nra 12 M art günü DGM 
savc ılıg ın a ç ıkarıla n Ma raş l ı ' lardan , 

arkadaşım ı z N ıı ran serb es t 

ACIL EYLEM 
ÇACiR/51 

Genel Yayın Yönetmenimiz Recep Maraşlı 

ile Dergimizin Sahibi Nuran Maraşlı Ankara 
TEM tarafından gözaltına alındılar. 

Bir hafta sorgu landıktan sonra 
Recep Maraşi ı tutuklanarak Ankara Merkez 

Kapalı cezaevine gönderi ldi. 

b ırakilırken , Genel Yayın 

Yönetmenim iz Istanb ul 
DGM 'de görülmekte o lan bir 
davas ı gerekçe gösteri lerek 
tutuk lanarak Merkez Kapa lı 

Cezaevine gönderi Idi. 
Ma raş it ' l ar için U lu s l a ra ras ı 

Af Ö rgütü Ac il Ey lem 
Çağrısında bulundu. Çağrıd a, 
Ko rn a l Yay ın ev i ' nin 

yönetm e n l i ğ ini y ap a n 
Ma raş i t ' nın d aha ö nce 
göza lt ına a lın a rak i ş k e nce 

gördü günü hatırla ta n Af 
Orgülü, Ma raş i t 'n ın 84' te 
gördügü i ş kence l e r nedeniyle 

sağ l ığını kaybeıtiğ in i belirtti. Maraş lı 

için herkesi Türk devlet ye tki li lerine 
te lgraf, te leks, fax ve mektu p 
göndermeye çagıra n Af Ö rgütü , 
mektuplarda göza l tındaki lere işkence 
ya pı l m a mas ı i ç in ye tki l i l erin 
u ya rıl mas ı nı ve tedaviye ihtiyac ı 

o lan . Mara ş i t 'ya t ed avi nin 
s a ğ l a nma s ının talep edilmes ini 
i stedi. 

Ö te yandan Korna l Yay ınev i yaptığı 
aç ıkl a m ad a, yay ı n ev in e ve 
ça l ı şa nl a rına yönel ik b ir süredi r 
yogun l aşarak devam eden baskı ve 
provakasyonlar sonucu son bir ay 
iç inde, yayınevin i n i ki kez basıldığı , 

tüm araç, a rş i v ve ekipmaniarına 

po li s ta r afından c l konuldu ğu , 
ça l ışanla rı ve Yaz ıi ş leri M üdürü Mete 
Demi rko l ' un göza ltın il a lın a ra k 

tu t u k l a nd ı C ı ve so n o la rak 
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Maraş i t'la rı n göza lt ına a l ı n malarının, 

sürdürülen bu provakasyonun bir 
ha l kası oldugu bel irti lerek, tüm ku rum 
ve kurulu ş lar duyarl ı olmaya çağrıldı. 

Baş ta Uluslararası P.E.N Klüpleri 
o lmak üze re çeş i tl i kurum ve 
ku ru l u şlar, yaplık l arı aç ı k l amal;ırdc:ı 

Recep Ma raş lı ' n ın gözc:ı lıı na 

a l ı nmasını k ınayara k derhal serbest 
bıraktimasını istedi ler. 
Ayrıca, Ka nada P.E.N Ba~ka nı 

Louise Garec:ıu Pesbois, Meksika 
P.E.N Başkan ı So ledad Santiago 
Avrupa'n ı n degişik kentlerinden gelen 
Par l ;ı m e nte rl cr, A nt i-sömll rgeci 
Gençlik, Anti-sömürgeci Eğ it i nıc i le r, 

An ti sönıürgec i Kadın l ar, Yu rt~cver 

I şç ile r , Yurtsever Avukatlar, Stcrka 
Rizgarl oku r ve tara ftarları , çeşi t l i 

sosy;ı list dergi, gazete ve yayı nevi 

temsi lcileri, sa naıç ı ve ayd ın lar 

merkez büromuz u z i y;ırcı ederek 
Maraş it 'n ın tutuklanmasın ı protesto 
edip, dayanışma içinde oldu klc:ırın ı 

bi ldi rd iler. 
Maraşlı, )iyana Nu Gazetes inde 

yayın l anan "Sigorta /J Demokratlik 
Rea litcsi" yazı sından do l ayı 1 yı l 4 
ay hapis cezası, 133.333.333 TL para 
ceza s ı na ça rp t ı r ıl mı~ ve cezas ı 

kesin l eşmi ş ti. Ancak, 1994 y ı lı nda 

ya t mış o l duğu yıl l ;ır ceza~ını 

karşı lamasına rağmen , Ankara OGM 
Savcıl ığ ı bu ce7ay ı gerekçe 
gös tererek Maraşlı hal..kında 

tu tuklama kararı verdi. 
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MARAŞ U 
TAHLIYE EDILSIN 

R. Maraşlı'nın avukatlarından Eren 
Keskin, lrfan Güler, Ercan Kanar ve 
levent Kanat tarafından yapılan 
ya7ılı açıklamada, Jiyana Nü 
gazetesinde yayılanan bir yazısı 
ııedeniyle I-DGM tarafı ndan 
hakkında verilen 1 yıl 4 aylık hapis 
cezas ının yargıtay tarafından 
onayiandığı vurgu la na ra k, "da ha 
önce bu cezayı karşılayacak kadar 
fa z ladan hapis yatmıştı. Şuan 
müvckkilimiz Recep Maraşlı'nın 
tutuklanması nı gerektiren herhangi 
bir ce7a sözkonusu değildir, 
duruşmaları devam etmektedir. Bu 
nedenle müvekkilimi7 hakkında 

Ankara DGM tarafından verilen 
tutuklama kararı tamamen siyasi bir 
karardır" denildi. 
Maraşlı'nın sağlığının son derece 

bozuk olduğu, ihtiyaçlarını yalnız 
başına karşılayacak durumda 
olmadığı ve Istanbul Universilesi 
Çapa Tıp rakültesi Nöroloji Bilim 
Dalı Ba~kanlığı ile l7mir Tıp 
Fakultesi tarafından verı len 
raporların mevcut olduğunun 
vurgulandı~ı açıklamada "hastalığı 
nedeniyle Maraşlı'nın cezaevinde 
kalma koşulları bulunmamaktadır. 
Tı..irkiye'de tedavisi mümkün 
olmadığından yurtdışında tedavi 
olması gerekiyor. Ancak Maraşlı'nın 
yıllarca süren mahkumiyetini neden 
o larak gösteren devlet ye tkili leri , 
pasaport vermedikleri gibi 
tedavisi n i de e n ge lle me kı ed i ri er" 
denildi. 

KÜRT-PEN'DEN 
MARAŞLI'YA 

ONUR ÜYELI~I ÖDÜLÜ 

Pen a Kurd, Kornal Yayınevi Sahibi 
ve Genel Yayın Yönetmeni Yazar 
Recep Maraşlı'yı "ONUR ÜYESI " 
seçtiğini ilan etti. 

Kurt-Pen yönetim kurulu tarafından 
yapılan açıklamada; 

"Berlin 'de 3. Kongresini tamamlayan 
PEN a KURD Saym Recep Maraşl1'ya 
yürekten bağliilk ve dayan1şma, 
selam ve sevgilerini sunar. 
Ayr~ca, Recep Maraşl1 'mn şahsmda 

Say1n /smail Beşikçi, Saym Ünsal 
Öztürk. Saym AZarakolu ve Türkiye 
Zindanlanndaki tüm demokrat yanr, 
ya y~nn ve editörler/e da yan1şma 
içinde ve davalanmn destekleyicisi, 
takipçisi olduğunu bildirir. 

PEN a KURO, ikirciksiz ve inançla 
şuna inanmaktad1r: Nazi 
Almanya'sinin y1kllmas1 gibi, Güney 
Afrika'mn lfkÇI rejiminin yerle bir 
edildiği gibi, tarih bilinci olan herkes 
çok iyi bilmektedir ki, yalan ve inkar 
üzerine kurulu, giderek devlet 
niteliğini yitiren, çctclcşip 
maryalaşan bir devlet yapllklanyla 
kalmayacaktlf. 21. yüzyda girmek 
üzere olduğumuz btı y1llarda, yazann 
yasaği, inkan, bask1yla karşiiaşmasi, 
düşüncesinin Lincire vurulmasi ve 
özellikle Kürt Halkma yönelik 
işlenen wçlan yads1yarak günlük 
yaşam haline getirilmesi karşlSinda 
susmak elbette insanl1k onuruyla, 
özellikle yazarl1k namusuyla 
bağdaşmaz. Yazann bu suç/ara karş1 
onurluca durmasi ve asli görevini 
yerine getirmesi gerekmektedir. 

Saym Recep Maraş/1, yiJnetim 

nu çe 
haberler 

kurulumuzun ilk toplantiSinin 
yaplfdtğl PEN a KURD sizi onur 
üyeligine, onur duyarak kabul 
etmiştir. Bilgilerinize sunuyor, sizleri 
selam/iyoruz'' denildi. 

KÜRTÇE DIL KURSLARI 
DEVLETIN YASACINA 

RACMEN FIILEN BAŞLADI 

Kürt Kültür ve Araştırma Vakfı 
(KÜRT-KAV)'ın Kurıçe dil kursu açma 
konusunda Istanbul il Milli [ğitim 
Müdürlüğü'ne yaptığı başvurusu 
Bakanlık tarafından enge llenmesine 
rağmen 26.4.1997 günü vakıf 
binasında yapılan Basın 
Açıklamasıyla fiilen baş ladı.Basın 
açıkramasında Vakıf Yönetim Kuru lu 
Başkanı Yı lmaz Çamlı bel; "KÜRT-KAV 
Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 
tarafından tescil edi lmi ştir. Bu karar 
Yargıtay 18.Hukuk Dairesi tarafından 
onaylanmıştır.Bizde Istanbul'da Kürtçe 
dil kursu açmak için 20 Ağustos 1996 
günü Istanbul Valili'ğine başvurduk. 
Dilekçemiz Milli Eğitim Müdü rlüğü'ne 
havale edi ldLAncak Milli Eğitim 
Müdürlü'ğünden bize yollanan 20 
mart 1997 tarihli yazıda Başbakanlık 
Kanunlar ve Kara rlar Genel 
Müdürlüğü'nün 17 Kasım 1989 tarih ve 
0541 sayılı yazılar gereğince söL 
konusu kursun açılmasın ı n mümkün 
olmadıg ı ifade edi lmiştir. Türk hukuk 
sistemi içinde yetkili kılınan 
mahkemelerin verdiği bir hakkın , 
başka bir makam tarafından 
engellenmesi, devletin varlık sebebini 
ortadan kaldırır. Biz KÜRT-KAV olarak, 
yetkili mahkemelerin bize tanıdıgı 
tüm yasal haklarımızı kullanmada 
kararlıyız" dedi . 

.-----------------------~~""'!'"' ___ ..,..,..~_......,~ı-'!'~!""!!""""'!!1!~ 4 ay süreli 

Son MGK toplantı~ında alınatı kararlar dogrultusunda sosyaUst basına 
kapatma cezalan bı.itOn hızıyla devam ediyor.Geçtigimiz günlerde Starka Rizgarf dergisinin S-6 
!>ayısı hakkında açılan davanın yargıtayca onaylanması sonucunda dergi 1 ay sureyle kapatıldJ. 
Konuyla ilgili dergi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; "Dergimizin 5-6. sayiiarmda yeralan 
"Parlamentonun Meşrulugu mu? Me;.rulugun Parlamentosu mul, Yunan ulusu her zaman Karı 
ulusunun yanında o/acakttr, Kuzey Cephcçi lwrulauik mtf, Kurdistan ulusal demokratik cepbest 
üyelerinin gorüşleri ve yorum/an, Merhaba, Lcgalleşme ydsa/ parıi ve Kürdistan'da /ega/ siyCISet 
ar.ıytşlan, Giınalı keçisi bir kavram 'taktik', izmir'de Kürıleri denize diJkme harekAıt, TC'nin ikinci 
Oer$im harekJtt" yazıları gerekçe gösterilerek Istanbul 2 NO'Iu DGM tarafından loplatılmı~, 
hakkında dava açılmıştı. Mahkeme sonucunda dergimiz sahibi Av.Rıza Dinç 150 milyon para, 
yazıişleri Müdürümüz Mete Demirkol ise 6 ay hapis, 75 milyon para cezasına, dergimizin 1 ay 
kapatıln!asına karar verildi. Y cırgıtayda kesinle~en bu cezalar infaza girdi ve dergimiz STtRKA 
RIZCARI 24 nisan 199i guniınden itibaren 1 ay kapatıldı. Devrimci, sosyalist ve yurtsever basın 
ü7criııdeki bu devlet terörünü kınıyor; baskıların, işkencelerin ve kapatma kararlarının bizleri 
susturamayacağınt ilan ediyor; tum devrımci, sosyalist, yurtsever kamuoyunu duyarlı olmaya 
ça~ırıyoruz" denildi. 
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devam 
edecek 
kursta, 
Kürtçe'ni n 
Kırmanc ve 
Dımıli 
lehçeleriyle 
de eğitim 
verilecek. 
Hafta içi ve 
hafta sonu, 
gruplara 8'er 
saat olarak, 
4 ayrı sın ıfla 
6 ög retmen 
tarafından 

gramer ve 
pratik olarak 
verilecek. 
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N6WROZ 
NEBÜ 

''NEVRUZ'' 

B.Zinar 

Newroz bi hezarsa/an e li Kurd/stane 
Cı li rojhi/ata navin wek sembola 
serxwebCın Cı rizgariye hatiye 
pejirandin Cı bi ve wateye te 

pirozkirin. 
Weki te zanln koka cejne Newroze digihlje 2000 sal beri 

milade. Newroz di nav Kurdan u di nav gelen rojhilata navln 
de bi wateya cejna sala nu te plrozkirin. Diroka ev roja şadi, ji 
serhildana Kawaye Hesikar a li dij'i zilm O zordarlya Dehaqe 
xwinmij dest pe dike. Li ser bOyera dcstpeka Newroze di nav 
gelen rojhilata navin de gelek efsane hene. Mijara hcmO 
efsaneyan nezi hev in. TiHe gotin ku bi nave Dehaq kraleki 
gelek zalim O xwinxwar hebOye. Dehaq gelek zilme li gele 
xwe dikir. Rojek Dehaq bi ncxweşiye dikeve. Nexweşiya wi 
xedar e~ HemO hekimcn we we lete le dinerin, le çareyek 
nikarin jc re bibinin. Hekimek dibe ji bo başkirina nexweşiye 
tene çareyek heye; dive her roj mejiye du zarokan weke 
derman l i biriııen Dehaq be kirin. Li ser ve peşniyaze Dehaq 
ferman derdixe ku roje du seriyen zaroken kurd ben jekirin O 
mejiyen wan ji bo birinen wi wek derman ben bikaranin. Le 
bele wezire Dehaq bi ya wi nake. Her roj sere zarokek dide 
jekirin ye din azad dike. Li dewsa ye azadkiri ji mejiyc miheki 
dike derman. Rojek ji rojan dora ser jeki-rine te lawe Kawayc 
Hesinkar. Kawa ve rewşe napej irine O biryara serhildane 
digire. Roja ku dor te lawe wi, Kawa biryara xwe tine ci; bi 
Feridun re erişi ser seraye di kin u Dehaqe xwinmij dikujin. Ev 
xebera xweş, xebera kuştiııa Dehaq bi reya vexistina agiran ji 
seri heta bini digihije hemO deveren welat. Ew dwanen ku ji 
aliye wezire Dehaq hatibOn azadkirin O derketibOn sere çiyan, 
bi peten agir ji bOyere haydar dibin u bi şahi u coş ji çiyan 
dadikevin jere. 

Ji we roje vir ve 21 'e Adare bi vexislina agiran wek cejna 
Newroz te pirozkirin. Newroz bi hezarsalan e li Kurdistane u 
li rojhilata navin wek sembola serxwebOn O rizgariye hatiye 
pejirandin O bi ve wateye te plrozkirin. Ji ber ve yeke, Newroz 
beri her tişti enternasyonal! ye. Divc iro ji cv wateya we neye 
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ji bir kirin. 
Di Newroz de agire serhildane li bajar u çiyayen 

Kurdistane bilind dibe; peten wl bi baye tekoşina rizgariya 
netewi her diçe geştir dibe. 1ro pirozkirina ev roja şadi, ji bo 
ge le kurd bO ye nlşana serhi ldana li diji kolonyalizme. Newroz 
bi ve naveroka xwe ya siyasi O rezani bOyc roja ji nO ve 
zayi ne. 

Heta van salen dawin pirozkirina Newrozc xofe dixist dile 
kolonyallstan. 1ro ji Newroz bi naveroka xwe ya rezani xof Cı 
tirse dixe dile wan. Hezen dagirker ji bo karibin re li ber 
pirozkirina Newroze bigrin, bi hemO hez O mezringcn xwe 
dixebitin. Bi salan şahl O çalaklyen pirozkirine qedexe kirin. 
Di xwina gele kurd de fatisandina Newroze ji xwe re kirin 
armanc. Wek minak, di Newroza 1992'an de li Cizirc, 
Nisebln O Şimexe wek çirik xwin herikandin ; bi sedan 
welatparez kuştin. Le be le ev zordariya kolonyalistan bi keri tu 
tişteki nehat. Gele kurd , bi baweriya serkeftine xwedi l i 
Newroze derket Gerilayen lehcng bi fedakarl O bi canfedayi li 
çiyaycn Kurdistane bi tifingcn xwe; gele Kurd li bajwar Cı 
navçeycn welat O li bajarcn metropolc di serhildan Cı 
xwepcşanan de bi tilili O dirCışmcn xwe; keçen Kurd li ser 
burcen kelehan O li Awrupaye bi bedenen xwe agire Newrozc 
bilind kirin. 

Hezen dagirker dema dltin ku bi qedexekirin ü bi 
xwinrijandine nikarin re li ber pirozkirina Newroze bigrin, 
ilme dirokc ser O bin kirin; bi durOli O bi maskeya sexle, 
xwestin ku xwedi li ev nirxa me ya netewi ji derkevin. lro ji 
revebiren dewlete bi armanca valakirina naveroka Newrole bi 
hemO hez O mezringen 
xwe dixebitin . Bi salan 
Newroz wek cejna 
"lerorislan" hatibO bi nav 
kirin, le bi carek de bO roja 
ji Ergenekone bireketine O 
bo cejna Tirkan; nevruz(!) 

Gotinek heye: "Roj bi 
heriye na ye siwax ki ri n!" 
Bele disa roj bi heriye 
nehal siwax kirin. 
Revebiren dewlete carek 
din ji xwestin ku bi 
pirozahiyen fermi naveroka 
Newroze vala bikin. U~ ev 
hewesa wan be bersiv ma. 
Gele kurd bi biryari xwedi 
li Newroza xwe ya şadi 
derket. Di peşengiya 
HADEP c de li bajar O 
navçeyen Kurdistane O li 
bajaren metropole Newroz 
bi şahi O coş hate 
pirozkirin. Gele kurd, li 
dorhela agire Newroze 
qiriya: "Newroz a me ye, 
we ya me bimine!" Ev 
dirOşme wek sileyek zexm 
li ser rOye reveb iren 
dewlete teqiya. 

Bele agire Newroze 
4000 sal bere li sere çiyan 
hat vexistin, iro ji se ran seri 
li her deveren Kurdistane bi 
baye tekoşina rizgariya 

Gele kurd, bi 
bawerfya serkeftine 
xwedf li Newroze 
derket. Gerilayen 

leheng bi fedakarl a bi 
canfeda yi li çfyayen 

Kurdistanebi tifingen 
xwe; gele Kurd li 

bajwar a navçeyen 
we/at ali bajaren 

metropo/e di 
serhi/dan O 

xwepeşanan de bi tillif 
O dirOşmen xwe; 
keçen Kurd li ser 

burcen kefehan a li 
Awrupaye bi bedenen 
xwe agire Newroze 

bilind kirin. 

netewi ji nO ve dize. ev agire ku di dil O mej'iyc nctcwa kurd 
de veketiye o her diçe geştir dibe, WC tu hczek nikarihc 
vemirine .... 
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Turkiye'de, Osmanlı'nın son 
nemlerı Ittihad-Terakki'den 
baş lamak üzere, her dönem 
gizlı ya da açık CUNTA'Iar hep 
varolagel miştir. 

Cunta'ların farklılıgı, 
perdenin önünde ya da 
arkasında rol almalarından 
ibarettir. 

CUNIANIN 
YENI YÖNTEM~ 

Osmanlı sisteminin 
siyasal, ekonomik ve 
toplumsal olarak adeta 
çöktügü bu süreçte, 
"silahlı kuvvetlerin" 
dönemin bütün 
siyasetinden sorumlu 
olmasına ragmen, yine de 
bu tablo içinde ayakta 
kalabilen tek güçtü. Diger 
bütün sınıf ve 

Aslında Ordu'nun (daha geniş 
bir ifadeyle militarisı 
bürokrasinin) siyasal iktidar 
üzerindeki belirleyiciligi; 
Cumhuriyet Türkiyesi'ne, 
Osmanlıdan da öte taa Türklerin 
Önasya'ya akıncı seferleriyle 
girip, kılıç üzerinde, askeri 
guçle egemen olmalarından 
kalan bir yapısal özelliktir. 

Bu yuzden Ordu, Önasya'daki 
Türk varlıgının yaratıcısı ve 
sürdürucusü olarak, her zaman · 

YÖNETIME 
El KOVMADAN 
YÖN ETMEK!. .. 

tabakalardan daha örgütlü, 
üstelik yönetme birikimi 
ve deneyimine sahip bu 
ekip, kendisini ideolojik 
olarak yenilemekle ve 
toplum katında müttefikler 
bulmakta gecikmedi. 
Ordu burokrasisi bu kez 
"Hilafeti ve Saltanalı 
kurtarmak" adına siyasal 
örgütlenmeye girişiyordu. 
Çok geçmeden de savaşın 
yıkıntılarından perişan 
olmuş Anadolu 
köyltisünün; el lerindeki 
zenginl ikleri kaptıracagı 
korkusuyla gün sayan ve 
çeşitli işbirliklerine 
yönelen Türk eşraf ve 
mütcgallibesinin, çıkış 
yolu arayan aydınların 
destegini kazandı. Kürt 
feodallerini bir yandan 
"kısmi muhtariyet", bir 
yandan Islam kardeşligi 
adına kandırmayı 
başararak siyasal 

diğer butun toplumsal güçlerin 
bir tur vasisi, hamisi ve 
yöneticisi olagelmiştir. Bunu 
bütün devlet yapısındaki 
belirleyiciligi ile hatta toprak 
düzenini ve mülkiyet i l işki lerini 
denetleyen özellikleriyle de 
genişletmek mümkündür. 

Can Erzin 

Bütün bu tarihsel etmenlerin 
sonucu olarak Ordu, Türk 
siyasal yaşamının başat gücü 
olmakla kalmaz aynı zamanda 
en önemli mülk sahibi ve 
sermaye grubu durumundadır; 
devletin buton resmi ideoloji ve 
hegemonya araçlarını da üretip 

Unutmamali ki, 
Ordu'nun klf1c1nl bileyenler, 
er-geç bu keskinliğin kurbani 

olmaktan kurtulamazlar. 

dayatan bir kurumdur. 
Hal böyle olunca "Ordunun yönetime el koymas ı ", "darbe 

yapması" vb. kavramlar, sadece bu gücün dogrudan sahne 
alıp almaması düzeyinde önem kazanmaktadır. 

Tarihten Bugüne .. 
• Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması ve Tanzimat Dönemiyle 

darbe yiyen "silahlılar", Su ltan Abdülhamit Saltanatında 
kendilerini topariama fırsat ı bu ldular. "Hürriyet ve 
Musavat" söyleminin bayraktarları, "hürriyet kahramanları" 
olarak geri döndüler. Ittihad-Terakki cuntasının ünlü "Bab-ı 
ali Baskını" ile hükumeti devirmesinden bu yana silahlı 
kuvvetler siyasetin gah dolaysız, gah dolaylı ama mutlaka 
en önemli belirleyeni olageldi. 

Fakat Ittihad-Terakki "Hürriyet ve eşitlik" adına genç 
burjuvazinin ideolojik-siyasal vesayetini üzerine alır 
almaz; butün toplumsal muhalefete, Rum, Ermeni, Kürt 
halklarına karşı amansız bir kıyıcılıgın, Alman 
Emperyalizmi ilc işbirligi içinde "Türkçü-Turancı" 
politikaların da uygulayıcısı oldu. Ve bu nedenle 
!.Emperyalist savaşı n perişan ettiği, küçülttügü Osmanlı 
lmparatorlugu'nun sorumlusu olarak tüm otorite ve itibarını 
yitirmekten kurtulamadı. 

GOlan/Mayı s 1997 

iktidarın ı n temelini attı. Bu 
degildi ... 

KEMALIZM'den başka bir şey 

Osmanlın ın yıkıntılarından ortaya çıkan bu siyasal güç, 
17 Ekim devriminin yarattıgı konjonktürel degişikliklerden 
yararlanmayı, yeni emperyalist efendilerin yönelimlerini iyi 
okuyup toplumsal tabakaların her birini ayrı ayrı kuşatma ve 
vesayet altına alma po l itikasını çok iyi becerdi. .. 

Artık bütün toplumu yukarıdan aşagıya dogru ideolojik
siyasal normlarıyl a belirleyen ve 70 yıl sürecek bir siyasal
ideolojik-kurumsal yapılaşmanın inşa edileceği Kemalist 
Diktatörlük dönemi başlamıştı. 

Cumhuriyet'in Kemalist rejiminin en korkulu muhalifi olan 
Kürt hareketi ise, katliam-sürgün-yalınkılıç Ordu taarruzu ile 
çözülmeye çalışı ldı. Kendini güçlendirmek için bir çok 
sosyal kategoriye yaslanmak zorunlulugu duyan Kemalistler, 
bir kaç yı l içinde kendi yol arkadaşlarının bi le itirazlarını 
kanla bastıran koyu bir diktatörlük kurmuşl ardı. 

"Tek Parti-Tek Şef" dönemleri, "Milli Şef"le devam etti. 
Bu arada yine Kemalizmin çizdigi hat üzerinde topluma 
yukarıdan aşagı dayatılan biçimsel reformlarla, "Ba t ı" 
ailesine dahi l olmaya çalışıldı. 

Bu arada tüm dünyayı kasıp kavuran II.Emperyalist 
Paylaşım Savaşının fii len dışında kalmayı başaran 
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kemalistler, onun sonuçları ve doğrudan etkilerinden ise 
kurtulamadılar. Savaş sonrası değişen dünya dengeleri 
oyunun kurallarını , dünyanın efendilerini de degiştirmişti. 

Bloklaşan dünyada emperyalist blokunun ileri karakolu 
olmak rolü düşen Türkiye'de bu yeni duruma uyarlı siy.asa l 
degişiklikler gündeme geldi. Kendine yeni yeni gelmeye 
başlayan, biraz devlet eliyle beslenmiş, biraz uluslararası 
sermaye teşvikli, biraz toprak sahipligi ve rantiyerciliğe 
bağlı Türk burjuvazisi yönetime doğrudan ağırl ı k koymak 
istemekteydi. Bu koşullarda militarist-bürokrasinin siyasal 
örgütü CHP'ye PARLAMENTER DEMOKRASI'nin havariliğini 
de yaparak geri çeki lmekten başka çıkar yol kalmıyordu. 

Kitleler belli bir umutla bu yeni "demokrasi oyununun" 
gereği seçimlerde DP'yi ezici çogu nlukla iktidar yaptığında 
askerler siyasal anlamda güç kaybına uğramışlardı bile .. Yıl 

1950 idi. .. 
Fakat Kemalist ,ısker-bürokras i , buna ancak on yı l 

dayanabildL Her defasında olduğu gibi bu kez de ideo ıc;il< 

imaj degişikligi yara tmakta ve siyasal o larak güçlenrnek 
için toplumun kimi kesimleriyle ittifak yapmakta 
gecikmedi. Ordu "DP diktatörlulügüne karş ı hürriyet ve 
demokrasi kahramanı " olarak 27 May ı s 1960 darbesiyle 
yeniden siyaset perdesinin önüne geçti ... Yeni Anayasa, bir 
takım reformları öngörüyor fakat, askerin on yıldır dışlanan 

ideolojik-siyasal itiba rı ve gücünü de yeniden 
ku rumlaştırıyordu. 

tazelemiş, "sol"un destegini kazanarak iktidara oturmuştu 
ve herkes "demokrasi" ve sivilleşme beklentisi içindeydi. 

Fakat Ecevit iktidarının geleneksel kemal ist mirası , 

Orduya çok geçmeden çok şaşalı bir "zafer" hediye elli. 
1974'te Kuzey Kıb rıs işgal edi ldi; Ordunun şanlı fetih 
günlerine geri dönüldü. "Sivi l demokrasi"nin umudu Ecevit, 
hemen bir yı l ~onra asker migferi giymişti bile!.. 

Daha sonra ise MC hükümetleri dönemi başladı. Türkiye 
ağır bir ekonomik-toplumsal 
buna lı m yaşıyordu. Bu 
bunalımın aş ılması mevcut 
anayasal sistemle mümkün 
görü lmüyordu . Toplumsal 
muhalefete karşı yapılan türlü 
kontr-gerilla provakasyonları, 
faşist saldırı l ar, yörü ngesinden 
kaydırılmış bir "sag-sol 
çatışmas ı" görüntüsü; binlerce 
ô lürrı ve çatışma ortamı 
içerisinde Ordu'nun iktidar 
hazırlıkları da son aşamasına 
varmak üzereydi. Dayatan 
ekonomik bunal ımı çözmek için 
IMr faturası ola ra k ortaya çık;ın 
24 Ocak Kararları'nın siyasal iL 
düşümü de 12 Eylül 1980 
cuntası oldu: 

Ve beş general (beşi bir 
yerde); "anarşi", "can 
güvenligi" ve kaosla 
serseml eti lmiş toplumda birden 
b ire "huzur ve güvenligin"in, 

Türkiye 17 ylldlf bu 
sistemle yönetiliyor. 
Yani, "askerler gelir 
miH sorusunun 
sonılmas1mn çok garip 
olacag1 bir "asker 
kontrollü sistem" 
içinde tartiŞiliyor 
bunlar. 

1960 Cuntasının temel özelliği il k kez emir-komuta 
zincirinin kırılarak, üst rütbelilerin daha alttakileric 
eşi tl endigi Komitelere dayanmasıydı. Bu nedenle 60-70 
dönemindeki on yıl boyunca Ordu içindeki Cun ta 
grupla rının birbirlerine karşı rekabet ett iği bir hizipleşmeye 
tanık olmaktayız. Bunlar fırsat buldukça Şubat 1963'de. 
olduğu gibi darbe teşebbüsünde bulunmaktan da ~ "ülkenin ve milletin bölünmeL 

bütünlügunün" teminatları 
olarak perdenin arkasından 

önüne ç ıktıl ar. Bütün sivil 

kaçınmadılar. · 
70'1ı yı llara gelindiğinde ise kimi cunta grupları , siyaset 

etkinliklerine yeni ideolojik argüman arayışı ile birlikte, 
kabaran devrimci gençlik hareketiy le, sol muhalefetle 
çeşit l i kombinezonlar arayışına girmişlerdi. Türk soluna 
musallat olan "Sol Kemalizm" bu yılla rda "cuntacılık" 
olarak cisimle~ti ; buna dayalı ola rak bir yığın teori ve 
strateji de üretildi. Militarist-bürokratik cunta grupların ın bu 
rekabetinden umuda kapılarak "Ordu-gençlik e lele, milli 
cephede" sloganlarıyla, kısa sürede Türkiye'de yarım 

Eger Ordu içinde 
"emir-komuta zinciri" 
d1şmda bir tak1m 
oluşumlardan ve 
bunlann birbiriyle 
rekiibetinden 
dogabilecek bir 
darbeden 
sözedilmiyorsa, bu tür 
tartişmalarm hemen 
hiç bir anlam1 yok. 

kalmış "Milli Demokratik Devrimi" gerçek l eşt irecek l erine 

"Tam Bağımsız, gerçekten Demokratik" bir Turkiye 
kuracaklarına inanıyorlardı. Ne var ki, bu sevda acı bir 
hü sranla noktalandı. 

11 Mart 1971 günü geldiginde Ordunun "emir-komuta 
kademesi" önce kendi içinde "yönetime el koydu". M uhalif 
cu ntala rı tasfiye ettikten sonra "darbe gerekiyorsa onu da 
biz yaparız" diyerek bir gün sonra da ünlü 12 Mart 
Muhtırasın ı Parlamento'ya dayattı.. Böylece Ordu bir kez 
daha sahnen in önüne geçiyordu. 

Üslup 60 darbes inden farklıyd ı . S ıkıyönetim 
Komutanlıkları, Balyoz Harekiılları ve Reform / 
hükümetleriyle toplumsal, devrimci muhalefet üzerinde esip 
savurduktan sonra yeniden sa hne a rkası na çekildi ler. 

Bu kez yapılah seçimlerde muhtıra karşısında "şapkasın ı " 

unutarak kaçan Demirel'in ye rine, halkın büyük toplumsal 
umutlar bagladığı "Karaoğ l an" Ecevit'e !eveccüh etti. 
Ecevit'in yeni CHP'si Muhtıraya tav ır a lmı ş olarak imaj 
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siyasetçiferin ve kurumların 
suçlanarak dışlandığı, emir
komuta zinciri içindeki bu 
darbe; önüne butun devleti, anayasal i~temi reorganize 
etme programını koymuştu . 

Temel görev olarak ise, tüm toplumsal muhalefeti, 
devrimci ve sosyalist güçleri , Kürdistan Ulusal Demokratik 
muhalefetini ezmeyi belirlemişti. Zindanlar, işkenceler, 

darağaçları eş l iginde sistem tümüyle "askerileştirildi" ve 
bunu hukukileştirilen 1982 Anayasası silahların gölgesinde 
halka "onaylattırılm ı şt ı " bile .. 

Bugün Neler Oluyor? 
Türkiye 17 yıldır bu sistemle yönetiliyor. Yani, "askerler 

gelir mi" soru~unun sorulmasının çok garip olacağı bir 
"asker kontrollu si~t~m" içinde tartışı l ıyor bunlar. Eger Ordu 
içinde "emir-komuta zinciri" dışında bir takını olu~umlardan 
ve bunların birbiriyle rekilbeti nden doğabilecek bi r 
darbeden süLedilmiyorsa, bu tür tartışmal<ırın hemen hiç bir 
anlam ı yok. Bilinen kadarıyla Orduda "hiyerarşi" dışı bir 
yönelim gözukmuyor. 

Geriye askerlerin kışlalarda, perde arkasında ve 
kendilerine ayrılm ı ş siyaset makamlarında oturarak 
"katılmaktan" bıkıp, doğrudan görünen aktörler olarak 
perdenin önüne çıkmak isteyip, istemedikleri kalmaktadır. 

9 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



gengeşf 
tart1şma 

Böyle bir "ihtiyaç" kumanda heyeti için varmıdır 
bilinme7. Ama pahalıya patlayacagı ve La ten "askeri 
vcsayetin kurumlaşııgı" bu sistemin tersine çevri lme 
riLikosunu da getirecektir. Yani, viirinde görünme aşkına, 
u7Urı vadede siyasal gücünü kaybetme olasılığı çoktur. O 
halde, artık kumandanlar gevşeyen ipleri sıkılaştırmanın bir 
başka yolunu bulmak ihtiyacını duyuyor olmalılar. 

O da "yönetime el koymadanH yönetmek formüiOdür. 
Oyle ise, "iplerin gevşediğinden" sözetmek mümkün mü? 

12 Eylül askeri rejiminin getirdiği tüm ayrıca lıklı kurumlar 
yurürlükteyken, DGM'Ierden, RTUK'e, YOK'e kadar her 
kurunıda söz sahibi olmanın dışında; 

MGK gibi, Hüküm<'l ve Parlamentonun üzerinde hemen 
herşeye yetkili ama, ayn ı 
zamanda ''sorunısuz" bir 

Samyor musunuz ki, kirli 
savaşm en hararetli 
yandaş1 medya birden bire 
"Polis-Mafya-Siyaset11 

kampanyasmm ateşli 
takipçisi olmaya 
kendiliginden hevesfendil 
Bütün bu tasfiye ve 
geriletme hareketinin 
arkasmda gerek manevi, 
gerekse /ojistik destek 
vererek Genelkurmaym 
durdugunu çok iyi bilmek 
gerek ... Ordu hem aşm 
büyüyen bu silahil rakibi 
hiza mesafeye çekiyor, 
ktsmen tasfiye ediyor ve 
hem de bu arada ntemiz 
toplum, temiz siyaset" 
imajma da girerek yeni bir 
ideolojik yüz takmwor. 
Hepsi bu ... 

kurumdaki 
belirleyici liklerine; 
Kurdistan politikasın ın 
hemen tümuyle 
kendilerine bırakılmış 
olmasına ragmen Orduyu 
rahat~ıL eden nedir? 
Bundan daha fazla ne tür 
bir ayrıcal ık talep 
edebilir? Ya da bunların 
tehlikede olduğu bir 
yönel im mi söz 
konusudur? 
Refah Partisi ile Ordu 
arasında yaşanan ve 
sonunda "sekiz yı llı k 
kesintisiz eğitim" 
konusuna endekslenen 
geril imin arkasında ne 
var? Gerçekten de Refah 
Partisinin barajlamaya 
çalıştığı Islami muhalefet 
"laiklik" gibi 
Cumhuriyetin temel 
ilkelerini zorluyor mu? 
Yoksa Ordu "Laiklik" 
sloganını yeni atağ ı için 
taraftar toplayacak 
ideolojik bir argüman 
olarak mı kullanıyor? 
Bizce Refah-Yol 
hukümetiyle ya ratılan 

g<>rginlik, Ordunun yeni tavır ;ılışı için manevra yapmasın ı 
sağl<~yan bir "suni gundem" olmakla beraber; bu manevrayı 
gcrPktiren çok önemli gevşemeler de söL konusudur. 

Asl ınd<t bun;ı "Yarı askeri An;ıyasal sistemin" 
gevşemesinden çok, Türkiye'de Ordunun tarihsel siyasal 
misyonunun Lemin indeki toprak kayması demek daha 
doğrudur. llem de öyle bir kayış ki, militarist-bürokrasi 
kendini yeniden konuşlandırıp, bu kaymaya karşı önlem 
gelireme/se bütün yerleşik statüler bir kaç gün içinde bile 
yitif.J gidcbilir. 

Duny<tnın en güçlü ülkelerindeki resmi ideoloji ler bir kaç 
gün içinde çökup; Lenin, Stalin heykclleri yerlerde 
'uıuklcnirken Kemalizmin konumunu sürdürmesinin nedeni, 
. hlında onun mevcut duruma göre kendini süratle 
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ayarlayabi lmesinden, yani müthiş pragmatist ve oportünist 
karekıerinden kaynaklanıyor. Bugün yaşanan da budur ... 

Militarist-burokrasinin altından kaymakta o lan zeminin 
veya gevşeyen itibarının ~ir kaç nedeni var. 

Birincisi: Kürdistan sorunudur.. 
Ordu, başlangıçta "uç-beş eşkiya bozuntusu" dediği 

geri liayla tam onüç yı ldır aralıksız olarak, düzenli
düzensiz, düşlık yoğunlu klu-şiddetli büyük bir savaş 
yürütmek zorunda kalıyor. Üstelik NATO'nun en güçlü, 
donanımlı, deneyimli Ordusunun karşısında bitirilemeyen 
"geri lla gerçeği" gün gibi meydanda. Kürdistan'da halka 
karşı savaşıldığı; onca muhbir, korucu, ajan şebekesinin 
desteğine, her yıl bütçenin aslan payının bu savaşa 
akıtılmasına rağmen sonuç alınamad ığı da gün gibi ortada. 
Bu da "yedi düvele meydan oKumuş Türk Ordusu"nun "üç
beş eşkiya" karşısında güç ve itibar kaybettigi gerçeğini 
ortaya koyuyor. 

Üstelik bu aleni güç ve itibar kaybı için silahlıların 
sığınabilecekleri hiçbir mazeretleri de yoktur. Çunkü, sivil 
kanat tüm insiyatifi onlara bırakmış durumda; Ordunun 
i steği dışında hiçbir adım atılması söz konusu bile değil. 
Hatta medya bile bu konuda olağanüstü bir destek sunuyor 
kendilerine. Kısaca, Kürdistan'daki savaşta uğranılan 
yenilgi ve itibar kaybının sivil siyasi lere fatura edi lebilecek 
hiçbi r açık kapısı yok. Ordu bu konuda bizzat kendi kendi 
ayağını bağlamış durumda. 

Arada bir Genelkurmay Başkanları "Biz aslında bu işi üç 
günde bitiririz ama, insan .hakları bu işi geciktiriyor" diye. 
maLerel göstermeye çalışsada, kendileri dahil bütün dunya 
biliyorki zaten Kürdistan'daki savaşta değil insa n hakla rı, 
h;ıyvan hak ları bile yok ... Hiçbir ö lçü ve kural tanımayan 
bir savaşın içindeler .... 

Fakat son zamanlarda konum degiştirme ihtiyacının bir 
ürünü olsa gerek bazı Genelkurmay yetkilileri "biz 
elimizden geleni yaptık, işin silahlı yanını çözdük (?) Ama 
hepsi bununla bitmiyor işin sosyal boyutunu da devletin 
çözmesi gerek ... " diyorlar. (Çevik Bir' in demcci.) 

Bütün bu nların anlamı "Güneydoğu" sorununun "siyasi 
çözümsüz" olamayacağı, bunun ihalesinin de TSK'nın 
üLerinde ka ldığıdır. Bu bir paradokstur. Kendi bizzat engel 
olduğu bir soruna karşı yeni bir tavır takınması 
gerekmektedi r. Yol<sa aşınmakta, Lemin kaybetmektedir. 

Üstelik bu işin siyasal yanı. Bir de ekonomik boyutu va r 
ki, Türk burjuvazisinin önemli bir kesimi artık çoktan kazan 
kaldırmış "bu böyle gi tmez" demektedir. Geçen yı llarda 
TÜSIAD başkanı Komili, bir fıkra anlatarak "Artık bizim 
erkekl i ğimize güvenerek, savaşa girmesin ler" diye açık 
açık beyand;ı bulundu. Kürdistan sorununun çözümüne 
yöne lik bütün istem ve rahatsızlıkların adresi Ordu'dur. Bu 
çok iyi biliniyor ... 

Ikincisi: Ordu'nun aynı za manda belli başlı bir sermaye 
grubu oldugunu söyledik. Fakat dünya pazarı artık "devlet 
korumacılığına" hoşgörüyle bakmıyor. Devlet el iyle ve 
ayrıcatıklarla edindiği bu sermaye gücünün "pazar"da yer 
bulabilmesi, "serbest pazar"ın koşullarına uyumu 
gerektiriyor. Böyle olunca da Ordunun aynı zamanda bir 
sermaye grubu olarak dünya pazar bloklarından bi rinde 
konum lanması gerekiyor. Bu da ulusal ve uluslararası 
ortaklıklarının ve stratejik eği limleri nin zorunlu bir sonucu 
olarak Avrupa pazarından başkası değildir . 

ÜçOncOsO: R;ıdika Islamın hızla geli şimidir. Aslında bu 
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gelişmeden de Ordunun politik müdahalelerıyle, toplumsal 
örgütlenmelerin dogal gelişmelerini kırmış olmasıyla 
sorumlu oldugunu belirtmek gerekir. Birbirine zorla 
benzetilmiş siyasal partiler ve misyon kaybetmiş siyas<1l 
hareketler karşısında, kitlelerin Siyasal lsliim'a yönelmeleri 
şaşılacak bir şey degil. .. Bunun RP ile ilgili boyutu aslında, 
bu muhalefeti chlileştirip sistem içinde tutmak noktasında 
önem kazanmaktadır. Fakat işin RP'yi de aşan toplumsal bir 
boyutu var ki TSK'yı ürküten de bu boyutıur. Bu boyut tıpkı 
Kürdistan sorununda olduğu gibi, "laiklik" ad ı altında 
"Dini n Devlet hegemonyasından"· çıkıp, bizzat sisteme 
karşı siyasal bir güç olarak Islami gruplarca 
örgütlendiri lmesidir. Bu da çok tehlikeli bir zemin 
kaymasıdır. 

Kemalizm dogdugu günden beri boğmaya çalıştıgı 
sosyalist hareket, ulusal hareket ve Isliimi hareket 
üçlemesinde; Sol'u aynı kıyıcılıkla ezdigi halde onur •çıne 
girerek ideolojik olarak zayıflatmayı başardı. Ama KUKM 
için bunu baş.ıramadı. Islamı ise, içine yerleşemese bile 
vesayet ve denetim altında tutmayı başarmıştı . Şişenin 
içindeki cin, kemalistlerin elinde olmayan konjonktürel 
nedenlerle bugün dışarı çı kmıştır ... 

Sonuncu olarak da; sivil siyasal güçlerin, daha dogrudan 
denetleyebildikleri başka bir "s ilahlı gücün" POLISIN son 
onbeş yılda hızla gelişmesi, güçlenmesi ve adeta TSK'ya 
alternatif bir siyasal guç haline gelmesidir. 

Gerçekten de POLIS ŞEF' lerinin siyasal gücü Kurmayları 
aşmaya başladı. Üstelik Kürdistan'daki sa_vaş nedeniyle 
Ordu dışındaki si lah lı güçler, Özel Tim, Ozel Harekat 
Dairesi, Koruculuk vb. derken önemli bir siyasal odak 
olmaya başladılar. Üstelik bunlar uyuşturucu ye_ ~a~ak~ılık 
trafiginin kontrol edilmesinden tutun da, mafya ılışkılerıne 
kadar toplumun bütün dokusunu denetlerneye 
başladıklarında Ordu'nun toplumda giderek devre dışı 
bırak ıldıgı önemli bir rakip ç ıktıg ı görüldü. 

Sanıyor musunuz ki "susurluk kazası" sonrasında "Polis
Aşiret-Mafya" i l işki lerinin teşhir edi!m~~inde ortaya ~a~ıl_an 
bir y ıgın bilgi, belge ve döküman ışbılır gazetecılerımızın 
ya da " idealist" bir kaç bürokralın işidir. Sanıyor musunuz 
ki , kirli savaşın en hararetli yandaşı medya birden bire 
"Polis-Mafya-Siyaset" kampanyasının ateş li takipçisi 
olmaya kendi l iginden heveslendi? Bütün bu t~sfıye ve 
geriletme hareketinin arkasında gerek manevı, gerekse .. 
lojistik destek vererek Genelkurmayın durduğ_unu çok. ' ~' 
bilmek gerek ... Ordu hem aşırı büyüyen bu sılahir rakıbı 
hiza mesafeye çekiyor, kısmen tasfiye ediyor ve hem de bu 
arada "temiz toplum, temiz siyaset" imajına da girerek yeni 
bir ideolojik yüz takınıyor. Hepsi bu ... 

Diğer olup bitenleri de bu vakadaki yöntemle irdelemek 
mümkündür. · 

TSK, üzerinde yükseldiği ve fakat artık kaymakta olan bu 
zemine karşı yeni bir duruş takınmak zorunda 
hissetmektedir kendini. En başta kendisi için. Bunun 
yollarından biri toplum karşısındaki imajını süratle 
yenilemek, modernleştirmek; diğeri de politik sahnenin 
önüne doğrudan çıkmaksızın inisiyatif geliştirerek siyaseti 
yönlendirmek, yönctmektir .... 

"Laiklik" konusu, " temiz toplum, temiz siyaset" 
argümanları, "Avrupa Birliği hedefi" vb .. Türk aydının bir. 
kez daha fareli köyün kavalcısının peşıne takılmasında ışe 

yaramış gibi görünüyor. 
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Sonuçlar ve Olasılıklar 
Militarist-bürokrasi her yeni manevrasında olduğu gıoı bu 

kez de arkasına bir kısım siyasal guçleri almayı başarıyor. 
"Laiklik" sloganı ve şeriat korkusu; daha düne kadar bir 
yığın eza-cefa çektirdiği "sol ~emalistler':in ve kimi _aydın 
çevrelerin gönlunü almaya yetıyor. Yetmışlerden ben . 
nefrete dönüşmüş olan bu ilişki, Ordu'nun "laik, demokratık 
cumhuriyet bekçisi" olarak öne ı;:ıkmasıy la dönüşüyor. 

12 Mart ve 12 Eylül darbelerinde, radikal solla birlikte 
Ordu'dan yara alan bu çevreler, çok degil dört-beş y ıl 
öncesine kadar "askeri müdahalenin her türüne" karşı 
olduklannı, bunun demokrat olmanın ölçütü olduğunu 
söylüyorlardı. . , 

Bugünlerde ise, neredeyse darbe yapmıyor dıye Ordu ya 
sitem edecek hale gelmişler. MGK gibi bir kurumun, . 
sistemin demokratikleştirilmesi için kaldırılmasının gereklı 
olduğunun tartışıldığı bir süreçte; Refahyol hükümeti ilc 
~ ~GK'nın asker kanadı arasındaki gerilimde, bu tü n basın 
vargücü ile MGK'nın 
amigoluğuna soyunuyor. 

Hoca, her geri adım atıığında 
fanatik seyirci tavrıyla isıeri 
krizi geçiriyorlar.Aslında 
böylece MGK gibi bir kurumun 
"demokrasi" adına yeniden 
meşrulaştınlmasına ve askerin 
yeni konumunu güçlendirmesine 
de hizmet ediyorlar. 

Halbuki aynı MGK lmam
Hatipleri bahane edip 
"seçilmişlere" haddini 
bi ldirdikten sonra; "mutlaka 
uygulanması gereken" MGK 
kararlarından biri olarak niye 
"basını hiza ve mesafeye 
sokma"yı dayatmasın? 

Kuşkusuz RP'nin ne kadar 
"demokrat" ne kadar "Islamcı " 
olduğu; toplumun önüne sahte 
bir umut olarak dikilmesi 
karşısında muhalif güçlerin 
kendi lerini nasıl yenileyecekleri 
ayrı bir sorundur. Unutmamalı 
ki, Ordu'nun kılıcını bileyenler, 
er-geç bu keskinliğin kurbanı 
olmaktan kurtulamazlar. 

Kemalizm dogdugu 
günden beri bogmaya 
çallşt1g1 sosyalist 
hareket, ulusal 
hareket ve Islami 
hareket üç/emesinde; 
So/'u aym k1y1clltkla 
ezdigi halde onun 
içine girerek ideolojik 
olarak zaytflatmayt 
başardi. Ama KUKM 
için bunu başaramadi. 
/slamt ise, içine 
yerleşemese bile 
vesayet ve denetim 
altmda tutmayt 
başarm1ştt. 

Evet. .. Sonuç olarak "s ilahlı güçler" yeni bir tavır alış 
içindeler. Öyleki, Gn.Kurm.Başkanı sivil_ s~y_asi _otoritc lcri 
aşarak Yunanistan konusunda doğrudan ın_ısıyatıf ... 
gel iştirmekten kaçınmıyor. Ama TSK'nın bıuat kendısının 
tıkadığı o kadar açmaz varki.. Niyet gerçekten bu tıkaçları 
biraz olsun gevşeterek yeni bir konum kazanmak mı; yoksa 
bu yeni imajın ardından yenf vuruşlara, yeni saldırılara mı 
hazırlanılıyor? • 

Ne olursa olsun gerçek şu ki; 
Ülkemizin bağımsızlığı, halkımızın özgOriOğO ve 

demokratikleşmenin önündeki en boyok engel militarist
bürokrasidir .... 

11 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



A 

gengeş1 

tart1şma 

ARNAVUT 
LUK: 

ISYAN Ml? 
DEVRIM 

Ml? 
Özge Yalın 

Basının, Arnavutluk' ta " Bankerzedeler 
Olayı " diye duyurdugu protesto 
gösterileri , geçtiğimiz ay yerel 
olmaktan çıkı p, bü tün ülkeyi saran bir 
isyana dönüştü. Sonunda başkent Tiran 
da isyanc ıla rın kontro lüne geçti. 

Bir zamanlar belli başlı sosyalist 
kamplardan birinin liderliğini yapma 
becerisi gösteren bu ülkede yaşananlar, 
bir kez daha heyecan da lgas ı yaratıyo r . 
Bu olaylar, kapita list restorasyonun, 
sosyalizm deneyi yaşamış ülkelerdeki 
akibetini gösterd iğ i gibi; Balkan' larda 
baLı taş la rın yerli yerine oturmadığın ı , 
kolay kolay da otu ramayacağın ı 
gösteriyor. 

Arnavutluk' taki pro testo gösterilerinin 
geniş çaplı b ir isyana dönüşmesini 
adeta yeniden "naklen yayın"la izled ik. 
Ama medyanın manipülasyonlarına 
duyarlı olmak üLere de çok çeşit li 
kaynaklardan, özellikle eski AEP 
Merkezli grupların yayınl arından, 
ülkeden gelen doğrudan haber ve 
çevirilerden de yararlanmak gereği 
doğuyordu . 

Bu isyanın ilk çağrıştırdığ ı şey; 
Arnavutluk halkında zulme, ha ksız lığa 
başeğemeyen isyancı bir damarın halen 
yaşamakta olduğuydu. Ikincisi ise, tam 
bir soygun, ta lan, kapkaç, kısa yoldan 
köşe dönmece, ani zenginlikler olarak 
yapılaştırıla n kapitalist restorasyonun 
Arnavutluk' taki fiyaskosunu 
gösteriyordu. Kuşkusuz eski "Doğu 
Bloku" ve sosyal izm deneyi yaşamış 
ülkelerdeki her kitlesel kıpırda nış, her 
başka ldırı , özellikle emekçi kitlelerden 
yükselen her eylem sosya listleri 
heyecanlandırıyor. Çünkü, bütün bunlar 
cmperya li~t burjuvazinin, bürokra tik 
diktatörlüklerle cl ele vererek 

vaadettik leri " kapitalist" cennetin 
soyguncu, sömürgen yüzünün kitlelerce 
görüldüğünü ve kabul edilmediğin i n 
işaretleridi r. 

Ne varki olgulara serinkanlı 
yaklaşmak, bu olayl arı , kitle 
hareketlerini çok iyimser yorumlada 
idealize edip, bunların "sosya lizme geri 
dönüş" istekleri veya "eski rejimleri 
savunma" ya da sosyalistlerin (proleter 
devrimci anlamda) bu ülkelerde 
yeniden ideolojik-politik-örgütsel 
önderlikler, insiyatifler kazandıkları 
a nl amında yorumlamamak gerekir. 
Olmas ını istediğimiz şeyler, elbette 
gerçeklerin yerine konulamaz. 

Arnavutluk isyanı, kapitalist 
restorasyonun fiyaskosu ve halkın 
zulme, sömürüye başka idırıs ı olarak 
gümdemleşiyor ama ortada bir sosyalist 
siyasal önderlikten, ideoloj ik bir 
perspektif ve sistem değişikl iği 
bilincinden ise -en azından bu 
aşamada- sözetmek mümkün değildir. 

Kimi iyimser dostlar, özellikle 
Arnavutluk' ta güçlü bir sosyalist rejim 
olduğu inancını yıll arca taşımış ve AEP 
ikt idarının çöküşünü bir türlü 
kabullenemeyen Enver Hoca'cı 

sosyalistler; Arnavutluk' ta bir NdevrimN 
yaşanmakta olduğunu düşünü yorl ar. 

Oysa, ortaya çı kan tablo içeri sinde 
tüm bu ge lişmeleri "devrim" olarak 
tanımlamaktan biz i a lı koyan bir yığın 
ters liğin olduğunu da kabul etmek 
gerek. Evet bu halk aya klanmasında 
devrimcileri heyecanl and ıracak 
yeterince öge var; Ha lk polisle, orduyla 
ka rarlıca çalış ı yor; ne yaptı kları pek 
belli olmasa da komiteler kuru luyor; en 
önemlisi halk silahia nıyor ve siyasal 
otoriteyi felç ediyor. 

Ama ne yazık ki, tüm bu yanlarına 
karşın isyanc ıla rın dünyasına girmeye 
ça lıştığımızda; ardında inançsız, 
felsefesiz, hedefsiz ama öfkeli insanlar 
görüyoruz. Yağma ladıkla rı silahla rı 
satmaya, b ir başkasını soymaya, ya da 
can havliyle kendilerini ülke dış ına 
atmaya ça lışan insan kümeleri 
görüyoruz. Isyancı tipierin güneş 
gözlükleri , yüzükleri ve özentileriyle 
kameralara poz veriş leri ni gözlüyoruz. 
Ö fke var, şiddet var, başka ldırı var; ama 
hiçbi r ruh, felsefe ve po litik perspektife 
rastlanmıyor. 

" Bir halk ayaklanmasında böyle 
görüntüler doğaldır. Yanılmayın, aslında 
bu bir devrimdir'' d iyenleri d ikkatle, 
hatta öyle olmasını da umut ederek 
dini iyoruz. Ama yine de gerçeğin böyle 
olmadığ ını biliyoruz. 

Devrimci bir önderlik yok! Siyasal bir 
perspektif yok! Ideoloji yok! Felsefe 
yok! Ne komitelcrin, isya nı devrimci 
siyasal hedeflere doğru yönlendiren 
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man t ığını görebiliyoruz, ne bayrakla rı , 
ne devrimci talepleri. ... 

Kimi komite sözcülerinin ve 
Arnavutluk'ta illegal çalı şma yapan 
partilerin demeç ve açıklamalarına 
baktığımızda da duyduğumuz en radikal 
talep "Devlet başkanı Beri şa' nın istifa 
etmesi" nden öte gitmiyor. Devlet 
başkanı istifa ettikten sonra yerine 
" ne"in konacağı , nas ıl bir sosyal 
ekonomik düzenleme talep ettikleri de 
hiç belli değil. ... 

Üstelik AEP ka lıntıları üzerine 
kurulmuş Arnavutluk Sosyalist Partisi 
lideri Fatoş Nano, isyan hareketi üzerine 
serbest bırakılır bı rakılmaz "Berişan' ın 
elini sıkmam ama, gerekeni yaparım" 
diyor. "Gereken" de yine bir "sosyalist" 
olduğunu öğrendiğimiz Başbakan 
Pino' nun hükümetine destek vermek. 
Yönetimin isyan hareketi karşısında 
bulduğu tek çözüm ise, "ülkedeki 
karışıklığı önlemek" üzere AB'den asker 
talep etmek. Yani, ülkeyi emperyalist 
işgale açmak!. 

Evet Arnavutluk isyan ı öğreticid ir. 
Çünkü, nesnel koşulla rda kendil iğinden 

başlayan bir halk ayaklanmasının, 
devrimci bir isyana, hele toplumsal bir 
devrime dönüşebilmes i için gerekli 
subjektif ögenin önemini bir kez daha 
ortaya koymuştu r. U nutmamalı ki, 
siyasa l önderlikten, örgütlülükten, 
po litik perspekti ftcn, bir ideoloji ve 
felsefeden uzak bir isyan hareketi , ne 
denli etkili ve yaygın olursa olusun asla 
bir devrim olamaz !Isya ncı kitlelerin 
" kollektivist-sosyalist" değerler için 
deği l , kapi talistlerin yarattı kları haya l 
dünya l arının parçalanmasına, mülk 
edinme ve zengi n olma a rzula rı n ı n 
k ırı lmasına isyan ettiklerini; bu bi lincin 
yükselmesi, dcğiş.mesi gerektiği ni 
görmek gerekir. Ustelik bu isyancı 
y ığınların en az kırk yıllı k bir sosyalizm 
deneyimi, kültürü a ltında kaldıktan 
sonra buraya ait hiçbi r değere 
sarılmayış i arını da, kitlelerin politik 
önderliklerden, perspektiflerden niye 
yoksun kaldıkl a rını çok iyi 
değerlendirmek gerekir. 
Şimdi emperyalistler bu isyan 

ocağının söndürulmesi için işbi rlikçi 
Berişa yönetiminin de çağrıs ı ilc ülkeyi 
işgale hazırlanıyorla r. Haksızlığa karş ı 
o lduğu kadar ulusal gururla rı ve işga le 
karş ı da son derece hassas o lan Arnavut 
halkının buna direneceği kuşkusuzdur. 
Fakat tüm bu nesnel durumun bir 
devrim ortaya koyması için daha pek 
çok yol katedilmesi gerektiğ i açıktır. 

Idealize etmeden, gizemlileştirmeden, 
ama küçümsemeden ve dikkatle 
izlenmeli; Arnavutluk halkının 
direnişini desteklemeliyiz. 
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DI DIROKA 
KURDANDE 
"' 

RUPEıEKE RE,..Ş:,.. 
ALA YEN HEMIDI 

" " 
U.JENOŞIDA 
ERMENIYAN 

Di diroka gelan de rojen taybeti, ku bi navcroken xwc 
yen cOr be cOr bi bir ten gclek in. Carna cv roj şanazi O 
serbilindiya gelan, carna ji şermezari O xcmginiya gelan diyar 
dikin. Di diroka Kurdan de ji, li gel rojcn bi sertirazi O bi coş 

ten pirozkirin, rojen bi xemgini bi bir ten ji hene. 24'e Avrele 
(Nisane) ji yek ji van rojan e, ku di diroka gele Kurd de wek 
rOpelcke reş O tari d girtiye. Be şik wateya ev roja reş ji bo me 
Kurdan ji pir giring e. )i ber ku ev roj jcnosida geleki belanga~ 
tine bira mirov, ku di pekhatina ve jcnosidc de eşiren Kurd ıı 

roleke mezin O giring listine. 
Bcle 24' e Avrele salvegera jcnosida Erme niyan e. 

Gotinekheye, diben: 
"Bexte Rome tuncye!" Dewleta Osmani, di dawiya scdsala 

19'an O di destpeka scdsala 20'an de rastiya ve gotine diyare 
hemO di ne kir; bi metoden hov Ermenistana rojava weran kir O 
bi mebesta valakirina Ermenistana rojava bi milyonan miroven 
be tawan (besuç), tevi pir O kal , zar O zeçan bi riya rııı~exte 

xist. Ev reya malkambax ji milyon O niv miroven be tawan re 
bO reya mirine. Disa ev reya mişexte (koçberiye) ge leki 
belangaz bi tomeri ji welate xwe bi dur xist; gelek be welat, 
welatek be gel ma. Ermeniyen li Kurdistan€ O li Tirkiye dijiyan 
ji ji ve jenoside be par ncman. 

Kurd O Ermeni, ev herdu gelen bindesı O bclengaz bi hczar 
salan di nav hevde wek ciranen hev dijiyan. Di navbcyna 
herdu gelan de tu nakokiyen berjewendiye tunebCı . Ji aliye 
jiyana civaki O çandi ji du gelen nezi hev bO n. Bi gotinek din, 
nirgen wan en folklorik O kevneşopcn wan _dişi?in~ h~v: 
Mixabin dewleta Osmani, bi dek O dolaban toven dıımınatıye 
çand navbeyna herdu gelan. Bilesebe nehatiye gotin : "Fen O 
dolaben Osmaniyan pir in". . 

Hezcn dagirker ji ber ku katibin scrdestiyen xwe yen lı ser 
gelen bindest bi hesani bidominin O qeyd O niren koletiye 
bişidinin, metoden cOr be cOr bi kar linin. Yek ji van metodan 
ji: "Parve b ike O idare b ike" ye. Bi ve . metod~ _nak? ki_ O 
dubendiye dixin navbeyna ge lan O gelan lı hev dıkın dıımın . 

Dewleta Osmani ji di ve arnıanca xwe yd qirej de bi ser ket. 
Di pevajoya jenosida Ermeniy;ın de h in ji eşir~n Kurd .b_i ~w~ 
ve gireda O kir şirike jenoside; wan wek makıneya mırıne bı 
kar ani. Gelo çima Kurd bi hesani ketin kemina Osmaniyan O 
li diji dranen xwe yen Ermeni halin xczebl!? Em dixwazin di 
ve kurtenivisc de li ser sedemen jenoside O rola Kurdan 
rawestin. 
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SEDEMrN JENOSIDE 
Sedsala 19' an ji bo dewlcta Osmani rOpeleke nO vckir. 

Gelen bindest di destpeka sedsale de bi daxwazcn neteweyi li 
diji serdestiya Osman i seri hildan. (;ı ra yekem di 19:.11 'an de 
Ycwnaniyan ala scrxwebCıne bil ind kirin O ji nirc Osmaniyaıı 
rizgar bCın . SerxwcbCına Yewneniya~ ji bo~~ gelen b~nd;sı L'n 
ku di bin zordariya dewleta Osmanı de dı)lyan re bu ç ı rtı ~ka 

daxwazen netewcyi. Weki te za nin, ev pevajo, di diroka 
Kurdistan€ ya nCıjen de ji bO dcsıpeka qonaxckc nO. Dev.leta 
osmani di destpek;ı sedsala 19'an de bi arnıanca nıiriti~crı 

Kurd e n niv serbixwe ji hole rake, statOya wan vegu heıım· 
bere xwe da Kurdistane. Niriteyen Kurd li diji ve siyasete 't·ri 
hildan Cı ji bo p;ır;ıstina statOyen xwe li bcr xwc dan. Le bdr. 
miritiyen Kurd ji ber sedemen cO r be cCır -qe l~bürıa hC•z;ı 

leşge ri o çekan, tanebOne yckitiye, ixanct Cıhw tekc,ün: 
miritiyen niv serbixwe yen wck fl aba n, RcwanduL O Botan lı 

du hev hilwcşiyan . Li du hilweşina miritiyan ~e rdcstiya 

Osmaniyan a li ser Kurdistane zcde bO. Ocwleta O~manl, bı 
dek O dolaban gele k se rokeşiren Kurd xapand Cı wcın bi 
xeletan dewlemend kir. 

Li du serxwcbOna Yewnaniyan di nav civata [rnıcni de ji 
tcvgeren netcweper~t derkct in ho le. Gele Ermen! bi dax:v~Len 
mafen nctcwi li diji Osmaniyan seri hole. LJı dcstpeke de 
tevgera neteweperesten Ermeni be r~xistin! O ji xwe ~er hO~ 

PeşveçOna tevgcra rizgariya Ermenıyaıı rıka Osman ıycı.n ı ı 

zede kir. Dewlcta Osmani her çCı zordesti O pesta xwe ya l ı ser 
Ermeniyan dcrxist qonaxekc nCı . Ev rewş, dijr?beriya X\~e ji ~ı 
xwe re ani; re li ber peşveçOna tevgcra netew ı ya Ermcnı vebu. 
Gele Ermeni', cara yekem di 1862'an de li ZeytOne bi teko~ina 

çckdari rabO ser piya. Scrh ildana ZeytCın~ ji_ bo Erm_eniyan 
çirCıska rizgariye pexist. Hczen Osman ı bı mctodc~ hov 
serhildane tekbirin. Le gele Ermeni li du şikestina scrhı ~dan~ 
ZeytOne se ri netewa nd; di 1878'an Cı 1884'an de ~ı~a. lı 

ZeytOne, di 1886'a n de ji li w~~e li ber ~"':e da. ~ı p ıştı 

tekçOna van ~erhilda nan rewşcnb ı ren [rnıcn ı l ı dervey ı wclaı 

di qada rexisliniye de gavek gi ring. avetin:.. 18~7'an de bi. nav~ 
HiAçak rexistinek damezrandın. Hınçak rcxıs~ınek mark:ıst b~ 

Cı bemarneya xwe li ser daxwaza scrxwebuna Ernıenıstanc 
arnade kiribO. Netewepcreste n Ermeni F se sal şCınde, d ı 

1890'a n de bi navc Taşnak rexi sıin a xwc damezrandin. 
Taşnak ji bo gele Ermeni di nav tixOben dcwlcta O~mani de 

otonomiye diparast. • . 
Wck me li jor ji qal kir, dcwleta Osnıa nı bı arnıanca 

tekbirina tevgara nctewiya [rmeni ji heleki de arteşa xwc 
şand ser Ermeniyan ji hela di n ve ji t~v~n di jminatiye ave~ 
avbcyna Kurd O Ermeniyan. Fl i taybetı ı ı , dewlc ta Osmanı 
cOdatiya oli ya herdu gelan ji bo gi hiştina arnıancen xw~ y~n 
qircj wek ferscndek mezi n bi kar ani. Çawa be [rı~cı~ı fı le 

bOn . Kurd ji nıisilman . Revebire n dcwlcta Osman ı dı nav 

Kurdan de propagandayek wisa be lav kirin: "We ~rı;ıe~l b! 
alikariya Urisan li ser axa Kurdistane dewletek ava bık ı n u we 
Kurdan ji Kurdistane biderxinin." • 

Hin ji serokeşiren Kurd pi r zG kct in bin bando~;ı dere:vc~~ 

Osmaniyan. Mixabin ne tcne serokeşiren xwefır?~· hın ı ı 

ronakbiren Kurd ji di bin bandora ve propagandayc de man. 
Wek minak, şaire Kurd Haci Qadirc Koyi di hclbesleke xwc 
de, tirsa xwc bi van rezcn xwe diyar dike: 

"Xakf Cizir a Botan, yan/ welat~n Kurdan 

Sed heyf O sed mixabin deyken be Ermenistan " 

Bele rejima Abdulhamid bi arnıanca pirali eşiren Kurd bi 
çek kirin. Di 1890'an de bi nave Alay?n Hem!di hez~~ 
çekd;ır pekani. Abdulhamid di dameuandına Alayen Hcmıdı 

13 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



gengeşr 

tart1şma 

de ji Urisan ilham girt, wan ji xwe re kir mlnak. imparatorlya 
Uris , ji kazaxan hezen çekdar pekanibO O di nav tixOben 
imparatorlye de wan ji bo parasıina berjiwendiyen Urisan 
bikardiani. Rejima Abdulhamid ji di sopa Urisan de meşlya; bi 
deste eşiren Kurd berjiwendiyen dewleta Osmani parası. 
Alayen Hemidi bi kiryaren xwe yen qirej ne tene li Ermeniyan 
dijminatiye kirin di diroka Kurdistane de ji wek mezringen 
lxanete rol listin. Ji bo parasıina berjewendiyen dewleta 
Osmani, li diji gele Kurd ji peyviren xwe yen xwefirotine be 
kcmasi anin ci. Destpeka damezrandina Alayen Hemidi 
1890'e, le bi awayeki fermi di 1891 'an de hat ilankirin. Di 
derheqen hejmaren Alayen Hemidi de di çavkaniyan de 
agahiyen clhe hene. Li gor hin agahlyan di 1892'an de 40, di 
1893'an de 56, di 1899'an de 63'e ne. 

Em disa vegerin ser serhildanen Ermeniyan O kiryaren 
Alayen Hemidi. Li pişti tekçOna serbildana 1886'an li Wane O 
li dorhcla we gelek Ermeni hatin kuştin. Eşiren Kurd ji beşdari 
tevku ştina Ermeniyan bOn. Li du damezrandina Alayen 
Hemidi qetllama heri mezin di navbeyna 1892-1894'an li 
Sasone bO. Gele Ermeni, li Sasonc bi daxwaza serxwebOne sc 
sa l li ber xwe da . Sason heremeke gelek ase bO. Erişen 
leşgercn Osman! se sal berdewam kir. Mixabin disa dewleta 
Osmani em.ax bi alikariya Alayen Hemidi gihişte armanca 
xwe. Sason carek din ji şikiya; tevi gunden xwe hat kavil kirin. 
Li Sason e meziki 10.000 Ermeni levi zar O zeçen xwe hatin 
kuştin. Li dO tekçüna Sasone li hernCı deveren imparatoriye li 
diji Ermeniyan seferberi hat ilankirin. Tenc li Dlyarbckire O li 
dorhela wc di nav se rojan de 3.000 Ermeni halin kuştin . Li 
Stenbol O li dorhela Adanaye ji ncçira Ermeniya n dest pe kir. 

Me heta niha behsa kiryaren qirej en Alayen Hemidi kirin. 
He lbel di nav Kurdan de eşiren ku beşdari tevkuştinen 
Ermeniyan nebObOn O clranen xwe yen Ermeni ji erişan 
diparaslin ji hebOn. Di çavkaniyen niviskaren Ermeni de ji li 
ser piştgiriya va n eşiran belısa gelek minakan ten kirin. 
Kiryaren van eşiran ji di rupelen dlroke de bi rOmet bi bir te. 
Bi taybeli eşiren Dersime, Çolemergc o Bolane natin listiken 
Osmanlyan O xwedi li Ermeniyan derketin. Olsa di nav Kurden 
welatparez de ji baweriya biratiya Kurd O Ermeniyan bi hez 
bO. Wek minak, rojnameya Kurdan a yekemin Kurdistan, ku li 
derveyi welat ji aliye rewşenblre Kurd Miqdad Mithat 
Bedirxan derdiçO, bi awayeki balkeş li ser ve pirsgireke 
radivestiya. Di hejmaren Kurdistane de gelek nivisaren ku li 
kiryaren qirej en Alayen Hemidi rexne digirtin hatine 
weşandin.Disa gelek nivisaren di derheqa biratiya Kurd Cı Ermeniyan de hatine nivisin, di rupelen Kurdistane de ten 
dilin. Rewşenbiren Ermeni ji bersivcn ereni dan van 
hewi ldanc n Kurdan. Nivisarcn rojnameya Kurdistan bi 
awayeki ereni dinirxandin O di rojnameya Ermeni Troşake de 
ji diweşandin. 

Rewşenbir O rexisıinen Ermeni ne tene bi Kurdan re, bi 
hemO rObaren (mixelifen) rejima Abdulhamld re ji li reya tekili 
dayine digeriyan. Revebiren ittihad-Terakki ji di pevajoya xwe 
ya rObariye de bi rexisiinen Ermeni re kctin teki liye; bi durOti O 
bi derewan Ermeni xapandin. Lewre peşeroje diyar kir ku 
kiryaren Abdulhamid li ber kiryaren ittihad-Terakki ne ti ştek 
bO. Li gor agahdariyen çavkaniyen ku di derheqa jcnosida 

Ermeniyan de hatine nivisin, di serdestiya Abdu lhamid de 
300.000 di serdestiya Ittihad-Terakki ji 1.500.000 Ermeni 
hatine qetl ~irin . Ev hejmar ji derdixin hole ku gele Ermeni di 
bin rejima Ittihad-Terakki de rasti tofan O xezcba mezin 
diqewime. Revebiren Ittihad-Terakki di 1909'an de sozen ku 
dabOn Ermeniyan ji bir kirin. Li hemO deveren ku te de Ermeni 
dijiyan dest bi tevkuştinan kirin. Di salen şere yekemin a dine 
de ji, biryara ji hole rakirina netcwa Ermeni girtin O bi 
metodeke hoviti xistin rojeve. 

Revebiren Ittihat-Terakki imparatoriye li gor berjewendiyen 
emperyalisten Alman bi re ve dibirin. Di şere emperyalist de ji 
ji bo berjewendiyen Almanan ıev li şer bOn. Ji hcleki de ji 
bernameya werankirine Ermenistana rojava di rojeva ittihad
Terakki de bO O ji bo karibin diveıiyen ve bernameye bi kar 
blnin zagona mişexte derxistin. Di Avrela 191 5'a n xezaba 
Osmanlyan li ser sere Ermeniyan bari. Hat llankirin ku ku ştina 
fileyan li gor ola lslame wecib e Cı ki Ermeniyck bikuje clye wi 
bihuşt e. Di jenosida 19154an de ji, Alayen Hemidi, ku naven 
wan veguheribO Suwaren Eşirete, rola xwe ya şermezar listin. 
H in ji wan di dawiya jenoside de poşman bO n. Le ev poşmani 
bi keri tiştek nekir. Desten xwe yen qirej bi xwina geleki 
belangaz şuştibOn. Di derheqe (.)oşmaniya Kurdan de 
anekdotek heye. Ez dixwazim nivisare bi ve anekdote dawi 
bikim. Seroke eşira Cibran Halid Beg di arteşa Osmani de bi 
ru tbeya "Miralay" serbazi dikir. l evi eşira xwe di jenosida 
Ermeniyan de roleke mezin listibO. Roja tekçOna Ermeniyan te 
plroz kirin, herkes bi kef coş e. Biraye Şcx Seld Mehdi dibine 
ku hernCı beşdaren şahiye bi kefxweşi govend Cı dilane dikin. 
Mehdi diçe cem Xalid Bege ( ibrani bi xemglni di bin kone 
xwe de rOniştiye. Mehdi diçe cem Xalid Beg Cı jc dipirse: 
"Bege min xere, ma çiye te heye, tu çima ewqas xemglnl?" 
Xalid Beg demek direj difikire Cı sedema xemginlya xwe bi van 
golinan tine ziman: "Me iro şO ren ku rojek we qirika me ji jekin, bi desten xwe tuj kir." 

Xalid Beg bi rasti ji van golinan gotiye an na em nizanin. 
Le belc bOyeren ku plşti jenoslda Ermeniyan pek hatin, rastiya 
van golinan bi awayeke vekiri raxist ber çavan. Ew şO ren ku li 
ser sıüye Ermeniyan leqiya veguheri ser stCıyen Kurdan. 
Kemallstan xwedl li mirasa slyaseta rOxin a Osmaniyan 
derketin O bi tevkuştinen girseyi Kurdan kirin bin nlren 
koletiye. Pirsgirekcn "Zo"ya n hatibCı çareserkirin, dor a 
"Lo"yan bO. 

Çaykan i: 

1- Garo Sasuni; " 15. Yüzytfdan Günümı.ize Kürt Ermeni 
ilişkileri, " 

2- Martin Von Brunessen; "Aga, Şeyh, Devlet." 
3- Kemal Mazhar Ahmed; " /.Dünya Savaşmda Kürdistan". 
4- Osman Aytar ; "Hamidiye Alaylarmdan Köy Korucutuguna". 
S-Recep Maraşlı; Ermeni Sorunu üzerine henüz 

yayınlanmam ı ş bir araştırması. 
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derinleşerek sürüyor. 
1 Mayts'ta, dünya 
emekçileri ve 
Komünist hareket, 
ytktlan 
mekanizma/ann 
enkazmdan kurtulmuş 
degil. Düne kadar 
Moskova, Pekin ve 
Tiran eksenli olarak 
Nresmiu Marksistligi 
meslek edinen/er, 
Nsasyalist kaleu olarak 
adlandtrdtklan 
Nkabenleri ytktlmca, 
ktbleyi burjuvaziye 
dönüp, secdeye 
durmakta pek mahir 
oldular. Hemencecik 
partilerin ad/an 
Nsosyal demokrat" ya 
da Nsosyalist" olarak 
degiştiri/ip sevimli 
ktlmmaya çaltşildt. 
Amblemler degişti. 
Orak-Çekiçler 
çtkanldt. Bu baglarnda 
da klZII renk, bu kez 
eski resmi 
NKomünistler" 
tarafindan yasaklandt. 

Bugün 1 Mayıs, Amerika'da 
Şikago işçi lerinin emeğin 
ku rtuluşu için direnmelerinin 
üzerinden yıllar geçti. O gün 
dünya işçileri için birl ik, 
dayanışma ve mücadele günü 
olarak kabu l ed ilen ı Mayıs, 

şimdi "YDD" entegrasyonu 
içeris inde dünya i şç i leri için 
birl ik ve dayanışmayı ifade 
etmemektedir. Birlik; ulusal 
çıkariara dönüşmüş, Dayanışma, 

her yanıyla vazgeçi len bir o lgu 
haline gelmiştir. 
Artı k 1 Mayıs'(lar) birlik ve 
dayanışmadan yoksun olarak 
faklı etkinl iklerle kutlan ı yor. 
Dünyanın tek efendisi 
emperyalizmin rakipsiz dünyaya 
hükmettiğ i günümüzde, ı 
Mayı s'(lar) emperyalist 
metropollerde yaygın tüketimin 
yapıldığı bir tatil gününe 
dönüştürülmüş durumda. B<ızı 
alanlarda ise "modernizasyon" 
ya da " üretimin daha rantabl 
alanlara kayd ı rı lması" ad ı 
a l tında işlerinden edi len 
emekçi ler, tüketim için tati l 
gününe ve karnava la dönüşen " 1 
Mayıs Şenlikleri " içinde 
"seslerini" duyurmaya 
çalış ı yorlar. Medya, eski 1 
Mayıs'( lar)dan kan l ı görüntüler 
vererek, yenilere övgüler 
yağd ırı yor. ''YDD"ni rakipsiz 
olmanın geçici rahatlığı içinde 
makinal ı tüfekleri, jopları, 

panzerleri depolara ve garajlara 
ka ld ırı p, medya başta olmak 
üzere her türlü araçla ideolojik 
sa ldırısın ı sürdürüyor. Yıllarca 

ş iddet mekaniLmalarıyla 
emekçi leri si nd iremeyen 
burjuvazi, incelti l miş araçlarla 
beyinleri felç etmenin rahatlığ ı n ı 
yaşıyor. 

Bağıml ı kapitalist ülkelerde ve 
emperyalist krizin kaydınldığı 
;ıl;ın larda ise, geleneksel şiddet 
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mekanizmaları halen çal ış ı yor, daha da çalı şacak. "Reel 
sosyalizm"in çöküşü nden sonra, enkaz altında bulunan 
ülkelerde büyuk şamat;ı l;ırla başlatı lan ve desteklenen 
kapitalist sistemin restorasyonu ürünlerini verdi bi le! Tüketime 
ve küçük mülkiyete özenen bu toplurnlara sunulan reçeteler, 
varoş l arı kusmuk seline boğdu. "YDD" uyuşturucusunun , 

fuhuşun , selafetin görüntüleri ile vitrinler oluşturdu. Birinci 
düş kırıklığını sosyalizm adına despotik devlet kapitalizminde 
yaşayan toplum, ikinci düş kırıklığını da sözüm ona "~erbest 
piyasa ekononıisi"nde yaşamış olmanın verdiği öfkeyle artık 
silahiara sa rılıyor. Hayat bütünüyle nıafya ilişkilerine 
dönüştürülmüş durumda. Arnavutluk örneğinde görüld üğü 

gibi, yeni yetme kapitali zmin ilk ürünü toplumsal kaos ve 
anarşi i le nokta ladı. Şimd i emperyalistler elbirliği ile durumu 
kolarnıaya ça lışıyorlar ! 

"Reel Sosyaliznı"in çökmesiyle birlikte Komunist hareketin 

ya~adığı şok ve bunalım da derin leşerek sürüyor. 1 Mayıs'ta, 
dünya emekçi leri ve Komünist hareket, yıkılan 
mekanizmaların enkazından kurtulmuş değil. Düne kadar 
Moskova, Pekin veTiran eksen li o larak "resmi" Marksistliği 
meslek edinen ler, "sosyrılist kale" olarak adlandırdıkları 
"kabe" leri yı kılınca, kıbleyi burjuvaziye dönüp, secdeye 
durmakta pek nıahir oldular. Hemencecik partilerin adları 
"sosya l demokrat" ya da "~osya l ist" olarak değiştirilip sevim li 
kıl ınmaya ça l ış ı l dı. Amblemler değişti. Orak-Çekiçler çı karı ld ı. 

Bu bağlamda da kızı l renk, bu kez eski resmi "Komünist ler" 
tarafından yasakland ı. 

Burjuvazi ve onun yeni yetme silahşörleri olan eski 
"Komünistler", "reel sosyalizmin" fa tu rasını MarksiLme 
kesmeye ça l ışıyorla r. Marksist hareketi vurmak için yumuşak 
ka rın olarak gördükleri eski bürokratik yapıla rdaki pratiği 
ameliyat masasına yatı rarak, kapitalizmi yeniden restore 
etmeye ça lıştı kları bu arka bahçelerde yaşanan son gelişmeleri 
de Marksist pratik o larak lanse ediyorlar. Oysa, arka 
bahçelerdeki gübrelikte yeşeren top lumsal anarşi ve kaos 
bizzatihi burjuvazinin kendi eseridir. 

Evet, MarksiLm bugün bir çok cepheden ideolojik s;ıldırı 
altındad ı r. Buna rağmen, yine de kapita lizmin çözüm 
olmadığı; sömürü ve zulmün, toplumsal kirlenme ve 
yabancılaşmanın sistemin görece raha t olduğu koşullarda bile 
gün be gün sistemdeki çürümeyi arttırd ığı,doğasında var olan 

krizi ve anarş iyi derinleştirdiği görülüyor. Emperyalizm, bir 
taraftan krizi k;,;ıa tlara yayarak rahatlamaya, diğer taraftan da 
Komünist hareketin yeni toplum projesinde yer ..ı lan baz ı 

unsurları kendi rasyonellerine uydurarak kullanmaya, 
toplumsal ho~nutsuz l uğu törpulemeye çalışıyor. Ve 
çevre/kad ın hareketi gibi sistemi rahatsız eden ilksiyonların 
programl arı d;ı bugün biaat kapitalist tckeller tarafından 
uygulanarak ctkisiz l eşt i ril iyor. Marksist ideo lojiye bağlı ve 
onun gelenekleri içinde duran hareketler ise, 
nıarjinalleşmelerinc rağmen komünizmin pratiginde yaşanan 
bunalımı tahlil etmeye, açmazlarını tespit etmeye çalı~orlar. 

Bu bağlamda dünya emekçi lerınin ulus lararası birlik ve 
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dayanışması tahribata ugramı~, agı r yaralar almı~ 
durumdadır. Iktidarı ele geçirme perspektifinden burjuva 
rasyonellerine çekilmiş olan işçi ~ınıfı örgütleri, birligin ve 
dayanışmanın önünde birer baraj i~levi görüyorlar. 13u fırsatı 
ganimet bilen burjuvazi ise, birlik ve dayanışmadan yoksun 
eme~çile~e •.. yeni r~syoneller sunmaya çalıyor. Dolayısıyla 
kendı aslı gorevlerıne yabancılaşmı~ i~çi sınıfının 
enternasyonalist dayanışma görevini ihmal etmesi de 
kaçı~ ılmaz. Nitekim dünyanın bir çok yerinde oldugu gibi; 
Kurdıstan ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadele~i de asli 
dostlarının dayanışmasından yoksundur. Dün "reel 
sosyalist" devletlerin dayanışma ve desteğinden yoksun olan 
KUKM, bugün de dunya işçi hareketinin ve Marksistlerin 
destek ve dayanışmasından yok~undur. Kürt ulusunun 
yüzyıllık yalnızl ığında mücadelemizi "feodal, ilkel
milliyetçi" olarak niteleyen ve sömı.irgecileri uluslararası 
arenada aklamaya çalışan "resmi" Komünistler ve onların 
söınürgeci ı.il.kele~d~ki temsilcilerinin elbette büyük payı 

vardır. Dun boyle ıdı, bugün dozaj dı.işmekle birlikte halen 
süruyor. Oysa, ulkemizin Kuzey parça~ında bile iki örgüt 
dı~ında kalan tüm örgütler kendilerini "sosyalist" olarak 
tanımla'?'aktadırlar. 50 yıl boyunca Sovyetlerin desteğini 
al.ma.k bır, yan~, Sovyet MIG'leriyle bombalanan Güney 
K~rd ı stan ~akı ~u.rt~e.ver hareket bile buna ragmen Sovyet 
duşmanı bır polıtıka ızlemedi. 

Dünya çapında Komünist hareketin yaşad ığı derin bunal ım 
ulkemızde de kendisini gösteriyor. Saga savrulma, emperyalist 
rasyonellere sıgınma eğilimi hızla yayılıyor. Marksizmin 
ülkemizde teori ve pratikte sahip oldu~u itibardan dolayı bu 
savrulma daha da inceltilmiş biçimler almış durumda. 
Sosyalist ~l?u.gunu söyleyen partiler açıkça, Avrupa sosyal 
~~mokras~sının pr?g.ramlarını. savunuyorlar. Marksist gelenek 
ıçınde yetışen yenı lıbcraller ıse, ülkemiz pratigindcki bütün 
ol.um.suzlukları M~rksist .h.uekete havale etme ugraşısındalar. 
Kurdıstanlı Marksıstler bır taraftan yaşanan krizin altından 
kalkınaya ve toplumsal kurtuluş mücadelesi içindeki 
belirleyici rollerini oynamaya çalışırken, diger taraftan her 
cepheden gelen ideolojik saldırılara göğüs germeye 
çalışıyorlar. Bu durum, uzun vadeli programlara, sabırlı , 
dirençli ve bilinçli kadrolara son dcreec ihtiyaç duyuyan 
önemli bir tarihsel sürece işaret etmektedir. 
Kürdistan lı Marksistlerin açmazlarının başında, Kürdistan 

P~? le.tary~sının y~pısa! durumu gelmektedir. Güney 
Kurdıstan da yenı yenı palazlanan "ulusal" burjuvazi istisna 
olmak üzere Kürdistan'da ulusal burjuvazinin olmaması, 
Kürdistan proletaryasının henuz kendiliğinden sınıf 
konumundan kendisi için sınıf niteligine ulaşmaması ve Türk 
~oven sendikal hareketine eklemlenmesi somut ol;ırak 
Kürdi~tanlı Marksistlerin gövdelerindcıı ayrı yerde durmaları 
sonucunu doğurmu~tur. Iddia edildiği gibi, bunalım 
''Kürdbtanlı Marksistlerin gövdelerınden ayrı duruşunda 
değil", tersine gövdenin yapısal durumundan 
kaynaklanmaktadır. Kürdistan prolctaryası Kürdistan ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelesinin asli bir öğesi olamadı. 
Kürdistan'da tırmandırılan sömürgeci kirli savaşa, TC 
devl~tinin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen 
Kurdıstan proletaryası en az etkılenen sınıf durumundadır. TC 
de~leti, Kürdistan'daki ekonomik birınılerinde çalıştırdıgı 
ışçılcre adeta sus payı sunareasma mali ve sosyal odunler 
vermektedir. Daha önce defalarca belirlediğimiz gibi, 
Kürdistan'da proletaryanın günlük çıt..:arlarıyla, Kürdistan 
ulusal vı; toplumsal kurtuluş mucadcle~inin gerekleri ve 
gorevlerı karşı karşıya getirilmişti r . Kurdistan Marksistlerinin 
gövdclerinden ayrı bir yerlerde duruşlarının temel nedeni de 
budur. Ozgül bunalım da bundandır. Bu nedenle bir sınıf 
partisinin gerekliligiııden çok, sınırın somut durumu 
tartışılmalıdır. Başka yerde duran , Türk ~cndikal hareketine 
adepte olan bir gövde üzerinde yükselecek olan yapı, çok çok 
Türkiye'deki sol örgutlere yeni bir tanesini daha ekler ve 
~ömürgeci metropollerden bir adım daha ileri atamaz. 

f-- ı ııı ıı,tanlı Marksistler kimilerinin iddia ettigi gibi, 
oluı~ı~~zlukl~rın, yapılmamışların ve yapmış hataların sahibi 
degıldır. Aks~n~ Kürdistan devriminin temel tezlerini inşa 
c~~e~, de~rımın ara~ ı .savaş örgütleri ni yaratmak ve yönetmek 
g ı.?ı one.mlı/onurlu bı~ ışlev gördü ler, görüyorlar. Bugün için, 
butun bır ulusu asgarı ve azami hederteri o lan ortak bir 
program etrarında birleştirmek gibi oldukça stratejik bir işlevi 
de sürdürüyorlar. Hedefi 
genişleten, doğru ile yaniışı Kürdistanli 
aynı potada eritıneye ça lı şan 
yanlış bakış açısı bir parça da 
Kürdistan'daki "Marksist" 
cnnasyonundan 
kaynaklanmaktadır. Evet, 
ülkemiz Kurdistan'da marksizm 
ve yurtseverlik gibi iki temel 
kavram alanında ciddi bir 
kargaşa vard ır. Her türlü 
rcaksiyoncr akım marksizm 
olarak adlanı:ırılmaktadır. Bu 
egemen ulus solundan 
Kürdistan 'a bulaşan kötü bir 
hastalıktır. Oysa, marksizm ne 
salt reaksiyondan ibarettir, ne 
de salt bir ütopya 
savunuculuğudur. Marksizm, 
sınıfsız ve sömurüsüz bir 
dünya, gclcccgin toplum 
projesi için savaşına, bunun 
gereklerine uygun düşünı.iş, 
davranış ve yaşama biçimidir. 
Bunun gibi sömurge ve işgal 
koşullarında yurtseverlik olgusu 
da vatan için kendini fed<ı 
etmeyi gerekli kılan yüce bir 
davranıştır. Ve mücadelenin 
kitlesel tabanı açısından büyük 
çoğunluğu kapsayan bır 
genellerneyi ifade etmektedir. 
Bu bağlamda, Marksistler de en 
iyi yurtseverlerdir. Ülkemizde 
ise, yurtseverlik mücadelenin 
görevlerinden ve gereklerinden 
kaçışa gerekçe o larak kullanıla 
gelcfl bir kavram oldu 
neredeyse. Bugün yaygın 
biçimiyle yurtseverl ik ya 
cüzdandan yapılan katkıyla 
vicdanı rahatlama ya da 
mücadelenin kıyısında 
köşesinde çoğu kez pasif bir 
seyirci gibi durma biçimindeki 
davranışı mazur ve meşru 
gösteren bir kavram o larak 
ku llanılmaktadır. llal böyle 
olunca mücadelenin yükü 
kendilerini Marksist ya da 
sosyalist olarak gören kişilere 
kalmaktadır . Bu karg<ışa içinde 

Marksistlerin 
açmazlarmm başmda, 
Kürdistan 
proletaryasmm 
yap1sa/ durumu 
gelmektedir. Güney 
Kürdistan'da yeni yeni 
palazlanan "ulusa/H 
burjuvazi istisna 
olmak üzere 
Kürdistan'da ulusal 
burjuvazinin 
olmamasi, Kürdistan 
proletaryasmm henüz 
kendiliginden s1mf 
konumundan kendisi 
için sm1f niteligine 
ulaşmamasi ve Türk 
şoven sendikal 
hareketine 
eklemlenmesi somut 
olarak Kürdistanlt 
Marksistlerin 
gövdelerinden ayrt 
yerde durmalart 
sonucunu 
dogurmuştur. Iddia 
edildigi gibi, bunailm 
"Kürdistanli 
Marksistlerin 
gövdelerinden ayrt 
duruşunda degi/H, 
tersine gövdenin 
yap1sal durumundan 
kaynaklanmaktadlf. 

her turelen bildik unsurlar da yurtseverlik payesiyle ortal ıkta 
dolaşmaktadıı. Teslim olan lar, itirarçılar, hatta Diyarbekir 
zındanının işkencecileri bile bir günde yurtsever 
olabilmek1edir. Bu nedenle Marksistler yurtseverlik kavramının 
yerli yerine oturtutmasın ı sağlamalı ve bu konuda ısrarlı 
olmalıdırlar. 

Yine, ı.ilkemiz Marksisı hareketi aynı zamanda yakın 
geçmi~tc "resmi" Komünistterin acenta lıgını yapmış, kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadelesine karşı sosyal şoven ıaarruza 
kumanda etmiş bir kısım "eskimiş" tüfcğin bugün Kurdistan 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini tasallut altına alm.ı 
çabalarını da bo~a ı. ıkarmak zorunda. Zira bu eskimi~ tuiekl<"ı 
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şimdi lerde Avrupa metropollerindeki inierinde degerierimiz 
üzerinde yükselen mevzilere kurularak akıl babalıgına 
soyunuyorlar. Eskimiş tüfekcrin kul l andığı barut bir anl ı kta 
olsa, kaynağ ı sömürgeci TC olduğu için önemlidir. Sakallı, 
aıkılı, ihtiyar velhas ıl her türden Türk sol kökenli asli 
görevlerine ihanet etmiş, bu madrabazlar, şimdi lerde bazı kürt 

Kürelistanit Marksist 
hareket, yüklü bir 
gündemle karş1 
karşwad1r. 

Kürdistan'da zorla 
göçettirme 
uygulamasmm sonucu 
olarak smlf dengeleri 
alt-üst olmuştur. 
Ulusal kurtuluş 
mücadelesinin motor 
gücü köylü alan, bu 
uygulamalarla birlikte 
ikinci plana düşerken, 
şehirlerdeki aktivite 
birincil öneme sahip 
olmuştur. Köy/erin 
boşaltiimasiyla 
şehirlere doluşan 

milyon/ann 
mücadeleye kanalize 
edilmesi hayati öneme 
sahiptir. Bunun gibi 
sefa/et, işsizlik 
nedeniyle de lümpen 
proleterler ordusu 
oluşmuştur. 

KUKM'nin amaçlari 
dogrultusunda bu 
kesimin de 
programlanmasi 
görevi acil ve 
günceldir. Tersine, bu 
kesim TC'nin polis 
yöntemlerinin arac1 
haline gelerek 
mücadeleye karş1 
büyilk bir güç 
oluşmasi tehlikesini 
de yaratacakttr. 

siyasi çevrelerinin yararcı bir 
bak ı ş açısıyla kendilerine açtığı 
gazete st.iturı larında, Kürt 
hareketine "abi" lik taslıyorlar. 
Türkiye'de gerıcecik mililanlar 
varoşlarda vuruşurken, sokak 
ortalarında kurşunlan ı rken, 
tutsaklar katiedilirken 
etkilcnmcyen, sorumluluk 
hissetmeyerı bu baylar, 
ayı pların ı UKM' nin omuzlarına 
abarı;ırak gizlemeye, Kürt 
geri ll a ları üzerinde yükselmcyc 
çalışıyorlar. Kurt devrimcileri 
elbeııe bu kerıeleri sırtlarından 
söküp hak ettikleri yere 
fır l atacaktır. 
Özetle; Kürdistan lı Marksist 
hareket, yüklt.i bir gündemle karşı 
karşıyadır. Kurdistan'da 70rla göç 
cıtirme uygulamasının sonucu 
olarak sın ıf dengeleri alt üst 
olmuştur. Ulusal kurtuluş 
mt.icadelcsinin motor gt.icü köylü 
alan, bu uygulamalarla birlikte 
ikinci plana düşerken , 
şehi rlerdeki aktivite birincil 
öneme sahip olmuştur. Köylerin 
boşaltılmasıyla şehir lere doluşan 
milyonların mücadeleye kanalize 
edilmesi hayali öneme sahiptir. 
Bunun gibi sefalet, işsizlik 
nedeniyle de lümpen proleterler 
ordusu oluşmuştur. KUKM'nin 
amaçları doğrultusunda bu 
kesimin de programlanması 
görevi acil ve günceldir. Tersine, 
bu kesim TC'nin polis 
yön temlerinin aracı haline 
gelerek mücadeleye karşı büyük 
bir güç oluşması tehlikesini de 
yaratacaktır . Ülkemiz şehi rlerinin 
sömürgeciler açısından birer 
stratejik üs olduğu gcrçcginden 
hareketle, bu üslerin patl aması 
gerekli ve zorun ludur. Yine, 
sömürgeci metropollere doluşan 
ve bir kısmı sömü rgeci topluma 
entegre o lan kitleleri yeni 
program ve taktiklere 
kavuşturmak görevi orta yerde 
durmaktadır. Güçlü bir şehir 
gerillası, metropollerde yaygın ve 
sağlam bir örgütlenme ilc 
mümkundür. 
Bu açıdan önünde duran ciddi ve 
yüklu gündem nedeniyle 

Partimiz Partiya Rizgar'iya Kurdistan (PRK-Rizgari) bir kez 
daha bUtOn Kürdistanlı Marksistleri kapsayan konferans 
önerisini tekrarlamaktadır. Kürdistanlı Marksistlerin ayrı lık 
noktaları ve birleşecekleri konuların tespiti ile ortaya çıkacak 
yeni bir toplum projesi, Kürdistanl ı Marksistlerin görevleri ve 
sorumlulukları bu konferansta tartışılmalıdır. Konferans, hiç 
kuşkusuz ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin 
ödevlerine sad ık kalarak yapılma lıdır . Bunun dışındaki 
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tartışmalar, Marksist hareketi demoralize etmeye, dünya 
Marksist hareketinin a ltından kalkamad ığı sorunları oldukça 
cı lız olan bir birikime hava le ederek bagmaktan başka bir şeye 
yaramayacaktır. 

Kürdistanlı Marksistler, 
U lusu örgütlemek, özgürleşiirmek ve ulusun öncüsü olmak 

için görev başına! 

Kürdistanlı Emekçiler, 
Sömurgeci usleri imha etmek, öz varlıklarımızın yağma 

merkezleri olan işyerierini işlemez hale sokmak için şalieriere, 
sabotaj eylemlerine! 

TOrkiye Metropollerindeki Kürdistanlı Emekçiler, 
Ülkemize ve ulusumuza karşı görev bilincimiz ve 

umucfumuzu karartmaya dönük uygulamalara karşı direnelim. 
ı Mayıs'(lar)da fabrikalara, alanlara, ülkemize ve ulusumuza 
ba~lılık slogan larıyla ç ı kalım. Bizim gerçek ekmeğimiz ve 
a~ınıız, ulkcmizin bağımsızlığı ve ulusumuzun özgürluğüdur! 

Türkiyeli Emekçiler, 
Komşu Kurt ulusunun ve Kürdistan proletaryasının 

özgürlüksüzlüğü sizin alın terinizden çalınan değerlerle 
sağlanmaktadır. Kürt ulusunun köleliği sizin de köleliğinizi 
getirecektir. 

1 Mayıs'ta Kürdistan'ın bağınıs ızl ığı ve Kürt ulusunun 
özgürlüğü için şaherieri indirin. Sömürge savaşına karşı 
şalıerleri indirin, askere gitmeyin! 

-YAŞASlN' 1 MAYIS 

-YAŞASlN ULUSAL VE TOPLUMSAL KURTULUŞ 
MÜCADELEMIZ 

ı Mayıs 1997 

PARriYA RIZGAR1YA KURDISTAN 
(PRK/Rizgari) 

Genel Sekreterligi 
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~d~os~r~a~m~e~h~'--------------------------- ,~--
aym dosyasi 

"Devlet tarihi süreç itibariyle, 
sım/h toplumlarm varoluşu ile 
ortaya çtkm1şttr. Proletaryanın bir 
smtf olarak kend;ni de ortadan 
kafdtracağJ smıfstz toplum 
fkomunist toplum) aşamasında 
varlık şarıınt yitirecektir. 
Oed et kuramm1 incelerken içine 
düşülmemesi gereken en önemli .. 
yantlg1yı da belirtmek gerekir. Ust
yapt kurumu olarak devletin 
ekonomik ve toplumsal alt-yap1 
tarafından belirlenmesine karşm, 
onun basit bir aract olmay1p tam 
tersine, kendi toplumsal ve 
ekonomik alt-yap1stnı (temelini) 
koruyan, geliştiren etkin bir 
kurumlaşma olduğunun bilinmesi 
zorunludur. Egemen sım(/arm baskı 
arac1 işlevini görtJn, onların 
ekonomik, toplum.sal ve siyasal 
ihıiyaçlarına göre biçim/enen 
devlet, bu .smlfların basit bir sopası 
da değildir. 
Devlet, diğer ust-yapı 
kurumlarından (kültür, felsefe, din, 
hukuk, sanat, ahlakJ farkli olarak, 
ayrı bir iJrgütlüliJğü, özellikle 
zorun 6rgütlcnmesi olarak ayrı bir 
yap1safltğa sahiptir. Tarih 
sahnesine çıkışından günumüze 
dek geçirdiği tüm değişmeler 
içerisinde devletin sahip olduğu en 
önemli yap1sal özellik, onun 
örgütlenmiş zoru, otorileyi cemsil 
etmesidir. 
Marksist devlet kuram1, sosyalist

.siyasal mücadelede strateji ve 
taktik/erin belirlenmesi aç1smdan 
temel bir öneme sahiptir. Devlet; 
ekonomik alt-yap1 tarafindan 
belirlenen, üretim araçlarınm 
mülkiyelini elinde bulunduran 
sınıfiann sosyal-siyasal-ekonomik 
ihtiyaçlafina göre de biçimlenen 
bir üst-yap1 kurumudur. 
Devletin ortaya ÇikiŞI, ilkel 

komünal toplumdan, ana-erkil 
kabilelerden köleci toplum/ara 
geçiş aşamasmda, maddi 
servelierin belli Jıir zümre elinde 
toplanmaya başlad1ğ1 döneme 
tekabül etmektedir. Kuramsal 
olarak devlet, sımf egemenliğinin 
yürütme arac1d1r. Toplumsal yap1 
içinde egemen smıf/ar, baskı aracı 
olarak sürekli bir biçimde devlet 
olarak (}rgutlenmişlerdir. 

Çarp1tilan Kavramlar ve Sömürgeci 
Devletin Niteliği Üzerine 

• Devlet 
'-'Aşiret 

Mafya 
"Devlet" der Lenin, "tek uğraşt yönetmek olan ve yönetmek için de 

başka ins:ınlann iradesini zorla baskt ~/tma alarak -hap!~?a.neler, ö~el 
birlikler, ordular vb. biçiminde- özel btr aygttm gereklt!tgtnt duyan ozel 

bir insan grubu ortaya çtkttğt zaman doğmuştur. " .. 
Devletin varolduğu veya olmadtğJ, tüm toplumlarda baZJ ~Jşt!er 
diğerleri tarafmdan zorlan tr ve idare edi_lirler .. Fakat devle~m. . .. 

varolmadiği toplumlarda zorlayici tek güç silahli msanlann gucudur. 
Bu tür toplumlarda, bir azm!Jğm çoğunluğu zorla bask1 altl~a ~lmas1 v~ 
önderlerin, çoğunluğun onaym1 almaks1zm ortak eylem/en yonetmesi 

imkans1zdtr. '' 

"Dev fe t içindeki çete/erin temiz lenmesi" 
adına yürütüle n kampanyaya bizzat devletin 
ke ndisinin ka tılmas ı , araştırma komi syonları , 
soruşturma kurulları oluşturma s ı , birta kım 
organla rın hare kete geç irilme leri; aynen şuna 
be nz iyo r. Bir kö pegin ke ndi ku yru gunu 
ya kal a may a ç alı ş ma s ı. Bunu ~ s.la 
başa ram ayacaktır . Çünkü yakalamak ı ç ın 
yapııgı her hamlede ku yruk ister istemez 
ke ndisiyle birlikte çekilecek ve sonu gelmez 
bir kısır döngü yaşanacaktır. 
B ürokrasi n i n k e nd i k e nd isiyle mü cade le 

etmesi de buna benzer. 
"Susurluk Kamyonu " medyanın çok sevdiği 

deyimle " Jıirçok şeye çarptığı" gibi ay~ ı 
· zama nd a ba z ı k av ramların da eg ılıp 
bügülmesinc vcsilc oldu . Bu kavramlar daha 
çok "Devlet-Aşiret-Mafya", "Polis-Mafya
Milletveki li ", "Siyaset - Mafya-Aşiret ", 

" Devletin Içinde Yuvalanmış Çeteler", 
"Devlet Çeteleri ", "Devletin Çeteleşmesi " ya 
da "Çetelerin Devletleşmesi " gibi ikilemeler, 
üçleme ler e kseninde tartı ş ıldı . 
Bu tartışmalar en az "çete ili şkileri " kadar 

sisli-puslu düz lemlerde yapıldı. Bu nede nle 
de devletin/s istemin/ rejimin so rgulanma s ı 
gere kirken; kavramlar, in sanları "devle ti 
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te mi zle meye", "s iste mi kurta rm aya" 
doğru yö ne lti yo r. As l ı nda sömürgeci 
burju va dev le tin , e mperya list-kapi tali st 
sistemin kend isinin yaraıtıg ı sonu çlar 
başlıbaş ına bir nede nmi ş gibi ortaya 
ç ıkarı lı yor. 

Bu nedenle bu kavram ka rı ş ı k lı ğının 
ya ra ttı ğ ı sis li -puslu orta md a he r şey i 
dö nüp do la ş tırıp yine devlet i- re jimi
sistemi aklamaya çalı şa nl a rın tuza kl arı na 
karş ı özel likle dev letin nite l iği üzerine. 
bir kez daha vurgu yapmak zorun lulugu 
ortaya çı kmaktadır . 

"Devlet" de r Lenin , "tek uğraş1 
yöne tmek olan ve yönetmek için de 
başka insa niann iradesini zorla baskı 
altin a alarak -hapishane /er, öze l 
birlikler, ordufar vb. biçiminde- özel bir 
aygıtın gerekliliğini duyan özel bir insan 
grubu ortaya çıktıği zaman doğmuştur." 

Devle tin varolduğu veya olmad1ğ1, 
/üm toplumlarda bazr kişiler diğerleri 
/arafrndan zortanır ve idare edilirler. 
Fakat devletin varo/mad1ğı loplumfarda 
zo rlayıci tek güç silahir insaniann 
gücüdür. Bu tür toplumlarda, bir azınliğın 
çoğunluğu zorla bask1 altına alması ve 
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dosya mehf 
ay1n dosyasi 

önderlerin, çoğunluğun onaytnt almakslZin, 
ortak eylemleri yönetmesi imkanstzdtr. 
Önderler sadece çoğunluğu, azmlığt baskt 
alima almaya inandtrabilirler. Buna 
karşi11k, devletin varoldugu ~oplum/arda, 
yeni bir zorlay1c1 güç belirir. Artik tümüyle 
si/;ıhs1z olan halkm gücunun karş1sma, 
polis ve surekli ordular gibi, şiddeti 
tekelleşiirmek için donanan ve örgutlenen 
kallct uzmanlar gruplannm gücü çıkar. Bu 
tür toplumlarda ise bir azmltğtn, çoğunluğun 
onaym1 almaksızın ortak eylem yönetmeleri 
olanak/ıdır. Önderler bu kez, azmftğı, 
çoğunluğu zo rlamaya inanduabilirler. 
Devlet, kitlelerin gücünü silahil ve örgütlü 
bir azınlığtn gücOne bağımit kılan 
kurumdur." (Stanley W.Moore; Marx, Engels ve 
Lenin'de Devlet Kuraını) 

Türkiye'de DEVLET'in Özgün Niteligi 

Yalnızca Dev letin teorik olarak kavranması 
degil; esas o larak Türkiye'de DEVLET'in 
özgün ve ayırtedici niteliginin kavranması da 
gerekir. Çünkü, en son KEMALIZM'de 
biçimlenen özgün devlet gelenegi, bir çok 
siyasal o lgunun an l aş ılmasınd a da anahtar 
görevi görür. 
Türkiye'de dev leti, "Egemen sınıfların 
ö rgütlenmiş bask ı ayg ıtı " olarak tarif eden 
şablon, bu DEVLET GELENEL;INI an latmaya 
yetmez. O zaman TÜSIAD ve TOBB gibi 
tekelci sermaye gruplarının , ekonomik-s iyasa l 
krizierin aşılmasına ilişkin çözilm önerilerinin 
nas ıl olup da hayata geçmedigi •. hatta ~ill''/dl.liiittffleide.: l tepkiyle karşı landıgı an laşılmaz olur. Öyle ya 
madem ki, devlet egemen sınıfların bir baskı 
aracı ve onlar adına yöneten bir aygıttır; 
madef!! ki, TOrkiye'nin egemen s ınıfı işbirlikç i 
tckelci burjuvazidir; madem ki , emperyalizme 
göbekten baglıdırlar; öyle ise, patronların 
çözü m önerilerinin tartı ş ılması bir yana 
hemen yerine getirilmesi ger.ekmez mi? 
Ama böyle olmuyor.. üzeilikle yapı sa l 
d eg i ş ikilki e r e ilişkin i stemiere geç it 
verilmiyor. Hatta Türkeş, "Sen kendi bildigin 
iş l erle ugraş Sakıp Aga! .. " diyerek Sabancı'yı 
basının önünde azariarnıyar mu? 
Öyleyse bu işte bir terslik yok mu? 
Yıllarca teorik formülasyon olarak yi nelenen 

" Koç'ların, Sabancı'ların Devleti " neden 
Koç'la ra, Sabancı'lara karşı "direni yor"? Kimi 
durumlarda sermaye gruplarının bile TC 
dev leti karş ı s ında neredeyse " ilerlemeci" bir 
güç olarak belirmesinin nedeni nedir? 
En kolayı bunu basit bir komplo teorisi ile 
açıkl amaktır. TÜSIAD ve TOBB gibi se rmaye 

''iUIJm~iJ~~~Jı'rlJ;r.J kurulu şla rı , halka karş ı show yap ı yorl ar. i:: As 1 ı n da d ev 1 et e ı ü m i s ı e d i k 1 e r i n i 
yaptırıyorlar, fakat kitleleri manipüle etmek 
iç in de kamuoyu önünde çe li şiyorlarmış 
görüntüsu veriyorlar. 
Devleti, kimi durumlarda "ş ike li hakem" 

konumuna sokmak için bu tür taktiklerio 
uygulanmakta o ldugu elbette yadsınamaz, 
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ama bu cevap bizim problemimizin cevabı 
olmaktan da çok uzaktır. • 

Çünkü Türkiye'de DEVLET, 
yüzyıl lardan gelen bir yap ıl aşmayla, 
kend i toplum sal tabanına karşı 
özerkleşmiş, hatta zaman za man onları 
be lirlemiş; basit bir yönetim aygıt ı ola rak 
degil ; toplumsal a rtı -degeri tümü yle 
denetleyen ve mülk sahibi AYRlCAllKLI 
BIR YÖNETICI SINIF, bir KAST olarak 
varolmuştur. Bu kast elinde bulundurdugu 
askeri-siyasal-ideolojik güçle bütün 
sı nı flar, toplumsal tabakalar ilzerinde, 
sonsuz ve s ınırsız bir buyu rganlıJ...Ia 
egemen olmuştur. Ekonominin neredey5e 
yarısını elinde bulundurması bu 
eğemenligine çok güçlu bir ekonomik 
temel de saglama ktadır. Devlet içinde 
m ilitarist-bürokrasinin tar tı ş ılm az 
belirleyiciliği ise, onun ASKERCIL 
niteligini ortaya koyar. 

"Devlet Ana", "Devlet Baba", "Kerim 
Devlet" vb. her ne isimlendirme yapılırsa 
yapılsın aynı olguyu tanıml ar. 

TOrkiye'de burjuvazinin devlet eliyle 
palazlandırılıp büyütüldüğü gerçegi; "bu 
memlekete komünizm gerekiyorsa onu da 
biz yapa rız " diyen a nlay ı şı, ye r i 
geldiginde Sabancı ve Koç' ların neden 
azarlanabildiğini açıklamaktadır. Çünku 
devlet kendisini bütün toplumsal sınıfların 
"vasisi" saymaktadır. 

Dünyada devletçiliğin ekonomik olarak 
da çö ktüğü bir evrede, bir yandan 
"devletin küçültülmesi" , "KIT' lerin 
satılması, özelleştirme" şampi ya niuğu 
yapılı rken ; aynı zamanda "devlete uzanan 
elleri kırma , devleti kurtarma" gibi 
devletçi söylemlerin bu kadar çok ayyuka 
çıkartılmas ı nasıl açıkl anabilir? 

Aslında Türkiye'de siyaset sa hnesinde 
herkes "sosya l-demokrat", "sosya 1 i st", 
"m ili iyetç i-mu ha faza ka r" , "is lamcı ", 
"s agcı-solcu '' vb. ne o lursa olsun 
herş eyde n ö nce ve mutlak 
DEVLETÇI'dirler. Birbirleriyle ideolojik 
ayrımlarını "DEVLEPi en iyi kendilerinin 
koruyup yüce ltecekleri, ona "gerçek 
anlam ını" vereceı..leri noktasında çiLerler. 

Türki ye'de dev leti n bu özgün 
konumundan dolayıdır ki , onun sürekli ve 
sistemli bir RESMI POLITIKASI, RESMI 
IDEOLOJISI vardır. Dolayısıyla siyaset 
sahnesindeki herkes de öncelikle bu resmi 
d ev let p o l itikası ve resmi devıcı 
ideolojisinin n orml a rı içi nde, onun 
belirledigi alan içe ri si nde durmak 
zorundadır. Devletin resmi polit ika ve 
ideolojisinin ise yerleşmiş tabular dışında 
sürekl i olarak yine devletin kendi 
kurumları üretir. 

Devlet, adeta ideolojik ve siyasal biı 
tapınaktır. "Din-Devlet-Millet" kavramları 
tümü y l e " DEVLETI"in i çeriğin i 
güçlendirmek üzere kullan ılır. "Halk-
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Ve kendi.,in~ adeta "sımflar-üstü# 

bir gurunüm ı•ererek 

bütün toplum üzerinde siyasi 
otorite tesis eder. Hir yandan 
5tmflar üzerindeki zorbaltğı 
vürüturken, bir vandan da sınıflar 
arasmda denge 'ya da uzla.mıa 
sağlamaya çalrşlf. Devletin kurum 
olarak yapt)al özelligine/en de 
kaynaklanan ve toplumsal 
dönü~üm sün'çlerinde raçtlanan, 
görece özerk rolü ve aldıgı bu 
özgün biçim hiç kuşkusuz sürekli 
ve kalıcı degildir. Geçici ve 
rfönemseldir. Devletin bu />içimi, 
sosyal ve ekonomik alt-yapıdaki 
değişime uygun olarak ve egemen 
smllin kaçınılmaz yükselişi ve 
otoritesine baglt olarak degişmek 
ı·e tammma uygun niCeligine geri 
çekilmek durumundadır. 
Burjuva devlet biçimleri sonuç 

olarak burjuva diktatörlügüne 
tekabül etmekle beraber, l>u 
diktatörlugün anayasal biçimleri 
içinde uygulanması gibi, 
anayasalan ortadan kaldıran ve 
iktidMı daraltıp basktyı arttran 
uygulamalan da olabilir. Ozü 
itibari ile bir sınıf diktaUJrlügü 
olan bu biçimleri. kullandik/art 
araı,.lar, uyguladıkları yöntemler 
itihari ile somut olarak irdclemek, 
devrimci hareketin refleks/erini, 
mücadele aşamasındaki 
taktiklerini belirlemek aÇisında 
zorunludur. 
Burjuva devlet biçimlerinin çok 
çeşitli oldugunu biliyoruz. Bunlar 
parlamentoya, "halk oyu"na 
dayalı demokratik biçimler oldugu 
gibi, parlamentoyu dağıtan ve 
iktidarı yukarıdan aşağıya 
örgütleyen sım( egemenliginin 
biçimleri de olabilir .... 

Burjuvazi kendinden <>nceki 
egemen sımf iktidarım, özellikle 
Fransa'da, aşilg1dan yukarıya bir 
gelişme ile dagıtarak, kendi smrf 
egemenligini kurdu. Buna genel 
olarak burjuva demokrasisi 
deniyor.Kapitalist devlet biçimleri 
içinde en "iyiH biçim oldugunu 
daha dtıce ı;urgulad1k. Burjuva 
demokrasisi denen devlet 
hiçiminin genel bir kural 
olmarl1gmı, 

Toplum" kavramları ise; Devletin 
"baba"l ı ğı n a, "koruyuculuguna" hitap eden 
argüma nlar olarak "so l " tarafından yine 
devieli güçlendirici bir tarzda ortaya atılır . 

Devlet, tüm toplum yaşamını kamu a l anını, 

ekonomi-po li tikayı belirlemi~tir. Politikacılara 

düşen, bu belirlenmiş alanda ne kadar 
üretebilirse politika yapmaktır . Vatandaş, bu 
belirlenmiş alanda devlete hizmet etmek ve 
devletten hizmet beklemek arasında bir hakka 
!>ahip olmaktadır. 

Görece Özerkleşmiş 
Devlet Biçimleri 

Marksist devlet kuramı, sınıflardan görece 

özerk l eşm i ş devlet biçimlerine yabancı 

değildir. "Devletin, egemen sı nıfların basit bir 
sopası" olarak a l gı lanmaması gerekligine 
özell ikle dikkat çeker. 

Bu "görece özerk" devlet biçimlerinden biri 

Fran~a'da BONAPARTIZM, Almanya'da ise 

BISMARCKCILIK'tır. 
Her ikisi de feodalizmin siyasal gücünü 

tümüyle yitirmedigi, proletaryanın siyasa l 
taleplerinin yükseld ig; sanayi devrimi sonrası 
burjuvazinin ise siyasal gücün ü henll z 

peki~tiremediği GEÇIŞ DÖNEMLERI'nde 
ortay;ı çık<ı rlar . Bu "pat" durumunda devlet, 

adeta onl;ırdan uzaklaş ır/özerk leşir . Bu geçiş 

dönemi koşullarında siyasal iktidarı tek 
baş l arı na elle rinde tutamayan sı nıfl ar; 

rakipleri yerine adeta bir " hakem" konumuna 
yük!.elen devlet bürokrasisinin gücüne geçici 
olarak boyun eğmeyi yeğlerler. Yükselen 
s ınıf yeterince güçlendigini hissettiğinde 

zaten bu duruma son vermekte, devleti 
yeniden yapılandı rmakta gecikmeyecektir. 

Marks sonrası dönemde "öze rkleşen devlet" 
kavramına iki yeni olgu daha ekl e nmi ştir. 

Bunlardan biri ; FA Ş 1 Z M , digeri de 

BÜROKRATIK DIKTATÖRLÜKLER'dir. 
Özellikle IV. Enternasyonal(froçki eksenli 

faşizm çözümlemcleri , faşizmin bir burj uva 
rasyona litesi olmadığını; fakat ş iddetli 

ekonomik-siyasa l kriz karşısında iktidarını 

bütünüyle yi tirme tehdidi altındaki buyük 
sermayeni n küçük-burjuva kit leleri n 
muhalefetini arkalamış o l ;ın faşist hareketle 
iktidarı pay l aşmayı yeğ l ediğini; faşist 

devletin bu ortaklığı ifade ettiği n i savunur. 

Çünkü, bu geçici geri çeki lme karşılığında 

büyük sermaye geleceğini garanti altın a alır; 

faşist iktidar tekelci sermayenin yolunu açar. 
Fakat her üç özgün biçimde de görüldüğü 

gibi tum bunlar GEÇICI ve DÖNEMSEL 'dir. 

Süreklilik arzetmezler, geçiş dönemlerine 
bağlı olarak oluşur ve yine buna bağlı olarak 
değişirler. 

Türkiye'deki özgün DEVLET yapısı ise; 
"görece özerk" nite liğinde kimi dönemlerde 

leğişimler yaşasa da bir SÜRE K L 1 L 1 K 

• gösterir. 
"Özerkleşe n devlet" tipinin dördüncüsOne 

yine bir GEÇIŞ AŞAMASlNDA tanık 
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olmakt;ı yız. Burjuva diktatörlüklerini 
yıkılıp, "Sosya list inşa" deneylerinin 
yaşand ığ ı "Proletarya Diktatörlüğü" ya da 
"Işçi Devleti" dönemlerinde .... 

Marksist kuram, bir öngörü olarak 
proletaryanın DEVLETI ortadan 
kaldıracağım belirtir. Fakat bu, daha çok 
devteli vareden koşulların ortadan 
kaldırılması yani sınıfsız toplum 
koşullarının ya ratılma s ı yla olanaklıdır. 

Burada bile "devletin yok edilmesi"nden 
değil, ancak işlevini yi tirerek 
"sönmcsi"nden sôzedilir. 

Yi ne Marksist kurama göre, proletarya 
diktatörlüğü, diğer devlet biçimlerinden 
farklı olarak kendi sosyal-ekonomik 
temelinden önce varolur ve bu temel i 
bizzat kendisi hazırlamak zorundadır. 

Böylece daha önceki bütün devle 
biçimlerinde, önce ekonomik-toplumsal 
alt-yapı değişiki i ği ve daha sonra üst~ 

yapıda buna uya rlı olarak yeni devlet 
biçimlerin in yaratılması söz konusuyken, 
proletaryanın sınıf iktidarında tam tersi 
sö7konusudur. 

Böylece "ö ncü "ye, partiye ve 
bürokrasiye son derece kritik bir göre~ 
yük l e nmiş olmaktadır. Güçlü bir sosyo· 
ekonomik alt-yapı tarafında 

belirlendiğinde bile, kendi sınıfsa 

tabanından 
özerk l eşebi len/yaba ncılaşabi le n dev le 
aygıt ı bu koşullarda bürokrali 
yoz laşmanın ve yabancılaşmanın ta 
odagında yer alır. 

Hem "tek ülkede", hem "kuşatılmı 

koşullarda" iktidarın ele geçmesi, hem d 
sı nıf adına parti ve devlet bürokrasisini 
toplumsal alt-yapıyı belirleyecek olmas 
"devletin toplums al tabanına • 

özerk le ş mesi hatta yabancıtaşarak 

kendisi için bir sınıf haline gelmesini 
doğurmuştur. Onlarca yıllık "sosya lis 
inşa" deneyimleri ve ortaya çıkan "REE 
SOSYALIZM", "TEK ELCI DEVLE 
KAPITAL IZMI ", "BUROK RATI 
DIKTATÖRLÜKLER" ortaya çıkarmas ı nı 
nedeni budur. 

Burjuvazi n i n mü 1 ksüzleştirilmesi 
toprakların kollektifleştirilmesi, " kanı 

mülkiyeti" yarat ılmasının ardından 

bürokrasi giderek tüm toplumsal artı 

değeri tck başına denetleyen, tüm kanı 

a l anın ı belirleyen yegane güç halin 
gelir. Proletaryanın kendi emeğin 

yabancıtaşması sürer. Mülk sahipliğinde 
dogan tüm ayrıcalıklar adet 
burjuvaziden bürokrasiye geç mişti 

Devlet-parti bürokrasisi tüm toplum 
"sosyal i st ideolojik hegemonya" il 
manipüle ederken, kendi ay rıcalıki 

konumunu kurumlaştırır. Böylece ortay 
bürokrasinin mülk sahibi olarak yer aldı 
" tekelci-devlet kapitalizmi" veya " re 
sosyalizm" dedigirniz "ne deve, ne ku 
misali özgü n yap ılanmalar , devi 
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biçimleri ortaya çıka r. 
Bunlar "sosyalizmi", dev let bürokrasis inin 

resmi devlet ideolojisi ve hegemonya aracı 
o larak rev ize eder, yoz laş tırır ve 
an l ams ı ziaştı rı rlar. 

Osmanlı-Türk Devlet Geleneginin 
Tarihsel Toplumsal Dayanakları 

M.S X.yy'dan itibaren Önasya'ya akın 
etmeye baş layan Mogoi-Türk boyları , her 
geçtik leri ye ri yakıp-yıkıp, i şga l ettikten 
sonra; diger işgalciler gib i geri çekilmedi ler. 
Pers-Roma-Arap işgalci l erinden iki farklı ve 
önemli şeyi yaptılar; 

Birincisi; Toprak mülk iye l düzenini 
degiştirdil er . 

Ikincisi ; I şga l ettikle ri toprakla ra ye rl eşip, 
ları "yu~.t" haline getirdiler. 
Oysa Onasya'y ı kasıp kavuran bütün 

i şgalci l er, ö nce likle yö netim düzeni ne 
müdahale ediyor, buradaki yönetim veya 
top i u 1 u k la rı vergi le ndiri yor, savaş 
ganimetierini ald ıkta n son ra geri 
çekiliyorlardı. 

lşgalciler, çoğu zaman yönetim ya da ticaret 
merkezlerinde koloniler o lu ştu rsa l a r bile 
bu ralarda ye rleşme ve "yurt edinme" amacı 
gütmüyo rl ardı . 
Türk-Moğol boylarının yaptıkları bu iki 

önemli şey, on ların Önasya'da kalıcılaşmaları 
ft'l.~IJP!ffl'l~ibiı;ne, ve Osman lı-Türk devlet geleneğinin de l~~ ·~~nı"l omurgasıd ır. Bu boyların işga l ve Fetih 

~fl~(~~~~~i)iJıiP.iitJ~ni VlilfCII"'-" siyaseti savaş ganimetleri, vurgu n ve ta lan 
ekonomisine uyarlı bir anlayışın da -uzantıları 
bugüne degin sü ren- bir içselleşme, karekıere 
dönüşmesine yol açmıştır. 
lşga l ci ler, ele geçird ikleri topraklara askeri 

güçle /k ılıç zoruyla/ egemen oluyorlar, fakat 
bu topraklar "ganimet" o larak "devlet molkü" 
haline getirili yord u. Bu öze llik kimi 
tarihçi lerce çok önemsenmek te ve Batı 
Avrupa'dan farklı bir toprak mülkiyeti düzeni 
ayrı bir üretim ilişkisi boyutu arzettigine 
inanmaktadırlar. Toprakların devlet mülkü 
olması ve köylülerin de devlete ça lı şmaları, 
ya da devlet topraklarının işlenrnek üzere yine 
devlctlu kişilere " miri toprak düzeni " 
içerisinde " has-tımar-zeamet" olarak 
bahşedilmesi; bir bakıma feodal s ı nıfların da 

J!r~'lgf.;J1il)'oş:iyaSc1)r._hiegE~1111~nJfa,bi(;imril devlet el i y le o luştu ru lması n ın tipi k bi r 
örnegini oluşturur. 

•n~ınan ':'lflPırnı~ır ile, sorunlan 
tri~Jijn~tlı'!!IO(e·kle ve tabancayla 
ttJ.zriie(}ıi.'t~meilnre ~ imkanma 

hir' c'""' -tekelci burjuvazi-

Bir zamanlar "Asya Tipi Üretim Tarzı" olarak 
örnek lendirilen bu mi.llkiyet ilişkilerinde; kimi 
sosya list kuramcılarımız askerlerin " tarihsel 
devrimci yol aç ı cılıkları" olarak yorum l adı. 
D iğer önemli o lgu ise; yine "toprak" 

eksen lidir. Yabancı, işgalci bir unsur o larak 
ye ni topraklara yerleşen ve buraları "yurt" 
edinme amacı güden boyların dayanacakları 
tek şey örgOtlenmiş zor ve onun kurumlarıydı. 
Dol ayıs ı yla "yurt", bu toplumların zaten sahibi 
o ldu k l arı bir şey değil, özellikle as keri güç 
tarafından kendilerine bahşedilmiş, 
kazand ırılmı ş bi r nimettir! Bugün devam 
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etmekte olan Devletin , vatandan ve 
milletten üstün oluşu, va tanı'da milleti de 
silah lı güce dayal ı örgütlenmiş kurumun 
yan i DEVLET'in yaratmı ş olmasıdır. 

Diger toplumlarda bunun tam tersi 
geçerlidir . Osmanlı-Türk DEVLET 
geleneğinin bu tarih sel kaynaklarını 
bilmek son dereec önemlidir. 

Bu ayırtedici karekterler, Osmanlı'ya 
ve oradan Cumhuriyet devieline geçerek 
devam etmektedir. Bütün süreçlerde, çok 
çeşitli iniş-çıkışlara rağmen de> leı 
bürokrasisi mülk sah ib i o lma konumunu 
tarihten gelen siyasal-toplumsal vcsaye; 
etme misyonunu, özellik le asker-burokrasi 
de tüm devlet düzenini belirleme hakkını 
sürdürmüştür. 

Kılıç ve siyasetle yönetme zorunlulugu; 
toplumsal uzlaşmaları, akitleri, demokrasi 
kültürünü ortadan kaldırmış, bütün tarihsel 
sürece üst-yapı n ı n iradesi damgası nı 
vurmuştur. Toplumsal dinamiklerin 
kırılması , durduru lması da zorlama olarak 
geliştirilmeye çalışılması ve bir takım 
r:ıorm!.arı n .. dayatılması da hep bu "TERS 
OZGUNLUK"ten kaynaklanmaktadır. 

Kemalist Devlet Konusunda 
Yanılgılar ... 

!.Emperya list Paylaşım Savaş sürecinde 
feodal-despotik Osmanlı imparatorluğu 
çökerken, bu geleneksel devlet mirası 
üzerine şekillenen KEMALIZM'de bu 
tarihsel kareklerleri taşımaktadır. 

Osmanlı'nın "yurt edinme" pol itikası , 
!.Emperyalist Paylaşım Savaşı s ırasında, 
uluslaşma bilincinin ge l işmesi ve 
boyunduruk alt ı ndaki ulusların ulusal 
kurtuluş talepleri, Türklerin birden bire 
"vatansız" kalma tehlikesi ve korkusu 
yaratmıştır. Özellikle 1912 Ba l kan 
Savaşıyla, Balkanlardaki tüm Türk 
unsurunun birden bire "göçmen'' 
durumuna gelmesi Anadolu'nun, Kürdistan 
ve Ermenistan' ın hemen hemen heı 
yerinde benzer konumda 'olan Türk unsuru 
için aynı korkuyu gündeme getirmiştir. 
Dolayısıyla Ittihad-Terakki'den baş l ayarak 
Türk milliyetçi liginin bagnaz bir ı rkçılık 
ve turancılık olarak doğuşunun nedeni bu 
sosyal-siyasal psikolojide yatar. Bu korku, 
hemen ardından Istanbu l merkez olmak 
üzere geniş bir etnik a rınd ı rma, katliam ve 
asimilasyon politikasıyla homojenlcşme 
tutkusu olarak kendini gösterir. 

Kemalist l er Ittihad-Terakki 'nin 
"va tan " la ilgili pol i tikaların ı aynen 
sürdürürken, Türk ulusunu da yukarıdan 
aşağı doğru kurma politikasıyla da yeni 
b ir "uluslaşma" süreci başlatırlar. Bunun 
normlarını , ilkelerin i ve uygulanış tarz ını 
bütün Cumhuri yet tarihi ortaya koyar; 
inkar, asimilasyon ve bütün tarihsel 
kültürel mirasiara Türk unsuru adına sahip 
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ve bunl .. rm ortak eylemiyle 
iktidara o/wtulan bir _çiya.çal p.u-ıi: 
/,ışizmin ~enel konumu budur. flu 
anlamda (asizm, burjlll·azinin, 
lufek sorununu kendi ~-ararına 
çöLme biçimidir. Faşi;min 
kabuklan cıltmdJ çö/..en 
burjuvazinin ç öku~ünti önlemek 
is in giti~tiği •on bir çaba 
dwmaJ..tadır.IJundandlf J..i ra~izm, 
kıiçük-hurjuv.uinin f..itlc-:el 
n~vrozuyla, tekeçi bıujııvrızinin 
geri< i \'L' ,,afıhrgan nitl'liJ..Ierini, 
tckelci burjuvazinin 
lıı gemonv.1!'Jnı kurma 
rfniJ,rultu.swıda bütıirıh•ştirmeyi 

j(ade edcl. ra~i't iktidar, tekelci 
buıju~ azinin hegemonya aygllıdır. 
Artık or<ırla, fa~ist h.ıre/..etin sım( 
lıift•şeninin etkin gücu olan küçıik
burjuvazinin çrkarlamıuı görmek 
mimıkün dc•ğildir. Fa~iznı iktidar 
koltuğun.ı oturmas1yla beraber, 
kitlesel li!banınr bmıkır. Bütün 
p/..arlan, emperyalist burjuvazinin 
çıkarianna tabi kılan. Bunu açı/.., 
dogrudan ~·e ya/m bir ~iddetle 
yapar. Faşi~t iktid<u~ tekelci 
burjuvazinin ~ıllll' egeml'nliginin 
almış oldugu soy bir biçime/ir. 
Kapitali\( devlet biçimleri gibi 
'urc·kli defti/dir. Aynı zamanda 
genel bir kural da değildir. Siya~at 
W' toplumsal bunalım W' 

lıuhranlann, ~ nkuş halinde bir 
egemen !f.ıntf iktidannın ve 
yilhe/en rleı,rimci hareketin 
1 esi~tigi tarihi momentte varlığiila 
ihtiyaç duyulmuştur. 
Ot•vletin k,wranma.;mda: a
r/evletin ekonomi/.. tenwle göre 
belirlenmesi, b-buna f..ar~111k 
ekonomik cemele karşı görece 
o?erk olm.ı\ı c- ekonomivi kontrol 
eden 51/lfltn ~iyasi iJ..tida;ma den/.. 
rlü~mesi, d- hıma karşılık yer yer 
ekonomide egemen olmayan smıf 
ya cia zümreler tarafmr/an rla 
kontrol edilebilmesi temeldir. Ve 
hunlara bagh olarak egemen 
o;amilrü tipine denk dilşen ana 
Aarcktcristigin, devletin tipini; 
:.vmürıinün devamilli ,·nglay.ın 
si.;tcmli şiddetin somut pratikte 
orgutlenmec,i i<;e devlt·fin biçimini. 
oluşturdugu, lv1.uk.;i.st devlet 

çıkma ... Türklük ölçutlerinin A nkara ' da 
belirlenip bütün topluma dayatılması ... 

Ekonomik olarak da Kemalistler kendilerini 
ayrıcalıklada ve mulk sahibi olarak 
donatmışlar; geniş bir "devlet mülkü ve 
i şletmeciliği" ile de ekonomin in büyük bir 
ke!:ı imine egemen olmu?lardır. Kemalist devlet 
" karma ekonomi " adı altında devlet eli yle 
burjuva s ınıfı yara tmı ?; yi ne devlet eliy le 
emperyalis t burju va7 i ile ili ~k il cri n 

düzenlenmesini ustlenmiştir. 
Kcnı<ı lı sı devletin, toplumsal sı nıfia ra karşı 

hem tarihten gelen özellikleri, hem de böy le 
bir iktıdarı kendi başlarına kurabilecek guçlü 
bir sı nıfın olmayışı ndan kaynaklanan 
nedenlerle, ö7erk l cşnıesı vesayet cdişi, 

kemalizmlc ilgili bir ço k yanı l gı nın da 
kayna~ıııı olu şturur. 
Kcm.ı li<;tl erin "ba tıcı ve ayd ınl a nm.ıcı" bir 

tarzda reformlar öngörmelcri ve sını fiara karş ı 

bu göreec ö7crk konumla rı, KADRO'cuların 

yaptığı gibi onu bir ÜST-YAPI DEVRIMCILICI 
sayma gaflctine götürmü~tllr. Geri 
bıraktırılnıış toplum~a yapıleırın üst yapıdaki 
aydın kadro lar ve ordu crkiy le, reformlar 
yo luy la ge li ştirebi l eccgi d<ıha sonra i7lcri 

NASIRIZM ve BAAS Cuntala rında görülen bir 
KEMALIST cun ta<.ılığında ideolojik eksenin i 
oluşturmuştur. 

Günümüzün "Kerim" Ya da 
"Ceberrut" Devleti 

Günumuzde de TC Devleti büll.ın tarihsel 
~ure<l<· rd e adeta ge n leri ne yer lc?Cn 
ö7el li l..lcriyle, fakat y;ı pı s<ı l değişim i de 
7orl<ıy<ın krizleriylt- y.ışa nıakıad ır. 

Bütun bunl.ırd;ın sonra, " dev let içinclel..i 
çcle"lt-rclı:-n, dev letin "çctele ş mcsinden ", 

poli~in-mafya i li ş kilerinden bah~etmek 

konunun ço k yuzeyse l bir bölumunc 
y<~kl<~şmakt ı r. Kendisi başl ı ba~ına koc<~ 

gövdcsi ve olanca a~ ırlı ~ıyla tüm topluımal, 
siy;ısal ge li şmele-rin , değişimin önllnde engel 
olara!.. duran bu devlet yap ı \ı i çinde "çıkar 

çeteler i"n in oluşm<ı~ı, hatta bun l arın skandal 
boyutundaki unıarsız lıkları çok da anlamlı bir 
yer işg.ıl etmezler. llatı<ı, "çetelerin 
temizlenmesi" kanıpanyası .ırdından , devlet 
yap ıl <ınması ve ondan çıkar sağ layan gerici
r<ıntiyer sınıfın kendini bi r ~ure için aklamış 
olması ihtimali çok daha güçludur. 
[ğer "çete" t artışma l ar ı , Oevleıin nite li ğ ini , 

onun işlerliğindeki gerici rolü ve tüm bunların 

K U KM karşısındaki anlamının , su rup giden 
~öml.i rgcci savaşın ~orgulannıası na ve nihayet 

köklü yapısal d eğ i ş iklikle re doğru bir 
bi linçlcnmeyi krıpsayacaksa buna k;ııılnıamak 

mümkl.in değil ... Ama devletin bizzatihi 
yapı~<~l özellikleri ve niteliginin tartışma d ı ş ı 

tutulduğu bir duzey ise, aysbergin görunen 
yüzü ilc bile ugrrışnıamak a nlam ına ge lir. teorisinin temel öge/eridir. 

.;. Türk devletinin yap ı sa l öle liikierine ve 
nitcliğıne baktığımı z zaman, tek başıncı kanun 
koyucu ve uygulayıcı olması, "devlet ad ına" 

GOlan/Mayıs 1997 22 

ya pıldıktan sonra her şeyin " mübah" 
hatta "kutsa l " olduğu bir anlayışın 

yaratmayacağ ı reza let ve insanlık suçu 
yoktur. Zrıten bunun timsa li olar;:ık 

Mehmet Ağar' ı gösterebiliriz. O, bütün 
ska ndalların, "pis" işlerin önemli bir kilit 
mevkisi nde oldugu h<ılde, kendinden son 
derece emindir. Halla " kahraman gibi" 
görmektedi r kendini ve çoğu kesim 
t;:ırafınclan da öy le a l g ılanmakıadır . 

Devlet adına katliam yaparsanız, masum 
in~rınları katlederseniz, işkence 

y<ıp<ırsanız, u yu şturu c u kaçakçılığı, 

c inayet vb. ne y<~ p<ırsa nız yapı n 

geçerlidir. Bu anlayı ş ın buıün devlette 
geçerli olduğunu bilmeyen kimse yoktu r. 
Za ten dikkilt edil irse devlet i~ incieki 
'\·etele~me" e l eşıiri si nd e, "devletin bal ı 
işleri için eski ulkuculeıin 

teşkilatl<ındırılarcık l..ullan ılm.ı sı", "devlet 
~ ırrı ", "devletın , milletin guvcn l iği .ıdın<ı" 

kuts;ınmaktadır. Sadece bu yol açıldıl..t.ın 

son ra "ba l tutan p<~rınak yalar" mi~.ıli bu 
kişilerin pa~tad.ın kendileri ic,irı "o/cl 
paylar ayırm .ıy.ı \C te?kilcıtlarını bunun 
için çalıştırm,ılar ınd<ın dolayı 

clcşıirilnıekıed irleı oy~a, ;il[en bu büll.in 
dcvlet görevi i lı:; rı içi n ku rumlaştırılnıış 
birşeydir. Devlet bankillarının kredileri , 
fonl<ır, torp ıller ... vb. :t,ııcn hep bu lnıyuk 
rantın uleştirilnıe sinin bi~· inıleri olMilk 
varoluı . 

Devlet-Mafya ilişkisinin 
Tarihi Çok Eskidir ... 

Mafya kap~<~mı içeris ine, ol(•lliklc 
k<ıyıt dışı ekonomi ve ya.,a l olmayan 
tı care lin her turlü kazanımı ve p<ıylaşımı 
girmckıedir. Uyuşturı;cu , silah ve fuhuş 

tic.ıreti; kurmak çek-scnc ı-borç ıahsilatı, 

h.ır.ıç vb. gibi cılanl<ır<ı g ı.inünıliNıe vergi 
dışı kazanç/kayıtdışı ekonom i, gibi 
başlıklarda girmi ştir. 

Herşeyin vasisi olan devlet, böyle bir 
a l an ı sahipsil bırakır mı? Elbette söz 
konusu bi le o lamaz. Onun içindir ki. 
birçok "babrı", devlet gozetiminde bu 
i şler i ya par, bürokrasinin payını verir. 
Y<>ra ltı dünyasının, her ttirlü kaçakçılık 

sektörli nlin gerçek babası da "po lis" tir. 
Sınır bö lgele rinde jandarnıadır. Bu 
sektörlin kazancının büyuk bölumü, 
bürokrCisi hi yerarşis inde pay edili.r. 

"Çete" olaylarında ortaya dökülen 
çanıaşı rl a r, gerçek tende aysbergin 
görünen yüzü kadar azdır. 

Bizim bu gerçekiere ekleyeceğimiz 
şey, bu sektöre ilişkin en kap~amlı ve 
donanınılı organi7<ısyonun bizzat devlet; 
öze ll ik le de "güvenlik guç leri" eliyle 
yapıldığ ı ve bunun tarihinin çok e~ ki 

o ldu ğudur . Elbette devlet denet imi 
dışında oluşa n ve ge li şe n 

organi?asyonlar olmuştur. Ama bunlar 
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DEVLET NEDIR ? 

Demek ki, antik devlet köle 
sahiplerinin, feodal devlet 
soylu/arın, kapitalist devlet 
burjuvalarm dev/etidir. Bununla 
birlikte istisnai olarak, mücadele 
durumundaki smıflann denge 
tutmaya çok yak/aşttkları oy/e 
bitZI dönemler olurki, devlet 
erkligi sözde araCI olarak bir 
zaman için, bu .~mtflara karşı 
belirli bir b.ag1msızltk durumunu 
korur. 17.18 yüzytl mutlak 
kral/tk/an, soyluluk ile burjuvazi 
arasmdaki dengeyi böyle kurdu. 
Birinci ve özellikle ikinci Fransız 
imparatorlulunun, pro/etaryaya 
karşı burjuvaziyi, burjuvaziye 
karşı da proletaryayt kullanan 
Bonaparıizm, bu stmflar 
arasmdaki bagtmstz tavrmt boyle 
korudu. 
Özetle; "Burjuva devlet biçimleri" 
der lenin, "son derece çeşitlidir, 
ama nitelikleri hep ayntdlf. Bütün 
bu devletler, son çözOmlemede şu 
ya da bu biçimde, ama zorunlu 
olarak, bir burjuva 
diktatörlügüdür. H 

lşb61ümiJnün ve bunun sonucu 
olarak ortaya pkan smıflar 
arasındaki uzlaşmaz çelişki/erin 
bir diger ifade ile smtf 
m(icadelesinin ürünü olan ve 
ezen egemen smtfm, ezilen, 
sömürolen sımflan sistemli şiddet 
ve baskt altmda tutmasmm aracı 
olan özel silahlt adam 
müfrezeleri (ordu ve polis) 
hapishane/eri, yürütme ve yargı 
organiart ile yasama meclisleri 
ile kompleks bir üst yapt kurumu 
olan devlet, düşünülemeyecek bir 
zamandan beri varlomadıgı gibi, 
düşıinülemeyecek bir zamana 
kadar da varolamaz. "Bu Sinıflar 
vakti/e ne kadar kaçınılmaz bir 
biçimde ortaya çtkttlarsa, o kadar 
kaçmılmaz bir biçimde ortadan 
kalkacaktlardır. Onlarla birlikte 
devlet de yokolur. Ün.>ticilerin 
özgür ve cşUçi bir birlik temeli 
Lizerinde üretimi yeniden 
düzenieyecek olan toplum, bütün 
devlet mekanizma.stnı, bundan 
böyle kendine layık olan yere, bir 
kenara atacaktlf. Asar-ı atika 
(eski eser/er) müzesine çtkrtk ve 
tunç baltanm yanma." 

Rizgai19, kasim 1979 

ı ş ın do~ası gereği potiste i şbi rliği yapmak, 
pay verme k son uçta birlikte çal ı şmak 
zorundadırlar. 

Bir çok "batı ülkesinde" görü ldüğü gibi 
mafyanın devlet içine s ızması , işbirlikçi ve 
paylaşınıcılar yaratm as ı tarzı, Türkiye'de 
tersine bu organizasyonları bizzat o luşturup 
yönetmesidir. Cezaevlerine g irenler, 
ycırgılananlar bu büyük pazarın yürümesi için 
zorunlu birer "kurban"dırlar sadece. 

Devlet özellikle ant i-komünist, anti-Kürt 
kontr-gerilla faaliyetlerinde; bu 
organizasyonları da kullanmış, yararlanmıştır . 
Günümüzün popü ler tartı şmasının bir yanını 
bu "ku llanma" ilişkisi oluşturmaktadır. 

Ikincisi; D.cvlet-Mafyadaki 1990 sonrası 
tasfiye hareketini bizzat kendi yü rütmüş ve 
yera ltı sektö ründe tam bir denetim 
sağlam ı şt ır . Bir çok cinayetin ard ında bu 
sistemli ele geçirme programı vardır. 
Bilindiği gibi "yeral tı sektö rünün " ünlü 

kişileri, feodal gurur, cesaret ve bağlarının 
güçli.ılı.iğünden; gözlipekliliklerinde n dolayı 
Kürtlerdir. Sistemin normal yollarının tıkandığı 
Kürt unsurlar, hem tehlikeli, hem de kazançlı 
bu sektörün bir numaralı ortağı oluyordu. 
Devlet qe Kürtleri bağlamanın , bir biçimde bu 
unsurl arı denetlemenin yolu o larak yeral tı 
sektörünün içinde konumtandırmak olduğunu 
biliyordu. 

Ne varki, yeraltı sektörü doğası gereği "d ış 
pazar"ı ~orunlu kı lı yor. Dış pazar da bu 
umurların özell ikle Avrupa'da stratejik 
bağlantılar kurmasını gerektirmektedir. Bu 
stra tej i bağlantılarda ye raltı sektöründeki 
i 1 i ş ki lerde; iç pazarda "baba" la rı devlete 
zo runlu kılarken; dış pazar açıs ından da 
devleti "baba" lara bağ ımlı kılmaktadır. Bu 
noktada sektörün büyük kısmını e llerinde 
tutan Kürt unsurlar, dişle-tırnakla, vura-kalka 
önemli bir konum elde ettiler Avrupa'da. Bu 
da on ların devlet karşısındaki pazarlık 
kozlarını güçlendirdiği gibi önem li bir 
sermaye birikimi yara ttı . Yavaş yavaş Kürt 
"baba" lar yatırımcı o la rak piyasaya 
g iriyor l ard ı . 

Özal dönemi bu ilişkilerin bilinçli olarak 
teşvik edildiği, "en iyi entegrasyon sermaye 
entegrasyonudur" dendiği bir dönemdi. Fakat 
bu arada hesapla olmayan 
gelişme l er de oldu. Kürdistan'da 
gerilla mücadelesinin Kürt 
toplumunda yaratt ı ğ ı ulusa l 
coşku ve potitizasyon bu 
unsurları da etkiled i. Zaten 
u lu sal öz taşıyanların hepsi 
büyük bir coşku il e ulu sa l 
hareketin bu ge li şimine sempati 
gösterip "birikimlerini" bu alana 
aktarmaya başladılar. Buna, 
kaçakçılık yo llarının geçit 
noktası olarak Kürdistan'da bir 
bakıma mecburdurlar da 
denilebilir. 

Üstelik /\v rupa ve Ortadoğu 
ilişkileri de bu mantığı 
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!J-
gerektiriyordu. Hangi nedenle olursa 
olsun; ortaya yera ltı ranıının biı 
bölümünün şu veya bu tarzda Kürt ulusal 
hareketine akınaya başladığı te!>biti 
yapıld ı. 

Kürdistan'da yürutü len savaş ı n yarattığ ı 
büyük pazar içinde bu para kaynağının 
kesilmesi, her biçimiyle devlete 
döndürülmesi gerektiğine karar verdi 
devlet. Ve bunu uyguladı. Önce, za ten 1 2 
Eylül sonrası yavaş yava~ yeraltı 
sektöründe istihdam edilmiş olan ülkücü 
ve itirafçılar daha da güçlendirild L Bir 
yandan Avrupa bağlantılarını Kürtlerin 
elinden alma operasyonları yapılırken, biı 
yadan da Kürdistan'da uyuşturucu taşıma 
işini biLZat Özel Tim, Polis ve jandarma 
araç ları yla yapmaya ba~ ladılar. 

Program ın diğer ayağı ise, ulusal 
harekete kaynak aktaran Kürt babaların, 
seri ci nayet lerle saf dışı bırakı lmasıydı. 
Böylece yeraltı sektörü, devletin aktil 
müdahalesi ile ülkücü -ve- itirafçılara 
emanet edilmiş oldu. Abdullah Çatlı , 
Alaaltin Çak ıcı vb. gibi popüler isimterin 
yurtdışı "ASALA OPERASYONLARI" vb. ilc 
"devlet sırrı" diye gizeınlileştirilen 
operasyonlar bundan başkası deği ldir. 

Kirli Sömürge Savaşı Büyük Bir 
Rant Ekonomisi Yarattı. 

Çarpıcı bir gerçekte, sömürgeci devlet 
Kürdistan'da ancak silah zoruyla ve 
parayla satın aldığı adamlar vasıtasıyla 
ayakta kalabilmektedir. Bu manzara zaten 
başlı başına bitiş in, tükenişin, yenilginin 
bir ifadesidir. 

Bir devlet düşünün ki; "benim vatanım'' 
dediği bir coğrafyada resmen "vatandaf 
gözüken insanlarla tam 13 yıldıı 
savaşmaktadır. Bu savaşın haksız, kur<ılsız 
ve son derece eşitsiz koşulları:cı 
yü rütü ldüğünü ayrıca belirtmeye gerek 
yok. 

Bir devlet düşünün ki; "vatanım" dedigi 
coğrafyayı her gün bombardıman etmek, 
ormanlarını yakmak, sularını zehi rl enıek, 
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KEMALIZM NEDIR 
1 I 1 1 

"Kemalizm, yürütmenin sınıfa 
kam öıerkleştigi bir devfet 
biçfmidir. Bu yanı ile Bonapartist 
/..arekteristikler taşır. Ancak, 
kemalizm ile Bonapartizmi 
ö7deç festirmek miimkıin degildir. 

J • 

Bonapartizmin, temel 
karekteristigi, kuşkusuz, 
ytiriıtmenin sınifa karşı 
özer/..leşmesi, siyasi iktidarın, 
egemen sınıf dı~ında birine 
emanet edilmesidir. Ancak, 
Bonapartizmin yürürlüge girdlgi 
evre, Fransa'da, burjuvazinin 
feodaliteye üstün ge/digi ve 
proleteryanın mücadelesinin 
boyutlandığ bir evredir. Bu evre, 
pro/etaryanm i~tida". ~le 
geçirmeye, burJUVazının de 
devleri yönetmeye güç 
yetiremedigi bir evre~ir. . .. 
BurjU\'azi toplumçal gucünu 
korumak için, sıyasal iktidardan 
vazgeçmekzorundadır. 
Kemalizmin inşa süreci ise, 
Osmanlı lmparatorlugunun 
toplumsal örgutlenme~inde e_tkfn 
bir yeri olan asker- bürokrasmın , 
yüriıtmcde doğrudan bulundukları 
evredir. 1919-22 savaşuun 
yöneticileri, .siyasi iktidarı ~~? 
geçirmişlerdır. Proletarya gıbı 
burjuvazi de henüz oluşma 
düzeyinde durmaktadır. V~ henüz 
devrimci bir gelenege s.Jhıp 
degillcrdir. Osmalınm toplumsal 
orgütlenmesi temel dayanakları 
ile yürürlüktedir .. Siyasal dü~e>: . 
toprak feodalitesınm de etkmligı 
yüriırlüktedir. Eşrafm, 

miıtegallibenin, haneda_? . 
aifdcrinin toplum5al guçlerı 
. kmlmamıştır ve ticaret 
burjU\'iJZisinde ifadesini bulan 
burjuva sınıfı, genel konumu . 
itibaryile, oluşma dönemindedır. 
Bonapartizmin egemen oldugu 
dönemrieki Fransa 'nın toplumsal 
durumu ile, yeni Türk devletinin 
toplumsal duwmu birin~n . . 
kapita/i.çt toplumun gelışmış bır 
orncği, diğerlerinin ise, (Türkiye) 
emperyalizme bagımlt 
kapitalistleşmenin henüz başınd.1 
olmak gibi temel bir farklılık 
gostcrir. Bonapartizm, .. . . 
burjuvazinin toplumsal gucünu 
korumasına hizmet etti. 

bütün ye rl eş imle r birimlerin i imha etmek 
zorundadır. 

Bir devlet düşünün ki; "vata ndaşlar" saydıgı 
insa nla rın bir kı smıyl a k ıyası ya çarpışmakta; 
bir kı smını evi nden ba rkınd a n zo rla 
göçettirmekte; bir kı smını da anca k onlara 
açıktan maaş bag layıp silah vererek; haraç
ra nt , kaça kçı lı k pay i a rın a göz yumarak 
yan ında tutabilmektedir. 

Bun la r ko ru c ul ardır . TC Dev letinin 
Kürd is tan 'dak i memur, asker, öze l -tim, 
po li si nin dı ş ında; bölge ha lkında n ya nında 
tutabildigi tek kesim bunla rd ı r. Bunlara da her 
yıl bütçeden tril yonlarca para ak~akt~.dı r. 
" Koruculuk ka lksı n " di ye nler belk ı butçe 
üze rin de bu üretim d ı ş ı irrasyone l 
ha rCama ların bir bö lümünün ka lkmas ını ; 
kaça kç ılık v b. faa liye tleri il e ş i~d~ti n 
kaynak l a rınd a birinin aza lmas ını . ı s tıyo~ 

olabil i rler. Ama bu, aynı ?amada devletı n yerlı 

halktan a rtı k hiçb i r desteginin ka lmamas ı ; 
o rdu ve po l is gücünün büyük b ir tecri t 
yaşama l arı a nl a mına ge li yor. . . . . 

Ve b ir "devlet büyügunün" dedı g ı g ı b ı , 
dev let bütünlügü için harcanan pa ra nın 

ma n t ı g ı ve hesab ı o lmaz. Vars ın , ~üyük 
patran lar bile a rtık mız ı kçılı k yapıp b ızdcn 
bu kadar" desinler ... 
Kı.irdistan ' a savaş nedeniyle a kıtılan para 

yaln ız bu degil . Bütün devlet mem.url ~ rına 
özellikle subay, polis ve öLel tıme yuklu ek
zamlar, ikramiyeler önemli bi r yekün tuta r. 
Can korkusunun "bedel i" o larak görı.i le n bu 
kaynaklar da ekonominin ayrı bir yu~üdü r . 

Uçüncü olara k da ; Dev let-Aş ıre t-Mafya 
üç lemes inin bulu ş tu gu en a nl amlı ko nak 
Kürdi stan 'da uyu ş turu cu kaçakç ılı g ı y l a da 
büyüyen bu ra ntın bölü şümü ve paylaşımıd ır . 

Ka myo nun çarp tı g ı Susukluk a rabas ında 
işb irli kçi bi r korucu şef i ni~-ayn ı zama~da 
milletvekili ; bir polis ve bır mafya şefıyl ~ 
b irl ikte bulunmal arı - (üstelik son resmı 

aç ı k lama 1 ;ıra göre bir su i kast ey lemi ne) 
g id iyor olmaları , tüm "çete" ta~tı şma l a rının 
ancak KÜ RDISTAN'da yürütülen OZEL SAVAŞ 
VE TC DEVLETIN IN niteligi içinde çok daha 
anlamlı olacagını göstermektedir. .. 

Dev letin bu nitelig i ya pı sa l öze llı g ı 
sürdükçe hiçbir "çete"y i aç ıga çıkaram~zsı.~ ız . 

Kürd istan'daki savaş, Kürt ulusunun sömurge 
kon umu sü rd ükçe " temiz siyaset " ve 
"demokratik leşme" saglayamazsını z. 

Devle t bu ya pı sal ni telik le ri iç inde 
" temizlenemez", "aklanamaz". 

M ilitari st-bürokrasi toplumun bütün iligini 
"vatan-mi llet-devlet-ezan-bayrak" edebi ya tıyl a 

emdikçe; ayrı c alığ ını sı.i rdü rdü ~ç~ hiçb i r 
toplumsal gelişmenin önü açık degı ld ır. . . 

O halde, dev let "çete leri " mese l e.s ın ı; 
toplumun ye niden yapılandı rıl ma.sı; ge lı ş me 
dinamiklerinin önünün açılmas ı ; Kurt ulusunun 
özg ü r l eş m es i , Tür k t o plumunun 
demokrat i k l eştir i lmes i baglamında ele al alım . 

• 
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bazen ötesindedir, üzerinde ve alt ı ndadı r; suç, i k t idcır 
etrafında bulunur, bazen iktidarın kar?ısı ndad ı r, bir 
başka zaman i ktidarı n yanı ndadı r. " (M. Foucault) 
Ezenlerin şiddeti ka rş ıs ında, ezilenler açıs ından sessiz 
kalmak, ezenleri n ş iddet i ile mutabakat halindeki sessiz 
şiddettir, onaydır, suç ortak l ığ ıdı r. Çünkü "Modern 
toplumun gözeneklerinden şiddet fışkı rıyor. Sanki tüm 
yapılanmala r şiddet dengesi üzeri ne ku rulu"dur. (Levent 
Mete, Cumhuriyet Bil im-Teknik, 17 Ağustos 1996, 
No:491 , s.3) "YDD" ile kapitalizmin "şiddet dengesi ", 
daha da azgınla ş ı rken, i nsan(lık) o lanın vahşet i 
(kapi talizm) ile, olmas ı gerekenin (sosyalizmin) _uzağı na 
düşmekte samullanan "Uygarl ı k Krizi" yaşıyor. Orneğin 
' Los Angeles Times' gazetesi bi le, AB'deki durumu 
"psi ko-politik çöküş" olarak değerlendirip, "Bu da 
toplumu, parasal b ir yoz laşmadan daha kötü bir şey olan 
siyasal ruhsal yoz laşmaya sürüklüyor", diyor. 
(Cumhuriyet' ten naklen 26 Ekim 1996, s11) Bir ç ıkmaz 
sokaktaki ci nneti and ıran bu koşullarda, '' reaksiyoner 
terör hareketleri" boy veriyor) 
"Reaksiyoner terör hareketlcri"nin boy verdiği zeminin 
kavranmas ı gerekiyor. Örneğ i n ABD'de " terör" 
ulus lararas ı i li şk i l erden4 gündelik yaşama uzanan 
yelpazenin ayrılmaz bir parças ıd ı r. ABD'de özellikle 
Afro-Amerikal ılar (siyahlar) ve Meksikalı göçmenler 
yıll a rd ı r devlet terörü yle iç içe yaşıyorlar. Afro
Amerika lıların partisi 'Kara Panterler' in 22 liderinin FBI 
ve polis tarafından öldürülmesi, geri ka la nla rını n da 
hapisiere diri diri gömülmesi; Martin Luther King' in ve 
Meks ika lı geçici ta rım işçileri n in l ideri Chevez ' ın 

···~···., .. cr öldürülmesi; yine Afro-Amerika l ı l arın örgütü MOVE 

"Yeni Dünya Düzen(siz liğ) i" ("YDD") panayırıpda 
sergilenen en karmaşık mal, burjuva devletin " terör" ve 
" terörizm" söylenceleridirl . Örneğin Washington'daki 
'Stratejik ve Ulus lara rası Araştırma lar Merkezi' (CIS) 
yöneticilerinden, 'Terörizm' ve 'Terörizm ve Geri lla' adlı 
kitapların yazarı Walter Laqueur, 'Postmodern Terörizm' 
adlı makalesinde, " 19. yüzyılın sonunda olduğu gibi, 20. 
yüzyılın sonunda da terörün pek çok ülkede gündemin 
birinci maddesini oluşturduğunu", iddia ediyor. (Foreing 
Affairs, Ekim-1996) Yani "YD D" ideolog l a rı , 
başkaldıranları " terörist" ilan edip, bunun " teorisi" ni 
kotarıyorlar . 

"Terör nedir, ne deği ldir" ya da "hangi koşullar altında 
terör, hangi koşullar altında değildir", so rusunu 
yanıtlamak; terörün tarihsel, ekonomik, toplumsal, 
antropolojik, sosya l psikolojik, sosyo lojik ve sınıfsa l 
ögeleriyle birlikte, devlet gerçeğini yerli yerine oturlmayı 
gerekli kılar. S ınıflı -sömürücü toplumlarda genel bir 
"terör" (ve " terörist") tanımı vermeye kalkışmak, abes i le 
i ştigaldir. Ayrıca, "ş iddetin her türlOsüne karşıyız" 
demekle de i ş bitmez ! .. Böylesi b ir tutumla, egemenlerin 
şiddetine dolaylı destek verilmi ş olunur. Çünkü "YDD" ile 
dört yanı kuşatan egemen şiddet , insa n(lık)a ka rş ı sınırs ız 
şiddet uygularken; soyut ta rtı şma la rl a, ezilenlerin direniş 
hakkını "şaibeli" kılma; 'kaş yapayım derken, göz 
çıkartmak' tan başka bir işe yaramaz. 
Şiddet2 , sınıflı-sömürücü iktidarın yap ı şık ikizidir. 

Iktidar, şiddeti elinde tuttuğunu göstermesiy le temsiliyet 
kazanır ve kendini onaylatır. Gücün ve iktidarın 
koruyucusudur. Sınıflı-sömürücü yapının ve kurumların 
savunma aracıdır. Foucault' nun bel i rttiği gibi: "Suç yasa 
s ınırları içinde dolaşır, bazen yasanın bu yanındadır, 
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hareketinin bulunduğu binanın Philedelphia'da polis 
tarafından helikopterlerle bomba lanması ve 60 kadar 

evin ya kılmas ı ve en nihayet son bir y ıl içinde 
kundaklanan 47 Afrika kökenlinin ki l isesi ve sınırlarda 
kaybolan Meksikalı kaçak i şçi ler vb' i. .. (Sancar O lcay, 
Yeniden Newroz, Ağusıos-1996, No:2, s.29) 

Ezilen ş iddetinin tarihi , ezen ş i ddeti ni n örgü tlenmiş 
biçimi devlet' in tarihiyle atbaş ıd ı r. S Yetkin bir " terör 
örgütlenmesi " olan kapitalist devlet, durmadan "terör"ü 
üretir ve uygular. Ancak uyguladığı sürekl i terörü hep 
mazur göstermeye ve meşrulaştırma ya çal ışır. Orneğin 
burjuvaziye göre, boksörler aras ındaki yumruk dövüşü, 
kavga eden iki k i ş i arasındaki yumruk dövüşunden -~a~a 
az tecavüzkardır. ilkinde maçı kazanmak ve ekmegın ı 
kazanmak için bi r başkasına zarar verme vard ır, 
ikincisinde ise bir başkasını 'sadece incitmek istemek' 
vardır. Bir cerrahın kull and ığı b ıçak, bir kati lin kullandığı 
bıçaktan daha az tecavüzkard ır; polisin kullandığ ı zor, 
"terörist eşkıya" ilan edi lenlerin ku llandı ğı zordan daha az 
tecavüzkardır !.. Ancak ' kazın ayağı hiç de böyle değil' ; 
çünkü ş iddetin iki düzeyi, karş ıt kutuplarda (dikotomiler) 
birbirini gerektirir. Yani her biri, içki n olarak ötekini 
devreye sokar. Ezenler/ezilenler ya da 
"yasa l "/"yasadı şı " nın kutu psall ığı , ş iddeti, sosyal düzenin 
bir ürünü (a racı) olarak var eder. Kutupsa llı ğ ın bir ucu 
(egemenferin yasal şiddeti) bir sosyal düzenin kurulması 
ve sürdürülme tarz ıyla i lgil iyken, aynı zamanda da 
egemen hukukun ihlallerine karşı l ık düşer. Böylelikle 
öteki kutbun (yani ezilenlerin "yasad ı ş ı " ilan edilen) 
şiddetini reddeder. Ancak ezenlerin resmi ş iddet üzerinde 
kurulu olduğu s ınıflı-sömürücü toplumda öteki, yani 
ezilenlerin şiddeti , kendilerini ifade etmek için 
kaç ını l mazdır. 

Toplumun s ınıf ge rçeğiyle tanışmasıyl a, "ş iddet 
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araçlarına sahip siyasal iktidar" (f. Engels) oluştu . O 

günden beri iktidar, en gelişkin şidde t örgütlenmesidi r. 

'Efendi/köle' ayırımını üreten ve pekiştiren iktidar, 

Marx'ın ' 1844 El Yazma ları'nda ifade eltigi gibi, daha 

"sosyalleşmiş bir kurgulanrm" içinde, 'yöneten/yönetilen' 

ayırımını derinleştirirken irrasyonel özelliklerini 

· pekiştirir. lnsan(lar)r "eblehleştirir". lnsan(lar)ın gerçek 

karşısındaki geri leme ve güçsüz leşmesi, insan'ın diger 

insanlar karşısında da korku duymasrna, on l arı keP<Iisine 

hasım olarak görmesine yo l açar. Şiddet, böylelikle, 

yaşanan hayat tarzının dokusuna sindirilir. Yani şiddet 

egemen bireyin (efendinin), bagrmlr bireye (köleye) 

uyguladığı eski zaman ların basit şiddeti olmaktan 

çıkarak, sistem uyguladıgr topyekün şiddete dönüşı.ir. 

Ancak "şiddet" veya "terör" kavramları karşısında ne 

yönsüz, ne de yansrz olmak mümkün olmadıgı gibi, 

egemenlerin genellemeleriyle de yelinmek doğru degildir. 

Siyas;ıl şiddeti yaratan ve örgutleyen s ınıflı toplum 

iktidarrdrr. Sınıflı toplumlardaki devlet, en yetk in şiddet 

örgütlenmesidir. lnsan(lık)r siyasal şiddete iten, sınıflı 

toplum örgütlenmesidir. Toplumsal ve tarihsel 

7orunlulukları dışıalayan bir " terör" yoktur. Siyasal 

ş iddeti , insanları ezen, sömüren sınıfl ı örgütlenmeler 

yaratır. O günden beri "terör", farklı sınıflar için farklı 

anlamlar kazanan siyasal bir gerçektir. 

Iktidarın yani ezenlerin haklarını elinden aldrgr 

güçsüzlerin yani ezilenlerin, kendilerini varetmek ve . 

haklarını savunmak Için başvurdukları saldırgan eylemlerı 

meşru bulmamak olası degildir. 'Terör' kavramını , 

kendine ve 'hukuk'una göre izaha gayret eden "YDD" nin 

sınıflı-sömürücü "hukuk"unun içinde çürüyen, aş;ıgılrk ve 

kirli bir şeyler vardır. Ezilenlerin özgurleşmeleri yolunda 

"kurucu şiddeti" reddeden ve "suç" ilan eden bu "hukuk", 

aslında "tutucu şiddet" in krlıfrndan başka bir şey değildir. 

Sınıflı-sömürücü iktidarların örgütlü ~iddetine ve tepeden 

tırnağa terörist konumuna yanıt vermeden, soyut bir 

geneliernenin 'ama'lr, 'faka ı ' lr " terör ve terörist" 

tanrmlarryla tarihten güneele y;ınııl;ır vermek o lanaklı 

değildir. Ne devletin ya da tahakküm edenlerin şiddeti 

ile ezilenlerin şiddeti aynı kefeye koyulabilir, ne de 

ezi lenlerin saldırgan tarz- ı siyasetleri "terörizm" o larak 

mahkum edilebilir6 ... 
'Şiddet' bir tecavüz ise, tecavüz amaç degil, araç 

olabilir; kurmak için 'yıkmak' u7ere zor;ı başvurulabilir7. 

Zor ku llananlar, düzene zarar vermeyi değil , düzeni 

a rındrrmay r , düzeltmeyi , frenlemeyi, yeniden kurmayı 

veya restore etmeyi istiyor o labi lirler. Şiddet içeren 

davranışa girme sıklıkla, hatta belki genell ikle, bir • 

yeniden kurma girişimidir. Sınıflı-sömürücü hiç bir 

uygarlık türü zu lmü aşamamış, aksine yetki nleştirerek 

derinleştirmi şt ir . Bu nedenle siyasal iktidarın kurbanı olan 

"yeryüzünün lanetlileri"nin özgürleşebilmeleri için 

"şiddet araçlarına sahip siyasal iktidar"a (egemenlere) 

başkald ıran "bastırılması olanaksız ~iddeıi, ( ... ) kendini 

yeniden yaratan insandan başka bir şey değildir." (F. 

ranon) Tarih ve siyaset üzerine düşunenler için, şiddetin 

insanlık tarihinde oynayageldigi muazzam rol inkar 

edilemez. Hobbes, "Kr lrnç olmaks ı zın sözleşmeler 

sözcükten başka anlam taşımaz", diyordu. 

F. Engels'in 'Tarihte Şiddetin Rolü' adlı makalesinde 

izah ettiği gibi, "Bay Dühring için şiddet salt kötülüktür, 

ilk şiddet edimi de ilk günahtır, tüm anl;ıtımr i lk günahın 

bugüne dek tüm tarihi nasıl bozduğu ; o şeytansr gücün, 

tüm dogal ve toplumsal yasala rı nasıl kirletıiği 

üzerinedir; k ısacası bitmez tükenmez bir yakrnmadrr. 

Ama tarihte şiddetin bir başka rolü daha vardır, devrimci 

bir rol; Marx' ın sözlerine göre, eski toplumun ebesidir o, 

gögsünde yeni bir toplum taşır; toplumsal hareketin 

donmuş ve ölmüş siyasal biçimlerini alt etmekte ve 

parçalamakla kullandrgr araçtı r o." (F. [ngels, Anti

Dühring) 

"YDD"nin Dışlayıcı-Terörist Otoriter Devleti 

"YDD" nin dışlayı c ı otoriter varolu~u, demokrasiyi bir 

yan ılsamaya dönüştürüp karar-katılım konularında ve 

yurttaş haklarının ku ll anımına kadar uzanan sivil

demokratik hakların kullanımında yapısa l degişikliklik leri 

devreye sokmuştur. Örnegin Jean Baudrillard'rn, temel 

tezlerinden biri, çağdaş dünyanın "yanılsamalar" dönemi 

yaşad ıgr yolundadrr. Ona göre, çagdaş yaşamda hiçbir 

şeyin asl ı yoktu r; herşey "simülasyon"dan ibaretıir. 

lnsan(lrk), artık bir "gibi" ler donyasında yaşamaktadır. 

Medya, bu "aldatmaca"da başrolü oynamakta, dünyanın 

dogrudan algılanmasını imkansız kılmaktadır. Çünkü 

postmodern durumda, "Toplumsal, bir sistem ugruna adın ı 

yitirmişken, politika da yok olmaktadır. Toplumsal artık 

anonimleşmiştir. O artık kitledir, kitlelerdir. " 

Toplumsalın anonimleştigi ve kitlelerin süru leştirildigi 

konjonktür, bir "gibi"ler dünyasıdır. "Gibi"ler dünyası, 

kapitalist devletin (ve ideolojik aygrtların rn) resmi 

hakimiyetiyle kamusal alanı işgal ederek, siv il alan ı 

gasbeltigi siyasal cografyadrr. Dünyanın 

Kuzeylileştirilerek, insan(lık) rn sırtına "tck tip" deli 

gömleği nin giyd irildigi küreselleşme ile "demokratik 

o lanaklar"r imha eğilimini güçlendiği koşullarda, (Arthur 

Schlesinger Jr' nin deyişiyle) "demokrasi, çeşitli gruplara 

bir temsil duygusu sunma becerisine göre degil, modern 

toplumları parçalayan ve yıldrran sorunlara karşı bu ldugu 

çarelerio arkasında toplamakta " ~ekillenen "gizli el" 

totalitarizminde somutlan ıyor. 

"YDD"nin tekelci hükümranlık koşullarında kamuoyu ve 

sivil katıl ım artık, kocaman aldatmacadrr. Herşeyi, içinde 

yaşad ı ğımız kamusal a l anı işgal eden kapitalist devlet (ya 

da gizli el toıalitari7mi ) belirlemektedir. Bu bağlamda, 

"politik hakiann kullan ıl ı ş biçimi ' ne ilişkin genellemeler 

de, " nostaljik-kuru formülasyonlar"a dönüştü. Kapitalizmin 

yükselişiyle ortaya çıkan burjuva demokras:leri, 

sermayenin tekelci egemen ligi alırnda "sivil toplum"un 

görece özerkliginin " hiçlenmesi"yle, işlevselligini tümüyle 

yitirmiştir. Yani tekelci sermayenin egemenligi, 

" illüzyon"lar döneminin siyasal cografyasrnda yurttaşları 

sürü leşıirilmi ş kitlelere tahvil etmiştir. O halde "YDD" 

koordinatlarında, "demokrasi"nin yurttaşları drştalayan, 

terörist-otoriter rejimiere dönüştüğünün altını özenle 

çizmek gerekir. 
"YDD"nin dışlayıcı terörist-otoriter rejimlerinde kamuoyu 

için konuşan, tekelci sermayenin küresel egemenliğidir. 8 

Sermaye hakimiyetinin somutlanmasına denk modern 

devlet taraflrdrr. Kamuoyunu engelleyen ve kamuoyu için 

konuşan otoritedir. lşbölümünü pekiştiren ezen-ezilen 

ayrımının ürünüdür ve Lasson'un deyişiyle, "Herhangi bir 

hukuk düzenine tabi o lamaz. Genel olarak deyimlernek 

gerekince de, kendi iradesinden başka bir irade i le 

bağlanamaz ... Devlet, bencil iradenin sın ırs ı z bir 

görünüşüdür." 

Eklemeden geçmeyelim: "Mantık ve tarih ile alay 

eımedikçe, ayrı ayrı sınıflar var olduğu sürece arı 

demokrasiden değil; yalnızca sınıfsal demokrasiden söz 

edi lebileceği açıktır . ( .. . ) Arı demokrasi işçi leri aldatmaya 
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çalışan liberalin uydurma bir sö1ünden haşka birşey 
değildir." (V.I.Lenin, Proleter Devrim ve Dönek Kautski , 
s.27, Bilim ve Sosyal izm Yayınları) "Teryıs i li 
parlamento"ya gelince, o da Marx' a göre, "Burjuvazinin 
farklı dilimlerinin ortak egemenliklerinin tek mümkün 
şekli, ( ... ) sınıf egemenliklerinin en güçlu ve 
tamamlanmış biçimi"dir. "Temsili parlemento, bir 
evrensellik yanılsamasına dayanır: Burada, bir yandan 
sivil toplumda ifadesini bulan atomize özel çıkarlar, öte 
yandan burjuvalinin farklı dilimlerinin kısmi çıkarları 
bütün ulusun çıkarı biçimi altında soyut bir genelliğe 
bürünür. Bütün bu çatışan çıkarların bir "genellik" altında 
birleşmesi burjuvalinin sınıf hegemonyasını ifade eder." 
(Onbirinci Tez Kitap Dizisi, No:6, s.56-57) 

"YDD", demokrasiyi kuresel manipülasyonlarıyla 
hayalete dönüşüyor. Çunku "Kimi çıkar grupları için 
ekonomik kararları etkileme a~ısından elverişli ortamlar 
hıLia çoğalmış, ' kamu yararldrı ' ile özel çıkarlarını 
kollayan lobici siyasi ba~kıları ara~ındaki çatışma ~'~'~ 
giderek yoğunlaşmışt ı r." (Anne Krueger, Cumhuriyet, 9 
Agustos 1994, s.1 0) Çunkü .. Para kral olur~a. demokrasi 
yara alır." (Jean-Noel jeanneney, Cumhuriyet, 1 Ağustos 
1994, s. ı 0) Mali ~ermaye egemenliği, demokrasinin 
inkarının önemli faktörünü oluşturuyor. 

DIPNOTLAR 

1- Y.ıgıııur Aısıı . • rcroriLmi onun isteHerinP boyım egerelc 
gideremezsiniz. Sadece edepsiz/W artar~ diyor ve ekliyor: NOnun için 
KAHROLSUN TURK-KURT KARD[ŞL·!CI !1! YAŞASlN KARDEŞLIK !W 
(Yagmur Arsız, Yeni Yüzyıl, 21 [kim 1996) Işte egemenlerin NterörH 
söylenreleriyle beslenen bir N çözümleme" ! .. 

2- Nlngilizce'de Copct-Rougier'nin getirdi~i karşıtlık belki de en temel 
olarak, violence (Şiddet) ve 'violation' (lcc.ıvüL/ihliıl) arasmdaki 
ayınmda açıktır. Bu bakundan kendi başma 'şiddet~ a) fiziksel zor 
yoluyl.ı sınırlama ~~eya tahrip, bJ bu fiziksel zorun hukuk öiesi olarak 
degeriendirilmesi birincil anlamianna 'Hlhiptir. Bazen şiddet kullanımı, 
Olorite sahipleri tarafindan muhalefete zorunlu bir cevap olarak 
hakhlaştml•r, fakat böylesi nitelemeler enderdir ve daha nomıal olarak 
kabul edilehi/en stfatlarla (yani 'olaganılstü lı.ı/', 'ulusal güvenlik yararına 
almmış önl~mler', 'tutukevleri' vs.) if.ıde edilir. Şiddetin bu anlamı açıkça, 
kurumlaştmlmış meşwluk sorunlarını öngercktirir; öy/(' ki diyelim 
görevlerini sergileyen gardiyanlar t.ır.ıhndan uygufanan fiziksel zoru 
yonelen kural, yasa önündee şiddet olarak acllandtrtlmiiL, fdkat eger 
gardiyanlar bu şekilde belirli idare standartl.ırmm ötesine geçmiş 
bulunur/arsa, şiddel haline gelir. ( .. .)Ingilizce' de, 'violate' (tL'CdVÜ7 elmek, 
ih/J/ etmek) fiili, 'violence' (şiddetJ'm ilginç bir çemantik 
tamamlayıcısıdır. Kelimenin herhalde en uygun eşanlamlısı 'c/esacrate' 
(kutsal bir şeye saygısızlık etmek, kir/('{mek) fiilidir ve örnegin kilise eski 
eserlerinin veya bir sanat galerisindeki bilyük bir eserin kir/etilmesini 
alırsak, bu açıkça yasanm smmnm ötesindeki yıkıcı bir eylcmken, burada 
asli olan şey, gerçek fiziksel zarar nosyonundan çok, estetik degerierin ve 
inanç/ann uç noktada kirfetilmesi nosyonudur. (David Parkin, Şiddet ve 
Irade, s. 250) 

3- örnegin ABD'deki Atlant.ı Olimpiyatlan'ndaki sa/dm gibi ... Tabii 
ABD'deki neo-faşist/erin Oklahoma'daki bombal.ımalarmı ya da 
japonya'daki 'Yüce Gerçek' tarikatıllin imanlan saringazı kullanarak 
zelıirlemcsi türünden eylemlerini, Negementerör/ö7gürlük savaşçıları ~ 
denklemiyle açıklayamayız ... 

4- ABD'nin N demokrasi# söylev/eriyle bezenmiş "terörist" gerçegini 
kavramak gerek. ömegin, bu konuda ·nıe \Vas/ı ington Post' şunları 
diyor: "ABD, john F. Kennedy'in b.ışkanhgmdan bu yana Güney Amerika 
ülkelerinde komünist gerilla ayaklanm.ıl.ırma miiclalıale ediyor Bu 
ıi/kelcrdcki komünist asilerin peşine diişmek .ım.ıcıyla ABD ordusu bir 'X 
projesi' başlattı. Gcorgia eyafetinin Fort Bemıiııg kentinde ciJitmı wwn 
askeri 'Amerika Kıtası Okulu' nda, .ınti-komiinist Latin Amerik.ılı 
askerlere şant dj, işkence ve adam öldunnef.., 'oyunun kuralı' olarak 
ögretiliyor. Bu tur kirli savaş oyunlannm biJr('tilme<inin 5oguk S.ıvaş 
doneminin sona erd;gi 90'11 yıllarda biltigini duşunenler > .ım/11 '•r. T.ıiJii ki 
resmi kanallar böyle bir uygulamayı y.ıl.ınlıyor, ancak 01(/u .Cl/h 
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<ervisinin bu konuda lıa7ırladığı raporlar açık/,mm,ulık{ a ve ordunun bu 
rarz bir .•ğiıimi yabancı askerlere 1 ermcdiği eldiller/e k.ımtl.ınm.ıdık{. l 
tXmun tersine inanmamı7 beklenmrmeli. ABD politik.ılarınm Larin 
Amerika'yı lıfılfı karıştınnaya dev.ım l'ltıgi ıddia edilirken, Pentagon'un, 
söz konusu okulu masum hir "Soguk Sava,< lıaıır,ı.~ı " oldrak nileliyor 
olması kendini ele vemıekten başk.ı bir c.ey degil N (Yeni Yüzyıl'd.ın 
naklen 23 Ekim 1996) 

5- N(DPvletin-b.n) ikinci ayırdedici u/clliiJi, artık kendini silahlı bir gü( 
olarak örgutleyrn topluluga dogrudan denk du~meym bır kamu gucu'nwı 
oluşturulma<ıdır. Bu ozel kamu gücü, smıflara bolunmeden sonra 
kendinden elkiyen si/alıh bir topluluk orgütunun mümkün olamaması 
nedeniyle gereklidir. Köleler de topluluga c/,ı/ıildir; Atin,ı 'mn 90 000 
yumaşı, J6S 000 ko/e karşısmda yalnızcil ayncd/tklı bir sınıftan ib.ıretti. 
Atina demokı.ısisinin halk orrlusu, denetim ;ı/tmd.ı tuttugu kölelere kar:-ı 
arisıokratik bir kamu gücııydü; ancak yuk,ınd.ı dd .ırılallı1Jımı7 gihi. 
yurttaşlan denetim altmda tutabilmPk için bir jandamı,ı kuvveti de gcwkli 
hale gelmişti. Bu kamu gucu her devlette vardır; y.ılm7ra silalı/ı 
adamlardan degı'l, gms (k/an) toplumunun hiç bilmedigi maddi 
gereçlerden, cezaevleri ve her tllrlü /orlayıcı kurumdan oluşur. Smı( 
karşıtlıkl.ır~mn lıenıi7 gpfi,<memiş olduğu top/um/,ırda. ya da ABD'nm bazı 
bölge ve dönemleritıc/e olduğu üLr<' i<.ti•naı yerlerrlf' çok önemsiz, lı.ıtM 
dikkate alınmayarak ölçude küçük olabilir ·Ancak dev/d içindeki sınıf 
: ..... şıthklarl keskinleştikçe, ve komşu devletler gc•nişlı>yip nufıısl.ır1 ,ırl/tkç.ı 
o (kamu gücü) d.ı güç/('IJir. Bunu görmek için .<ımf muc,ıdelcsi ve fc•tilı 
rekabetinin, kamu günmiı, toplumun /ümimiı, lıaua devk•ri dahi yutac.ık 
noktaya eriştiği Avrupa'ya bakınamu yeterli olacaktlf. N (F. Engels, Origm 
of the Family, Private Property and The Sldle/Ailmin, Df'vletin, Özel 
Miılkiyetin Kökeni, Karl Marx and Frederick Engels, Selectc. ' Worh m 
three volumes, c. 3, ss. 327-8, Moskova, Progi'C'Ss Publi<lıers, Dördünctı 
Basım, 1977) 

6- Ancak 'Uiu~lararası Af Örgutü'nılıı 17 Eylül 199/ 'de kaleme aldıgı 
'Yokrılıoma Bildirgesi', böylesi bir yamlgıya diişnıef..tedir: u'Biz 
hükümetleri direkt olarak uluslararası hukuk çerçeve~inde insan hakiannlll 
korunması konusundil sorumlu tutmaya r/Pvam edecegiz ve lıiikümu/crcc 
yapılan insan haklan ihlalleri çahşmamızm od.ığı olacdktır. Anc;ık, Sı"; 
Lanka'da 'Tamil Tigers' ya dil Peru'daki 'Sendero Luminoso gibi grup/.aruı 
gerçekleştirdiği faaliyetleri de gozardı edemeyiz. Bizler bu grupl.ırdan 
gelen ihlalierin kurban/,mna da yardım C'lmf'liyiz. Bizim tek kilygmuz 
insan id ir, biLler kurbanlarla ilgileniyoruz. ( .. . ) Bu od.ıklar, Filipinler, Sr1 
Lanka, Peru ve TUrkiye ilc Orta Doğu ülkderi gibi ülkelı>rde bulunan 
silahlı muhalif gnıplar tarafından yapılan keyfi oldunneler ve relıine .ı/m.ı 
gibi ihlalleri de içerecek. Bu odaklar muhaliflc•rini dP sustumıak için dava 
veya itham olmadan, idari olarak gözalıma almayı kullanan Çin, 
Hindistan, Cana ve diger ülkclcrinlniklimet/Nitıin de Ü7ı>rindP o/;ırak. 
UAÖ, lsrail'd('ki gibi 7orla sürgün edi/mi,s politik ımıha/ifleri olan u lke/ere 
de baskı uygul.ıyacaktlf. N 

7- Genellikle 'meşru' şiddetin, 'gaynmeşru' şidd('/(' göre dalıa smırları 
belli, fomıel o/araf.. daha organize 11e düzenlenmiş oldugu söylenfr. Böybi 
bir degerlendirme k.ırşısmdaki problem c•//x•/1(' ki şudur: Insanlar araç ve 
amaçlar hakkmda, meşruluk lıaf..kmd.ı, kullanma yetkisine sahıp o/an/,ırm 
kullandıgı zorun doiJru derecede ve Ç('Şıllcn olup nlm.ıdığı hakkında fikir 
birligi içinde olmayabilir/er. 

8- örnegin, 'Le Nouvel Observateur'un 5 Ocak 1995 tarihli araştmnas ı, 
dünya üzerindeki en nüfuz/u 50 kişi içinde rıc• bir dc•v/('( başkam, nP IJir 
bakan, ne de bir milletvekili olmadıgmı dikkat çekiyor. 

ll.bölüm 
gelecek sayıda 
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Medeni Ayhan 

Devrim cephesindeki niteliksel 
gelişme~er karşı devrim cephesini 
zorlar. Devrim cephesinin niteliksel 
sıçrayışlarla gelişmesi daha büyük 
kitle temeline kavuşması, kitlelerin 
karşı devrimci iktidara karşı 
tepkilerini kitlesel siyasi eylemlerle 
koyması sonucu, karşı devrim cephesi 
çatırdar. Devrim cephesindeki 
gelişmenin devamıyla beraber karşı 
devrim cephesini yarar, daha 
ilerideki süreçte çarp ı ştırır, birbirine 
düşürür. Sonuç olarak çatırdamayla 
başlayan şok ve huzursuzluk sürekli 
bir bunalıma dönüşür. 

1988'den 1990 yı lına kadar devrim 
cephesinde meydana gelen geli şme, 
karşı devrim cephesinde önemli 
derecede huzursukluk yarattı. Karşı 
devrim cephesi, bu süreçte kolay 
bertaraf edilebilir bir güçle karşı 
karşıya o lmad ı gını, yaşadıgı zorlama 
ve kendi cephesindeki çatırdama, 
korkusunu ciddi ciddi hissetti. Bu 
süreçte çatırdayan karşı devrim • 
cephesi 1990 yılından itibaren yarıldı 
ve ayrışma süreci ge lişmeye başladı. 

Başlayan ve kendi içinde devam eden 
ayrışma, ilan edilen birinci ateşkes 
sürecinde hızlandı, yogunlaştı ve 
dışarıya yans ımaya bailadı. Daha 
önce, iç çelişki ve ayrışmalarını 
kitlelerden gizleyebilen karşı devrim 
cephesi, bu süreçten itibaren 

gizleyebilme başarısı gösteremedi. 
Ateşkes sonrasında ayrışmış iki 
kanat, kendi içinde dışardan da 
açıkca görillebilecek şekilde 
çatışmaya baş l adı. Iç çelişkinin 
devlet içinde sıcak çatışmaya 
dönüşmesiyle beraber küçük çapta 
yaşanan bunalım yogunlaştıgı gibi, 
sürekli bir bunalıma da dönüştü. 1990 
yılına kadar karşı devrim cephesinde 
her konuda yek vücut görünen, ancak 
ayrışma sonrası iç çelişkinin 
çatışmaya dönüşmesi sonucunda 
kitleler tarafından da bilinir hale 
gelen bu kanatlardan birincisi, 
kontrafaşist kana.ıtır. Ikinci kanat ise, 
ırkçı-liberal karması kanattır. Devlet 
içindeki kontrafaşist kanat, burjuva 
basınında "şahinler" , ırkçı-liberal 
karması kanat ise, "güvercinler" 
olarak adlandı rılmaktadır. 

Karşı devrim cephesindeki 
ayrışmada gövde, kontrafaşist kanatta 
kaldı. Devletin gövdesini temsil eden 
kontrafaşist kanat, kilit noktalardaki 
bürokratlardan, bazı komutanlardan 
ve açık faşist politikalarıyla tanınan 
bir partiyle kendi çekirdegini yeniden 
düzenledi. Ancak, kontrafaşist 

kanadın kendisini ."merkez sağ veya 
sosyal demokrat" olarak tanımlayan 
partilerden de önemli oranda unsuru 
bulunuyor. kontrafaşist kanat 
politikasını kan üzerinde kuran, 
kanla beslenen ve bu şekilde . 
palazlanan kesmidir. En küçük 
esnemeyi yırtılmaya eşdeğer 
gördüklerinden bir esnemeye bile 
tahammül gösteremeyen kontrafaşist 
kanat, devrim cephesini savaşla 
bilireceği inancındadır. Irkçı -libera l 

karması kanat ise, çok daha dar bir 
platforma sahiptir, devlet içindeki 
güç yoğunluguda çok daha zay ıftır. 
Irkçı- i iberal karması kanatta uzun 
yıllar devrim cephesine karşı savaşan 
ve savaşla sonuç alınamayacagını 
gören az sayıda komutandan varolan 
kaynakların hesapsızca heba 
olduğunu, sermayenin ve yatırım 
akışın ın istikrarının bozuldugunu, 
sadece fiziki imha politikasıyla bir 
yere va rı l amayacağın ı gören bu 
nedenle de savaş ı desteklemekle 
beraber, başka yöntemlerinde 
kullanılması gerektiğini öneren, 
sonuç olarak resmi ideolojide bazı 
gedikler açarak, birazcık esneyerek 
yola devam etmenin devlet için daha 
yararlı olduğunu düşünen , özel 
teşebbüs alanında önemli oranda 
sermaye yogunlugunu elinde 
bu luı:ıduran, bir anlamda da diger 
Avrupa ülkelerinde oldugu gibi 
siyaset ve yönetirnde belirleyici hale 
gelmek isteyen işadamlarıyla bunlara 
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yakın bazı politikacılardan oluşuyor. 
Bu kanatta yer alan sermayedarlar ve _ 
yönetiminde bulundukları kurumların 
bizzat finanse ettiği, hatta kurdugu 
partiler bile vardır. Cem Boyner ve 
Besim Tibuk' un önderlik ettiği burjuva 
liberal partiler bunlardan ikisidir. Bu 
tür parti ve egilimlerin devrim 
cephesindeki kabarma süreçlerinde 
daha aktif kullanılacagı ve 
gündemleştirilecegi kesindir. Bu 
kanadın kendisini "Merkez sag veya 
sosyal demokrat" olarak tanımlayan 

partilerde de az sayıda da olsa 
politikacısı bulunmaktadır. 

kontrafaşist kanat ilc ırkçı-liberal 

karması kanat yasama, yürütme, yargı 
ve dörtüne erk olarak kabul edilen 
medyadil güç yogunlukları oranında 
adamları bulunmaktadır. Bu alandaki 
kişiler hangi egilime tabi olduklarını 
yaptıkl arı işle-pratikle- ve 
konuşmalarıyla kendilerini ortaya 
koyuyorlar. Biz bu yazıda kimin hangi 
kanada mensup olabileceginin bir 
listesini çıkarmay ı düşünmüyoruz. 
Bunlar biliniyor. Biz iki kanadın 
temsil ettiği anlayış, iç çelişkileri , 

bunun sonucunda doğan çatışmaları 
ve bu çatışmalarla beraber gelişen 

komplo ve tasfiyeler üzerinde 
duracagız. 

Aslında iki kanat arasında bir 
nitelik ve öz farklılıgı sözkonusu 
degildir. iki kanatta ideolojik olarak 
aynıdır, kemalist ideolojinin açık ve 
koyu renklerini taşımaktadırlar. Bu 
açıdan iki kanat arasındaki fark 
nicelikseldir. 

Kemalist ideoloji torba bir 
ideoloji dir. Devlet çıkarlarına göre 
işlenmiş islami ideolojiden tutalım, 
liberal burjuva anlayışa, prefaşist ve 
katı bir devlet kapitalizmi 
anlayışından tutalım, reel sosyalizmin 
sosyalizm dışı eksizsiz yönlerine 
kadar bir çok farldı artık ve egilimi 
barındıran bir çöplük gibidir. Bu 
açıdan karmakarışıktır, karanlıktır. 
Herşeyi biçimsizleştiren bu nedenle 
de benseıliren ve bukalemun gibi bir 
çok rengi bir arada taşıyan, bu 
sayede de herkesi kutsal kabul edilen 
devlet çevresinde birleştirmeyi 
amaçlayan bu ideolojiye göre; 
kendini sagda veya solda tanımlamış, 

konumlandırmış ve katgerilere ayırmış 

parti, kurum ve kişilerin anlayışında 

da bir kayma, biçimsizlik ve 
belirsizlik vardır. Kendisini komünist 
olarak tanımlayan legal partilerin 
zarzor sosyal demokrat bir çerçeveyi 
tutturabilmesi, kendis ini sosyal 
demokrat olarak adlandıran parti lerin 
ırkçı bir parti durumuna düşmesi, 

merkez sag olarak kendisin 
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tanımlamış partilerinde faşist bir 
partiden farksız durumda olmasının 
temel nedeni de böylesi bir 
ideolojiye göre kendini 
konumlandırma ve 
katego rileştirmed ir . Yine 
politikacıların kendileri iç in 
yaptıkları siyasi tanımlamaya 

uymayan partiler de kolayca 
bulunma l a rı , s ıkça bir fark yokmuş 

gibi parti degiştirmeleri iki nedenden 
kaynaklanır. Bunlardan birincisi, 
maddi çıkardır. Ikincisi ise, ne 
oldugu belirsiz, iyice tanınmamış 
degerlendirlilememiş kemalist torba 
ideolojiye göre kendini konumlama 
ve tanımlamadır. Bu nedenlerden 
dolayı , iki kanadın güç yogunluguyla 
orantılı olarak yasama, yürütme, 
yargı ve dörtüncü erk olarak kabul 
edilen medyada unsurlarının 
bulundugunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 

Kontrafaşist kanat, baba yadigarı 
kabul ettigi taşı-topragı , birinci 
derecede, sermayeyi ise ikinci 
derecede kutsar. Temelde devleti ve 
devletin resmi ideolojisini herşeyin 

üstünde tutan ve kutsayan bu kanat, 
sadece topluma degil , bireyi de hiçe 
sayar. Bu kanatın mensupları haksız 

savaştan en fazla palazlanan ve bu 
medenle en fazla savaş tarafları olan 
kesimlerden olu şur. Kontrafaşist 

kanat, kemalist ideolojiyi en sı k, en 
koyu ve en akıl şekilde ortodaksca 
savunur, bu nedenle ideolojide en 
küçük bir gedik açmayı , taktiksel 
olarak biraz esnemeyi bile yırtı l ma 

ve çözülmeyle eşdeger görür. Bu 
nedenle, ideoloji ve politikada, 
devlet çıkarı için taktiksel olarak 
esnemenin daha yararlı olacagını 

ifade eden ırkçı-liberal karması 
kanatla uzlaşmaz -antagonist
çalişkisi mevcuttur. 

Ekonomik açıdan devlet 
kapita lizminden yana olan 
kontrafaşist kanat, toplumuda 
bireyide devlet için bir araç 
saymaktadır. Bireyin ge l işmesi ni 
bile, devletin büyümesi karşısında 

zayıflatıcı bir nusur olarak 
görmekteler. Bu nedenle toplumu hiçe 
sayarken, devlete kurban ederken, 
bireyi de cüceleştirmeye 

ça lı şmaktadırlar. Konıra faşsit kanat 
gibi, toplumu önemsemeyen ancak 
bireyin tcşebbüs serbestisine önem 
veren ırkçı-liberal karması kanalla bu 
konuda da ufak çapta (u z laşab ilir) bir 
çelişki içindedir. Bireyin büyük 
oranda teşebbüs serbestisi 
kazanmasıyla beraber devlet çarkına 
hakim olan komutan, bürokral ve 
po l i tikac ıl ar yerine, burjuva 

demokrasisiyle yönetilen Avrupa girmeden bu tür bir statüyü bir 

ülkelerinde oldugu gibi, sıçrama tahtası olarak ku llanmayı 

serdmayedarlar -Koç, Sabancı, bilmelidir. Önemli olan bu manevrayı 

Eczacıbaşı vs.- siyasette ve yapabi lmedir. Eger bu şeki lde · 

yönelimde belirleyici hale yapılmaz da ilkeden radikal 

gelebilecektir. Aslında günümüze mücadeleden vazgeçilirse en soylu 

kadar anasütüne bagmlı yaşayan bir amaç ve hedeften uzaklaşma 

çocuk durumunda olan özel sözkonusu olacak, halka sı rt çevirme 

teşebbüsün temel istemlerinden durumu dogacak, Ortadogu'nun en 

birincisi, emperyalizmin de etkin ümit verici devrim ocagıda basit 

desıegiyle diger batı ülkelerinde ve kolay bir yöntemle söndürülmüş 

oldugu gibi siyasette ve -.--------- olacaktır. Bu durumda 
dvlet yönetiminde ':" • . devrimden 

belirleyici hale gelme, Kemalist ldeo/o!i vazgeçi lmiş olunacak 
emperyalist bir "1 ve her türlü yöntemle 

antlaşmanın koşu ll arını totba bir başarı lamayan sonuç, 

oluşturarak Ortadogu'da ideolojidir. Devlet karşı devrim adına 

en etkin devrim ocagınıda çıkarianna ~tire daha kolay ve çok 
söndürme ve bu yolla basit alınmış 

sermaye yatırımına istikrar işlenmiş is am/ olacaktır. 
saglamadır. Bu nedenle ideo/ojiden tutalım Kontrafaşist kanat, 

adeta kendilerin sütten liberal bur,1·uva politikası nı agır 

kesmeye ça l ışan bazı silahlarla "s ınır içi" 

sermayedarlar, tarihte ilk anlayişa, ptefaşist ve "s ınır ötesi" büyük 

kez devlet çarkın ı temsil ve kati bir devlet operasyonlar 

eden kontrafaşist kanada kay;ita/izmi düzenleme, 
karşı rüştlerini ispatlamak d itirafçıları kullanarak 

için bir çı k ı şın sahibi . an aylŞin an adam kaçırma, 

oldular. Ancak, henüz tutal#m, ree/ yargısız infaz, 

rüstlerini ispatlayabilmiş sosyalizmin işkence, kitlesel 

degiller. Siyaset ve ı· d tarama, ajan laştırma, 

• yönelimde belirleyici olan sosya IZm IŞI köy koruculugunu 

kontrafaşist kanattır. elesizsiz yiJnlerine yaygınlaştırma, köy 

Emperyalizmde, burjuva kadar bir çok farkli yakma ve boşaltma 

demokrasisi ile bile anik ve elli/imi sonuç olarak halkı 
bagdaşmayan Kemalist l) sindirme, teslim 

ideolojinin katı yorumu, barmd1ran bir alma, ihanete 

hiç bir esnemeye ve çiJp/llk gibidir. Bu zorlama üzerinde 

taktige gelmeyen, açidan kurmuştur. Bu yolla 

emperyalist bir anlaşmayı hem devrim 

bi le çözü lmeyle eşdeger karrnakariŞiktlr, cephesindeki askeri 

gören kontrafaşist kanada karanllkt1r. gücü ortadan 

oran la, ırkç ı - libera l kaldırmayı, 

karması kanada daha marjinaleştirmeyi, 

yakındır. kontrafaşist hem de devrimin kitle 

kanadın katı, esnemez a~keri tutumu temelini yok etmeyi 

ile emperyalizmin yeni dünya düzeni amaçlamaktadırlar. Halka büyük 

politikas ı arasında da bir çelişki baskı yaparak, korkutup 

vardır. Emperyalizm bu tarihsel sindircbileceklerini, bu yolla 

süreçte ha lkları ~epheden 'karşısına kendilerine bagımlı hale 

almak istemcmekte, " Barışçıl ve getircbileceklerini, teslim 

insancıl " bir fo rm kullanarak alacaklarını tasadamış olan 

emperyalist sözde çözümlerle, kontrafaşist kanat, devrim cephesine 

bölgesel sorunlara taraf olmakta ve taraftar olanlar kadar nötr durumda 

olmaya çalışmakta, devrim reformize bulunan halk kesimine de büyük 

ederek tehlike olmaktan çıkarmaya şiddet uygulayabilmektedir. 

çalışmakta ve bu şeki lde uluslara ras ı kontrafaşist kanat, Karşıdevrim 

sermayeye iktikrar saglamayı cephesinde ortaya çıkan detay . 

hedeflemektedir. Özerklik gibi özde düşünce farklılı klarına terörle karşılık 

çözüm olmayan çözümler uygulmaya vermektedir. kontrafaşist çizgiyi aşan 

konu ldugu zama n e lbette e linin uç düşünceler kadar esneyen, 

tersiyle itilemez "bunlar niye ilan liberalize olan düşüncelerde 

edildi" diye öfkeye kapılamaz. sahipleriyle beraber komplolarla 

llkeden, radikal mücadeleden hiç bir tasfiye ed ilmektedir. kontrafaşist 

taviz vermeden temel hedef ve kanadın komplolarla gerçekleştirdigi 

amaçtan vazgeçmeden uzlaşmaya tasfiye biçimleri, fiziksel açıdan 
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silah, zeh irierne trafik kazas ı 
biç iminde öldürme, yada manevi 
açıdan muhalif duruma düşenieri n 

kültürel özerkl iğ i sonra da Fili stin 
anl aşması na benzer bir a nt l aşmayl a 
özerklik statüsünü düşündü, tartıştı . 

ki li şikleri , 
yaşamlar, aile leri 
hakkında yalanlar, 
dedikodu lar yaya rak 
komplolarla teşhi r 
ve tecrit etmedir. 
Bazen ikisi beraber 
uygulanmaktadır. 
Amaç ki şin in klik 
çatışmas ı sonucu 
öldürOldüğünü -
tasfiye edildiğin i
gizleme ve tasfiye 
edilenin 
düşünce lerini 
tartışma konusu 
etmeden 
gündemleşmesi ni , 
taraftar bulmasın ı 
engelleme, imaj 
o larak kısa sürede 
b it i rmedir .. . 

Konırafaş i st 
kanat, ideolojik 
pol i tik hattında en 
ufak bir esnemeye 
bile 
tahammülsüzdur. Bu 
ka nat devletin 
gövdesini temsi l 
etıi ği sürece 
emperyalist bir 
an laşmanın 
koşulları bile 
o l u şmaz. Kesin olan 
şey savaşın devam 
edeceği ve bununda 
devrim cephesinin 
lehine sonuç 
doğuracağıdır. 

Emperyalizmin 
yeni dünya düzeni 
po li t i kas ı 

Güney Kürdi sıan' ıda işgal 
---------- ederek Kuzey' in de bir 

Kontrafaşist kanat, 
politikasim ag1r 
silahlarla us1mr 

içi" ve "sm1r ötesi" 
büyük operasyonlar 

dilzenleme, 
itirafÇI/an 

kullanarak adam 
kaÇirma, yarg1s1z 
infaz, işkence, 
kitlesel tarama, 

ajanlaşt~rma, köy 
koruculuRunu 

yaygmlaştlrma, köy 
yakma ve boşaltma 
sonuç olarak halkt 
sindirme, teslim 

alma, ihanete 
zorlama üzerinde 
kurmuştur. Bu yolla 

h.emdevrim 
cephesindeki askeri 

gücü ortadan 
kald1rmay1, 

marjinaleştirmeyi, 
hem de devrimin 
kitle temelini yok 

etmeyi 
amaçlamaktadir/ar. 

kısmı n ı kapsayacak şeki lde 
bir özerklik a nl aşmas ında n 
ya nayd ı. Bu düşünce 
emperyal isller ta rafından 
da rededilmiyordu . Özal, 
bu düşüncesin i yaşama 
geçirmek için zamanı n 
Genel Kurmay başkanına -
Torumtay'a- sözlü emir de 
verdi. Ancak, ordu ikna 
olmadı . Torumtay 
sorumlu luk almamak için 
yaz ıl ı emir istedi. Özal' 'da 
ona cesaret edemedi. 
Çünkü, ust düzey 
komutanlar bu düşüneeye 
tarafta r değ ildi. Dile 
geti rdiğimiz bu olgu, 
Torumtay' ın emekl i 
olmas ı ndan sonra yaptığ ı 
röportaj larda açıkça ifade 
edil iyor. Emperya listler 
kendi çözümleri esas 
a lınırsa, Doğu Kü rdistan' ın 
bi r kısmıyl a Güney 
Kürdistan ve Kuzey 
Kürdi sta n ' ı bi r bütün olarak 
TC'ye özerkli kle bağlamayı 
bile ıasarlamaktadı r . 
Emperyal ist ler ve ı rkçı
liberal karması kanat, 
Cumhu rbaşka nı Turgut 
Özal" la gündeme 
geti rd ikleri ve uygulamaya 
geçirmek istedikleri 
siyasetle, özerklikle şu 
politik sonuçlara ulaşma k 
is tiyo rla rd ı : 
Birincisi : PKK'yi bir bütün 

olarak reformizm içi ne 

çerçevesinde Fi listin' de olduğu gib i, 
daha etkin bir devrim ocağın ı 
söndürmek, Ortadoğu'da sermaye ve 
yat ı r ı m için istikrar sağ lama, askeri 
açıd an bölgeye yer l eşme amaçl ı 
olarak kü ltürel özerklikten tuta lım, 
filistin türü emperyalist bir özerk i ik 
an laması na kadar kapıyı açtı . 
Emperyal istler kendilerine daha yakın 
olan ı rkç ı- l ibe ral karmas ı kanaıla 
bunu tartı şmaya da açtılar. Ta rtışma 
devam etmektedir. Bu ta rtı şmayı da 
Turgut Özal 'la başlaııılar. 
Cumhurbaşka nı Turgut Öza l, 
bağıms ız lı k kadar federasyon 
karş ı tı ydı. Iki ayr ı yerel meclis ve iki 
ayrı yerel ordu üzerinde _şe kill enmiş 
tek federasyon ordusu ve meclisini 
varsayımsa l olarak b ile düşündüğüne 
imkan vermiyorum. Ancak, önce 

çekerek, Filistin türü 
emperyalist bir ant laşmaya 
götürmek Kürdistan'da sermayenin 
do l aşımına, yatırımına istikrar ve 
o lanak sağlamak, askeri aç ıdan da 
tümüyle ye rleşmek .. Bu yolla fi listin 
hareketi gibi Kürt hareketini de yakın 
bir tehl ike durumundan çıkarmak ve 
kendi çözümünü dayatmak. 

Ikincisi : PKK tümüyle reformize 
olmad ığ ında -ki reformize mümkün 
görünmüyor- reformisı bir kanat 
yaratarak, ümit vererek b ir bölünme 
ve iç çatışmaya neden olmak ... 
Bölerek güçsüz l eşiirmek ve zayıf bir 
durumda m<ısaya çekerek olmayacak 
şeye imza <ıll ı rmak, bu yolla da 
devrimi ertelemek, deformasyona 
götürmek ... 

Üçü ncüsü: PKK'de yarat ı la bilecek 
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reformi sı kana t ın ya n ı na KOP ve 
PSK 'yıda alarak rad ikal ka nadı 
yan l ızlaşl ı rmak, ma rj ina lleşiirmek ve 
yoğun askeri opersayonlarla güç 
olarak dağ ılmak ... PKK 'de reformisı 
bir kanal yaraıma başa rıs ı 
gösterilmed iğ i nde bir bütün olarak 
PKK' yi marj i n alleştirip dağıtmak için 
en amans ız operasyon larla saldı rmak 
ve bununla paralel olarak PSK ve KOP 
çevresini emperyal ist çöLüm için 
masaya davet etmek, bu yolla da 
PKK'yi gündem d ış ı ve masa dış ı 
bırakmaya ça l ı~mak. Bu duruı nda 
sahte bir barış emperyal ist b ir 
anlaşmay l a s<ıvaşın ta rafı olmayan, 
ha lk ı te m si 1 etmeyen güçlerle 
yapılmaya ça lı ş ıl acak ... 

Emperya l iLmin ve ı rk ç ı- li be r~ l 
karması kanad ın bu politika l arı veya 
bunla rın vers i yon l arı henüz bir bütün 
olarak kena r;ı bırakılmı ş deği ld i r. 
Koşu lları oluştuğunda yeniden 
ı s ı tılacakıı r. kontrafaşist kanat 
karşıdevrim siyasetini sadece silahla 
yapmaya ça l ışmak tadı r . Irkç ı - li bera l 
ka rması kanat ise, çok çeşit li yol ve 
yöntemlerin, değişik a raçların 
kullan ılmasından yanad ı r. I rkçı 
l iberal ka rması kanat sözkonusu 
politi ka l a rı y l a PKK'nin taba nında 
kopma yaratmaya ve PKK'ye a kış ı 
keserek halkı düzen içine çekmeye 
oynamaktad ır. Ayn ı zamanda 
kontra fşas it kanatın esnemeyen 
tutumu ve Avrupa'ya anlatılmas ı zor 
baz ı uygu lama l a rı nedeniyle gel işe n 
u l u s l a ra ras ı tecrit ve ıeşiri k ıra ra k 
kaybeditm iş olan askeri, siyasi, 
ekenomik desteği faz l as ıy la almak 
amac ıyla bu pol itikayı benimsiyorlar. 

Sonuç olarak; Devrimsel gelişmeyi 
büyük bir ertelemeye tabi tu tmaya 
veya tümüyle tasfiye terneye 
oynad ık la rın ı görmek gerekir. 

I rkç ı- l ibera l karması kanatın 
özerklik veya kül tü rel özerkliği 
gündemleştirebilmesi için, devletin 
gövdesini ele geçi rmesi ve 
dolayıs ıy la da kont ra faşist ka nad ı 
tasfiye etmesi gerekecekti r. Devrim 
cephesinin yaratt ı ğ ı ge lişme l e r 
karşısınd a, kontrafaşis t kana tın 
başa rı s ız olması, emperyalizmin ırkç ı 
liberal kanatı guçlendirmek için daha 
<ıç ık ve daha yogun yardımda 
bu lunmas ı ve uzun sil reye yayıl acak 
savaşa ka rş r kitlesel eylemlerin 
gelişmesi y l e beraber, kontra faş ist 
kanat tasfiyeyle ka rşı karş ı ya ka lır. 
Bu durumda devletin gövdesin i ırkç ı 
l iberal ka rması kanal temsil etmeye 
başlayacak ve tasfiye süreci tersi ne 
işlemeye başlay;ıcaktı r. Bu durumda 
ırkçı - l ibe ral karması kanat hiza sına 
gelmeyenleri medya yoluyla teşh ir, 
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zehirleme, trafik kaTası veya silah 
yoluyla çeşitli komplolarla ortadan 
kaldırmaya başlayacaktır. 

Yogun si lah kullanımından 
tutalım, kültürel özerklige varacak 
bir "siyasi çözüm"e başvurmaktan 
çekinmeyen ırkçı- li beral karması 
kanat, köy boşaltma-yakma, yargısız 
infa7, adam kaçırma gibi bazı 
uygL.Iamaların olumlu sonttÇ 
doğurmayacağını , halka büyük ba~kı 
uygulanması nedeniyle muazzam 
öfke ve tepki biriktirdi ğini ve 
bununda bir gün patlamaya 
yolaçacağını formüle etmektedir. 
Sonuç olarakta u7un süredir 
başvuru lan sözkonusu politika ve 
uygulamanın kazandırıcılığına 
şüpheyle bakmakatdılar. Öte yandan 
bu tur uygulamaların içte ve dışta 
teşir ve tecriti geliştird i ğini, nefes 
almak için bun lardan taktiksel olar;ık 
vazgeçmenin yaralı olabi l eceğini 
duşunuyorlar. Ancak, PKK empery;ılist 
bir an laşma ve uzlaşmaya 
gelmediğinde, şu ana kadar 
kullanılmamış derecede yoğunlukta 
operasyon ve silaha başvurmayı ve 
reformistlerle, ilkel milliyetçilerle 
masaya oturmayı da formüle 
ediyorlar. 

Tu rgut Özal, karşıdevrim 
cephesinde ayrışma yaşanmadan 
önceki süreçte kontrafaşist kanatın 
en has adam larındand ı . Öza l, 12 
eylül faşist darbesinin genera lleri 
tarafından aktif politikaya çağrı ldı ve 
başbakan yap ıldı . 1990 yılına kadar 
sözkonvsu kana ıl a ye k vücutlu. 
Ö7al"ın kendisini politikaya çağıran 
ve başbakan yapan generalieric ilk 
çelişkisi, özel teşebbüsü ge l iştirme, 
yoğunlaştırma ve büyütme amaçlı 
olarak devletin elindeki ekonomik 
varlık l arı bireylere geçirme, bir 
anlamda da özelleştirmenin temelini 
atmayla ortaya çıktı. Ancak, b:.ı 
çelişki uzlaşılmaz bir çe li şk i deği ldi. 
Uz l aşı lır , yumuşak bir çelişk i ydi. 

Nitekim, Özal' devletin elindeki 
ekonomik va rlığı nasıl ve hangi 
kişilere geçirecegi konusunda 
kontrafaşist kanaıla anlaştı . Özal 
ai lesiyle beraber, kilit noktalardaki 
komutanlar bürokrallar ve 
politikac ıl ar çok kapsam lı bir ranı 
miktarını kendi araları nda paylaştılar. 

Herkes anlaşmalı olarak önemli bir 
meblaga kondu. Özal'ı n politika 
yapııgı süreçte çok büyük 
yolsu z lukların yapıldığı bir gerçektir. 
Öza l ailesininde ranıtan payına 
düşeni aldığı kesindir. Hırs ı z lık ve 
rüşvetleşmelerin tumü baştan beri 
Özel Harb Dairesinin ve MIT'in 
bilgisi dahilindeydi. Sözkonusu 

rantlar, savaşın ihti yaç duyduğu 
pratiği temsil etmeye ça lı şa nlara 

verilmiş bir ödü l gibiydi. Bu nedenle 
ayrışma ve ç~tışmaya kadar herkes 
herkesi sakladı, herkes herkesi 
korudu. Çünkü diğerlerini korumak ve 
saklamak ayn ı zamanda kendini 
korumak ve saklamaktı . Kanatların 
ayrışmas ı ve çat ışma noktasına 
gelmesiyle beraber MIT ve basındaki 
bazı unsurları tarafından sözkonusu 
ranı yemeler ırkç ı-libera l karması 
kanat ve öze ll ikle Öza l " ın karşısında 
yavaş yavaş kullanılmaya başl a ndı. 

Turgut Özal' 1990 yılına kadar 
kontrafaşist kanadın gözbebeğiydi. 
Özal ', köy koruculuğunu kuran, 
kurumlaştırandı. Özel Harb Dairesine 
i ş lerli k kazandıran öLel ve psikolojik 
savaş ayg ıtların ı çok iyi kullanan, 
ulusal ve uluslararası alanda 12 Eylül 
darbesinden beri gelişen uygulamalar 
nedeniyle oluşmuş tecrit ve teşhiri 
kırma çabası gösteren ve PKK'yle en 
fazla sava~an kişiydi. PKK ile uzun 
ve yoğunca savaşa nla r gerçek leri 
daha erken an lı yor. Çünkü, devrimci 
savaş gerçekleri gösteren bir ayna 
gibidir. Karmaşık ilişkilerine rağmen 
sorunu netleşliriyor. Savaş 

çelişkisinin neden sonuç ve 
çözü mlerine gi tmekle yüzyüze 
b ırakıyor. I şte uzun süre ve yoğun bir 
b içimde PKK' ile savaşa n Özal, 
i ççe li Şkinin sadece silahla 
karş ıdevrim cephes i lehine 
ertelenemeyeceğin i , sorunun bu 
şekilde beriaraf ed ilemeyeceğini 
anladı, gördü. ÖL.al, butun 
opersayonlara ragmen; PKK'nin üye 
sayısında, taraftar yoğunluğunda bir 
büyume gerçekleştiğin i buna karşın 
savaşın devlete çıkardığ faturanın 
kabardı3ını, kaynakların büyük 
bölümünün heba o lduğunu, sermaye 
ve yatırıma gereken istik rarı bu 
koşullarda sağl a.nanın mümkün 
olmayacağ ını anladığ ı için, 1990 yılı 
sonunda yakı n çevresiyle kültürel 
özerklik ve özerkliği konuşmaya 
başladı. Devlet içindeki kontrafaşist 
kanattan ayrı lan ırkçı-liberal karması 

kanaıla beraber tutum aldı ve bu 
kanatın öncüsü oldu. Işte bu noktada 
da Öza l'ı n kontrafaşist kanadın 
unsurları olan komutanlar, bürokrallar 
ve politikac ı larla çe li şkis i ortaya 
çıktı. Bundan sonrada Özal ' ın üstün 
çabalarından do l ayı bir ödüllendirme 
olarak ailesine yediri len veya 
almasına müsade edilen arpal ı ğ ı 

ceza l and ırma ve sanıaj aracı olarak 
kullanma gereksinimi doğdu. 
Nitekim MIT, Çöjalan'a bazı bilgi e 
belgeler ulaştırarak bu konuda ilk 
yazıları yazdırdı . Özal ve Özal 

GOian/M""'" 1997 Pt1$ 111 
31 

ailesinin üı.erin e gidi lmesinin temel 
neden i, "kon ırafaşist kanatta n 
farklılaşan düşünceleridir. Özal'ın 
öldürülmesinden sonraki süreçtede 
ailesinin üzerine gid i lmiştir. Bununda 
temel nedeni Özal'ın saçından bir 
tomar keserek inceletmek üzere 
ABD'ye götüren Senıra Özal'ı susturup 
teslim almak, senıra Özal veya Ahmet 
Özal'ın politikaya atılıp Turgut 
Özal'ın düşuncelerini 
di llendirmelerini engellemektir. 
Ayrıca, kanal 6 TV'nin bütun kredi 
muslukları kapatılarak iflasla 
yüzyüze bırakıldı. Bu kanal 
aracılığı yla Öı.al'ın düşüncelerini 
çeşi tl i düzeylerde dışarıya yansıması 
" tehlikesi" ortadan kaldırıldı. Öza l'ın 
düşünceleri ailesinin yaşamında, 

kişiliğinde ve bazı vukuaılarında 
vuruldu. lmajıyla L~nr;ıber bu konudaki 
düşünceleride olums..ızlandı, teşhir 

edildi. 
Turgut Ö7al, nefe, almadan fazl;ı 

yol k;ıtedilemeyeceğini anlamışıı. 

Karşıdevrim cephesine fark lı yol ve 
yöntemlerle nefes ;ıldırmak istedi. Bu 
nedenle devrimsel geli~meyi ta!>fiye 
etmek için taktiksel bir esnemeyle 
resmi ideolojide -kemal iı.mde- bir 
gedik açarak yola devam etmek 
istedi. Bu nedenle önce kultü rel 
özerkligi tartıştı, sonra daha büyük 
petrol yataklarına ulaşmak için 
Güney'i de işgal ederek Guney 
Kürdistan'ı da kapsayan bir özerkliği 
tartışt ı . En ufak bir esneme ve gedik 
ve rmeyi yırtılma, çözü lme ve 
bitmeyle eşdeger gören kontrafaşist 
kanadı n, çizgisinden bu şek i lde 
saplığından bir komployla tasfiye 
edildi. Özal' gibi tasfiye edilen Eşref 
Bitlis, Adnan Kahveci, Albay Bahtiyar 
Aydın, Albay Kazım Çilingiroğlu , 
Albay Rıdvan Özden'de kontrafaşist 
çizgiden saptıklarından dolayı 

ceza la nd ı rı Id ı lar. 
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A 

gengeş1 

tart1şma 

DEVLET 
VE 

SAVAŞ 
m.rizgar 

#Devlet, egemen smlflann bask1 
ve sömürü politikalarmm 

sürdürülmesi için örgütlenmiş 
güç kaynaği, SAVAŞ ise bu 

politikanm bir uzant1s1, 
kapsamit ŞIDDET 

yöntemleriyle devam 
ettirilmesinden başka bir şey 

değil .. 

Her gon milyonlarca insan tarafından 
yaşana n savaşların yıkıcı ve kahredici 
sonuçl a rına deginmeden önce 
nedenlerine ve tarihsel temellerine kısa 
da olsa deginmekte yarar var .. 

lnsanlıgın; ekonomik ve toplumsal 
konumları biribiriyle çelişen ayrı sınıf ve 
tabakalardan öluştugunu ve ayrıca çeşitli 
din, di l, ırk ve mill iyetler biçiminde 
farklıl aştığını hepimiz biliyoruz. Bu 
durumun ya rattığ ı çelişkiler, b inlerce yıl 
sınıfsal ve cinsel sömürü ve baskıya 
kaynaklık etti.. 

Bu çe l işk i ve farklılıkla r uluslar, 
s ınıflar ve cinsler arasında iktidar ve 
egemenlik mOcadelesi biçiminde 
kendini ortaya koyarken, çoğu kez 
yıkıcı ve kanlı savaşlara yol açtı . 
Çağlar boyunca süregelen bu kan l ı 

savaşlar, gOnümüzde de dünyanın pek 
çok yerinde yüzlerce bölgesel ve yerel 
savaş lar biçiminde devam ediyor .. Hiç 
bir insani ve hukuksal kural ve değerin 
tanınmadıgı, zehirli ve kimyasal ~ 
silahların da kullanıldığı bu savaşlarda; 
yaşlı , kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin 
milyonlarca insanın katledildiği , bir o 
kada rının sakat bıra kıld ıgı , yerleşim 
birimlerinin yerle bir, edild iği , zenginlik 
kaynaklarının ta lan edildigi, ormanlar 
yakılarak, sular zehirlcnerek Cloğanın ve 
çevrenin acımas ızca tahrip edildiği de 
yine herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Insa nlararası i l işkilerde, sömürü-baskı 
ve bunun yol açtıg ı egemenlik 

mücadelesi, insanın tarih sahnesine 
çıktığ ından bu yana her zaman mı var 
olmuştu, yoksa tarihin bell i bi r 
döneminden sonra mı ortaya çı kmıştı? 

Bilimsel araştı rmalar, sınıfsa l 
farklıl ışmanın ve savaşların, tarihin belli 
bir döneminden sonra. ortaya çı ktığını , 
insa nların yaşam uğraş la rının örtüştüğü 
uzunca bir birlik ve kardeşli k 
döneminin yaşandı~ını ortaya koyuyor. 
Bu saptamalar arkeoloj ik ve 
antropolojik bulgularla da doğrulanıyor .. 

Insanla rın yaşam uğraşlarının birbiriyle 
çatışmaya başlamasıy la birlikte toplum 
ezen-ezilen, sömüren-sömürülen, 
mazlum ve zalim olarak bölündü. Ilkel 
sü rü döneminden i nsaniaşmaya doğru 
evrilen ve bu süreç içinde doğa 
karş ısında ortak bir diren iş içinde olan 
insan, bu kez kendi içinde vahşi bir 
mücadele ve savaş başlattı .. Sınıfsal 
farklılaşmaların yarattığı bu sonuç, 
insanlaşma sürecini de kesintiye uğrattı. . 
Alet yapmaya, üretmeye, doğaya 
egemen olmaya ve uygarlı k lar kurmaya 
baş l ayan insan, aynı zamanda yakıp 
yıkmaya, talan etmeye ve bi rbirini 
vahşice boğazlamaya başladı .. Böylece 
insanlar a rasında ortaya çıkan egemenlik 
ve iktidar mücadelesiyle birl ikte insan, 
henüz insanlaşma sürecinin ilk 
basamaklarında yeniden insan olmaktan 
uzaklaşmaya, kendine yabancılafmaya 
başladı . Savaş ve ça tışmaların kaynağını 
işte burada aramak gerekiyor. 

Potansiyel bir savaş ve şiddet aygıtı 
olan devlet de bu çatışma ların içinden 
doğdu .. Ezen sınıfların elinde bir 
egemenlik ve iktidar aracı olarak gelişti , 
şekillend i; ordusu, polisi, hapishaneleri, 
yasama-yargı kurumları ve ideolojik 
üretim ve yayım araçlarıyla giderek 
bugünkü modern halini a ldı .. 

Baskı ve şiddetin, ideolojik ve kültürel 
hegemonyanın bütün kurum ve 
araçlarını kendi bünyesi nde toplayan ve 
muazzam bir savaş aygıtı olarak 
örgütlenen devlet; sömürüye dayal ı 
toplumsal düzenierin korunmasında, 
siyasal ve toplumsal muhalefetin 
ezi lmesinde, kapitalizmin etl<i ve nüfuz 
ala nlarının genişletilmesinde ve 
paylaşım kavgalarında egemen sınıfl arın 
asla vazgeçemeyecekleri bir araç haline 
geldi .. Kar hırs ıyla hareket eden ve bu 
amaçla her yolu meşru ve mübah kabul 
eden sermaye için kurulu düzeninin 
devam etti rilmesinde devlet, hem 
örgütiO terörün simgesi , hem de 
gerektiğinde acımasız bir savaş 
makinası oldu .. 

Özetle devlet, egemen sınıfların baskı 
ve sömOrO politikalannın sOrdürOirnesi 
için örgOtlenmiş güç kaynagı, SAVAŞ 
ise bu politikanın bir uzantısı, kapsamlı 
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ŞIDDET yöntemleriyle devam 
ettirilmesinden başka bir şey değil .. 

Marksist devlet kuramında devletin 
tipi ve biçimi birbirinden ayırdedilir. 
Başlıca dört devlet tipi olduğu ve 
bunların da üretim ta rzları ta rafından 
be lirlendiğinin altı çizilir .. Üretim 
tarzla rıyla belirlenen yapı, devletin 
özüdür. Bunun yanı sıra üretici güçlerin 
gelişme düzeyine, s ınıflar mücadelesinin 
şiddetine, toplumsal güçlerin konumuna 
ve aral arındaki dengeye bağlı olarak 
birbirinden fark lı pek çok devlet 
biçiminin varlığına işa ret edilir. Lenin 
ise, esas o larak devlet biçiminin 
muhalefete karş ı mücadelede tercih 
edilen yöntemle belirlendiğine vurgu 
yapar .. 

Ancak devlet biçimlerini belirleyen 
faktörler arasında savaş ve sömOrge 
ilişkilerinin belirleyeci etkisinden 
genellikle söz edilmez. Oysa 
sömürgeci l ik devlet biçiminin 
şekillenmesinde neredeyse temel bir rol 
oynamaktadır. Deniz aş ırı sömürgelerde 
bu etki azalmakla birlikte, yakın ve iç 
sömürgelerde bu biçimlenme neredeyse 
kaçınılmaz olmaktadır. Sömürgeyi elde 
tutma ve direniş hareketlerini bastırmaya 
koşullanan devlet, tüm organ ve 
kurumlarıyla bu amaca uyari ı bir refleks 
kazanır. Bu yüzden de ol abildiğince 
baskıcı olur. Kuşkusuz sömürgeci 
devletin her zaman iki yüzü olmuştur. 
Biri sömürgeleştirilmiş halka dönük 
yüzü, diğeri kendi hal kına dönük yüzü .. 
Devlet sömürgede özel yöntemlerle, 
baskı ve imha ağırlıklı özgün 
programlarla hareket ederken, 
metropollerde daha ılımlı yüzüyle ön~ 
çıkar. Ancak sömürge-sömürgeci 
ilişki leriyle şekillenen yapısı, onu çoğu 
zaman metropollerde de baskıc ı ve 
ceberrut hale getirir. 
Altı çizilmesi gereken bir gerçekte 

devlet biçiminin sömOrgede 
anlamsızlaşması, önemini yitirmesidir. 
Sömürgeci devlet kendi ülkesinde hangi 
yöntemle hareket ederse etsin, 
sömürgeye girdiğinde vahş i ve barbar 
nitelikleriyle öne çı ka r. Sömürgeci 
egemen sınıfla rın ara larında ki yöntem 
farkla rı da sömürgede ortadan kalkar; 
sermayelerine, çalışma alanlarına ve 
ilişkilerine göre siyasal tercihleri 
farklılaşan burjuvazi sömürgede 
homojen bir bütün olarak hareket eder; 
sosyal-demokratı ile faş isti, 
mukaddesatçıs ı ile liberali aynı kalıba 
girer, aynı amaçta birleşir : sömOrgeyi 
elde tutmak .. Sömürgede görevlendiri len 
devlet kadrolarının ağırlıklı olarak gerici 
ve faş i st ögelerden oluşması , 
metropollerde laiklik çığırtka nlığı 
yapılırken, sömürgede dinsel gericiliğin 
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devlet eliyle güçlendirilmesinin nedeni 
budur. Sömürge ulusun bagımsızlık 
mücadelesi geliştikçe burjuva 
politikacıları arasındaki göreli fark 
neredeyse tamamen ortadan kalkar. 
Devletin adli-idari-askeri-mali tüm 
birimleri savaşa uyarlanır. Sömürgede 
sürgün ve imha politikaları öne 
çıkarken, metropolde demokratik ve 
sosyalist muhalefet katı devlet baskısı 
altında terörize edilerek sindirilir. Savaş 
şiddetlendikçe bu daha belirgin lik 
kazanır. 
Açıktır ki bütün savaşlarda en az iki 

taraf vardır .. Savaş, taraflardan birinin 
iradesini digerine dayattıgı noktada 
ortaya çıkar. Ancak, savaşlar kimi zaman 
çatışan tarafların sömürü alanların ı 

genişletme amacından, kimi zaman da 
emekçi yıgınların ve sömürge ulusların 
sömürü ve baskıyı reddetmelerinden 
kaynaklanır. Bu savaşll'irda egemen 
güçlerin amacı ezilen sınıfiara ve 
uluslara boyun egdirmektir. Silah 
sanayine, polis ve ordu gücüne, 
isıihbarata ayrılan bütçeler bütünüyle 
ulusal ve toplumsal muhalefeti kontrol 
altında tutmak ve gerekliginde ezmek 
içindir .. Bu durumda emekçi yıgınlara, 
sömürge uluslara, kadınlar ve diger 
demokratik muhalefet grup l arına iki 
seçenek kalmaktaaır: ya boyun egmek 
ya da direnmek .. 

Bu açıdan bakıldıgında ezilen sınıflar ı 
ve sömürge ulusları boyunduruk altında 
tutmak, kiır alanlarını genişletmek 
amacıyla çıkarılan savaşlar ile sömürü 
ve baskıya karşı emekçi kitlelerin, 
mazlum ulusların başkald ırı larını ifade 
eden ULUSAL ve TOPLUMSAL 
KURTULUŞ SAVAŞLARINI biribirinden 
ayırdetmek gerekir .. 

Birincisi; nüfuz ve paylaşım savaşıdır. 
Sömürü, yagma ve ıalan amacı 
taşımaktad ır. Kirli ve haksız savaş 
niteligindedir. 

Ikincisi ise; emekçilerin kurtuluş 
savaşlarıd ır. Sömürü ve boyunduruktan 
kurtulma, ezi len mazlum ulusların 
özgürlük, adelet ve bagımsızlık 
taleplerini içermektedir .. Bu nedenle de 
haklı ve meşru savaşlardır .. 

Ulusal kurtuluş savaşları anti-işgalci 
direnme savaşlarıdır .. Ihtilal biçiminde 
gelişir. Işgalci ve sömürgeci 
mekanizmanın ele geçirilmesini degil, 
yeni bir devlet mekanizması, yeni bir 
iktidar oluşturma amacı taşır. Ulusal 
kurtuluş savaşı toplumsal kurtuluşla 
bütünleştiginde "devrim" karekıeri 
kaıanır .. Toplumsal kurtuluş ise çogu 
kez iç-savaş biçiminde gelişir, ancak 
burada iktidar bir sın ıfın elinden başka 
bir sın ıfın eline geçıigi için doğrudan 
"devrim" sözkonusudur .. Bu nedenle, 

l!lusal kurtuluş mücadelesi için açısından da o ölçüde haklı ve meşru bir 
genellikle savaş , toplumsal kurtuluş için DIRENME SAVAŞlDlR .. 
ise daha çok "devrim" kavramı Öyleyse savaşın niteligi görelidir; 
kullanılır.. tarafların durumuna göre degişir ve 

Bu savaş l ar içinde tarihin tanık oldugu · apayrı sonuçlar dogurur .. Sömürgeciler 
en vahşi ve barbar savaşların başında hiç için savaşın amacı sömürgede tutunmak, 
kuşkusuz SÖMÜRGE SAVAŞLARI Kürt ulusu için ise işgalci orduları 
gelmektedir.. ülkesinden kovmak, özgürlük ve 

Kapitalizm' in şafagında ortaya çıkan, bagımsızlıgına kavuşmaktır. 
ekonomik ve toplumsal olarak daha Sömürgeciler cephesinden bakıldıgında 
erken kapitalize olmuş ülkelerin, iç savaşın nedeni bellidir: Kürt isyanı .. 
dinamikleri gelişmemiş daha geri Öyleyse savaşın bitmesi de ancak 
ülkeleri çeşitl i yöntemlerle sömürüsünü Kürtlerin isyana son vermeleriyle 
ifade eden mümkündür .. Savaşın durması 
sömürgecilik, Işgal ve i/hak için Kürtler kaderlerine razı 
başlangıçta yerli halklar olmalı, köle olmayı 
için jenosid, edilmiş bir a/keyi benimsemelidirler. Kürt ulusu 
asimilasyon, talan, elde tutmak için için ise barış, ancak sömürgeci 
ekonomik ve toplumsal sürdüriJ/en bu devletlerin Kürdistan'daki tüm 
parçalanma, ulusal kurumlarının sökülüp atılmasıyla 
değerlerin yok edilmesi savaş, mümkündür. Çünkü savaşın 
anlamına geliyordu .. Bu sömürgeci/er nedeni ülkelerini işgal eden 
nedenle 19. ve 20. sömürgecilerdir; öyleyse 
yüzyıl sömürge cephesinden ne Kürdistan'da işgal sürdükçe 
ulusların görkemli %adar haksiZ ve Kürtler de direnme savaşlarını 
direniş savaşlarına, k l /''- . sürdüreceklerdir. iriy.'Se, ü l(es1 ı b d b b ı d özgürlük ve bagımsızlık Barış ta e i e u ag am a 
mücadelelerine sahne işgal edilerek degerlendirilmelidir .. Yani savaşa 
oldu .. Milyonlarca sömürgeleştiri/en kaynaklık eden mevcut statükOEia 
insanın acımasızca radikal bir degişim söz 
bogazlandığı bu Kürt Ulusu konusuysa barıştan sözedilebilir. 
savaşlarda sömürge aÇtsmdan da o Işgal sona eriyor mu, Kürtler 
uluslar ülkelerini işgal ölçüde haklt ve özgürleşiyor mu? Yanıt 
eden emperyalist ve olumluysa, zaten savaşı yaratan 
sömürgeci güçlere karşı meşru bir koşullar ortadan kalkmış 
amansız bir direnme DIRENME demektir. Savaş, politikanın 
örneği verdiler ve bir bir şiddet araçlarıyla 
bağımsızlıklarını SAVAŞlDlR.. sürdürülmesiyse eger, böyle bir 
kazandılar. politik sonuçla birlikte, doğal 

21. Yüzyı l a girilirken olarak savaşta sona erer; yoksa 
dünya, son klasik sömürge Kürdistan' da, salt şavaşmak için kimse savaşmaz. 
tarihin en barbar sömürgeci devletlerine Şayet önerilen barış, ezen-ezilen ulus 
karşı özgürlügü için ayağa ka lkmış ayırımını ortadan kaldıracak, sömürgeci 
mazlum Kürt Ulusunun kan ve ateş ilişk i lere son verecek hükümler 
çemberi içinde sürdürdügü direnme içiremiyorsa, savaşın maddi koşulları 
savaşına sahne olmaktadı r. devam ediyor demektir. Bu durumda 

Bu savaş ile dünya, kirli sömürge "yeterki barış olsun, nasıl olursa olsun" 
savaş larının kural tanımaz içyüzUne bir demek, Kürtlere, sen "köle olarak kal" 
kez daha tanık oluyor .. Yaşlı-kadın- demektir. Peki onca yıl Kürtler boşuna 
çocuk ayrımı gözetmeden bir ulusa mı direndi, özgürlüğü için bunca bedeli 
karşı sürdürülen topyekün savaşın boşuna mı ödedi? Açıktır ki, sömürgeci 
yaratt ıgı sonuçlara; özel harp dairesinin işgal i yadsımayan bir barış talebinin 
örgütlediği cinayet şebekelerinin Kürtler açısından hiç bir anlamı yoktur .. 
gerçekleştirdigi katliamlara, yerlerinden- Dostta, düşmanda bunu böyle 
yurtlarından edilerek muhacerat bilmelidir. Söm9rgeciler başka bir 
yollarına düşürülen milyonların açlık ve ulusun ülkesini işgal etmişlerdir ve 
sefaletine, yıkılan-boşaltılan köylere- haksızdırlar. Kürtler ise, sömürgeci işgale 
kasabalara, yakılarak çıp laklaştırılan karşı bagımsızir k savaşı veriyorlar ve 
daglara bakıld ıgında kirli sömürge haklıdırlar. Bu gayet açık ve nettir .. 
savaşlarının vahşeı boyutları çok daha Savaş, ancak haklı olan tarafın 
iyi görülebiliyor. Işgal ve ilhak edilmiş taleplerinin kabul edilmesiyle sona 
bir ülkeyi elde tutmak için sürdürülen bu erebilir. 
savaş, sömürgeciler cephesinden ne Öyleyse hiç kimse Kürtlere, kirli ve 
kadar haksız ve kirliyse , ülkesi işgal oniH'SUZ bir barış önermesln .. 
edi lerek sömürgeleş-tirilen Kürt Ulusu 
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Di hejmara 14 'an a 
sıerka Rizgari de, du 
nivisaren li ser pevajoya 
xwe rexnekirine halin 

destpeka weşane dediyar kir ku 
avakirina tezen, bingchin en 
tekoşina riLgariya netcwi O 
civaki vatiniya rojane ye. 

weşandin. A yekemin 
nivisara Baver Şengo bO O 
bi sernameya " Xwe 
rcxnckirin, Xwe nOkirin, 
Livbazi", ya duwemin ji 
nivisara G.BrOsk abi 
sernameya "[şen pevajoya 
xwe rıOkirine O metod" bOn. 
Herdu heval ji, bi kurtasi di 
van nivi'sarcn xwe de 
pirsgirekcn mc yen siyasi 
şirove dikin O li ser 
çareserkirina pirsgirekan 
radiwestin. Sterka Rizgari, 
gaveke giring avet O rOpelen 

ÇEND GOTIN 
ll SER XWE 

NÜKIRIN 0 XWE 
REXNEKIRINE 

Be şik mirov dikare beje ku, 
Rizgari bi naveroka xwe ya 
icieolojiki di nav tekoşina 
rizgariya netewi O civakiya 
Kurdistane de wek gelawcje bO. 
Bi çirOsken xwc bi awayeki 
spontane li dorhela xwe grObeke 
civand. Roj hat kinc ji ve grGbC 
re tcng hat; hewcedariya 
hunandine xwe derxist peşiya 
mc. Rizgari dema pisgireka 
hunandine girt rojeva xwc, li 
rasti astengen paşverO hat. Bi 
tesira midcxeleyen rexisiinen 
din hin ji qadroyen reber li diji 
hunandine rawestiyan O bun 
sedema cihebune. Ev cihebOna 
78' an derbcyeke mezin li 
pevajoya hunandine xist. 

xwe ji gengcşiyen me ye 
hunandini O r~lilni re vekir. 
Le dive tıxObcn gcngcşiye 
ba~ bete Lan in. Ger gcngcşi 

N. Barzan 

eli ci de bin we bi kM tiştck 
ben, an na wc bibin 
sedemen paşvcçOne. Banga 
min ji hemu hevalan re ye: 
gcı hOn ji rewşa ku em te 
de ne. kefxweş nin in O hOn 
j i ve rew~a xwe ji 
bcrpirsiyar dibinin bcşdari 
ve gengeşiye bibin. 

"Be/e efendinol Hun ne tene di 

Li pişti cihebOne, pevajoya 
hunandine berdewam kir, le icar 
ji di bin paleten tanqcn Cunteya 
leşgeri de ma. Di sa la 1987'an 
de Rexisıina Rizgariya 

Bele xwc nOkirin, le 
çawa? li bo bersivdayina ve 
pirse bari her tişti pewist c 
ku ncxwe~i O kemasiycn me 
pir baş ben dilin. Lewra ji 
bo başkirin;ı ncxweşiye tene 
rcyek heye. Ev ji zanina 
ncxweşiye O tegihiştina 
sedemen we ne. Tc 7anin 

hangkirina me de, di çayina xwe ya c/ye 
ku hun dixwazin de jf, dibe ku ew cl 
pengav be jf, azad in. Ger hun ji me 
bipirsin, bi rast/ c/ye we ye rast/n ew 
der e. O em amadene alikanya we 
bikin, da ku hun bikaribin biçin we 

dere. Le desten xwe ji me bikşlnin a bi 
me ve mezeliqin. Lewra em ji di çayina 
c/ye ku li gor xwestina xwe de azad m" 

(Lenin) 

Kurdistan hat damezrandin. Di 
elesıpeka darrıezrandina 
rexisiine de hat ilankirin, ku 
n?xistin di bingeha wclat de li 
~er himek bilind dibe. Bi ve 
gave re xwe rexnckirina me ji li 
gel idiayen mezin ji raya gişti ya 
şorcşger O welatparcz re hat 
ravekirin. Ka cm bibinin me çi 
gotiye: 

ku bi reçeteyen sexte 
tedawikirina ncxweşiye 
beimkan e. Ncxweşi bi her 
aliyen xwe ve neye zanin 
bikaranina dermanen çewt, we bibe sedema nexwcşiyen nO. li 
ber ve ycke, dive beri her tişti em bi nexweşiyen xwe 
bizanibin O ji bo tedavikirina nexweşiycn xwe reçeteyen baş 
bikarbinin. 

Xwe rexnekirin di pevajoya tekoşina siyasi de metodekc 
pir giring e. Le ev metod di pevajoya tekeşine de bi wateya 
xwc ya rastin neye bi karanin, dibe sedema veşartina kemasi O 
ncxweşiyan. Di kevneşopa me ya siyasi de ji xwc rexnekirin bi 
pirani bOye seelema veşartina çewti O nexweşiyen me. Di 
pevajoya tekeşine de me gclek caran li xwe rexnc girt; bi 
biryaren nO O bi di lxwaziya livbaziye xwe rexnekirina xwe ji 
raya gişti re vekir. Nixabin li gel xwe rexnekirine ncxwcşiyen 
me her çO zede bOn; ji seri hcta bini hemO bedena me bi 
nexwcşiye ket. Em bi kurtasi ji dcstpeke heta iro li pevajoya 
kevneşopa xwe ya siyasi bincrin, ka cme çi bibinin? 

Weki tc zanin tevgera me ya siyasi di destpeke de bi 
arınanca tesbitkirina tczen ideolojiki O rezani yen tekoşina 
rizgariya netewi O civaki dcst bi çalaklyen siyasi kir O di 
pevajoya tekeşine de di xcta serxwebOne de bO çirOska ewil. 
Kovara Rizgari di 1976' an de, bi ve arınance di nav 
çapamcniya kurd de ciyc xwc ye giranbiha girt. Rizgari di 

"Çi ma em ji destpeke ve .bi 
rexislinek ve dernckctin? Ger 
cm bi dileki vekirf bersiva ve 
pirse bidin; zanebOn ü 
jehatibüna mc ew qas bü. Di 
peşlya me de nimuneyek ne bO, 

ku mc ji xwe re bikira mfnak. Bi henü tiştan re 
parmisandina destan gihfştin. 'Be teori pratfk çencdibO' ji 
ber ve, pewistfya afirandina awahfyek Ideolojik ü teorik 
heba. Kurdistan welatek ba, pewfstiya we >eetek/ sosyalist a 
welatpareza heba. Çenedibü ku em bibana perçek ji 
tcvgcren netewa serdest. [v tesbitana, li xwe rı:xnegirtina 
me ya giring in, ku em li bcr gele xwe, qadroyen xwc ü 
mtlftanen ku ji bo rizgariya nctewl O civakiya Kurd/stane 
tedikoşin çedikin. O niha ji, heya ku em rexistinek tekaşer 
O bcrfireh ku xelk negre nav xwe awa nekin, di mew7lyen 
ku programen şoreşa Kurdistane dar O nezük pcwist dikin 
de cihe xwe negrin; em xwc li xwe rexnegirtf nahesibinin." 
(Bincr, Rizgarl, Hejmar 12 ROpcl 7) 
Mixabin ev xwe rexnekirina me jT tenedi nav rOpclen 

kovaran de ma. Mirov dikare bi hesani bibeje ku, di qada 
tekeşine de tu diviWyen we nehatin ci. Mc gotibO: "be teori 
pratik çenedibO.H Belc cv ıesbitek rast bO, Ir dive bihaıa zanin 
ku ispatkirina rastiya teoriye cncax bi pratikc derdikeı hole; 
ıeoriya be pratik jl bi keri tu tiştck nedihat. Me gotibO: 
"ÇcnedibO ku em bibana perçek ji tevgeren netewa scrdcst." 
Bele bi rasti em nebOn perçeyek ji tevgeren netewa scrdcst. 
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gengeş1 

tartışma 

Mixabin cm bi dil Cı hebüna xwe her çü ji welat bi dür ketin. 
Ev yeka hane ji, bi xwe re dOrbOna me ya ji gel Cı ji rastiy~n 
ıekoşin~ ji ani. Me bi tezen xwe yen rastin Cı radikal li ser 
ezman~n Kurdistane ewran p~k;ınibü. 

Diveıi ew bü, ku axa Kurdistanc bi barana van cwran bi 
dcst~ me bih aıa avdan; jiyanek azad bi rehma v~ avdanc aj 
bida. Mixabin ji ewrcn me pckanibOn baran nebari ser axa 
Kurdistane. Bi goıinek din; me ewran pekani xelke ji baran 
barandin .... Ne ıenc di qada tekoşina prcıtiki de, di qada 
ıckoşina ideolojikide ji di her bCıyer O vcguherlnen nO de ji 
dewsa legerin O lekolinen nü, me her ji kise xwc xwar. Çawa 
be di vi babete de em xwedl dewlemendiyek mczin bün! 

Pişti dcımez randina hunandiniye divetiyen xwe 
rexnckirinc li heleki, di sala 1991 'an de bagcra liberalizme 
derbck din li me xist. Weki tc zanin pi~ti bclavbüna Yekiliya 
Komaren Sosyalist en Sovyete Cı hilw<'şincı devielen bloka 
rojhilal hemi parti O rexisıinen 5osyali~t Cı şoreşger ketin nav 
boranek me1in. Bir Cı baw<'riyen ku wek ayeten Qurane 
hatibCın pcjirandin, bi car<'k de ser Cı bin bOn; paytcxıcn ku 
wek qiblr elihalin ditirı wcran bCın. Bay(> liheraliznıc bCı bahoz 
(ı hin ji parti U rexisiinen "~O\y;ılist" kir bin bandora xwe. 
Parastvanl'n "Nizama Dini' Ya NCı" li metropol~n emperyalist 
bernanıcyi'n kedil-irinl> anı.:ıdc 1-irin Cı ıi bo karibin he7cn 
r.ıdikal bik~inin nav bern.:ımrycn xwe, bi hcmi hC7en xwc dest 
bi xebaıc 1-ırin ... Mc ji, ji vC> 7el.zelcyl> p.:ıra xwe sı.:ınd. 
f';cma7c hevalen me yen ji vvel.ıı Cı ji zilm Cı 70rd;ıriya dijmin 
dCıı, li Avrupayedi nav nıcrcen rihl't dı· "~orcşgeri" dikirin, bi 
hesani kctin ber b;ıye liber,ılitmc Cı wrk pelen payize 
hilweşiy.ın; dev ji bir Cı bawcriy;ı scrxwebCıne Cı sosyaliline 
berdan. Van "hevalan" xwc~ıın ku xet;ı mc ya re7ani 
vcguherinin. [v xwesıck dı gewriya Wtın de ma. Parastvan~n 
libera liznıe negihişt in armanccn xwc; ji xcta me ya rezani O 
ideolojiki dür ve ketin. 

Bi dürketina parastvanôn liberalitme mc bihnck girt ü me 
got en ku heta niha r~ li mc ıcng dikiri n, astcngan derdixistin 
bcr peşveçOna me, cv bün, bi revina wan edi re li me vebO. Bi 
gotinek dın em ji kuıme xwe rizgarbObün; edi kurmen ku dara 
mc birizinin nemabCın. Mixabin cv tc~biten me ji, rastiya mc 
şirove nedikir. Di demek kurt de dcrket hole, ku kurmen dara 
me çalaklyen xwc yen rizandine didominin. Lewra ncxweşiya 
me bübü wek qanser O ji meji heta lin henıCı organen me 
dirizand. )i bo tedawikirina cv nexweşiya xedar dive em ku me 
xwe ji ~.~rll xwe daxin Cı bifikirin; reçeteyen rası bikarbinin. Li 

ser ve babete meseleye k hat bi ra min. Di ben roj ek mirovek te 
navçeyek. M~rik scxtekar e O li ferscndek digere ku gele we 
.ıavçeye bişel'ine. Sextekari Cı I:>Ckari fikrel- derdixe holc. Merik 
dibine li we navçeye bijişk (dixtor) ıune ye, ji xwc re 
diplomayck tendCıristiye anıade d ike Cı dest bi kar d ike. Kiji 
bona kijan nexweşiye be cem bijişke sexle, reçete anıade ye; 
,ı~pirin . Seri beşe aspirin, dil beşe aspirin, gurçik beşe aspirin, 
zik beşe aspirin. Bi kurtasi aspirin li ve navçeye dibe dermane 
hemü kul O derdan, le ya rasti aspirin di dcste bijişke sexte de 
nexweşiyan tedawi nake, beravaje her diçe kul O derdan xedar 
d ike. 

Xwe rexnekirinen beri niha ku di pevajoya tekeşine de me 
kiribCın, meseleya aspirine ani bira min. Dive edi em xwc ji 
çewtiya n Cı ji kemasiyan bi tomeri rizgarkin. Sebata tekoşina 
rizgariya netewi O civakiya Kurdislane O sebata gele Kurd ji 
çewtiyan re nemaye. dive edi em ji seri heta bini henıCı 
organen xwe raxin ser nıasc Cı bigrin anıeliyate; nexweşiyen 

xwe yck bi yek tedawibikin. Tete zanin ger nexweşi veguhere 
lareşe (kangrcne) mirin dev ji singa mirov bernade. Pewist e 

ku icar cm divetiyen xwe 
rexnekirine bekemasi bini n ci ... 

HebOnen ku iroya me O 
peşeroja mc tehdit dikin, bidin 
ber neştere. Beri her tişti em bere 
xwe bizivirinin welat, ka tckoşina 
rizgariya neıewi gihiştiyc kijan 
qonaxe Cı di nav xcta 
berxwedane de clye me li ku ye? 
Pirsgircka nasnanıcya partiya çini 
o ncteweyi we çawa be 
çarcserkirin?Dive vcguhcrincn 
din~ O pirsgireka sosyalizme ben 
nirxandin O ben gihişt i na 

cncamen nO. O beri her tişti dive 
em bi henıCı hcza xwe pewistiyen 
tezen xwe di qada pratike de 
bi karbin in. 

Gotina Dawi 
Wek mc li jor ji bchs kir 

gotinek peşiyan hcyc: "Kurme 
d ;ı re ne ji dare be d ;ır na rize". Di 
pevajoya xwe nCıkirine ü 
livbaziye de hclbel we dengen 
çewt ji bilind bibin. Yen ku ji ve 
çüyin O rewşa me razinc, wc li 
diji bername O biryare-n xwe 
nCıkirine Cı livba7iye rawestin. 
Dive li diji van ke~an bi meıode 
şoreşgeri xcbaı be donıandin. 
CihebOn ji, ji tekeşine revin ji pir 
hatiye dilin O wc ben dilin ji. 
Dive ji gengcşiyen teng bi dür be 
rawestaıı. Ji yen ku ji ve rewşe 
razinc Cı li diji hernameyen xwe 
rıOkirine radiwestin re gotin ev in: 

"Em wek grubckc hevgirtl bi 
des/e hev a du girtine u ji reyekc 
dijwar ku al/yckf wl kortel e 
derbas di bin O ber bi pe~ ve 
diçin. Her dore me ji aliye dijmin 

Diveti ew bO, 
ku axa Kurd/stane 
bi barana van 
ewran bi deste me 
bihata avdan; 
jfyanek azad bi 
rehma ve avdane 
aj bida. Mixabin ji 
ewren me 
pekanibOn baran 
nebarl ser axa 
Kurdistane. Bi 
gotinek din; me 
ewran pekani 
xe/ke jf baran 
barandin .... Ne 
tenedi qada 
tekoş/na pratik/ 
de, di qada 
tekoş/na ideolojik/ 
de jf di her bOyer 
O veguherfnen nO 
dejidewsa 
legerfn o 
Jekolfnen na, me 
her ji k/se xwe 
xwar. Çawa be di 
vi babete de em 
xwedi 
dewlemendiyek 
mezin bOnl 

ve hatiye girtin u pewistc ku em di ~in gulcbar~ne_~ b~?i~ln de 
bimeşin. Me bi v/na xwc ya azad, bi armanca h dıp diJmm 
şerkirine yekltl damezrandlye. /i bcr ku ji destpeke ve me 
grObek serbixwc dnmezrand O li dewsa li hev hati~c. me rcya 
tekoş/ne ji xwc re hilbijarl, h in kes me lawa~bar dik m; . 
dixwazin mc jl bikşlnin nav pcngava (bataklik) ku ew bi xwe 
16 de ne. Le em di derheqe neçOna nav pengave de bibiryar 
in. LC niha jl hinek ji me diglrin, diben; 'em biçin nav 
pengave!' O cm jl wan şerm dikin. E w jl bersive didin me; 
'Hun çiqas mlroven paşve ma yin in. Hun ji sedema ku 
azad/ya mc ya hangkirine -ku ji bo hun ji xwe re reyeke baştir 

hilbijcrin- ji desle mc digrin, şerm na kin. 'Be/e efendinot Hun 
ne ıenc di hangkirina me de, di çuylna xwe ya c/ye ku hun 
dixwazin de j~ dibe ku ew cl pengav bej~ azadJn. Ger hun ji 
me bipirsin, bi rast/ ci ye we ye rast/n e w der e. U cm 
amadene allkar/ya we bikin, da ku hun bikaribin biçin we 
dere. Le desten xwe ji me bikşlnin u bi me ve mczeliqin. 
Lewra em jl di çOyina c/ye ku li gor xweslina xwc de az ad in" 
(Lenin) 

Sterka Rizgari'yi e bixwine bide xwendin • oku akut 

GOlan/Mayıs 1997 Qt1.!WI! 35 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yabanciiaşma, 

özgürlük ·ve 

ANTI-

ÖRGÜTÇÜLÜK 

g.brOsk 

En genel tanımıyla sosyalizm ı doga ve çevreyi de gözeten 
bir özgürlük ve eşitligin ifadesidir .. Bu neden le daha çok 
eşitlikçi özgürlük olarak formüle edilir. Sosyalizm açısından 
ne özgürlük ne de eşitlik tek başına fazla bir anlam taşımaz. 
Eşitlik ancak, insan çeşit liligini ve yaratıcılıgını bütün 
derinligiyle açıga fıkaracak bir özgürlükle bütünleşıigindc 
sosyalist bir içerik kazanır. Bu anlamda eşitlik; fa rklılıkları 
köreltmek, tüm insanları tek kalıba dökerek aynılaştırmak 
degil, çeşitlilik ve çok seslilik içinde birliktir. Tıpkı, onlarca 
degişik çalgıdan oluşan bir orkestra gibi.. Orkestrada her biri 
ayrı ses çıkaran onlarca çalgı vardır ama ortaya çıkan ortak 
ses uyumlu ve ahenklidir .. Insan özüne yaraş ır olan da budur .. 
Çünkü tek ses, tek renk, tek tip bir yaşam düşünülemez. 

.. Yine aynı şekilde sosya list özgürlük de keyfiyel degildir. 
Ozgürlük adına hiç kimse başka bir insa nı sömürme ve 
başkalarının sırtına basarak yükselme(!), "hak"ına sahip 
olamaz sosyalizmde. Herkes insani.potansiyellerini sonsuzda 
geliştirme hakkına ve koşullarına sahiptir, ama bu etkinligi 
başkalarının gelişme haklarını ortadan kaldıran davranışlara 
dönüştügü noktada biter. Elbette kişinin yetenekleri hangi işe 
ve etkinlige uygunsa, istedikten sonra yeteneklerini o alanda 
en yetkin biçimde geliştirebilir .. Ama sözgelimi bir orkestrada 
görev almaya karar vermişse, ortak seslerden biri olarak 
müzigin ahengine uyum saglamak durumundadır. Çünkü 

' attık o, ortak bir etkinligin parçasıdır ve kendi rızasıyla yer 
aldıgı orkestrada keyfi istedigi gibi çalamaz. Yeteneklerini 
özgürce geliştirme, bir erkesıraya katılma ya da ayrılma hakkı 
kadar, görev ve sorumluluklarının da varoldugunu bi lince 
çıkarmak zorundadır. 

Kişi ne iş yaparsa yapsın, sorumlulugunun sınırları 
kendisinde başlayıp kendisinde bitmez, Ustlendigi görevler 

1 M etin içinde geçen sosyalizm kavramları, komünizm anlamında 
kulfanılmıştır. 
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tüm topluma karşı onu belli yükümlülükler içine sokar. Yine 
başkalarının keyfi tutumlarına, insanlık dışı egilimlerine karşı 
da belli bir sorumluluk ve denetleme görevi yükler_. Bu görev 
ve sorumluluk bilinci, tek tek bireylerde baş l a.yıp bütün 
topluma yayılan kollektif bir duyarlılıga dönüşür ve zamanla 
toplumda öylesine kökleşir ki, herkes için insan olmanın 
vazgeçilmez etik refleksi haline gelir. 

Demek ki sosyalizmi __ sosyalizm yapan hem özgürlükçü hem 
de eşitlikçi olmasıdır. Ozgürlükçü eşitlik ise kavramın içerdigı 
anlam bakımından her türlü egemenlik ilişkilerinin 
yadsınmasıdır .. Ancak egemen lik ilişkilerinin kaynaklandıgı 
ekonomik ve toplumsal temeller dönüştürülmedigi, eşitlik ve 
özgürlük salt politik kapsam içinde kaldıgı sürece burjuva 
sınırlarını aşamaz. . 

Sosyalizmi, emekçi yıgınlar üzerindeki egemenlik 
ilişkilerini reddetme olarak ifade etmek de yeterli degildir. 
Kuşkusuz zorunlu bir aşama olarak proleterya egemenligine 
ihtiyaç duyulan bir dönemden geçilecektir. Ne var ki 
proleterya egemenliği de dahil, tüm egemenlik ilişkilerini red 
etmeden sosyalist olunamaz. Başka bir an latımla; ezenle
ezilen, sömürenle-sömUrülen, yönetenle-yönetilen ilişkisinin 
olmadıgı bir toplumsal düzendir sosyalizm; yani insanın doga 
üzerinde, erkeğin kadın üzerinde, anne-babanın çocuk 
üzerinde, yaşlın ın genç üzerinde, elit'in halk üzerinde, 
çoğunluğun azınlık üzerinde, kentin kır üzerindeki 
egemenliginin de reddidir. 

Bir amaç olarak sosyalizm en genel ifadeyle böyle 
tanımlanabilir. 

Ancak bu amaca varabi lmak için seçilen mücadele araçları 
ve yöntemleri, amaçta )arif edilen pek çok niteliği başlangıçta 
Y..adsım ak gibi bir ZORUNLULUKLA karşı karşıyadır. 
Ozgürlük, bu zorunlulugun kavranılmasıyla başlar. Bir 
sosyalist olarak egemenlige, gizliliğe, hıyarerşiye, yönetilmeye 
karşı çıkılırken, bütün bunları farklı biçimler altında yeniden 
üreten devlet ve parti gibi araç l arı oluşturmak zorunluluğu, 
çözü lmesi gereken temel çelişkilerden biridir .. Sosyalizmi 
amaçlarıyla degil, araçlarıyla tarif ederek saplanılmış olan 
~ataktan çıkış yolu, bu çelişkinin çözümünde yatıyor. 
Özgürlük ve eşitlik kavgasının pratikte inkarı anlamın a gelen 
bu çe lişkiyi, sosyalizm tarifinde vurguyu amaca yöneiterek 
çözmek mümkündür.. Örgüt; amaca kilitlendigi, bu çelişkiyi 
özgürlük ve eşitlik mücadelesinin dinamigi haline getirebildigi 
oranda sosyalist bir nitelige sahip olur .. 

Bu noktada sorulması gereken can alıcı soru şudur; iradi 
olarak oluşturulan ancak içinde ruhsal ve siyasal 
yabancı laşmaya kaynaklık eden gizli li k (siz bunu gizemcilik 
olarak okuyun) ve hıyarerşinin varoldugu örgütlenmeler, 
kendilerini de yadsıyacak ve insa nlıgı topyekün özgürlüğe 
göti:rrecek bir r9tada mı ilerliyor, yoksa kendileri için bir amaç 
haline gelerek egemenlik ilişkilerini kalıcı biçimde yeniden mi 
üretiyor? Eger ya ratılan örgüt ve kurumlar kendileri için bir 
amaç haline gelerek fetişize edilmeye baş lanmışsa, 
zorunluluklarla belirlenen kavga pratiginin kendisi sosyalizm 
olarak teorileştirilmişse, sosyalizm yolundan sapılmı ş 
demektir. 

Sosyalist örgütler esasen içinde dogdukları siyasal ve 
toplumsal koşulları yok etmek için vardırlar. Amaçları budur. 
Ne var ki toplumsal gelişme yasaları insanlıgı hiç bir zaman 
kendiliğinden sosyalizme götürmez, götüremez.. Sosyalizme 
ulaşmak için bilinç, irade ve örgütlü müdahaleye kesinkes 
ihtiyaç vardır. Bu durum Marks sonrası sosyalistlerde, örgüte 
yönelik vurgunun agırlık kazanmasın.a neden · olmuştur. 
Lenin'de bu vurgu çok daha belirgin biçimde öne çıkmıştır. 
Lenin ; dagınıklıga, liberalizme, aydın mistisi zmine, 
uyuşukluğa ve disiplinsizliğe karşı mücadelede sık sık yaptığı 
gibi çubu~u örgüte, disipline ve merkeziyetçili~e do~ru 
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bükme~ zorunda kalmıştır. Ancak bu kez de örgütün varlık 
~ma~ı ıl~ _va_rlık nedenleri birbirine ka rı ştırılmı_ş ve örgütün 
ışlevıne ılışkın pek çok yanılgıya düşülmüştür. Orgüte ilişkin 
bu yanlış yorumların temelinde, dönemsel ihtiyaçlar ve 
koşullar tarafından belirlenen siyasal pratigin sosyalizm olarak 
teorileştirilmesi yatmaktadır. 

Bu tür yanılgıların önüne geçebilmek için örgütün varlık 
nedeni ile varlık amacını kesin ç izgiler le birbirinden 
ayırdetmek gerekir .. Örg(jtün varlık nedeni sömürü ve 
baskıdır; varlık amacı ise bunları ortadan kaldırmaktır. ö rgüt, 
varlık amacına yabancılaştıkça varlık nedenine yaklaşır ve 
devrimci niteligini y itirir. Amacına ulaşması halinde de 
devrimci bir parti olarak zaten varl ık koşulları ortadan kalkar.: 
Bunun hangi koşullarda gerçekleşecegi ise teorik olarak 
a~ık~ır: Devlet ve örgütün gereksi z leştigi , sosyalizmin siyasal 
nıtelıgınden arındıgı, her türlü ulusa l ve toplumsal farklılıgın 
yarauı gı tahakküm ilişkilerinin ortadan kaldırıldıgı s ınıfsız 
toplumda bu mümkündür. Ancak o zaman kelimenin gerçek 
anlamında _özgürlük ve eşitlikten sözedilebilir; ve yine ancak 
o zaman ınsan her türlü yabancılaşmayı aşarak kendisi 
olabilir. 

Kapitalizm ve Yabancılaşma 

Yabancılaşmanın tarihsel geçmişi binlerce yıl öncesine 
?ayanıyor .. Insanın yabanılık ve barbarlıktan çıkarak uygarlıga 
ılk adım atışı, yabancılaşma serüveninin de başlangıcıdır. 
Uygarlıkla birlikte insan, biyolojik fonksiyonlarıyla daha çok 
"insanlaşırken ", başka insanları köleleştirerek kendine ve 
insanlıga hızla yabancı laşmaya başladı. 
Yabancılaşma; özünde insa nın kendi olamaması, kendini 

özgürce var edememesidir. Bunun sonucunda içse l olanı 
dışarıda sanması, emeginin ürünü olan şeyleri kendi dışında 
görmesidir. Başka bir anlatımla, i ş yaparken kendini degil, 
başkalarını gerçekleştirmesi; yaptıg ı ve ürettigi işlerin 
sonuçlarını kendisinin degil , başkalarının sa hiplenmesidir .. 
Yaptığı iş büyük bir bütünün parças ıysa ve kişi genel durum 
hakkı nda teorik ve pratik bilgiye yeterince sahip degilse 
yabancılaşmanın boyutları daha kapsamlı olur; büyük bir 
bütün içinde kendisine gösterilen "küçük" bir işlev i yerine 
getiren ve tüm hayatı kendi kontrolü dışındaki dış güçler 
tarafından belirlenen insan, va rlıg ını ancak bu yabancı 
rnekanizmaya uyum saglayarak sürdürebilecegini düşünür. 

. ~apitalizm, yabancılaşmanın doruk noktasıdır. Kapitalizmle 
bırlıkte yabancılaşma süreci daha da derinleşir. Bütünlük 
bilinci parçalanır. Yaşam ihtiyacı nı karşılamak için üretilen 
nesneler, politik amaçları gerçekleştirmek için yaratılan 
araçlar ulaşılmaz hale gelir.. Onu üretenlerden ve 
yaratanlardan uzaklaştıkça uzaklaş ır; öz lenen, hayranlıkla 
bakılan bu nesne ve araçlar, giderek korkulan, tapınılan 
fetişler haline gelir. 
Yabancılaşma en somut ve uç örnegini meta fetişizminde 

bulur ve kendini daha çok para fetişizmi biçiminde ortaya 
koyar. Meta fetişizminin kaynağı üretim koşullarını 
hazı rl ayanlar ile .. üretimi gerçekleştirenlerin ayrı kimseler 
olmasında yatar. Uretim sürecinde kurulan ilişki biçiminde 
üretenler emekçiler, üretim koşullarını hazırlayanlar ise 
sermaye sahipleridir. Ancak emekçi kendisi için üretmez; 
emegini satın alanlar için çalışır . Yani üretim emekçi için 
degil, emekçi üretim süreci içindir. Üretmek ve satmak amaç, 
işçi ve emegi ise bunu gerçekleştirmek için araçtır .. Sistem bu 
şekilde işler. Emekçi ürettiginin degil, sadece aldığı ücretin 
sahibi olarak kendini görür. Çünkü emeği ücret olarak 
meta laşmış ve onu sa tın alan kapitalist tarafından yeni 
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metalar üretmek üzere sahiplenilmi ştir. Işçi artık belirlenen 
sa.at içinde kendisine degil, emegiyle birlikte kapitaliste aittir . 
Yıne bu süreç içinde 
emekçinin üreuiği metalar • • .. • ... 
da söz konusu emeği ücret Sosyaltsr btr orgutun 
ka r~ıl ı ~ı nda .. satı n ala.n var/tk nedeni ile 
kap ıtalıste a ıttır. Başka bır • 
ifadeyle emeği kim satın varlık amaemi kesm 
~ lmı şsa, emeğin üre_tti_ği çizgilerle birbirinden 
' şeyler" de ona a ıttır . 
Kapitalist için ise üretilen aytrdetmek gerekir .. 
metanın tüketici ı çın Ö .. .. J k 
yararlılı ğ ın ın (ku ll anım- rgutun var 1 
değerinin)hiç bir kıymet i nedeni sömürü ve 
harbiyesi yoktur. Onun için 
öneml i o lan metanın basktdlr; var/tk amaci 
pazardaki. değişim-değeridir. ise bu n lafi ortadan 
Bu değerı var eden öz'ün •• 
(emegin) as ıl sahib i olan kaldtrmakttr. Orgüt, 
emekçil er i ~.e yarattıkl arı var/tk amaCina 
metalardan fıılen ve ruhsa l 
açıdan k~pa~ak uz?klaş ırlar yabancllaşttkça varlik 
ve kapıtalıst pıyasanın ..ı . 
acımasız çarkı içinde her neuenme yaklaşir ve 
geçen gün biraz daha devrimci nite/iXini 
yabancılaşarak ürettikleri • • • 6 
meta larda somut l aşan ytttnr. Amacma 
emeklerine kilo~etrelerce ulaşmasi halinde 'se 
uzaktır. Her şeyın alınıp 1 
sat ıl abi ldi ği "pazar" devrimci bir parti 
sisteminin acımasız koşulları l 
tarafından belirlenen oarak var/tk koşullafi 
k~pit~list üreti_m_ ve dolaşım ortadan kalkar .. 
s urecı, emekç ı y ı , metalarda 
somutlaşan emeğine ve dolayı sıy l a kendi ne öy lesine 
~~ba~c ıl aştırır k_i, metalar yaşamsal ihtiyaçların ı karşılayan 
tuketım nesnele rı olmaktan çıkar, bütün ömrü boyunca sahip 
olmak için peşinden koştugu, yaşamının ulaşılması gereken 
amaç ları haline gelir .. 

Ancak bu amaçlaştırmada, yaşamsa l ihtiyaçları doğrudan 
karşılayan tüketilen metalar değil, daha çok, kendisi de özel 
bir meta olan para öne ç ı ka r. Evrensel e~deger aracı olarak 
pa.ra.; ö?~m.e, ~irikt~rme, farklı metaları eş leştirme vb. rolleriyle 
butun ılı şkılerı belırleyen ve yönlendiren yegane güç haline 
?~ li~. Birbirinden çok farki!. metaları, oldukça kolay biçimde 
ılış~ı~e sokar ve eşleştirir. Oyleki insanlar arası ndak i ilişkinin 
ye rını _metalar arasındak i ilişki a lır . Insanlar kişiliğini yitirerek 
şey leş ırken, şeyler ve nesneler canlanarak "k iş ilik" kazanır; 

özneler nesneleşi rken, nesneler özneleşir ve mübadele 
ilişkisi tüm ilişkilerin üzerine çıkar ... Insanlar arasındaki 
il işkilerin niteligi, değerlendirme kriteri ve tarzı da, yine 
maddi güç olarak adlandı rılan bu nesneler ve tüm bu 
nesnelerle ilişkiye girebilme güç ve iktidarına sahip olan para 
tarafından belirlenir. Bu yüzden de önünde saygıyla eği linen 
ve tapınılan tek güç haline gelerek idealleştirilir. 

Kapitalist için güç ve iktidar kaynağ ı olan para, yokluk ve 
yoksunluklar içinde sefalete saplanmış ge niş kitleler için aynı 
zamanda korku kaynağıdır; emekçi kitleleri için ul aşılması 
neredeyse imkansız bir tabudur .. Emekçiler bu nedenle sürekli 
geçim korkusu ve endişesi içinde yaşarl ar. Bu korku onları n 
tüm hareketlerini kontrol altına a lır, k i şi likl erini alt üst eder, 
değerl e r[ni boşaltır. ldealleştirme, korku ve endi şeyle de 
bir~~şince, ortaya onarılması oldukça güç bir fetişizm çıkar. 

Uretimde otomasyonla birlikte yaygın l aşan iş bölümü de 
yabancılaşma sürecini derinleşlirir. Iş bölümü, bütün ile parça 
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aras ı ndaki bagın yitirilmesine, bütünlük bilincinin 
kaybo lmasına yol açar.. Bu, bütünü ve dogrudan içinde 
oldugu parçay ı kendi dışında görme biçiminde olabi lecegi 

Siyasal 
yabanCI!aşmanm 

vard1ğ1 en uç nokta ise 
örgüt fetişizmidir. 
Nas1l ki emekçi üretim 
süreci içinde kendi 
maddi emeğinin 
ürünlerine (meta/ara) 
yabanCilaşarak bu 
nesneleri elde etmeyi 
yaşammm amac1 
haline getiriyorsa, aym 
şekilde örgüt 
emekçileri de siyasal 
ve entellektüel 
emeklerine ve 
kendilerine 
yabanC1Iaş1rlar; parti 
üzerindeki 
egemenliklerini 
yitirerek, aracm basit 
birer dişlisi haline 
gelirler .. 

gibi, parçay ı abartma ve 
bütün yerine koyma 
biçiminde de olabilir. Her 
ikisi de yabancı laşmanın 
türevidir. Yüzlerce bölüme 
ayrılarak gerçekleşti ri le n 
üretim sürecinde işçi, iş 

bütünlogüne öylesine 
yabancılaş ı r ki, her 
parças ı nda degişik 
arkadaşları n ın emeginin 
bu l undugu metalar 
kendine tamamen yabancı 
hale gelir. Kaldı ki 
yukar ıda da belirttigirniz 
gibi zaten onu ilgilendiren 
şey de kapitaliste sauıgı 
emegiyle üretıigi metalar 
degil, a ld ıgı ücretıir. 

Örgütsel 
Yabancılaşma ve 
Fetişizm 

Kapita list ekonomik temel 
üzerinde yükselen modern 
yabanc ı laşma süreci , 
siyasal ideo lojik ve 
örgütsel süreç lerde de 
çeşitli biçim lerde devam 
eder.. Siyasa l 
yabancılaşma, bir yandan 
burjuva diktatörlogonon 
ideo lojik ve fiili 
saldır ı larının yıgınlara 

aşı l ad ı ğı ko rku 'y l a 
beslenirken, burjuvazinin 
ideolojik ve siyasal 

hegemonyasına da kültürel dayanaklar sağlar. Böylece 
emekçiler zih insel o larak çökertilip, ideolojik ve siyasal 
düzeyde manipü le edilirken, sistem kendini yeniden 
uretebilecek manevi dayanaklar bulur. 

Devrimci bilinç yabancı laşmanın aşılmasında ilk adımdır .. 
Ikinci adım, siyaset ve örgütlenmedir. Ilki; teori ve "ütopya~, 
ikincisi; bu "ütopyaya" ulaşmak için gerçekleşt i ri len eylemsel 
etkin l iklerdir. Başka bi r ifadeyle mevcut o lana, pratik 
müdahale ve dönüştürme sürecidir. Bil inç ve yaşamda 
dönüşüm sagland ı kça insanlaşmanın kilometre taşları da 
örO imeye başlan ır .. 

Ancak pratik örgütlenmenin üzerinde yükseldigi zemin, 
aynı zamanda sosyalist mücadeleyi yozlaştı ran bir batakl ıkt ı r 

da. Sosyalist örgi.ıtlenme, burjuva örgütlenmelerinin anti-tezi 
o larak ortaya ç ı kt ı gından, karşıt ı yla a ynıl aşma ve ona 
be nzeşme tehli kesi ni de her zaman içinde taşır. Sömürü 
üzerine kuru lu toplumsal sistem lerin binlerce yıllı k 

uygu lamalarının yarattıg ı nesnel zemin devrimci siyaseti 
sürekli buna zorlar ve sosyalist kadrolar üzerinde sürekli yıkıcı 
ve tahrip edici bir basınç oluşturur. Bu basınç, burjuvazinin 
ideolojik ve siyasal hegemonya araçl arıyla da takviye edilir. 
Böylece devrimci örgütlenmeler sürekli kapita l izmin 
ekonomik ve siyasal ambargosu altında tutularak dagıtılmaya, 
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atomize edi lmeye çalışılır. Devlet terörü de bu ideolojik 
sa ldı rıların ayrılmaz bir parçasıdır. Devrimci örgütlenmelere 
karş ı politik şiddetin acımas ı z biçimde öne çıkarılmasının 
amaçlarından biri de yıgın lara korku ve pan ik aşılanarak 
zihinlerin teslim a l ınmasıdır. Devrimci kadrolar ise bu 
sa ldırılar alt ı nda umutsuzluğa ve yı lgınlıga süri.ıklenmeye 
çalışılır. 

Burada bir parantez açarak, yabancılaşmayı besleyen 
önemli faktörlerden bi ri olan ko rku üzerinde de kısaca 
durmakta yarar var .. 

Açıktır ki egemenlik kurmanın en kestirme yolu, yüreklere 
ve beyiniere korku yerleşti rmektir. Uzun vadede olmasa bi le, 
kısa vadede egemen olmak için korku oldukça etki l i bir 
yöntemdir. Burjuvaz in in korkuyu salgın bir hastalık gibi 
yaygın laşt ı rmaya çal ı şmasının nedenlerinden biri de budur .. 
Kuşkusuz ko rkunun nitelik ve özellik bakımından 

birbirinden ayrı lan bir çok çeşidi var. Işkence korkusu, ölme
öldürO ime korkusu, cehennem korkusu, kaybetme korkusu, 
geçim korkusu gibi.. 

Ancak niteligi ve özelligi ne olursa olsun tüm korkuların 
ortak özelligi, üzerinde egemenlik kurdugu insanın 

özgürlogono yok etmesi, onu korkulan şeye bağımlı 
kıl masıdır. 

Korkunun yerleştiği beyinde olumlu ne kadar değer varsa 
hızla boşalır, kişi kendisi olmaktan çıkar, benliği parçalanı r; 
korktuğu şeye itaat etmeye, onun çizd iği sınırlar içinde 
kalmaya özen gösterir. Onu kendisi degil, korkuları yönelir. 
Attığı her adımda, yaptıgı her işte öncelikle, yaptıklarının 
korktugu şey tarafından nasıl karşı lanacagını hesaplar .. 

Korku, kişi üzerinde bir kez egemenlik kurdu mu, onu 
kişiliks iz ve onursuz bir canlıya dönüştürerek ne kadar insani 
değerleri varsa kısa zamanda tOmünü tüketir .. I nsanı , sadece 
kendin i düşünen benci l bir varlık haline getirir. Korkudan 
daha etki li dağıtıcı, daha etkili bireycileştirici bir zehir yoktur. 

Bu nedenle korkunun oldugu yerde iç özgürlükten de söz 
edilemez. Kişi n in beyni ve yüreği, içinde ihanetin, yalanın, 
ik iyüz lü logon ve her türlü pisliğin üredigi bir karan:ığa 
hapsedilm i ştir. 

Geçelim ... 
Yuka rıda da işaret etı iğimiz gibi, sosyal ist örgütler yok 

etmek istedikleri pek çok mücadele yöntem ve aracını son 
kez ku llanmak üzere oluşturmak zorundadırlar. Ancak 
amaçlarındaki tahriballa birlikte karşıtiarına benzeşmeleri, bu 
örgütlerdeki yozlaşma ve çürümeyi kaçınılmaz hale getirir .. 
Sosyalist mOcadeleler pratiği de bunu yüz lerce kez 
doğrulamıştır. Marksist teorinin dogmalaştırılması ; Marks, 
Lenin, Stal in, Troçki, Mao gibi liderlerin tabulaştırılması, 
örgütlerin amaçl aştırıl arak fetişize edilmeleri, illegalitenin 
g izemciliğe, h ıyarerş il e rin mevki ve iktidar hırs ı na, 
"önderlerin" tahakkümcü bürokratlara dönüşmeleri , 
yabancı laşmayı fa rklı biçimlerde yeniden üretmelerine birer 
örnektir. Marksist teorinin fetişleştirilmesi, siyasal iktidarın 
feth inin sosyalizmle özdeşleştirilmesi, siyasetin araçl arının 
(örgüt ve partilerin) amaç laştı rı lması da yabancılaşmanın 
yarauıgı sonuçlard ı r. 

Siyasal yabancılaşmanın vardığı en uç nokta ise örgüt 
fetişizm idi r. Nası l ki emekçi üretim süreci içinde kendi maddi 
emeği ni n ürünlerine (metalara) yabancılaşarak bu nesneleri 
elde etmeyi yaşamın ı n amacı ha line getiriyorsa, örgüt 
emekçi leri de aynı şeki lde siyasal ve entellektüel emeklerine 
yabancılaşırlar; parti üzerindeki egemenliklerini yitirerek, 
aracın basit birer dişlisi haline gelirler .. 

Yani maddi emeğe yabancılaşma meta fetişizmi olarak 
kendini ortaya koyarken, zihinsel ve entellektüel emege 
yabancılaşma da örgüt fetişizmi olarak S<?mutlaşır. 
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Örgütsel Yabancı laşmanın Türevleri 

Yabanc ılaşma ve fetişizmi n siyasal ve örgütsel planda bir 
çok türevi vardır. 

Örgütsel fetişizmin en belirgin özelliklerinden biri, parlinin 
emekçi kitlelere siyaset taşıyan, ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesine "öncülük" eden bir araç olmaktan çıkarak, parti 
organlarını yönetmenin başlıca amaç haline gelmesidir. 
Örgütlenmede zorunlu olarak ortaya çıkan parti idari yapısını 
yönetmek baş l ıca iş haline gelince, parti kendisi için var 
olmaya başlar ve kitlelerden ya l ı tlanır .. Önderlik partiye, parti 
de sınıfa ve kitlelere yabanc ıl aşır, örgüt içe döner, 
bürokratlaşır. Toplumsal muhalefete öncülük görevi bir 
kenara bırakılır , örgütü yönetmek esas görev olur. 

Sosyalist partilerde uygulanan iliegalite de fetişizmin 
kaynaklarından biridir .. Sosyalistler için il iega lite bir tercih 
değil, zorunluluktur. Sınıflar mücadelesinde siyasal ve askeri 
açıdan zayıf o l anın egemen olana karşı güç biriktirme, 
mücadelesini süreklileştirecek araç ve organ l arını güvencede 
tutma amacıyla başvurdugu bir mücadele yöntemidir. Başka 
bi r anlalım l a, siyasal ve toplumsal muhalefetin burjuva 
diktatörlügünün yok edi lme tehdidine karşı bir önlemdir. 
Böylece siyasal mücadelenin örgütsel sürekliligi güvence 
altına alınmış olur. 

Baskı ve zu lmün boyutları i l legal çal ışma alan l arını 
genişletirken, sosyalist partilerin örgütsel yapısını, kadroların 
siyaset yapış tarzını ve kitlelerle ilişki biçimini de derinden 
etkiler; gizlilik koşullarına göre şekillenen kadrolarda pek 
çok olumsuz alışkan lı klar gelişir .. Giz lilik; korunma 
psikolojisiyle siyasal ça lışmal arın daraltılmasına, kadroların 
bOrokratlaşma l arı na ve yap ı lan iş leri esrarengiz bir havaya 
sakmalarına neden olur. Parti önderlikleri, kadroların siyasal 
kararlara ve ideolojik üretim süreçlerine katılma zorluk l arın ı 
giderici tedbirler geliştiremediğinde ise, i liegalite ?ütünl.ük 
bilincini zayıflatarak zamanla yok eder; bu gızemlı(!) 
atmosferde abartma, ya lan, korku, dalkavukluk, iş l eri idari 
yetkiye dayanarak yürütme alışkanlıgı yaygm l aşır; bol bol 
efsaneler, mitoslar, kahramanlar yaratılır. Öncüler ara ve 
taban kadrolara, parti de kitlelere git gide yabancılaşır. 

Gizl i lik, örgütse l fetiş izm için oldukça e lverişl i bir 
ortamd ı r. Bu ortamdan medet umanlar fetişizmi bi l inçli o larak 
körükler .. Bununla örgütün daha sagl ıklı ve hızlı gelişecegi , 
kadroların daha iyi yönetip-yönlendirilecegi var sayı l ır .. Oysa 
örgütsel fetiş izmin egemen olduğu bir örgütlenmede bir yanda 
düşünmeyen , üretmeyen, sadece söyleneni yapmaya 
koşullanan pratisyen kadrolar diger yanda herkes adına en 
dogru şeyleri düşünen ve her şeyi tasarlayan önderler oluşur .. 
Önder ile ara ve taban kadro, parti ile sınıf, sınıf ile toplum 
aras ındaki çe l işki ve fark lılı k lar ı yok etmek ad ına yo la çıkan 
bir örgüt, böylesi bir ayrım ı deri nl eştiren bir siyaset tarzını 
örgüte egemen kıldığı an, o örgütte sosyalizmin varlıgınd~n 
artık söz edilemez. Böyle bir örgütsel iş ierlikle yeni öndederın 
yetişmesi olanaksız hale gelir; bilimsel bakış yerini 
dogmatizme ve fanatizme bı rakır, ideolojik ve siyasal üretim 
düşe r, örgüt teorik ve pratik olarak yo lunu şaşırır; bir sü re 
sonra önderi ik kendi yaratt ı gı sonucu n agı rlıgı alt ı nda 
ezilmeye başlar; parti ve önderlik gitgide daralır ve küçülür, 
önderl ik ulusa l ve toplumsal kurtu l u ş mücadelesinin agır 
so runla rını daralan yapıs ıyla taşıyamaz hale gelirken, 
kendi lerine olağanüstü misyonlar yüklenen önderler, mevcut 
durumu açıkça ortaya koyarak çözümler geliştirmek yerine, 
içine düşü len açmazı illegaliteye s ıgın~rak aşmaya yal ış ı r.. . 

Sonuçta gerek kadrolar ve önderlık gerek partı kendı asl ı 
işlevine tamamen yabancı laş ı r; önderler gizemli . şefler:, 
kadrolar müri t lere, parti de çürüyen bürokratık b ı r 
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rnekanizmaya dönüşür. Geçişti rilen sorunlar ise, bir süre 
sonra çok daha agırlaşmış biçimde partinin gündemine girer .. 

Örgütsel yabancılaşmanın temel kaynaklarından biri de iş 
bölümüdür.. Esasen örgütsel işbölümü , bütün halinde 
yapı l ması olanaksız iş lerin 
temel ve al t bölümlere 
ayrı larak kadrolar arasında 
paylaşımını ifade eder .. Bu Evet, insanlar 
bir zorunluluktur; ancak bu iradeleriyle seçtikleri 
zorunluluk bir çok durumda 
bölümlere ayrılan iş lerin ve ve yarattiklari 
buna denk düşen örgütsel 
biçimlerin amaç l aşmas ı na; örgOtse/ biçime 
bu n u n so n u cu n da yabanelfaşarak yeni 
kadroların örgüt • 
bütünlOgüne yabanetiaşarak bir esaret altma 
genel çıkarları hiç: sayan bir girebilirler girivor/ar 
noktaya ge l melerı ne neden 1 ; · 

o l maktadır.. da. Ama bunlar 
Böyle durumlarda örgütsel •• O .. /"'lf .. 

fetişizm bu kez tersten org tsuz U0 U 
işlemeye başla r . Bunun savunmanm gerekçesi 
sıkça karşılaşılan somut 
biçimlerinden biri, görev ve olamaz. 
bölüm şövenizmidir. C?rtaya NihavetindeörPütler 
çıktığ ı her yerde, komııe ve ; · o ' 
ü n i te ı e ri n ö ~ g ü t özgürlük ve eşitlik 
bütünlügüne, bölümlerın de 
birbirilerine yabancılaştıgı kavgasmm amac/ 
görülür, bölı.imler ke~,di delfi/ araçlarJdlrlar. 
aralar ı nda ve "merkez le 6 1 

rekabete girer, birbirini Araçlarm amaca 
dışlamaya ve kendilerini y.abancff;~ı;arak if/ah 
amaçlaştırmaya başlar. Bu ....., 
zaman içinde örgütün olmaz biçimde 
bünyesini kemirerek, içten l 
içe çürür. o noktada siyaset yozlaşmas1, yoz aşan 
de, ulusal ~.e toplu~s~l araCI reddetmemizin 
kurtu l uş mucadelesının • • • 
biçimi olmaktan çıkarak nedem olabilir; 
kendisi bir amaç haline k ·· ··rt· 
gelir; örgütsel hıyarerşide anca orgu u 
iktidar hesapları ön plana mücadelenin 
ç ı kar, görev ve d' . ..ı l 
sorumluluklardan çok, hak ken ISJnuen asa 
ve yetki ler tartışılmaya vazoeçilemez 
başlanır; örgüt içi entrika ve o · 
ayak oyunları meşru ve 
mübah görülür, devrimci 
etik yeri ni makyavelizme bırakır; siyaset, geçici sın ıfsal 
egemenliğin aracı olmaktan çıkarak örgüt içi egemenlik 
kavgasının aracı olur; örgüt içi feodal kastlaşma, iş bölümüyle 
belirlenen görev alanlarının bağımsızlaşmasına kadar varır. 

Fetişizmin bir türevi de konformizmdir. Parti feti ş ize 
edilince, yapacag ı her işin olaganı.islü ve mükemmel olmas ı 
beklenir. Kadrolar da kendilerini çözümün öznesi olarak 
görmez; her işin yapılmasını "merkez"den bekler .. 

Örgütü kendi dışlarında her şeye kadir bi r varlık olarak 
gören kadrolar, bütün sorunların çözümünü de yine 
"merkez"den beklerler.! Konformist yapıları gereği yapı lan 
hiç bir işi de begenmezler. 

Konformist kadroların hemen tümünde karşılaşı lan ortak · 
özellikler aşagı -yukarı bellidir. Hepsi de "iyi" birer 
eleştirmendirler, her şeye negatif bakarlar, yapı lan işlerin 
eksikligini ya da işin olmazını göstermek için iki saat dil 
dökerler ama yapmak için hiç bir pratik adım atmazlar; "biz 
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yaparsak en iyisini yaparız" derler ama ne hikmetse yapmak 
için de bir türlll harekete geçmezler. Teori ve ideolojide 
şımarık, pratikte ise kibirli ve uyuşukturlar. Şikayet ve 
mızmızlanma genel özellikleridir; şikayetlerinin adresi ise 
belli degildir. Bu yapıları geregi de kötü birer örgütçüdurler. 
Yapı lmayan işlerin, yerine getirilmeyen görevlerin sorumlusu 
olarak hep başkalarını gördük lerinden, işler bekledikleri(!) gibi 
gitmediginde de şiddetli reaksiyonlar gösterirler. 

Sonuçta fetişizm konformizmi, konformizm uyuşuklugu ve 
eylemsizligi, eylemsizl ik de bir karşı-tepki olarak otorite 
tanımazlıgı, güvensizligi ve anti-örgütçülügo besler. 

DEPREŞEN HASTALlK: 
ANTI- ÖRGÜTÇÜLÜK 

Örgüt fetişizminin besledigi kriz ve yenilenme süreçlerinin 

yaygınlaşıırdıg ı hastalıklardan biri de anti-örgütçü to k tür. 
Kuşkusuz anti-örgütçülllgün beslendigi asıl kaynak, yazının 
önceki bölümlerinde de belirttiğimiz gibi kapitalist iktisadi 

Fetişleştirdigin araca 
güvenini yitirdiginde ise 
vardıgm son durak 
örgüt düşmanlıgı olur. 
Çürüyen, yozlaşan o 
örgiltü degil, tilm 
devrimci örgütleri 
reddetme noktasma 
gelirsin. Fanatik bir 
örgüt fetişisti iken 
yaman bir liberal olup 
çıkarsm. Program mı, 

tüzügünü onaylayarak 
katıldıgm, politikasmı 
belirleme şansma sahip 
oldugun devrimci 
örgütleri toptan 
reddederken, asimda 
çok daha büyük bir 
siyasal ve toplumsal 
örgiltlenmeye, yani 
kapitalizme ve modern 
burjuva devletine 
boyun egdigini, 
emperya/ist-sömürgeci 
sistemin gönüllü kölesi 
olmayı tercih ettibini 
düşünmezsin bile. 

ilişkilerin yarattığı 
yabancılaşmad ı r. Burjuva 
diktatöriQğünün politik 
şiddet eşliğinde 
sürdürdüğü ideolojik
siyasal sald ı rılar anti 
örgütçülüğü besleyen 
ikinci önemli 
kaynaklardan biridir. 
Ancak biz yazının bu 
bölümünde kısaca; birey
örgütlülük-özgürlük 
üçlemi çerçevesi nde 
fetişizmin ve ideolojik
siyasa l zaafların beslediği 
anti örgütçülük üzerinde 
duracağız. 
Açıktır ki "reel 
sosyalizmin" çöküşü 

"sosyalist" değerleri 
alabora ederken, 
"sosyalist" etikelli 
örgüt lenmelerin ucube 
pratikleri de, bu örgüt ve 
partilerin şahsında genel 
olarak örgütlü yaşama 
karşı bir tepkinin 
oluşmasına yol açtı. 

Öyle ki örgüt kişisel 
iradenin hiçleşmesi , 
örgütsı.izlük ise 
özgürlukle eş tutolmaya 
başlandı. "Kişi olamaclan 
örgüt olduk, önce 
kendimiz olmalıyı••" 
yönlü düşünceler veba 
mikrobu gibi hızla 

yaygın laşırken, 
örgütsüzlük giderek bir 
yaşam felsefesi haline 
geldi. 
Oysa kapitalizm yine eski 
kapitalizm, Kürdistan 
yine eski Kürdistan'dı. 
Kapitalist sömürgecilik 
vahşi ve barbar 
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niteliginden, kar ve sömürü hırsından hiç bir şey 

kaybetmemişti. Kent varoşlarında, emekçi evlerinde yine 
açlık, yoksullluk ve sefalet; Kürdistan'da yine kan , ateş ve 
gözyaşı vardı. 

Sömürgeciler ve emperyalistler toplumsal muhalefeti 
kırmak, Kürt ulusunu ebediyen köle tutmak için tüm güçlerini 
örgütlü biçimde seferber ederken, "sol "da çeşitli biçimler 
altında gelişen ve giderek moda haline gelen anti-örgütçülük 
gerçekte ne anlama geliyor? 

Her şeyin alım-satım ilişkileri içine sokularak 
metalaştırıldığı, can değerinin mal varlığıyla ölçüldüğü bir 
sistemde "birey özgürlüğu"nün gerçek anlamı nedir? Istediği 

yerden alış veriş yapma, istediği işi seçme ve istediği patrona 
çalışma özgürlüğü mü? 

Birey olmak, kişi olmak ne demektir? Kapitalist-emperyalist 
sistemele yaşayan hangi birey gerçekten kendisidir? Yaşam 

maratonunda diğer insanlarla sürekli bir rekabet ve çıkar 
çatışması içinde olan, kadın olarak cinsel kimliğini, Kürt 
olarak ulusal kimligini yaşayanıayan 'bireyin kimlik ve kişiligi 
gerçekte kendisine mi ait? Kahtımsal özellikler dışta tuıulursa, 
sonuçta kişilik; aileden, kendine ait olmayan tarihinden, 
doğduğu buyüdı.iğü ortamdan, toplumsal kökeninden 
damılılarak oluşan özelliklerin toplamı değil mi? Insan kişilik 
özelliklerinin hangisini kendi özgür iradesiyle edindi? Erkek ya 
da kadın olarak, Kürt olarak doğmayı, kentli ya da köylu 
olarak yaşamayı kendisi mi tercih etti? Adını kendisi mi koydu , 
din'ini kendisi mi seçip hüvviyetine yazdırdı? 

Biraz yakından bakıldıgında anti-örgütçülllğe gerekçe 
yapılan tezlerin, birey olmak adına savunulan görüşlerin, 
özgürlüğün degil, özünde modern köleliğin savunusu 
anlamına geldiği görülecektir. 

Insanın kişiliği ve kimliği içinde yaşadığı toplumsal ilişkiler 
tarafından belirlenir. Hangi toplumda doğacağını insan kendisi 
seçmez, böyle bir seçme özgürlüğüne sahip deği ldir. Yani 
insan ulusal , sınıfsal, cinsel, dinsel kökenini kendisinin 
belirleme şansına sahip olmadığı bir toplum içinde doğar ve 
yine kendi iradesine rağmen gelişir, şekillenir .. Belli bir yaştan 
sonra iradesini kullanabilse de tercihleri , özlem ve talepleri 
agırlıklı biçimde ekonomik ve toplumsal yapı tarafından 

belirlenen külturel formasyon la çerçevelendirilmiştir. 
Ancak bu, bir noktaya kadar böyledir. Insan sürekli biçimde 

bu toplumsal belirleyeciliğin edilgen nesnesi olarak kalmaz. 
Kendini ve toplumu eleştirel gözle sorgulamaya başladığında, 
kaderini eline almaya, kendisini ve yaşadığı toplumu 
dönüştürebilecek bilinç ve iradeyi de kazanmaya başlar; 

kadın veya erkek olarak doğarken kendisine biçilmiş 

geleneksel rolü , sömürge boyundurugunu reddeder, 
toplumsal piramid içindeki sınıfsal yerini ya da dinsel 
kimliğinin kendisine kazandırdığı özellikleri, alışkanlıkları 
sorgulamaya ve değiştirmeye çalışır ... Yeni bir kimlik, yeni bir 
kişilik kazanma sürecidir bu. 

Bu aynı zamanda emeğine, ulusal ve cinsel kimliğine 

yabancılaştırılmış insanın yeniden doğuşudur. Yabancılaşmış 
insan ölüden farksızdır .. Kavgayla birlikte yeniden dogar, 
kaderine başkaldırı onu yeniden insanlaştırır. Bu süreç, 
kendine ve emeğine yabancılaştırılmış insanın , insansal özüne 
dönüşü, bilinçle yogrulmuş sosyalisı hümanizma temelinde 
yeniden doguşudur. Başka bir aniatınıla insani niteliklerinin 
katledildigi bedeninde ins<ıni ruhunun yeniden dirilişidir .. 

Ancak bu diriliş tek tek bireylerin kişiliginde başlasa da, 
tekil olarak sürdürülüp ıamamlanamaz.. Başkaldırıyla birlikte 
özgürleşme ve insanlaşma yolculuğuna başlayan insan, 
baş l angıçta olmasa bile, kısa sürede bu yolculogunun tck 
başına tamamlanamayacağını görür. En basit insani 
fonksiyonların bile yanlız başına gerçekleştirilemeyeceğini; 
çıkarları, kendi çıkadarıyla üst üste düşen diger insanlarla 
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ortak amaçlar için birlikte hareket etme zorunluluğunu 
kavrar .. Özgürleşrnek için örgütlenmenin şart olduğunu anlar. 

Örgütlenme ve Özgürlük 

Bu noktadan sonra insan dünyayı değiştirme yönünde 
özgürce ortaya koyduğu iradesini, bu kez aynı amaçla, görev
yetki ve hakları bel irlenmiş bir örgütlenmenin öznesi olmak 
yönünde kullanır. Iradelerini özgürce birleştirmi ş olanlar, artık 
sadece kendilerine karşı değil, biribirilerine karşı da sorumlu 
hale gelir ler ve "bireysel özgürlüklerini" b ilinçli o larak 
sın ırlandırırlar; ideallerine ulaşmanın tek yolunun birlik ve 
örgütlülükten geçtiğini kavrarlar. 

Elbette örgütü DIŞSAL bir olgu o larak görürsen, 
fetişleştirerek ona olağanüstü misyonlar yüklersen; örgüt, 
politikasını ve niteliğini senin beli.rlediğ~n bi~ k.a~ga aracı 
olmaktan çıkar ve amaç hali ne gelır. Fetışleştırd ığın araca 
güvenini yitirdiğinde ise vardığın son durak örgüt düşmanlığ~ 
olur. Çürüyen, yozlaşan o örgülü değil, tüm devrimci örgütlerı 
redetme noktasına gelirsin. Fanatik bir örgüt fetişisli iken 
yaman bir liberal o lup çıkarsın. Programını , lüzüğü~ü 
onaylayarak katıldığın, politikasını belirleme şansına sahıp 
olduğun devrimci örgütleri toplan reddederken, aslında ço~ 
daha büyük bir siyasal ve toplumsal örgütlenmeye, yanı 
kapitalizme ve modern burjuva devletine b?yun eğd iği~i, 
emperyalist-sömürgeci sistemin gönüllü kölesı olmayı lercıh 
ettiğini düşünmezsin bile. 

Evet, insanlar iradeleriyle seçtikleri ve yarattıkları örgütsel 
biçime yabanet iaşarak yeni bir esaret alt ına girebilirler: 
giriyorlar da. Ama bunlar örgütsüzlüğü savunn:ıa.nın gerekçesı 
olamaz. Nihayetinde örgütler, özgürlük ve eşıtlık kavgasının 
amacı değil, araçlarıdırlar. Araçların amaca yabanetiaşarak 
iflah olmaz biçimde yozla~ması, · yozlaşan aracı 
reddelmemizin nedeni olabilir; ancak örgütlü mücadelenin 
kendisinden asla vazgeçi lemez. 

Markstan bu yana ezilenlerin, sömürülenlerin kurtuluşu 
adına yola çıkan yüzlerce örgüt kendi lerine ve adına hareket 
ettikleri kitleye yabancılaşl ı . Kendi varlık nedenlerinden ve 
ortaya çıkış amaçlarından uzaklaştı; değiştirmek için yola 
çıktıkları kapitalist toplumun değerleri , ahlakı, alışkanlıkları bu 
örgüilere egemen oldu .. Hatta bir çoğu bütünüyle düzene 
entegre oldu. Marks ve Engels'in kuruluşuna öncülük ettik leri 
JJ.Enternasyonal , Lenin'in öncülüğünü yaptığı 
JJJ.Enternasyonal'de bu akıbelten kendilerini kurlaramadı . 
Bütün bunlar bir yana, kapitalizm yetmiş y ıll ık "Sovyet" 
imparatorluğunu yuttu, kırk-elli y ıl!ık "komünist" part.iler~ 
teslim aldı; ad l arından başka bu partılerde ne kadar devrımcı 
değer varsa tümünü tüketti ve onları "çoğulculuk" vitrininin 
süs eşyası haline getirdi. .. 

Peki tüm bunlar neyi ifade eder? Orgütten, örgütlü 
kavgadan vazgeçmeyi mi? 

Elbette ki hayır .. 
Devrimci örgütler gezegenin dışında uzayda bir yerlerde 

mücadele yü rütmüyorlar. Uzaktan kumandayla da hareket 
etmiyorlar .. Devrimci kadrolar da sosyalist örgüilere katılır 
katılmaz o yaşa kadar edindikleri "kişi lik" özelliklerinden 
ve alışkanlıklarından zemzem suyuyla yıkanm ış gi~i b.irden 
bire arınmıyorlar .. Kaldı ki amaç l arı farklı da olsa kapıtalızmle 
aynı mekanı paylaşıyorlar, aynı zaman diliminde ve ayn~ 
toplumsal kesimlere yönelik bir etki~lik m?c~~elesı 
yürütüyorlar ve doğal olarak bu süreç ıçınde de bı rbırı.n?en 
<'tki leniyorlar. Sosyalist örgütlenmelerin amaçlarından ~ın de 
hu etkilenmeyi en aza indirmek, proleteryanın sıyasal 
b.ığımsızlığın ı güvence altına almaktır. 

Sosyalizm ve kaptalizmin, nilelikleri gereği dünya'da yan 
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yana, 'barış içinde birarada yaşama' şansları da yoktur. Çünkü 
sosyalizm evrense l bir toplumsa! düzendir ve ul~sall~ştırılarak 
bir ülke sınır l arı içine hapsedılemez. Sosyalıstlerın baskı, 
sömürü ve zulüm karşıtlıkları da yine yerel bir alanla, bir 
ülkeyle sınırlı kalamaz. Bu nedenle hi! bir sosya! ist örgüt, 
iktidarı ele geçirdikten sonra "burası benım egemenlık a lan.ım: 
başka ülkeler beni ilgilendirmez" diyemez. O, yan'.'_zca ı şç~ 
sın ı fı üzerindeki baskıya , yan lı zca bulunduğu ulkedekı 
sömürüye karşı olduğu için değil; ister sın ıfsal, ister cin.s~ l 
dinsel o lsun her türlü baskı ve sömürüye karşı olduğu ıçın 
sosyalisttir; "koca"nın "ka rı"sı üzerinde, anne-b~b~n.ın çocu~~ 
üzerinde, hatta insanın doğa üzerinde egemenlığ ını redd~tığı 
için sosyalistlir. Bu özelliği nedeniyledir ki gezegen üzerınde 
burjuvaziyle uzun vadeli olarak birli.kte ~a~ olma şansı yoktur. 
Birinin var lı k nedeni ancak dığerının yok olmasıyla 
mümkündür. Etkinlik a l an ını J 

1
. • 

genişletme, tüm dünyaya Toplurnsa ge IŞmeyJ 
yayı lma ve karşıtın~ yok etme ktran insan!Jğm 
k;ıvgasıdır bu. Tabı karşıtıyla , ~ , .. •• 
birlikte ke ndi sini de! . B~ geliŞimf onunde 
yüzden~ir ki, bu kavga nıhaı enoel haline oelen 
hedefıne ulaşmadığı, o o 
sömürüye dayalı top lumsa l burjuva 
düzenler yer yüzünde .. .. 
varolduğu sürece, kapit;ılizmin orgutlenmeler 
bünyesin~e ~reyen ha~talıklar o/duXu sürece 
tüm devrımcı değerlerı ve bu f!' , ' 
değerlerin taşıyıcı araçları devflmCt 
sosyalist örgütleri de .. a 1 1 -1 
bozmaya, kirletmeye devam org t enmeter ue 
edecek.. her zaman 

öyleyse egemen sınıfiara ve • _ı 1 
onun siyasal kurumlarına karşı varolacakttr, uoğa 
olduğu kada~;. k.apita lizmin olarak bunlarla 
yaşam ve ılışkı tarzıyla, • • • . 
ideolojik ve kültürel egemenlik b~rltkte ltderllk ve 
araçlarıyla (medya, okul, ai le, .. _ı /'k de: 
hukuki ve geleneksel onueı 1 , 
normlarla) ru humuzda canlı yönetim ve otorite 
tutmaya çal ı ştığı burjuva değer • 
ve alışkan lıklara karşı da de, emtr-komuta ve 
amansızca .m~ca.de.le hiy.arerşi de var 
sürdürmeden yenı bır kımlık, 
yeni bir kişilik oluşturmak ve olacakttr .. 
özgürleşrnek mümkün değil. . . . . . 
Kuşkusuz otorite tutkusu ve lide rlık ıhtırası devrımcı 

örgütlenmelerde her zaman olacaktır . Bu açık .. Açık olan bir 
gerçek daha var: Toplumsal ge li şmeyi kıran, insanlığın 
ge li şimi önünde engel haline gelen burjuva örgütlenme ler 
olduğu sürece, devrimci örgütlenmeler de her zama.n 
varo lacaktır; doğal olarak bunlarla birlikte liderlik ve ?nderlık 
de, yönetim ve otorite de, emi r-komut~ ve hıyarerş.ı .de var 
olacaktır .. Eşitsiz gelişim yasasının ınsanların bılınç ve 
yeteneklerinde yarattığı farklılıklar nesnel bir durumdur v~ ?u 
yüzdende liderliğin ve yönetimin olmad ığ ı , hı yarerş ısız, 
otoritesiz bir devrimci parti düşünülemez. Bunları~ yaşa~acağı 
bir süreçten mutlaka geçilecektir .. Sorun, sosyalıst partılerd~ 
bu özelliklerin var olması değil, nas ıl uygulandık larıd ır .. Yanı 
otorite yetkiden mi, yoksa yetkinlikten mi b7sl.eniyor? 
Önderlik; kendisiyle, ara ve taban kadrolar partı, ıle sınıf, 
sın ıf ile toplum aras ındaki uçurumu derinleştiren tarzda mı! 
yoksa kadroları, sınıfı kendi düzeyine sıçratacak ve kendı 
varlık şartların ı da yok edecek bir tarzda mı politik~ yapıyo~? 
Lider, otoritesini nereden alıyor? Tüzük hükümlerınden mı, 
siyasal ve toplumsal sorunlara çözüm üretebilı:ne, örgü~ü 
belirlenen hedeflere yön lend irme ye tenek lerınden mı 7 
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Önemli olan bu soruların yan ıtlarıdır. 
Evet, insanlaşma ve özgOrleşme birbirine en çok baglı iki 

kavram; biri olmadan digeri olmuyor. Aynı şey özgOrleşme ve 
örgOtlenme içinde geçerli. . Örgt. .•nmeden özgürleşrnek 
mümkün degil .. Yani tek tek bireylerin başka ld ırılar ıyla degil 
ortak amaçlar ugruna bir araya gelmiş insanların birleşik ve 
örgütlü kavgasıyla elde edi lebilir özgürlük .. Başka bir ifadeyle 
eşitlikçi ve özgür bir toplum hedefine ulaşmak, h.lm güç ve 
enerjinin bell i bir strateji ve taktikler toplamı içinde organize 
edilmesiyle mümkündür. O halde birey kendisine dayatılmış 
kimligini aşmak ve elinden alınmış insanlıgını yeniden 
kaza nmak istiyorsa örgOtlcnmck zorunda .. Bireysel özgü rlük 
de ancak bu sürecin içinde filizlenecek ve ge lişecektir. 

Öte yandan, bireyin özgürleşmesiyle toplumun 
özgürleşmesi bi rbirinin alternatifi degil, tamamlayıcısıdır. 
Yaşadıgımız dünyada köle olarak tck bir insan bile kalsa, 
diger insan l arın özgürlogonden söz edi lemez. Özgürlük 
bireysel degil, toplumsal bir fı_::nomendir ve sadece bireyleri 
i lgilendiren bir süreç degi ldir. Ozgürleşme adına bireyin diger 
bireylerle gönü llü birlik temelinde biraraya gelerek giriştigi 
etkinliklerdir. Toplumsal bir mücadele sürecidir. 

Demek ki insanın içinde büyüyüp yaşad ıgı toplumsal 
ortama uyum sağlaması, patranunu ya da işini seçebilme 
şansına sahip olmasın ın(!) özgürlükle bir ilişkisi yok .. Tersine 

(tarihten b.ir yaprak) 

• 
fO/eV 

aym gündemi 

özgürlük, doga ve toplum yasa ları yla belirlenen zorunlu lukla rı 
kavradıkça, bi linçle doğru orantılı filizlenen, içinde yaşadıgı 
toplumsal ortama müdahale ederek onu değiştirme kararı 
vermesiyle kabuk tutan, amaç larını gerçek leştirmek için 
örgütlendikçe büyüyüp-gel işen, toplumsal yasa ları kendi 
gelişimi doğrultusunda yönlendirdikçe gerçekleşen bir 
SÜREÇTIR. 

Peki sosyalist il işki biçimini, sosyalist kültür ve etiğini 
yaşamak için sosyalist toplumun kurulmasını mı beklemek 
gerekir? Hayır. 

Örgüt, sosyalist ideallerimizin dolaysız uygulama ala nı 
olma lıdır .. Sosyalizm yarı n degil, bugün hemen şi md i 
yaşanmal ıdır . Bunun maddi imkanları ge li ştirilme li , 
yaygın l aştırılmalıdır. Zindanda, evde, sokakta, işyerinde, etkin 
olunabilen tüm alanlarda ve ilişkilerde bir sosyalist gibi 
davranılma lı , bir sosya list gibi yaşanmalıdır. Bunda ı s rarcı ve 
inatçı olunmalıdır. 

Marks, "özgOriOk zorunlulugun kavranmasıdır" der .. 
Zorunluluğu n sını rlarını bilerek, ezi lenlerin yüreklerinde bir 
özlem olarak kendiliginden yaşayan ve bir imkan olarak var 
o lan sosya l izmi mutlaka top lumsa l gerçek li ge 
dönüştürmeliyiz 

Özetle; insanlaşmak için özgOrleşmek, özgürleşrnek için 
örgOtlenmek şart. 

Eski Büyükelçi ve Dışişleri Bakanı 
Nurnan Menemencioglu Anlatıyor; 

INGILIZ BAŞBAKANI CHURGHILL'DEN 
ISMET INÖNÜ'YE KÜRTÇE DERSI ! 

"Churchıll ve Roosvelt, harbe girmemiz için 1943'de lnönü ve beni Kahire'ye çağırdılar. lnönü harbc yanaşmıyordu. Hem 
Adana'da hem Kahire'de lnönü'nün tezi şu idi : 'Hali hazır Ordumuz harp edecek durumda değildir. Ordumuzu teçhiz 
edin, kendi Ordularınızın ~eviyesine çıkarın, o zaman hay hay harbe girelim! Fakat ne Churchill ve ne de Roosvelt, Türklere 
güvenmiyordu. Ya teçhizattan sonra Alman tarafına geçilirse ne yapılacaktı? Ancak, bir ara şöyle bir olayla gözümüzü Kürt 
meselesiyle korkutmak istediler. Malum Islam alemine geldikleri için, beraberlerinde her dili bilen birçok şarkiyatçı 
getirmişlerdi. Yekten, Churchilllnönü'ye dcdiki: 

-"Paşa, sen Kürtçe bilir misin?" 
lsmeı Paşa, şa~ırmıştı. Ne diyecegini bilmiyordu. O bir şey söylemeden ben araya girdim ve hemen; 
-"Ek~elans, biz Kürtçe bilmeyiz. Zaten bizde Kürtçe konuşulmuyor ve böyle bir dil de yoktur" dedim. 
Churchill adamlanndan birine sordu: 
-"Öyle mi Mister, Kürtçe diye bir dil yok mudur?" deyince, adam önceden hazırlıklı, hemen ayağı kalktı; 
-"Olmaz olur mu efendim, çok zengin bir Kürt dili ve edebiyatı vardır. Isterseniz -o zamana kadar duymadıgımız-

"Oivan~ Ciziri"den bir şiir okuyayım" dedi. 
Churchill "oku" dedi. Anlamıyordum ama Farsça'ya yakın, nefis ahenkli bir şiir okudu. Ve bu şiirin Kürtçe olduğunu 

söyledi. . 
-"Öyleyse bu şiiri bize yaz" dedi. Yazdı. Churchill "bunu Ingilizeeye çevir" dedi. Çevirdiler. "Bir de Fransızca yapın" 

dedi. Onu da yaptılar. Bir de Türkçe'ye çevirdiler. Ve bana; 
-NMösyö, sen de gel bakalım. Bu Oç dilden aynı fikri ifade etmek için bakalım metne kaç tane yabancı sözcük almak 

mecburiyeti olmuştur'' dedi. 
Fransızca'da hiç yoktu . Ingilizce'den üç-be~ latin kökenli kelime çıktı. Kürtçe aslında dört-beş Arapça kelime 

bulundu.Ama Türkçe nüsha gelince "dı r" ve "ile"den başka Türkçe hiçbir şey kalmamıştı. Kimisi Arapça, kimisi Farsç.a ve 
digerleri de Avrupa'nın çeşitli dillerinden alınma sözcüklerdi. Churchill dört sayfayı da önümüze koydu. "Ayıp degil mi" 
dereesi ne; 
-"Bakın efendiler, yok dediginiz ve memleketinizin büyük bir bölümünde anadil olarak konu~ulan Kürtçe'nin zenginligini 

gördllnüz!" dedi. 
U7un Dışişleri B?kanlıgım ~ı rasında o günkü kadar sıkılıp, mahçup oldugum başka bir gün hatırlamıyorum." 
(Aktaran; Istanbul U niversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuk Prof. Tahir Taner'in tanıklıgında Musa Anter, Haııralanm. 5.128-1291 
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gengeşf 
ta ttişma 

gölgesine sığınarak 
SIYASETIN ASALAKLARI 
KIMLERDIR 

Onları hemen 
tanıyabilirsiniz. 

SIYASETIN 
durumu idare etmiş 

bile olsalar; 
bürokrasinin neresinde 
o lursa olsun bir 
"statü"leri olmaları 

Temel özellikleri kişilik onlar için çok 
sorunları olmasıd ır. Kişilikleri 
bir iç tutarlılıga ve bütünlüge 
sahip degildir. Yani siyasal 
şizofrenidirler. ASALAKLARI 

önemlidir. Ne 
zindanda, ne 
mahkemede siyaseti 
savunmazlar, ama 
kendilerini savunmak Bir an gayet normal 

düşünebilen, çözümlemeler sözkonusu oldugunda 
yapabi len bir ruh halleri varken, 
birden bire tam tersine herşeyi 
kırıp döken, dagıtan bir kişilige 
geçebilirler. Son derece 
karamsar, bezgin ve korkakken, 
aniden gözü kara ve sonuçlarını 
düşünmeyen bir saldırgana 
dönüşebilirler. 

Korunaklara girmeye, 
birilerinin arkasına sinmeye, 

Lenin, " Bir oportünisti bir ilkeyle 
yakalamak zordur" der, 11

0, her ilkeye 
kolayltkla evet der ve yine her ilkeden 

kolayltkla vazgeçer." 

çok yamandırlar. 
Hiçbir zaman aksiyon 
yaratamazlar; 
kendilerini kendileriyle 
değil, başkalarıyla tarif 
etmek 7orundadırlar. 
Müriliikten kurtulur 
kurtulmaz şeyh olmaya 
özenirler. 

kamufle olmaya çalışsalar da 
on ları tanıyabilirsiniz. 

Bazen haksızlıga ugramış 
mazlum rolünü oynarlar, 

Zerin B i nevş 

KUKM içinde politika 
yaparlar ama onların 
Kürdistani değerleri de 
yoktur. Kürdistan 
tarihinden en basit sual 

arabeskleşirler; Arabesk yaşayıp, kendilerini acındırarak 
gönüllere girmeye çalışırlar. Bazen kendilerini güçlü hissedcr 
yigitlenirler, etrafiarını kırıp geçirirler. Söylemlerinde hep 
"ben" vardır. 

Bütün emekleri "o" yaratmış, bütün haksızlıklara "o" 
ugramıştır. "O"nun degerini kimse anlamamış, kadrini kimse 
bilmemiştir. 
Onları hemen tanıyabilirsiniz; tanımalısınız da. Onlar 

siyasetin; "Ben siyasetten başka bir şey yapamam ki" diyen 

Özeleştiri 
gerektigi zaman 
"başkast özeleştiri 

yapmazsa biz niye 
yapaltm8 derler. 
Oysazaten 
özeleştirinin 

başkalartyla 
ktyas/anmak degil/ 
kendi kendisiyle 
hesaplaşmak 

oldugunu 
bilmezden gelirler. 

asalaklarıdır, çünkü geçimlerini 
siyasetten saglarlar. 
Okuma yazma özürlüdürler. 
Yıllarca sırt üstü yattıklarında bile, 
tek bir kitabın kapagını açmadan 
felsefe yapmayı, ahkam kesmeyi 
becerirler. Ali'den duyduklarını 
Veli'ye, Veli 'den kaptıklarını 
Memet'e satıp "siyaset" yapmakta 
beceri kazanmışlardır. 
Hiçbir şeyi bilmezler ama herşey 
hakkında da mutlaka bir düşünce 
sahibidirler. Eklektizm örnegidirler; 
her bir düşünce bir yerlerden ödünç 
alınmış, birbirine yapıştırılmışt ır. 
Ufak bir tartışmada dökülüverir. 
Iki satırı yanyana getiremezler, ama 
müthiş eleştirme ndirler. Bir 
kavramın yakasından tutup 
çekiştirerek eleştiriler, fikirler 
üretirler. Böylece ne yaman bir 
bilgiç olduklarını ispatladıklarını 
sanırlar. 

Hiçbir şeyi, hiç kimseyi begenmezler. Kaf dagını bile onlar 
yaratmıştır da siz bilmezsin iz. Sekterdirler ama bu yüzden 
kendilerini " radikal" sanırlar. 

Pazarlıkçı ve şantajcıd ırlar; bozgunculuk yapmama 
karşılıgında statülerinin devamını isterler; böylece her koşulda 
kendilerine tahammül edirnesini beklerler ... 

Hiçbir süreçte kendilerini ispatlamadan, hep birilerinin 
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sorsanız bilmezler; lice'ye nasıl gidi lir, Şırnak'ta neler olup 
bitiyor bilmezler, ama şu son çıkan pop çocuklarının en son 
sevgililerini bile ezbere bilirler. "Kürtçülük" yaparlar ama, bir 
Kürt deyimini bile doğru dürüst bilmezler, öğrenmez ler. 

Biraz dejenere metropol kültürü, biraz lümpen edebiyatı , 
biraz siyasal literatür; işte kişilik! 
Müthiş küfürbazdırlar; çünkü kavramları kifayetsizdir. 
Kafalarından çok çeneleri çalışır. Sloganları post-modern ve 

Amerikanvaridir. Maganda espri lerini usanmadan yı llarca 
tekrarlayabi 1 i rler. 

Onlar için herşey dalga konusudur; insanlarla alay etmeye, 
makaraya sarmaya bayılırlar. Insanlara yaptıkları katkılarla 
değil, kimi nerede, nasıl dalgaya düşürdükleriyle övünürler. 
En yakın arkadaşlarını , tanıdıklarını sırf keyif olsun diye 
düşürdükleri zor durumları büyük bir zevkle, pek büyük 
marifetmiş gibi anlata anlata bitiremezler. Herkes aptal, ama 
kendileri müthiş ileri zekalıdırlar çünkü .. 

Ciddi konuları sulandırırlar, gayri ciddi konuları ise 
abartırlar. Siyasi tartışmaları, organlar önünde ve 
platformlarda degil, dedikodu ve mavra kültürüne meze 
yaparak, gırgır ve şamata içinde kamufle etmeyi yeğlerler. 

Siyasi mücadelede dedikodu ve yalanı bir silah olarak 
kullanırlar. Üstelik ya lan sadeec bir önceki yalanı n korunağı 
olarak degil; kendilerinin de anlatırken inandıkları , öyle 
olmasını istedikleri bir san rı düzeyine; siyasal bir bir yöntem, 
bir karekler haline dönüşmüştür onlarda. 

Çifte standarti ı , yani iki yüzlüdürler. Dostane 
davranışlardan, iyi çabalardan bile kötü sonuçlar çıkarmaktan 
kaçınmazlar. Yeterki sonuçlarından fayda umsunlar. 

Kötü birer komplo teorisyenidirler. 
Açık dögüşmezler, hep kaçak güreşirler. Dost görünürken 

bile "geleceği düşünüp" arkadaşlarına tuzak hazırlamakıan, 
entrikalar çevirmekten geri durmazlar. Onlara göre siyaset; 
entrika, hile, yalan ve dedikodu demektir. Birlikte yürürken 
bile yol arkadaşı hakkında hesap kitap yapmak, onlar için 
"siyaset ögrenmek"tir. " Iyi siyasetçi de yoldaşını en iyi 
kullanan ve onu en iyi satışa çıkarand ır."( i) 

Onlara göre birilerine ikiyüzlü bir yapmacıkla "dostane" 
davranmak, gülücükler dağıtmak "politik davranmak"tır. 
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gengeşi 
tartışma 

Çalıştıgı arkadaşlarını azarlayıp aşağılama k ise, "onları 
eğitmek, kararlı davranmak" tır. 

Onları, birlikte aldıgınız bir kararı sonuna kadar savunur 
ve uygularken göremezsiniz. Onlara sırtınızı dönemezsiniz. 
Ortak alınan bir karar işlerine gelmiyorsa onu bozmak ve 
olmazlıgını göstermek için ellerinden geleni yaparlar. 

Bir toplantıyı sabote etmek, bir görüşmeyi dagıımak için 
profesyonelleşmiş lerdir. Onlarla görüşmek ne zaman ve 
nerede patiayacağı belli o lmayan bir saati i bomba ile seyahat 
etmek gibidir. Kendi özel gündemlerin i, günler ve geceler 
boyu tartıştırırlar da; mu cadelenin önündeki sorunları iki üç 
kelimeyle geçiştirirler. 

O kadar "uyanıktırlar" ki, polisin her yöntemini bildikleri ve 
tedbirli oldukl arıyla övünürler de; biri leri onlar horul horul 
uyurken başuçlarından paralarını, çantalarından raporlarını ; 

kıçlarından pantolonlarını çalar da haberleri bile olmaz! 
Taklitçidirler, hiçbir yaratıcılık göstermezler ama siz bir şey 

yaptınız mı hemen benzerine öyküomeden edemezler. Emek 
tartışırs ı nız emek tartışmaya başlarlar; deger tartış ırsın ız deger 
tartışırlar; hukuk tartış ı rsın ı z hukuk tartışırlar, yenilenme 
dersiniz yenilenmeyi tartışırlar. Hiçbir şeyden geri kalmamak 
için acele ettikleri kadar, hiçbirşeye bağımlı kalmamak için de 
o kadar acele ederler. 

"Ahlak" ve "ilke" onlar için ölümcül kavramlard ı r. Yani 
oportünisttirler, faydalanmak için zaman ve fırsat kollarlar; 
on l arı hiçbir i lke üzerinde yakalayamazsınız; onlar he rşeye 

kolaylıkla "evet" der ve yine o hızla vazgeçerler. 
Yazdığınız metinlere-o zaman öyle gerektiği için- virgül 

bile atmadan kabul ederler ama, yine aynımetinlere-bugün 

böyle gerektiği için- reddetmek için bahane bulmakta da 
gecikmez ler. 

Onların "hakları" vardır ama hiçbir şeyden "sorumlu" 
olmayı kabul etmezler. Kendilerini hiçbirşeyden sorumlu 
tutmazlar. Sorumlu luk almaktan kaçarlar. Yanl ı ş olduğunu 

bidikleri şeyleri başka l arına yaptırır, sonra da onları yüzüstü 
bırakırlar. "Hak" l arını kullanmayı hiç geciktirmezler, ama 
görev ve sorumluluklarını da bir türlü hatırlamazlar.Yemek 
yemeyi ve üreten i eleştirmeyi çok sever ama üretmeye 
yanaşmazlar, çünkü sürekli tüketicidirler. 

"Biz emek tartışıyoruz" derler; Ama birkaç yıllık 
"emeklerini" yüzlerce devrimcinin zındanlarda zulümlerden 
geçerek yarattıkları kollektif emek ve değerlerin önüne 
.ç ıkarmakta hiç bir sakınca görmezler. Kollektif emeği deği l, 

bireysel"pay"larını tart ışırlar .. Başkalarının emekleri üzerine 
siyaset yaparak, başkalarının değerleri üzerine oturma 
fırsatlarını kaçırmazlar. Bir şeye iki çivi çakm ı şlarsa "hepsi 
benimdir" derler. 

"Yalnızken" korkaktı rlar ama iki kişiyi yan l arında 
hissetiklerinde kabadayılıkianna da diyecek yoktur. Güçlüler 
karşısında kıvırtır, ama diş geçirebildiklerine eziyet etmekten 
çekinmezler. lşkencede "efendi"dirler, "hanım"d ı rlar; 
organlarda yırtıcı kaplan kesilirler. 

Hiç kimseyi gerçekten sevmezler; gülmeleri yalan, sevgi 
gösterleri yapmacıktır. Gülücükleri bir saniye içinde öfkeye 
dönüşebilir. Dizginlemeye ça l ıştık ları nefretlerini açığa 

kusma k için hiçbir fırsatı kaçırmazlar. 
Hiçbirşeye yürekten inanmaz, hiçkimseye gerçekten 

güvenmezler. Herkesin kendilerini a l datacağına. ina nı rlar ve 
bu yüzden herkesi aldatmaya, hazırdırlar. Hayat felsefeleri 
hiçkimseye, hiçbirşeye güvenmemeye ama hiçkimsenin de 
kendi lerinden kuşku duymamasına dayandırılmıştır. 

Hiçbir eski arkadaşları yanlarında yoktur. Çünkü bütün 
dostlukları, arkadaşlıkları tüketmiş lerdir. On lar kendilerini 
ancak tanımayanlara, yeni tanıyaniara sunabilme şansına 
sahiptirler. 

Kadın haklarını savundukları zaman bile "erkekten çok 
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erkekçi"dirler. Kadınl ara saygı göstermezler çünkü kad ı nlar 

evliyseler biri lerinin "karısı", birilerinin sevgi lisidir. Bekarsalar 
koca arıyorlard ı r. Kadın haklarını savunurlar ama erkek 
arkadaşların ı eşleri nedeniyle kışkı rtmaktan geri durmazlar. 

Aslı nda siz onları tanıyorsunuz. Aranızda yaşıyorlar. Sizden 
biri gibi görünüyorlar. 
Özeleştiri gerektiği zaman 

"başkası özeleştiri yapmazsa biz 
niye yapalım" derler. Oysa 
zaten özeleştirinin başkalarıyla 
kı yas lanmak deği l , kendi 
kendisiyle hesaplaşmak 
o lduğunu bilmezden gel irler. 

Iyi yanlarını deği l zaafları nı; 
sevgilerini deği l öfkeleri ni 
büyütmeyi yeğlerler. Değişim ve 
yeni lenme dinamikleri üze-rine 
deği l , yıkım teknikleri üzerine 
çal ışı rlar. 

Başka larında gördükleri her 
iyi şeyi, her değeri kıskanır lar. 

Kıskandıkları herşeye sahip 
o lmak; sahip olamadıkları her 
değeri parçalamak isterler. 

Du rmadan hesap kitap 
yaparlar. Topluma ve siyasete 
ne katarım diye değil , ne alırım 
diye bakarlar. Pazarlık yapmayı, 

kariyeri, yerleşik vazgeçilmez 
statüleri, birilerine hükmetmeyi 
severler .. Onlar, ne Kürdistan 
devriminin, ne toplumsal 
ku rtuluşun , ne siyasetin acil 
sorunlarını düşünmezler. 

Siyasette itici güçleri intikam 
ve ihtirastır. Int ikam ve ihtiras 
söz konusu olduğunda son 
derece faa lken; organsal 
görevleri için parmaklarını bile 
oynatmaya kira isterler. 
Müthiş 

subjektivist/öznelcidirler. 
Dünyalarında "ben" vardı r; 
diğer bütün o lgular bu "ben" e 
ait malzeme oldukları kadar yer 
tutar. 

O nlar sosyalist parti leri, 
devrimci hareketleri çürüten 
"bürokrasi" vi rüsleridir. 
Siyasetin asalak l arıd ır. Bir bünye 
bu asalaklara teslim olduğu 
zaman kokuşmaktan ve 
çürümekten başka şansı 
kalmaz. 

NBizemek 
t.artlŞIYOruzH derler; 
Ama birkaç ytlllk 
"'emek/eriniN yüzlerce 
devrimcinin 
zmdanlarda 
zulümlerden geçerek 
yarattiklan kollektif 
emek ve degerierin 
önüne ç1karmakt.a hiç 
bir sakmca görmezler. 
Kollektif emegi degil, 
bireysel "'pa~/anm 
t.artiŞiflar .. 
Başkalarmm emekleri 
üzerine siyaset 
yaparak, başkalarmm 
degerieri üzerine 
oturma ftrsatlanm 
kaÇirmazlar. Bir şeye 
iki çivi çakm1şlarsa 
"hepsi benimdi~ 
derler. 

Bir bünye s1hhatle 
ayaga kalkmak 
istiyorsa mutlaka 
asalaklan d1şlamas1m 
bilmelidir. Nereye 
isterlerse oraya! Ama 
mutlaka bünyenin 
d1şma .. 

Oysa devrimci politika herşeyden önce devrimci ahlakı 
gerektirir. Sosyalist ahlak ise, herşeyden önce burjuva 
kültüründen daha üstün bir ahlaki erdemi gerekl i kıla r. 
Ahlaksızlığın ahlakını kuranlar, yaptığı her şeyi içinde yer 
ald ığı idealler ve politik mücadele adına meşrulaşt ırmaya 

çalışanlar; devrimci politikayı ve ahlakı da kirletir, 
kokuştu rurlar. Onlar Yugoslavya'nın Marko'larıdır. 
On ları tanıyorsunuz, onlar sizin aranızda, hatta belki de 

içinizdeler. 
Bir bünye sıhhatle ayağa kalkmak istiyorsa mutlaka 

asalakları dışlamasını bilmelidir. Nereye isterlerse oraya! 

Ama mutlaka bünyenin dışına .. 
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KURT KADlNLARI 
BAGIMSIZ KURUMLARINI 

·' 

OLUŞTURUYOR 

KÜRT KADlN HAREKETI 
YENI BIR KURUM DAHA 

KAZANDI 
Uzun bir süredir Kadın Sorunlarıyla 

ilgili çalışmalarını sürdüren Kürt 
Kadınlarıyla Dayanışma ve Kadın 
Sorunlarını Araştırma Vakfı 
(K.KADAV) çalışanları 16 Mart 1997 
gunü vakıf binasında açılışlarını 
yaptılar. Aralarında, doktor, 
hemşire, IHD çalışanları, 
konfeksiyon işçisi , yayıncı ve ev 
kadınlarının da bulundugu 25 
gönüllü kurucu tarafından 

oluşturulan Vakıf açılışı , SOO'zu 
aşkın bir katılımla gerçekleşti. 
Açılış, Vakıf Başkanı Zeynep 
Baran'ın 16 Mart Halepçe Katliamı 
nedeniyle tüm kitleyi saygı 
duruşuna davet etmesiyle başladı. 
Avrupa, Kürdistan ve Türkiye' nin 
çeşitli kentlerinden gelen kurum 
temsilcileri ve misafirterin yogun 

Da V 

oldugu gözlemlenen açlışta; lzmir 
ARYA Kültur Merkezi Müzik Grubu 
Mizgina Sor ile Esenler KültOr 
Merkezi Müzik grubunun sunduktan 
program; halaylar, türküler ve 
zılgıtlarla akşam geç saatiare kadar 
devam etti. Çeşitli TV kanalları, 

radyo ve yazılı basınında 

bulundugu açılışta, Kadın Grupları, 

Dergi ve Yayınevi çevreleri , DKÖ 
temsilcileri , HADEP, DKP, DBP gibi 
partiler, çeşitli cezaevlerindeki 
tutsaklar ve Avrupa'dan gelen 
mesajlar ile dige r misafirler Kürt
Kadav' la güzel bir dayanışma örnegi 
se rgi i edi ler. 

• KÜRT-KADAV'ı tanıtımıısınızl 
Aynı amaçla bir araya gelen çeşitli 

milliyetlere mensup yurtsever, 
feminist, demokrat ve sosyalist 
anlayışa sahip yirmibeş kadının 
yaklaşık iki yıldır sürdürdügü 
hazırlık çalışmalarından sonra 

~ Altmışlı yıllardan sonra dünyada, yctmişli yılların sonlarında ve seksenli yılların ikinci yarısında Türkiye ve., 

Kürdistan'da kadın sorunlarına karşı duyarlılıgın hızla geliştigine; ·sosyalist hareketler içinde bu soruna ilişkin 

tartışmaların yogunlaştıgına ve yine kadın sorunlarını esas alan özgün örgütlenmelerin ortaya çıkışına tanık 

olduk. 
Sosyalizm anlayı~larının sorgulandığı, klasik 'sol'un bu soruna yaklaşımındaki çarpıklıktarının iyice gün 

yüzüne çıkııgı bu süreçte, Kürt Kadın Hareketindıı de önemli geli~melerin yaşandıgını, Bagımsız Kürt Kadın 

Örgütlenmelerinin hızla ortaya çıktığını ve emekteyerek de olsa, yolunu bulmaya çalışııgını sevinerek 

görüyoruz. 
Kürt kadını, artık sadece ulusal mücadelenin bir öznesi olma yönünde gelişmiyor, dogruda, • .ı.dın olmaktan 

kaynaklı sorunlarına da bilinçte sahip çıkıyor .. . 
1996-1997 yılı bu bakımdan Kürt Kadın Hareketinin gelişmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Son iki yıl, 

gerek Basın-Yayın, gerek Dernek, gerekse Kadın Evi ve Vakıf düzeyinde bir çok Kürt kadın kurumunun açılarak, 

çalışmalarına başladıgı yıl oldu ... 
Bizde dergimiz adına, bütün bağımsız Kürt kadın kurumlarını coşkuyla selamlıyor, kendileriyle dayanışma 

içinde oldugumuzu bildiriyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz .... 
Bu sayımızın Kadın Yaşamı sayfasında, mevcut Kürt Kadın kurumlarını -Knrt-Kadav, Roza, Ji'yan, Jujin- kendi 

kalemleriyle siz okuyucularımıza tanıtacağız. 
Bu arada, Gaziantep'te bulunan Özgürlükçü Kadın Vakfı'nın mahkeme kararıyla kapatıldığını öğrendik.Ayrıca, 

Özgür Kadın Day;ınışma Vakfı'nın yazısı elimize ulaşmadığı için kendilerine yer veremiyoruz. 

~ 
~ 
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kurulan Kürt-Kadav'ın üzerinde 
çalışmayı hedeflediği kitle, kadın ve 
çocuklardır. Agırlıklı o larakta 
metropollere göç ettirilmiş Kürt 
kadınları ve çocukları. 
Son beş-altı yı l içinde metropollere 

ekonomik ve siyasal nedenlerden 
dolayı milyonlarca Kürt aile göç 
etmek zorunda bırakılmıştır. Daha 
çok metropol varaşiarına sığınan 
evsiz-işsiz-dilsiz sefi l bir yaşam 
sürdürmek zorunda olan bu kesim, 
örgütsüz ve kendi kaderleriyle 
başbaşa bırakılmış durumdadır. 

Bu göçte bölgede süren savaşın 
etkileri b'üyüktür. Bir çok yerleşim 
merkezi bizzat devlet tarafından 
haritadan si linmi ştir. Savaş ve baskı 
koşu Ila rı nda zorla gerçekleştirilen 
göçün yarattı ğ ı ekonomik, sosyal, 
kültürel tahribatları son derece ağır 
olmuştur. B?.rınma, yerleşme, sosyal 
ve ekonomik ihtiyaçlar, sağlık 
sorunları , psikolojik ve kültürel 
sorunlar bunların başlıcalarıd ır . Bu 
savaştan ve zorla göçettirme 
politikalarından doğal olarak en fazla 
etki lenen kesim kadın ve çocuklardır. 
KÜRT-KADAV' ı kurmadan önce 

yaptığımız değerlendirmede; 
t/ Ulus olarak tüm demokratik hakları 

gaspedilen, dili-kültürü yasaklanan, 
ulusal kimliğini özgürce yaşamaktan 
yoksun bırakılan, 
t/ Ulus olarak topyekün imha tehdidi 

altında olan, ulusal-demokratik 
talepleri bask ı -ş iddet ve savaşla yok 
edilmeye çalışılan, 
t/ Özel savaş kanunlarıyla yönetilen, 

gıda ambargosuyla açlığa mahkum 
edilen ve sürülen, 
t/ Köy meydanlarında dayaktan 

geçiri len, ulusal kimliği yüzünden 
cinsel tacize ve tecavüze uğrayan, 
cezaevleri önünde dipçiklenen 
t/ Yaşadığı kasaba va köyleri 

yakılan ve zorla göçettiri len, 
t/ Göçettiği metropol varoşlarında 

binbir türlü eziyetle, barınma, 
beslenme, iş ve sağlık sorunlarıyla 
yüz yüze bırakılan, 
t/ Kendi diliyle iletişim ~uramayan, 

çocuklarına kendi dilini · 
öğretememenin acısını sürekli 
hisseden .. 

Kürt kadınlarının yüz yüze kaldığı 
bu sorunların çözümüne bir nebze de 
olsa katkıda bulunacak, on larla 
maddi ve manevi dayanışma 
sağlayacak bir kurumun acil olarak 
oluşturulmasına karar verdik. 

Neden vakıf olarak örgotlendik? 
Bizler, kendi ö1gün sorunlarımızdan 

yola çıkarak politika yapma ve kendi 

bağımsız örgüt lenmemiz le mücadele 
ve çözüm sürecine katılma 
düşüncesiyle biraraya geldik. Kadın 
olarak özgün sorunlarımızı saptarken, 
ülkemizde yaşanan savaşın yaratmış 
olduğu derin tahribatlara ve toplumsal 
sorunlara gözlerimizi kapatamazdık. 
Kürtlerin içinde bulunduğu durumun 
son derece acil müdahaleler 
gerektirdiğini, özellikle Kürt 
kadınlarının içine düşürüldüğü 
durumun bizierede bir takım görev ve 
sorumluluklar yüldediği , Kürt 
kadınlarıyla dayanışmayı zaman 
kaybetmeden hayata geçirecek 
örgütlenmeler oluşturmamız 
gerektiğinden hareket ettik. 

Kürt kadınları ve çocuklarına 
manevi destekten çok, başta sağlık 
ve beslenme olmak üzere hukuki, 
ekonomik, sosyal, psikolojik ve diğer 
sorun larına somut olarak sahip 
çıkabi leceğimiz en uygun 
örgüt lenmenin ise vak ıf olabileceğini 
düşündük. 
Amaçlarımıza gelince; 
t/ Bu amaçla; kadın sorunla rı 

konusunda çeşi tl i bi limsel araştırma 
ve incelemeler yapmayı ve 
sonuç l arın ı raporlarla kamuya mal 
etmeyi 

t/ KadıniMın sağlık sorun l arının 
çözümü için klinik ve hastahaneler 
açmayı , 

t/ Kadın ve çocukların hukuksal 
sorunlarının çöLümü için hukuki 
danışma büroları kurmayı, 
t/ Kreş, yuva ve ana okull arı açmayı , 
t/ Kadınlar için barınma, eğitim ve 

dinlenme kampları açmayı, 
Ülkemiz ve dünyadaki kadın 

hareketleri ve sorunlarıyla ilgili geniş 
görsel ve yazı lı arşiv-kütüphane 
oluştu rmayı amaçlıyoruz ... 

Roza Der~jsj 

• Blze Derginizi tanttırmısınız? 
Mart 1996 tarihinde iki ayda bir 

yayınl<-:ımaya başlayan ilk Kürt Kadın 
dergisi olarak ikinci yılımıza girdik. 
Cinsiyetçiliğe ve ırkçılığa karşı 
bağımsız Kürt kadın dergisi olarak 
kendimizi tanımlıyoruz . Derginin 
yayın politikasını bu temel çizgi 
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' 
oluşturuyor. 
Cinsiyetçiliğe karşıyız; çünkü, 

halen yaşadığımız dünyada erkek 
egemenliğine dayalı ve toplumun tüm 
hücrelerine sinmiş olan kadınların 
ikinci ve ezilen cins o lma konumları 
tüm acımasızlıgı ilc devam ediyor. 
Kadınlara ve erkeklere dayatılan 
toplumsal cinsiyet rollerinin köklü bir 
değişiklikten geçmesi gerekiyor. 
Kadınların aleyhine olan bu durumun 
ortadan kalkması, ancak kadın 
kurtuluşunu hedefleyen bağımsız 
kadın grup veya kurum l arın 
mücadelesiyle gerçekleşeceğini ve 
bunun da uzun erimli olacağını 
düşünüyoruz. Tek tek kadınlar olarak 
değil, örgütlü kurtulu ş mücadelesi 
verilmesi gerektiği nden yanayıl. 
ırkçılığa karşıyız; çunkü, "Ne Mutlu 

Türküm Diyene" politikası üzerine 
oturan bu sistem, Türkler dışında 
kalan tüm etnik kimlikleri yok sayan 
ırkçı tutumu ile kök salmıştır. Kürtler 
olarak bunun ne demek olduğunu 
yaşantımızla çok yakından biliyoruz. 
Tarihte yaşanan örneklerle kimi kez 
de bu tutuma ortak olmuşuz. 
Dolayı s ı y l a, kendimiz dışında bu 
coğrafyada yaşayan diğer tüm etnik 
kimliklerin de uğradığı ayrımcılığı 
anlıyor ve ırkçılığın lanetine karşı 
kendimiz dahil sorgulamak zorunda 
olduğumuzu düşünüyoruz. 

Tek başına cins ayrımcıl ı ğına karşı 
olmanın bu anlamda yetersiz 
olduğunu, iki kimliğimizin 
harmanlanmasıyla cinsiyetçi ve ırkçı 
politikaların iç içe geçtiğini ve 
birbirinden ayrılamayacağını 
düşünüyoruz. 
Kadınlar olarak sınıf, etnik kimlik 

gibi bir çok farklı kimliklerimizin 
olduğunu ve bunların birbirini 

etkilediği ni , 
dolayısıyla 
evrensel bir 
ortak paydanın 
doğru olduğunu 
ama, aynı 
zamanda 
yan ıltıcı ve 
diğer 
kimliklerin 

üstünü örtüğüm.i veya kesiştiği yanları 
arka plana attığını düşünüyoruz. Tüm 
kadınları zoraki ortak paydada 
buluşturma yerine, farklılıklarını 
temel alan "farklı ama eşit" 
an layışındayız. Bu an lamda kadın 
kurtuluş hareketi parçalı ve kendi 
gerçek talepleri üzerinde şekillenir. 
Ama bu durum ortak paydalar 
üzerinde iş ve güç birliği 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



•A A • • 

Jlne Jln 
kad1n yaşami 

yapmayacagı anlamına oluşumuzla, erkeklerden 
gelmez. Bu durum bizi 
zayıflatmaz aksine 
güçlendirir. 

Bizler de Kürt kadınları 
olarak, kimliklerimizin 
kesiştiği noktaları ortaya 
koyan, sorgulayan, 
araştıran ve bu alanda 

JIYAN 
bağımsız, 
t/ Siyasi 
örgü tl e n me 1 erde n 
bağımsız. 
Şüphesiz bu tür 
birlikteliklerde bir 
diğer önemli nokta, 

politika üretmeyi, 
örgütlenmeyi hedefleyen 
politikarnızla varız. Tum Kürt 
kadınlarının da, aynı taleplerle yola 
çıkmadığını kendi arasında 
ayrıştığının da farkındayız. Bu 
anlamda kendimili Kürt kadın 
kurtuluş hareketinin bağımsız bir 
parçası sayıyoruz. Ezi lenlerin, kendi 
adiarına politika yapmaların ı anlamlı 
ve öneml i bulduğumuzdan, dergide 
erkek yazariara yer vermemeyi 
ilkesel bir tutum olarak bcnimsiyoruz. · 
lik bir yı lımızda, bir kaç erkek 
yaza rın yaz ılarına yer verişimiz, 
yazı l arın öze lliğinden ve bu konudaki 
titizliğimiz bir anlamda tartışmalı 
oluşundan kaynaklanıyordu. Derginin 
ayrışma süreci ile birlikte diğer bir 
çok konu gibi bu tutumumuzdd 
netl eşti. Tüm erkeklerin dergimize ve 
parçası olduğumuz Kürt kadın 
hareketine katkılarını bekliyoruz. 
Ancak, sınırl ı sayfalarımıza yazarak 
değil, bizi hemcinslerimizle 
buluşturarak. ROZA, çıkı ş ıyla kısa 
sürede Kürt kadın kurtuluş hareketi 
içinde anlamlı bir yere sahip oldu. 

Feminizmin yazılı olarak Kürt 
kadınları arasında tartışmasına ve 
kabulüne de yer açan bir konumumuz 
da oldu. 
Bilindiği gibi, bu ülkenin ırkçı ve 

cinsiyetçi yasaları, çıkış ımızia 
birlikte baskı politikası güttü. Ikinci, 
üçüncü ve beşinci sayılarımız 

toplatıldı. Ikinci sayımııdan dolayı 
açılan "bölücülük" davası sonuçlandı. 
14 ay hapis ve 666.666 bin Tl. para 
ce4ası ald ık. Yargıtay sonucunu 
bekliyoruz. Üçüncü ve beşinci say ı 
duruşmaları da devam ediyor. 
Bağımsız bir kadın grubu olarak yola 

çıkmanın yasalar dışında da birçok 
engel i var. Başta mali proplemler 
olmak üzere dağıtım, okura 
ulaştırmak, teknik olanaklardan 
yoksunluk gibi ciddi zorl uklarda 
yaş ı yoruz. 

liyan Kadın Kültürevi 

• Bize, Jiyan Kadın kOltürevi'ni 
tanıtırmısınız7 

Biz uzun bir dönem, Jiyan'dan önce 
"Azadi Kurt Kadın Grubu" olarak 
çalışmalarımızı sürdurdük. 
Yüzyıllard ır kadınların tarihini 
yoksayma politikası güdülüyor. Bu 
anlamda da kendi tarihimizi lanıma 
ve ona sahip çıkmanın, kadın 
mücadelesi açısından çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz. 

Kürt kadınının mücadele tarihini (80 
sonrası) kendimizle başlatma gibi bir 
düşüncemiz olmamakla birlikte, 
Jiyan' nın tarihsel sürecinin 
bilinmesinin, gelecekte sahip 
çıkılması gereken yok sayılmamak ve 
Kürt kadının kurtuluş mücadelesinde 
bir adım olduğu inancındayız. 

Biz Kürt kadınlarının mücadelesinin 
zorluğu , aynı zamanda yasakl ı bir 
ulusun kadın l arı olmamızdan da 
kaynaklanan yani, bizler yangının 
tam da orta yerindeyiz. Bir çoğumuz 
ülkenin çeşit l i yerlerinden, çeş itl i 
nedenlerle metropollere göç eden 
kadınlarız. Burad,ı IMklı soru nları 

yaşasak da, bizi biraraya geti ren en 
önemli yanımız Kürt ve Kadın 
olmamızd ı r. 
Çalışmalarımıza 90' Iı yı ll a rd a 

HKO'de (Ha lk Kültür Derneği) Kadın 
Komisyonu olarak başladık. Özellikle 
kadınların örgütlenmesinin lüks 
sayıldığ ı bu dönem, sayıca az 
ortaldıkları kadar, farklılıkları da olan 
bizler için oldukça sancılı ve zorlu 
bir dönemdi. Kimi zaman coşku lu , 
umutlu, kimi zaman ise ufak 
tartışmalarla umutsuz ve 
coşkusuzlaşan kırıcı tartışmaları 
yaşadığımız bu süreci, biraz da dolu 
dolu yaşadık diyebiliriz! 

Yi ne bu dönemde (90'l ı dönem) 
farklı kesimlerden, bireylerden oluşan 
Bağımsız Kürt Kadın Örgütlenmesinde 
yer aldık. 

Grup olarak bakış açımız kısaca 
şu ni ardı; 
t/ Farklı sorunları yaşadığımız Türk 

kadınlarından bagımsız, 
t/ Erkek egemenliğinin karşısında 
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niçin birl ikte 
olduğumu7 kadar, nasıl 

birlikte oldugumuzdur. Grubun 
çalışmaları burada çok uzun 
sü rmedi, bununla birlikte bu çalışma 
herbirimiz için, özellikle kadın 
bilincinin daha da güçlenmesi 
anlamında oldukça önemli bir 
deneyim olmasıydı. Ardından uzunca 
bir dönem Azadi Kürt Kadın Grubu 
ismiyle çalışmalarımız ı sürdürdük. 
mekansızlığımız dogal olarak 
ça lışmalarımızı olumsuz yönde 
etkiliyordu. Özellikle bazı kadın 
arkadaşlarımızın çocukları da bundan 
nasibini aldı la r. Bir çok dönem 
evlerde, bize yer gösteren parti ve 
diğer kurumlarda toplanmak zorunda 
kaldık. 

Bu ve daha bir çok nedenden dolayı 
biz Kürt kadınlarının kendimizi ifade 
edebi lmemizi kolaylaştıracak 
rnekanlara ihtiyacımız vardı. 
Aynı zamanda Kürt kadını ile yaz ı l ı 

tarihte bir şeyler bu lmak çok zor. 
Yani yazılmamış, yazılmışsa bile 
yokedilmiş. Bundan dolayı arşivleme 
bizim için önemli hedeflerden biri. 

Yine periyodik olacak şekilde eğitim 
ça lı şmaları, geniş katılımlı sohbetlcr, 
söyleşiler düzenlemeyi duşünüyoruz. 
Hedeflerimiz arasında uzun erirnde 
yayıncılı k da var. 
Diğer yandan dil problemi, yeni ve 

farklı mekanlar metropele gelen Kürt 
kadınlarını dış ortamdan ya lı t ı yor. Bu 
yanı yla birbirimize ulaşmak için 
güçlü bir kadın ağın ı kurmak gibi 
daha bir çok amaçlarım ı z için 
"J iyan"a ihtıyaç vardı . Yani, 
kendimizi ifade edebi leceğimi z, 
kendimizi daha rahat hissettiğimiz 
kendi mekanlarımıza ihtiyaç vard ı. 

Jiyan aynı za,.,ında dilimize, 
kültürümüze f ilen baskı an layışa 

karşı , erkek eg nenliği ne karşı bir 
duruş. Aykı rı bir yaşam. Bizler için 
kendi gücümüzün farkında olmak çok 
önemli. Bu biraz da kadın bilincini 
yükseltme çabası ilc ilintili. Tüm 
kadınların kendilerini ifade ederek 
çalışmaya katkıda bulunacağı na 
inanıyoruz. Bunun için yaşanan her 
deneyim çok önemlı. 13a~kan, yönetici 
gibi güç ve otoriteve özdeş 
tanımlamalara kar~ıyız. Çünkü, 
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Jlne Jln 

hiçbirimizin diğerinden ayrıcalığı 
yok. Hepimizin derdi aynı, bir 
yanıyla da "uzunca sessizliklerimizi 
yıkmak için" biraradayız. 

Jujin Der&isi 

e Bize kendinizi tanıtırmısınızl 
Jujin yayın hayatına Aralık 1996'da 

başladı. 1996 yılı tanık olduğu önemli 
olaylarla gitmeye hazırlanırken, daha 
önce başka bir dergiye hayat veren 
altı kadından beşi Jujin'i yaratmaya 
karar verdi. Çalışanlarının tanımıyla 
artık ast-üst ilişkisinin dayatılmadığı, 
erkek egemen kadınların olmayacağı 
bir dergi olacaktı jujin, yani Kürt 
kadın dergisi. 

Neden Kürt Kadın Dergisi? Çünkü, 
Kürt ve kadındık. Bu iki kimliğimizin 
uğradığı ezilme bizde ortak o kadar 
çok şey yaratmıştı ki, biriken 
düşüncelerimizi, kadın olarak 
çektiğimiz acıları, yaşama ve 
politikaya dair düşüncelerimizi ifade 
edecek araca duyduğuınuz ihtiyaç! 
Açıktır ki, Kürt kadınları olarak 
yaşadıklarımızı en iyi' biz 
anlatabilecektik. Kimliğimizden 
dolayı cinsiyetçi ve ırkçı ayrımcılığa 
maruz kalıyorduk ve bunları 
dillendirmeye ihtiyaç duyuyorduk. 
Taşıdığımız ulusal kimlik 
kadınlığımızın rengini değiştiriyor, 
talep ve hedeflerimizi farklılaştırdığı 
gibi mücadele araçlarımızı da kimi 
zaman Türk kadınlarından farklı 
kılıyordu. Biz kadındık, 
cinsiyetimizin tüm ezilmişliğini 
yaşıyorduk. Aynı zamanda Kürt 
kimliğimizle de var olmak istiyorduk. 

Jujin, Kürt ve kadın kimliklerimizden 
birini tercih edilmesinin bizden 
istenemeyeceğinin ve bunun 
mücadelesinin verildiği bir dergidir. 
Jujin, kadın hareketinin ayrı 
örgütlenmesini savunan, ayrı 
örgütlenme ile diğer toplumsal 
olaylarla bağlantının kesilmesi değil , 
bilakis daha da güçlü bir muhalefet 
oluşturmanın en önemli yolu olduğunu 
düşünmektedir. Kürt kurum ve 
kuruluşlarında Kürt kimliğimiz için 
varken, aynı anda kadın kimliğimizi 
dillendirdiğimiz zaman Kürt 

erkeklerinin tepkisiyle karşılaşıyor, 
"lüks, zamanı değil, büyütüyorsunuz" 
gerekçeleri ile sorunlarımızı 
ertelememiz isteniyordu. 

Jujin, Kürt 
kadınlarının 

yaşadıklarının bir kader olmadığını ve 
bu kaderi artık erkeklerin 
belirleyemeceğini göstermek için 
vardır. 

Jujin, özelde Kürt kadını, genelde 
tüm kadınların bedenlerine, 
kimliklerine, emeklerine binyıllardır 
el konulduğunu düşünen ve kader 
olarak yutturulmak istenen yaşamı 
ters yüz etmek isteyen tüm kadınların 
dergisidir. Her türlü ezilmişliklerin 
yaşandığı yaşam hikayeleri, 
deneyimleri, tarihi bilgileri, feminist 
teoriyi paylaşmayı ve aktarmayı 
önemser. 

• 
"2000 YILINDA 

BALKANLARlN KADlNLARI" 
TOPLANTISI 

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın 
Selanik şehrinde "2000 Yılında 
Balkanların Kadınları" adıyla bir 
kongre düzenlendi. Toplantıyı 
Yunanistan Sına.spismos/Sol Birlik 
Partisi Selanik Kadın Komitesi 
organize etti. 

Kongrenin ilk günü; "Balkan 
ülkelerindeki kadınların durumu ve 
sorunları, Demokratikleşme ve 
kadınların karar merkezlerine 
katılımları, her düzeyde sorunları ve 
öngörülen düşünceler" tartışıldı . 

ikinci gün ise; Barış , sigorta, 
katılım , gelişimin ilerlemesi ve 
kadının rolu tartışıldı ve sonuç 
bildirgesi ile gelecekteki çalışmalar 
saptandı. 

Kongreye; Arnavutluk, 
Bulgaristan, Yugoslavya, 
Bosna, Kroatla, Moldova, 
Romanya gibi Balkan ülkeleri 
kadın temsilcileri yanında 
Kıbrıs, Kürdistan, Türkiye, 
lsveç, Almanya, Ispanya gibi 
ülkelerin kadın temsilcileri de 
katıldılar. Ayrıca, Sol/Birlik 
Partisinin Yunanistan ' ı 
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kapsayan kadın temsilcileri de hazır 
bulundu. 
Toplantı , Kongreyi düzenleyen 

Sol/Birlik Partisi Selanik Siyasi Büro 
Genel Sekreteri Bulia Ediaroğlu, bir 
konuşma ile açtı. Ediaroğlu 
konuşmasına, "özellikle K1br1s ve 
KDrdistanHdan gelen bayan yoldaşlari 
en s1cak sevgiyle selamliyorum" 
diyerek duygulu sözlerle başladı ve 
gündemi içeren bir konuşma yaptı. 

Kongrede Kürt Kadınları adına 
Sürgünde Kürdistan Parlamentosu 
temsilcisi Hane Alkan ile PRK/Rizgarl 
temsilcisi Xezal Bulut birer konuşma 
yaptılar. 

Xezal Bulut, Kürt kadınlarının 
başlıca sorunlarını gündeme getirdiği 
konuşmasında özetle Kürdistan'ın 
içinde bulunduğu duruma değinerek, 
bunun içinde Kürt kadınını 
değerlendirdi . Kürt kadının 
günümüzde siyasal ve sosyal olarak 
sınırlı bir yaşam sürdürdüğünü, 
mücadeleye katılan kadın sayısının 
sınırlı olduğunu, ancak eskiye oranla 
bu sayının azımsanmayacak boyutlara 
ulaştığını açıkladı. Kürt kadınının 
ulusal, sınıfsal ve erkek egemen 
ideolojinin üçlü baskı ve tahakkümü 
altında olduğunu, bu nedenlerle çok 
zor bir mücadele içinde bulunduğunu 
sözlerine ekledi. 

X.Bulut konuşmasının sonunda, 
kongreye katılan kadın temsicilerini 
KUKM ve Kürt kadınına destek 
vermeye çağırdı. 

" 2000 Yılında Balkanların Kadınları" 
Kongresi Sonuç Bildirgesinin kabul 
edilmesiyle sona erdi. 

Sonuç Bildirgesinin en önemli 
bölümlerinden biri ; "Kürt kadıniarına 
karşı Türk devletinin uyguladığı 
baskıların protesto edilmesi ve 
haklarının korunmasıydı. Yüze yakın 
delegenin hepsi sonuç bildirgesinin 
Kürt kadınları ile ilgili bölümünü 
oybirliği ile destekledi. 

Kongre gelecek yıl , Bulgaristan ' ın 
Sofya kentinde toplanma kararı aldı. 

~ 

KONSER 
HAKAN TOSUN 

df6p41 flr61 
(Düş Sabcısı) 

Yer. Evrensel lCbltOr Merkezi 
Tarih: 17.5.1997 

Saat: 18.00 
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yanlızca daha çok 
üretmekle 

kad1n v 

kalmıyorlar, ayrıca 
öbür barbarlardan 
başka besinlerde 
üretiyorlardı. 
Yalnızca daha çok 
süt, süt ürünleri ve 
ete degil, ayrıca 
derilere, yüne, keçi 
kılına ve üretimleri 
ilkel maddelerle 
birlikte artan iplik 
ve dokumalara da 
sahip oluyorlardı. 
Işte böylece ilk kez 
olarak, düzenli bir 
değişim olanaklı 
duruma geldi. Daha 
önceki aşamalarda, 
ancak rastgele 
değişimler 
oluyordu. Sürülerin 
değiş tokuşu 
Genilice aşiret 
şefler i aracılığıyla 
yapılması bir süre 
sonra terk edildi ve 
sürüler özel 

qzgürlük 
mücadelesi 

sedbra 

Kadının Ezilişinin Tarhisel Kökeni: 
"Hepimiz insan olarak doğduk, 
sonradan kadın ve erkek haline 
sokuldu k". "Kadın" ve "Erkek" haline 
sokulma olayı demekki tarihsel bir 
durumdur. Yani, belirli bir zaman 
kesitinde ve belirli koşullar altında 
gerçekleşmiştir. 

Bu koşullar neydi? Bilindiği üzere 
insanlığın yaşam öyküsü başlangıçtan 
bu güne dek üç temel döneme ayrılır. 
Yabanıllık , barbarlık ve uygarlık. 
Yabanıllık, ilkel komünal düzendir. 
Barbarlığın belli aşamasına kadar da bu 
devam eder. Uygarlığa yani köleci 
topluma geçineeye dek kadınla erkek 
arasında kendiliğinde bir iş bölümü 
vardır. "Erkek savaş ır, ava ve balığa 
gider, ilkel besin maddelerini ve 
bunların gerektirdiği aletleri sağlar. 
Kadın evde uğraşır, yiyecek ve giysi leri 
hazırlar, yemek pişirir, dokur, diker. 
Ikisi de kendi alanında egemendir;erkek 
ormanda, kadın evde. !kisi de yaptığı ve 
kullandığı aletlerin sahibidir. Erkek 
silah ların, kadın ev eşyaların ın. Ev 
ekonomisi, çoğunlukla büyük sayıda 
ai le arasında ortaklaşadır." Barbarlığın 
yukarı aşamasında hayvancılık ortaya 
çıkar. Hayvancılık, topluluk içinde 
birinci büyük iş bölümünü yaratırken, 
aynı zamanda erkekler tarafından mülk 
edini lmeye başlar. Engels bu durumu 
şöyle anlatır; 

" ... Çoban aşiretler kendilerini öbür 
barbarlardan ayırdılar; Birinci büyük 
toplumsal işbölümü. Çoban aşiretler 

mülkiyete geçmeye başladı. ( ... ) Sürüler 
aşiret ya da gensin ortaklaşa 
mülkiyetinden, bireysel ai le 
başkanlarının mülkiyetine ne zaman ve 
nasıl geçti? Şimdiye kadar bu konuda 
hiçbir şey bilmiyoruz. Ama, öz 
bakımından bu işin bu aşamada olmuş 
olması gerekir. O zaman, sürüler ve 
öbür yeni servetlerle, aile köklü bir 
değişikliğe uğradı. Geçinme 
gereçlerinin kazanmak her zaman 
erkeğin işi olmuştur; bu iş için zorunlu 
araçları üreten ve bu araçların 
mülkiyetine sahip o lan erkekti. Yeni 
geçinme araçlarını, sürüler meydana 
getiriyordu; onları önce evcilleştirmek, 
sonra da korumak erkeğin eseri 
olmuştu. Bundan dolayı davar erkeğe 
aitti; tıpkı davara karşı trampa edilen 
meta ve kölelerinde ona ait olması gibi. 
Şimdi üretimin sağladığı bütün kazanç 
erkeğe gidiyordu; bundan kadında 
yararlanıyordu ama, mülkiyette hiçbir 
payı yoktu. "Yabanıl", savaşç ı ve avcı, 
evde ikinci planda kalmakla yetinmişti, 
"daha yumuşak huylu" çoban, servetiyle 
övünerek birinci plana ç ıktı ve kadını 
ikinci plana itti. Ve kadın bundan 
yakınamazd ı . Aile içindeki işbölümü, 
mülkiyelin kadınla erkek arasındaki 
paylaşımını düzenliyordu, bu a· ·nı 
kalmıştı; ama gene de, yalnızc ıaile 

dışındaki işbölümünOn değişmiş olması 

yüzünden, evlilik ilişkileri şimdi altüst 
oluyordu. Eskiden kadının evdeki 
üstünlüğünü sağlayan neden; kadının 
kendini tamamen ev işlerine vermesi 
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olgusu, şimdi; evde erkeğin üstünlüğünü 
sağlıyordu; kadının ev işleri, artık 
erkeğin üretken emeği yanında hesaba 
katılmıyordu, önemli olan erkeğin 
çalışmasıydı; kadının çalışması, 
yalnızca önemli bir destekli. .. Erkeğin 
evdeki gerçek üstünlüğüyle mutlak 
gücünün son engeli de yıkılı yordu. Bu 
mutlak güç, analık hukukunun yok 
oluşu, babalık hukukunun kuruluşu, 
iki-başlı-evlilikten kerte kerte tek-eşli
evliliğe geçişle doğrulanmış ve 
süreklileştirilmiş oldu." 

Demek ki, analık hukukunun yerine, 
babalık hukukunun geçmesi, 
çoğaltılabilecek ilk "mülkiyet"in (davar 
sürülerinin) oluşmdsıyla ortaya çıktı . 

Soyun babaya göre belirlenimi, 
mülkeyetin erkek çocuğa 
devredilmesinin hukuki ifadesidir. 

Başlangıçta kadının ev ve tarım işiyle 

uğraşmasının başlıca !'edeni, çocukların 
bakımıyla ilgiliyken bu doğal durum 
artık ürünün ve bunun mülk 
edinilmesiyle onu süreç içinde kadına 
karşı kullanılan bir araç durumuna 
getirmiştir. Böylece, eskiden kadının 
analık durumu bu biyolojik özelliği, 
erkekler tarafından yüceltilen ve saygı 
gören konumundan düşürülerek onu 
mülkiyet ortaklığının dışında tutmaya 
kadar vardırılmıştır. Toparlarsak; gerek 
ai le gerekse de kadın erkek ilişkileri 
toplumların ekonomik gelişimlerine 
bağlı olarak çeşitli aşamalardan 
geçmiştir. Insanlığın ilkel komünal 
toplumdan uygarlığa geçişine değin 
kuralsız cinsel ilişkilerden kandaş 
aileye, ortaklaşa aileden iki-başlı-aileye 
ve en son tek-eşli-aileye uzanan 
biçimler gösterir. 

Kadın cinsinin tarihsel yıkılışının 
başlangıç noktasıda kendisini analık 

hukukunun yıkılışında gösterir. Kadının 
ikinci sınıf durumuna düşürülmesi 
tamamen özel mülkiyeıçi hukukun 
egemenliğiyle ilgilidir. Bunun gelişip 
kurumlaştığı düzen köleci toplumdur. 
Köleci toplumla birl ikte kadının gerçek 
ezilişi de başlar. 

Bu tarihsel temelden kalkarak, 
dünden bugüne uzayan bu zincir içinde 
kadının günümüzdeki durumunu 
tartışabiliriz artık. 

Kapitalizmde Kadın 

Her sınıflı toplumun kölesi, proleteri, 
ve ezilen cinsi olan kadın, kapita list 
toplumda da çok yönlü baskı ve 
sömürüye maruz kalmaktan 
kurtulamamıştır. Evet çağlar, toplumlar, 
devletler, üretim tarzları ve üretim 
ilişkileri durmadan değişti. Kadının 
ez ilişi ise, bunlara paralel olarak 
biçimden biçime, kılıktan kılı~a 
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bürünerek varlığını hep koruyageldi. 
Kapitalizm, belki kadını evden çı karıp üretim alanına sokmakla ona kısmen 

özgürlüğün kapısını araladı ama, aynı 
zamanda s ırtına kapitalist sömlirüyü de 
yıktı. Ailesine, erkeğine ekonomik 
olarak bakan kadın, yine de görüldü ki, 
erkekle eşit bir konuma hiçbir zaman 
yükselemedi. Kapitalist üretim sürecine 
emeğiyle katılan kadın, daha çok ucuz 
işgücü kaynağı olarak vasıfsız ve ağır 
işlerde çalıştırıldı. Burjuvazi kadınları 
daha çok "kadın sektörleri" nde ikame 
etti. Emek harcanmasında bi le ci nsiyetçi 
işbölümü acımasızca kullanı larak, eşit 
işe eşit ücret veri lmemesi yanında, 
kadının erkekle aynı iş için eşit fırsatiara sahip olmasının da önunü kesti. Bu 
yüzden "erkek sektörü"nde çalışan ve 
kariyerinde yükselen kadınların sayıs ı 
cüzi kalmaya devam edegeldi. 

Kapitalist toplumun "özgur üretici" leri 
-proterler- nasılki, zorunlu olarak artı
değer üreterek yaşamak zorundaysalar, 
kadı nlarda kapita list devlete, onun 
toplum içindeki gelenek ve hukukuna 
bağlı kalarak yaşamak zorunda 
bırakılmış lardır. 

Kapitalist ai le kurumu içinde veya 
genel o larak toplumsal yaşam içinde 
kadına dayatılan rol çok aç ıktı r; evde 
kocaya hizmet ve itaat eden sadık bir eş 
olacaksın, çocukların bakımın ı 
Ostleneceksin, üretim a lanında sana 
gösterilen yerde çalışacaksın, tüketimi 
körükleyen ve erkek ci nselliğin i tatmin 
eden erotik obje olacaksın, "elinin 
hamuruyla erkek işine" -ki bunun 
başında politika gelmektedir
karışmayacaksın, giyim kuşamına, 
makyajına dikkat edeceksin, erkeğin 
onayı olmadan gece ya da gündüz 
sokağa, şuraya buraya çıkmayacaksın, 
evin reisinin onayıyla evleneceksin, o 
sana uygun eş bulur, evl iysen kocanı 
terketmeyeceksin, koca "karısın ı döver 
de sever de bundan asla 
yakınmayacaksın, kocanın istediği kadar çocuk yapacaksın, "erkeği n mutluluğu 
midesinden geçer" bu yüzden erkeğine guzel yemekler yapacaksın, "her başarıl ı 
erkeğ in arkasında bir kadın vardır" 
deyişine uygun olarak davrarıacaksın, 
kadın anne demektir, bu nedenle evinin 
kadını olacaksın ve çocuklarına iyi 
annelik yapabilmek için dışarıda 
çalışmayacaksın . Hem dışarıda, 
işyerinde cinsel sa ldırı tehlikesi var bu 
nedenle "orospuluk" yapabilirsin veya 
"orospu" olabilirsin vs .. Bu tabioyu 
onlarca kez büyültebiliı •. 

Genel olarak bir toplumun düşüncesi 
egemen sınıfın düşünce~i olduğu için, 
yalnı z kapitalist değil, proteler ve küçuk burjuvalarda bu egemen erkek burjuva 
düşüncelerine sah iptirler. Insanlar hangi 

--------------• anlamamız bakımından bu gerekli Genel olarak bir toplumun 
düşüncesi egemen smtfm 

düşüncesi olduAu için, yalmz 
kapitalist deAil, proteler ve 

küçük burjuvalarda bu 
egemen erkek burjuva 

düşüncelerine sahiptirler. 
Insanlar hangi cinsten ve 
smtftan olurlarsa olsunlar 
burjuvazinin model haline 

getirdiAi ve rasyonalize ettiAi 
geleneksel kadm. ve erkek 

rollerine uygun davramş içine 
girerler. burjuvazinin model 

haline getirdibi ve rasyonalize 
ettigi geleneksel kadm ve 

erkek rollerine uygun 
davramş içine girerler. 

Kapitalizmin üretim 
sürecinde başlatttht 

yabanctlaşma, genel olarak 
bütün insani rosyal ilişkilere 
de yanstmaktadtr. Kapitalist 

aile kuromu da özü itibariyle 
kapitalist düzenin bir 

minyarüründen başka bir şey 
degildir. 

cinsten ve sınıftan olurlarsa olsunlar 
burjuvazinin model haline getirdiği ve 
rasyonalize ettiği geleneksel kad ın ve 
erkek rollerine uygun davranış içine 
girerler. Kapitalizmin üretim sürecinde 
başlattığı yabancı laşma, genel olarak 
bütün insani sosyal ilişkilere de 
yansımaktadır. Kapitalist ai le kurumu da özü itibariyle kapitalist düzenin bir 
minyatüründen başka bir şey değildir. 
Aile reisi, kadın ve çocuk üçlüsünde 
otoriter, hiyerarşik bir yapı lanma vardır. Yöneten -özne- erkektir, yönetilen -
nesne- kadındır. Çocuk(lar) ise, ana 
babanın kesin buyruğu altındad ı r{lar). 
Ai le kurumu yalnızca kapitalist devletin 
kendini her saat yeniden kendisini 
üretmesi anlamında değil, aynı 
zamanda kapitalist ekonominin de 
kendini üretmesi bakımından işlev 
görmektedir. Oluşturulan her aile, 
kurulan her ev, kapilalist malların 
salıldığı bir pazar a lanı olmaktadır. 
Yukarıda, geleneksel cinsel rollerden 
bahsettik. Bunu biraz daha açmakta 
yarar var. Çünkü, ekrek egemen 
ideolojinin, kapitalizmin tahribatlarını 
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olmaktadır. 
Daha çok köleci toplumla birlikte 

krista lize olan "kadınlık" ve "erkeklik" 
stallisü, erkeğin buyuran, kadın ın ise 
itaat eden konumu "benimsemeleriyle" birl ikte kapitalizme miras kalmıştır. 
Insanlar ilk eğitimlerini genel olarak aile 
içinde a ld ık larından, aile ise, egemen 
devletin yönlendirdiği bir kurum olması 
niteliğiyle belidendiğinden kadın ve 
erkekler (çocuklar dahil) buna göre 
biçimlenirler. Yasa, hukuk ve gelenek 
erkek dünyasını temsil eder ve kadın her 
şart al tında buna boyun eğdiri li r. Kız 
çocuğu daha çocukluktan başlamak 
üzere kalıba soku larak terbiye edilir. 
Ona iyi bir ana ve e~ olması öğreti lir. Ev 
işleri, çocuk bakımı, erkeğe hizmet ve 
itaat konularında yoğunlaştırılır. Kız 
büyüdüğünde geleneksel kadınl ı k 
rolünü oynamaya hazırdır ... Erkek 
çocuğu na da genel olarak dışarının 
işleri öğretilir. O na evin ikinci reisi 
(küçük reis) gözüyle bakılır. Ve erkek 
çocuğu babaya benzeştirilir. Kadına 
nasıl yaktaşacağı ve erkeğin nasıl erkek 
olduğu bir güzel belletilir. O da, evlilik 
çağına geldiğinde evin otoritesini eline 
almaya hazırdır artık. 

Kadınların a~ırlar boyu niçin 
başkaldırmadıklarının sırrı belki de bu 
geleneğin kuşakl ar boyu şaşmaz b ir 
biçimde devam ettirilmesiyle ilintilidir. 
Gerçekten de bütün ezi len sınırlar, 
tarihin her döneminde şöyle ya dı böyle 
kurtuluşları için mücadele etmelerine 
karşın, kadın larda toplu isyanlara 
rastlayamıyoruz. Ancak, kapitalizm 
çağı yla birlikte kadının yavaş yavaş 
kamu yaşamına katılmasıyla "birden 
bire" gözlerinin açılması tam da büyük toplumsal ekonomik değişimle ve 
kadın lık bi lincinin bir biçimde 
gelişimiyle ilişkilidir. Fakat bu rjuva 
dünyası kadın ı yeni baskı biçimleri 
içinde tutmakta gecikmez. Fransız 
devriminde kad ınların kendi 
mücadeleleri ile kabul etiirdikleri 
hakların devrimin hemen ertesinde nasıl 
rafa kaldırıldığını biliyoruz. En gelişmiş demokrasilerde bile kadın erkek eşit l iği, 
kadının eşitsiz liği üzerine kurulmuştur. Cinsel anlamda erkeğin kadını 
aldatması görmezden gelinirken ya da 
göstermelik yaptırımlada geçiştirili rken, 
aynı şeyi kadının yapması durumunda 
"orospu" damgası yemesinden tutalım 
da çeşitli cezai müeyyidelere uğraması 
kaçınılmaz olmaktadır. Yine, erkeğin 
çok "karılılığı " meşru görülürken, 
kadının çok " kocalılığı" nın sözü bile 
edilemez. Özcesi, ekonomik gücü 
elinde bulunduran erkek kadını da 
metalaştırmaktadır. Erkek, kadının 
geçimini sağlaması koşuluyla istediği 
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kadar kadına sahip olabilir. Örnegin, 
müslüman hukukuna göre bunun sayısı 
bile belirlenmiştir. Erkege dört tane 
kadını nikahına alabilirsin denmiş. 
"Karı-koca" ilişkisi tam anlamıyla 
kadının metalaşmasına indirgenmiştir. 
Kadın metadır, erkek ise, metanın 
sahibi .... 

Müslümanlık dinin eşitlik 
ve özgürlük dini oldugu 
söylenir ama bu dini n 

kutsal kitabı olan kuran-1 
kerim'de kadının ikinci 
cins olduğunu belirten 

pekçok süre ve ayet 
olmasına karşın ne 

kadınların ne de erkeklerin 
buna herhangi bir 

itirazlarının olmamasi tam 
. da bu geleneksel cinsiyetçi 

rolün benimsendiğini 
dogrulamaktadır. Kadını 

a/abildigine erkeğin 
uyruguna sokan Iran 
devriminin yine Iranit 
kadınlar tarafından 

hararetle desteklenmesinin 
başlica nedeni hiç kuşku 
yok ki, on/ann geleneksel 

kadın/tk durumuna inanm1ş 
veya inandırılmış 

olmalartdlf. 

Müslümanlık dini n eşitlik ve özgürlük 
dini olduğu söylenir ama bu din in kutsal 
kitabı olan kuran-ı kerim'de kadının 
ikinci cins olduğunu belirten pekçok 
süre ve aye! olmasına karşın ne 
kadınların ne de erkeklerin buna 
herhangi bir itirazlarının olmaması tam 
da bu geleneksel cinsiyetçi rolün 
benimsendigini dogrulamaktadır. Kadını 
alabildiğine erkeğin uyruğuna sokan 
Iran devriminin yine lranlı kadınlar 
tarafından hararetle desteklenmesinin 
başlıca nedeni hiç kuşku yok ki, onların 
geleneksel kadınlık durumuna inanmış 
veya inandırılmış olmalarıdır. Her tarafı 
"erkek" kokan ve bir "erkek" el i nden 

yazıldığı malum olan kuran-kerim' in 
kadınlar tarafından da olduğu gibi kabul 
edilip benimsenmesi, erkek egemen 
ideolojisinin güçlülüğünü ve kadının 
kendi cinsine nasıl yabancılaştırıldığının 
fiili açıklaması olmaktadır. 

Yine bir proleterin, hatta bir 
sosyalistin aile içinde yönetici erkek 
rolünü nasıl benimsediğini ibretle 
görüyoruz. Fabrikada işç i evde patro, 
sokakta sosyalist evde ise tam bir feodal 
gibi davranan erkeklerin say ısı hiçte az 
deği ldir. Erkeğin bu denl i karşı cinsine 
yabancılaşması yalnız bu günün sorunu 
da değildir. Erkek egemenliği tıpkı , 
kadının köleliliği gibi kuşaktan kuşağa 
aktarılarak gelenek durumuna gelmiştir. 
Kapitalizm ise, bunun devamını daha 
bilinçlice sağlamaktadır. Onu daha da 
çeş itlendirm iştir diyebiliriz. Işyerinde 
patrona duyuları öfkenin bu enerjinin 
siyasal alana değilde proJeterin 
emekçinin evinde evin kadınına 
yöneltilerek boşaltılması büyük bir 
emniyet sübab görevi görmektedir. 
Erkegin kadın karşısındaki ayrıcalıklı 
konumu aynı zamanda ona bir başka 
boyutta psikolo/·ik rahatlık daha 
saglamaktadır. şyerirıde sözü geçmeyen 
adam hiç degilse evinde otorite 
olabilmckte, yönetecegi, emir vereceği 
bir kişiyi bulabilmektedir. Peki 
erkeğinden dayak yiyen azar işiten 
kadın ne yapar? O da öfkesini 
muhtemelen çocuklarından alır. Ya da 
çaresizce kendini yerlere atıp, saçını 
başını yolar. Bundandır ki, aile yuvaları 
sevginin ve dayanışmanın değil, gerilim 
ve çatışmanın, kadının ömrünü tükettiği 
cezaevinden farksız bir yer haline gelir. 
Kapitalistler işçiyi böyle bir yuvaya 
bağladıkları için çok memnundurlar. 

Sosyalizm Kadının 
Kurtuluşunu Sağlayabilir mi? 

Sosyalizm, kadının kurtuluşunu 
·saglayabilir nıi , ya da kadının kurtuluşu 
nasıl mümkün olabilir? 

Konuya ilişkin "sosyalist" ülke 
pratiklerinden girmek gerekiyor. Yine 
bununla birlikte sosyalizmin ilke ve 
görüşlerini aşmak ve ayrıca kadın 
sort.munun doğru tanımlamasını da 
yapmak gerekiyor. 

SSCB Pratigi: Çagımızın ilk sosyalist 
devrimi olması ve 70 yıllık bir uygulama 
pratiğine sahip olması bakımından bize 
önemli bir kaynak sunmaktadır. Bütün 
bir Sovyet tarihini, kadının durumunu 
burada anlatmak hiç şüphesiz ki, 
yaz ının boyutlarını aşar. Bu nedenle çok 
çarpıcı gördüğümüz örnekleri vermekle 
yetineceğiz . 

Devrim öncesiıotlc Rus kadınlarının 
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büyük bir baskı ya~adıkları biliniyor. 
Kadınlar, proleter veya burjuva olsunlar 
hemen hepsi de erkeğin özel nıülkiyeti 
olarak kabul ediliyorlardı. Bu nedenle 
de kadını aşağılayıcı davranışlar da 
doğal sayılıyordu . Kadının kendi başına 
mülk edinme hakkı bile yoktu . 

Devrimden sonra kadınlarında aktif 
girişimiyle kadının ezilmesine ilişkin 
yasalar kaldırılarak kadının 
özgürleşmesi için yeni düzenlemelere 
geçildi. O dönemde, " kadının kurtuluşu 
sosya lizmin ayrılmaz bir parçası olarak 
görülüyordu. " Öylesine ki, henüz 
devrimin ikinci yılında binden fazla 
delegenin katılımıyla işç i -köylü kadın 
konferansı yapılı y0 r; Jevrim, ortak 
çamaşırhaneler, aşevleri, çocuk kreşleri 
açmak ve kadını kamusal yaşama 
kazandırmak için pek çok plan 
geliştirmeye başladı. Ilk kadın grupları , 
"Rus kadının bilinç değişiminde önemli 
bir rol oynadı. Kadınlar ~adece iş 
koşullarına ilişki n sorunlarda değil, 
erkeklerin otoritesine karş ı da 
başkaldırmayı öğrendi ler. Kadınlar önce 
kendi ayakları üstünde durabilmeyi, 
sonra kendilerini savunmayı ve karşı 
çıkmayı öğrenmek zorundaydı lar. Hala 
çekingen olan kadınlar korunma 
yöntemlerinin, çocuk bakımının 
tartışıldığı toplantılara davet edildiler. 
Biraz kendilerine güven kazandıktan 
sonra da sendikalarda çalışmaya 
başladılar. Birçok bölge komitesinin 
kuruluşunda öncülük yaptılar. Ancak, 
kadın hareketinin amaçlarından bir 
çoğuna hala erişilememişti. Bundan bir 
kaç yıl sonra Stalin' in iktidarı ele geçirip 
bürokrasinin güçlenmesiyle birlikte bu 
süreç bitti ve kadına tanınan bazı haklar 
ise geri alındı. 1930'da aile kurumuna 
itibarı yeniden iade edildi. Bunu 
bağımsız kadın hareketine artık gerek 
olmadıgı düşüncesi izledi. 

II.Emperyalist Paylaşım Savaşı'nın 
kapıda olduğu dönemde, kadınların çok 
çocuk doğurmaları için teşvikiere 
gidildi. Onuncu çocuğunu doğuran 
anneler, "kahraman anne" ilan edilerek 
öldüllendirildiler. Doğal olarak kürtaj da 
yasaklanmış oldu. Bir dönem için -
koşulların zorunlulugu nedeniyle
uygulanan politikalar, o koşullar 
ortadan kalmış olmasına ragmen 
varlıklarını sürdürdüler. Böylelikle 
sosya list ülke yönetimi kadına olan 
yaklaşımda doğal mecrasından 
saptırılmış oldu. Iç savaş-dış savaş, 
ekonomik yetersizlikler vb. nedenlerle 
ortak aşevleri, çamaşırhaneler, çocuk 
bakımevleri gibi yapıların hizmete 
sokulamaması ya da buralarda çeşitli 
aksamaların olması belki anlaşılabilir bir 
şeydir. Ancak, savaş ve sıkılındılar 
bittikten sonra da bunları ihmal 
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ederseniz ve sosyalist inşaya yönelik, 
yeni yaşama yönelik düzenlemelere 
gitmezsen iz işi savsaklı yorsunuz sonucu 
ortaya çıkar. Nitekim Sovyetlerde olan 
da buydu. 

Evet bütün muhteşemligine ve 
iddasına ragmen yetmiş yıllı k Sovyet 
pratigi de maalesef kadının 
özgürleşmesi yolunda fazla mesafe 
alamadı. Örneğin, doktorların 3/4'ünün 
kadın olmasına karşın, hastahanelerde 
yönetici lik görevinin ağırlıklı olarak 
erkeklerde olması ve yine ülkenin 
politik yönetiminde kadının binde bir 
oranı nda bile yer almamış olması 
kadının özgürlük ve eşitli k derecesini 
göstermektedir. 

Çin pratiği : Çin pratiği de Sovyet 
prat iği nden parlak gözükmemektedir. 
Şu anda bi le "sosyalistw kalmasına 
karşılık Çin toplumuna baktığımız 
zaman orada da kadının politik 
yaşamdaki yerinin ve agı rlıgın ın çok 
geri oldugunu söyleyebi liriz. Bu aynı 
zamanda yıllar süren büyük kültür 
devriminin kofluğunu göstermesi 
bakımından da yeterli bir göstergedir. 
Kadın ne tam olarak aile kurumunun 
baskısından kurtulabil miştir, ne de 
erkeklerle tam hak eşitliğine sahiptir. 
Çinli kadın evlendiğinde halende 
erkegin evinde yaşamak durumunda 
kalmaktadı r. 

Öteki "sosyalist" ülke pratiklerinde de 
~}ağı yukarı aynı şeyler yaşanm ı şt ı r. 
Orneğin Küba devriminden sonra 
genelevlerindeki kadınların bu 
"sektör" den ikna yoluyla çekilerek 
eğitilmeleri ve yeniden topluma 
kazandırılmaları küçümsenmeyecek bir 
başarı olsa bilse, yeterli olduğunu 
bugün için söyleyemiyoruz. Başlangıçta 
her sosyal ist devrim o lumlu çıkış la r 
yapıyor ancak, bir süre sonra çalışmalar 
hantaliaşıyor ve nihayet degişik gerekçe 
ve koşulların ardına sığınılarak kadın 
ezilmişliği ve özgürlük sorunları 
"unutu luyor". 

Marksizmin kadın ve ai le 
sorunundaki parlak görüş ve 
analizlerinin yanı sıra yakın çağın 
pratikleri ve ideolojik ve teorik 
üretimlerine karşın "sosyalizm"in bu 
sınavdan başarıyla çıkmamış olmas ı nın 
şüphesiz ki pek çok nedeni vardır. 
B...ınların cesurca dile getirilmesi ve 
nihayet projelendirilip yaşama 
geçirilmesi sosyalist olmanında, 
toplumsal özgürlükleri göstermenin de 
en belli başlı gündem maddelerinden 
birisidir. 

"Kadının özgürlük derecesi, toplumun 
özgürlüğünOn aynasıysa" eğer, hiç 
olmazsa sosyal istler kendi yaşam ve 
i l işki alanlarında geleneksel erkek ve 
kadın niteliklerini gözden geçirmek ve 

gerçek cinsel kişiliklereve ilişkilere 
ulaşmaya çabalamalıdırla r. Hem 
"kadınsız devrim o lmaz" diyeceksiniz, 
hem de kadına "kocalık", "ağabeylik", 
"babalık" tasiayıp onu eve 
kapalacaksınız ve ezmeye 
yöneleceksiniz. Işte bu olmaz. 

Genel olarak sosyalist saflarda kadın 
mücadelesine ilişkin görülen iki sapma 
var; 

Birincisi : Kadın sorununu devrim 
sonrasına erteleyen dar görüşlü "sınıfçı" 
yaklaşım, ikincisi ise, yine kadının 
kurtuluşunu n kad ın ların eseri olduğunu 
görmeyen "erkeksi devrim" an layışıdır. 
Kadının baı;ımsız ve özerk 
örgütlenmesine gerek bile 
görülmemektedir. Kadın illede "sınıf 
partisi"nin emir kumandasında, onun 
uydusu gibi davranacakt ı r. 

Kadın sorununun, sosyalizm 
davasının bir parçası olarak değil de, 
onunla özdeşleşt i renler doğal olarak 
"sın ıfın dışında" oluşturulan ve salt 
kadınların sorunlarını dile getiren 
örgütlenme ve hareketleri zamansız ve 
yersiz bularak redetmektedirler. Aslında 
bu ertelemed ve dar görüşlü mantık 
yüzündendir ki, sol siyasal hareketler 
içerisinde yer alan militan kadın ögeler 
zaman içinde bu sakat mantığı 
gördükleri için bu yapılardan 
çekilmişlerdir. (Aynı şey çevre, ekoloji , 
nükleer silahiara karşı yürütü len barış 
hareketlerine ve bu çevrelere 
yaklaşımda da geçerlidir. Bu siyasal dar 
görüş lülük kitlesel daralmayı, kitlesel 
daralma ise doğal bir sonuç olarak bir 
çok sol hareketin sekter örgütlenmelere 
dönüşmesini getirmiştir) Güya 
demokratik kadın hareketi sınıf 
mücadelesini zayıflatıyormuş! Halbuki 
kapitalist bir toplumda her sosyalist, 
ezi len kesimlerin örgütlenmesini ve 
düzene karşı mücadelesini destekler ve 
meşru görür. Aslında bu ertelemed 
mantığı biraz kazırsanız altında erkek 
egemen ideolojisinin zavallı lığını 
görürsünüz. Hiç degilse devrime kadar 
erkek ayrıcalı k l arın ı koruma kaygıs ı 
taşımaktadırlar. Sosyalizmi işleyen bir 
süreç o larak görmediniz mi, sosyalist 
dönüşümü, yeni insan tipini ve 
ilişkiler i ni de tabi ki bili nmez bir 
geleceğin sorunu olarak görürsünüz. 

Kadın örgütlenmesini salt "sın ı f 
partisi" içine sıkıştıran ama burada da 
kadının özel sorunlarına yeterince yer 
vermeyen anlayışlarda sakattır. Bu hem 
kadın sorununun çok tali planlara 
düşürülmesi ne, hem de kadınların özgür 
cinsel kimliklerini oluşturmalarına ve de 
politik mücadeleye ilgisiz kalmalarına 
hizmet etmektedir. 

Bugün ev işlerinin kölesi olan, 
erkeğin gölgesinde kalan milyonlarca ev 
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kadını vardır. Onların hiç olmazsa evde 
koca dayağına, haksızlıklara karşı 
insanlıklarını korumaları, evin kahredici 
işlerinden kurtu lup sokağa, yaşama 
katılmaları ve politikayla ilgilenmeleri 
az birşey midir? Kadınlar mümkünse 
sokak sokak, ev ev, mahalle mahalle 
kendi kadın dayanışma klüpleri, 
kültürevleri, vakıfları, dernekleri vb. 
örgütlülükler kurarariarsa bundan 
sosyal istlerin ne gibi bir zararları olur? 
Kaldı ki, hiç merak etmeyin kadıni r 
sokağa çıkt ı klarında ve kendi hakları 

kadmm özgürlük 
mücadelesinde iki unsur 
ön plana geçiyor. Bilinç 
ve maddi araçlar. Zaten bu 
ikisi bir arada hareket 
ettirilmedikçe bir yanlar 
hep eksik kalır. Cenin ölü 
ya da sakat doğar. 
Sosyalistler hem bu bilince 
-iradeye- hem de bunu 
maddi k1lacak araçlara 
sahip olmalıdirlar. 
Düşünsel düzeyde özgür 
kadm ve erkek kişiliğine 
ulaşsamz bile bunun 
örgütlü araçlarmdan 
yoksun olursamz özgürlük 
s1mrlı kal1r. Yine yeterli 
araçlarmiz olduğu halde 
eğer bilinciniz yetersiz ve 
çarp1ksa, asla özgürlağü 
yakalayamazs1mz. 

için bile olsa siyasal ve demokratik 
mücadeleye giriştiklerinde kapitalist 
devletin ve onun baskı aygıtlarının 
gerçek yüzüyle karşılaşacaklardır. 
Gösteri yaparken dipçik, sopa 
yediklerinde ve gözaltına 
alındıklarında, mahkemeler ve 
cezaevleriyle tanıştıklarında devletin 
çıplak zoruyla yüzyüze gelecek ve onu 
tanıyacaklardır. Ve belkide çoğu bu 
yüzden bask ı cı düzen le hesaplaşma 
içine gireceklerdir. 

Kadının kurtuluşu sorununu henüz 
yanıtlamış değiliz; geçmiş "sosyalist" 
pratiklerin olumluluklarına, 
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yetersiz lıklerine ve yaniışiarına kaJ1>ın 
kadının gerçek anlamda kurtuluşunun 
ön koşullarının halen so~yalizmde 
görüyoruz. Böyle olmakla birlikte, 
kapitalizm şartlarında her türlü bask ı ve 
haksıı:lıga karşı kadın mücadelesinin 
sürmesi gerekligine dikkat çekiyoruz. 
Degilmi ki, küçük adımlar, gündelik 
kazanımlar ve moral degerler 
olmadıkça ne öz güven gelişebilir, ne 
de yarının buyük başarıları 
hazırlanabil ir. 

kadının geleneksel kadın 
kişiliğinden çtktp, kendisi 
için kadın olmast merkezi 
önemdedir. "'Hak verilmez 

altmr" kuralt kadın 
özgürlük mücadelesi içinde 
geçerlidir. Çünkü, tarihte 

hiç bir egemen güç ve 
stmf, ezilen sınifiara ve 

katmanlara kendiliğinden 
özgürlük bahşetmemiştir. 
Sözde tanman özgürlükler 
ise, k1sa ömürlü ve içi boş 
olmuştur. Bundad1r ki, 
kazamlmam1ş özgürlük, 

özgürlük değildir. Çünkü, 
tarihte hiç bir egemen güç 
ve s1mf, ezilen sınifiara ve 
katmanlara kendiliğinden 
özgürlük bahşetmemiştir. 
Sözde tanman özgürlükler 
ise, k1sa ömürlü ve içi boş 

olmuştur. 

Kadının Özgürlük Mücadesine 
Ilişkin Somut Önermelerimiz 

Kadının kurtuluşunda kadı nı özgı..iç 
gören; bunun için "erkekleşmiş" ve 
çeşitli korkular, güvensizlikler yaşayan 
ve kendi kadın kimliginden utanan, 
cinsine yabancılaşmış kadın kişi l iğinden 

~ 

Sterka Rizgarl'yi ... 

kurtulmuş kadın örgüt l ülüğünün ortaya 
çıkması, 

- Bu hareketin kapitalizme ve erkek 
egemen ideolojisine karş ı radika l bir 
duruş göstermesi, 

-Ulusal, cinsel ve sını fsa l özgürlilğü 
sistemleşti rerek proğramlaması, 

- Kadının içinde yer aldığı sosyalist ve 
demokratik örgütlülüklerde de kendi 
taleplerini buralara taşıması ve bun ların 
hayata geçiri lmesinde kararlı tav ı rlar 
içine girmesi, 

- Bütün kadınları kuçaklayan ve 
onların taleplerini gündemleştiren 

- Kendini kad ı n ilc erkegin 
perspektifiyle hareket eden, erkekleri 
dışlayan ve düşman gören değil, on ları 
eğiten, dayanışmaya çagıran, fakat 
"erkekçe" düşünce ve davranışlar 
karşısında da ac ımas ızca eleştiri 
yönelıebi le n, 

- Kad ı nı baskı altında tutan her türlü 
yasa ve hukuka karşı mücadele eden, 

- Kadına yönelik evde, işte, sokakta 
yönelti len dayağa, tacize ve tecavüze 
karşı kararlıca mücadele eden, 

- Kadını koruyucu ve gel iştirici eğitsel 
ve koruyucu kurumsallaşmalar 
oluşturan, 

-Cinsiyetçi işbölümüne ve egitime 
karşı, 

- Kadını n kapita list reklam piyasasına 
erotik bir meta olarak pazarlanması na, 

- Düzenin bilinçlice yarattığı ve her 
türden kadın pazarlamasına, fuhuşa 
karşı mucadele eden, 

-Dillerinden, inanç larından ve ulusal 
kimliklerinden ötürü baskı gören 
kadınların hak larını savunan ve bunları 
sahiplenen bir refleks içinr giren kadın 
örgütlü l üğü, kadın çı k ı şının ve 
dayanışmasının önemli bir başlangıcı 
olacaktır. 

Sosyalist bir devrim, elbetteki kadın 
ile erkeğin tam hak eşitl iğini savunacak, 
kapitalist aile kurumunu hukuken ve 
fiilen sona erdirecek düzenlemeler içine 
girecek, evlilikleri ve aşkı özgür ve 
demokratik bir temelde ele alacak, ev 
işlerini ve çocukların bakımı kamu 
görevi haline getirecek, cinsiyetçi 
işbö lümü ne ve kadın ile erkek 
arasındaki fırsat ve ücret eşi tsizliğine 
son verecek, kadına yönelik dayak, 
tecavilz ve taeiz lere şiddetle karşı 
çıkacak, özell ikle feodal-burjuva ve 
arkaik erkek egemen düşü nce ve 
gelenekiere karşı büyük bir kültür 
devrimi baş l atacak, kadını politik ve 
kamusal yaşam ı n öznesi durumunil 
yükseltmenin koşu lları n ı kararlıca ve 

samirniyetle oluşturmaya çal ışacak, 
bağımsız kadın örgütlenmelerinin 
va rl ığına ve oluşumuna özel bir önem 
gösterecektir. Bunlara her türlü maddi 
ve manevi desteği sunacaktır. Zaten 
kadını özgürlüğe çıkaramayan bir 
devrim, kendini yadsıyan bir devrim 
olmaktan kurtolamaz ve "emegin ve 
insanlığın kurtuluşu" adına 
gerçekleştirildiğini de iddia edemez. 

Buraya kadar söylediklerimizi 
topariayıp bağlarsak; Demek ki, kadının 
özgürlük mücadelesinde iki unsur ön 
plana geçiyor. Bilinç ve maddi araçlar. 
Zaten bu ikisi bir arada hareket 
etıirilmedikçe bir yanlar hep eksik kalır. 
Cenin ölü ya da sakat doğar. Sosyalistler 
hem bu bilince -iradeye- hem de bunu 
maddi kılacak araçlara sahip 
olmalıdırlar. Düşünsel düzeyde özgur 
kadın ve erkek kişiliğ i ne ulaşsanız bi le 
bu nun örgütlü araçlarından yoksun 
o l ursanız özgürlük s ı nırl ı kal ı r. Yine 
yeterli araçların ız olduğu halde eğer 
bilinciniz yetersiz ve çarpı ksa, asla 
özgürlüğü yakalayamazsınız. "Sosyalist" 
ülke pratiklerinde bir aşağı, bir yukarı 
yaşanan bunlar olmuştur. Ama kabul 
edelim ki, sonuçta devrimler "erkek" 
olmaktan kurtu lamamıştır. Tabii bunun 
böyle olmasında kadın ların da 
sorumluluğu vardır. 

Son söz yerine geçmek üzere; kad ı n ın 

geleneksel kadın kişiliğinden çıkıp, 
kendisi için kadın olması merkezi 
önemdedir. "Hak verilmez alınır" kuralı 
kad ı n özgürlük mücadelesi içinde 
geçerlidir. Çünkü, tarihte hiç bir 
egemen güç ve sınıf, ezi len sınıfiara ve 
katmanlara kendiliğinden özgürlük 
bahşetmemiştir. SC.~de tanınan 
özgürlükler ise, kısa ömürlü ve içi boş 
olmuştur. Bundadır ki, kazanılmamış 
özgürlük, özgürlük değildir. Bugün, 
kapitalist ülkelerde kadına tanınan 
" medeni" ve insani hak ve özgürlukler 
genelde bu türdendir. Hukuken 
metinlere geçen ama, fiilen tersi geçerl i 
olan .... 

Kadın özgü rli.ığünün bunca önemli 
olması, insanl ığın kurtuluşununda 
başlıca göstergelerinden biri olmasıdır. 
Unutmuyoruz ki, anc;ık kadın 
özgürleştiği ölçüde, ·>k örgutleşebilir. 
Öyleyse, emeğin ve. arılığın kurtuluşu 
için kadın ve erkek hep birlikte ... 

~ 

e bixwine bide xwendin e oku okut 1 
~ 

-~ 
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Sürgün ve soykırım Kürdistan'a iskan ettiler. 
yalnızca son beş yılın SAVAŞ VE Kürdistan'da göç'un 
getirdiği kendiliğinden bir ikinci büyük nedeni de 
olgu değildir. sosyo-ekonomiktir ve 
Sömürgeciligin, bütün yine sömürge yapı~ından 

• • kaynaklanmaktadır. Iç 
Cumhuriyet tarihi G oç dinamikleri kırılan 
boyunca Kürtlere karşı ülkemizde, sömü rge 
uyguladıgı sürekli ve insanı otomatikman 
sistemli bir siyasettir, metropollerin ucuz 
tarihsel bir olgudur. işgücü deposudur. Bu da, 
Cumhuriyetin Kemalist B · B t sömürge insanının 
kadro l arı da bu politikaları engın o an mevsimlik tarım ve 
lttihadçı Osmanlı inşaat işçisi olarak ve 
Paşalarından devraldı l ar. ğ b .. ..k önce geçici, sonra 
Onlar da Sultan Hamid'in Osmanlt yönetim aygttt, ça tmtzm en uyu tümüyle metropollere 
Osmanlı ulusal soyktrtmlarmdan birini 1915 ytlmda Ermeni akması demektir. 
toplulukları üzerindeki Ulkcmizin iktisadi tarihi, 
politikasının takipçisiydi. Ulusu üzerinde uyguladt. Tehcir -Zorunlu Göç siyasal müdahaleler 

Tanzimat'tan Yasast- ile bütün Ermeniler vatanlarmdan olmasa bile başlayarak merkezi Kürdistan'dan 
otoriteye (Bab-ı Ali'ye) SÜrüldüler, mal/art yağmalandi Ve 1 milyonu metropollere doğru 
karşı direnen Kürt aşiretleri l/ d . h d 'ld'l sürekli bir ekonomik göç 
Mecburi lskan• a tabi aşktn insan da göç yo art n atm a e 1 1 er. yaşandığını 
tutulmuşlardı Aynt şey, Karadeniz'de Pontus Rumianna göstermektedir. Kendi 
Abdulhamid'in politikası gelişim ve geleceği nı 
ise, Osmanlı Devleti uygulandt. Işte böyle kanit bir gelenek ve mirasm doğduğu topraklarda 
egemenliğindeki ulusları, sahibi kadrolar, Kürdistan't bulamayan insanlar 
halkları, dinsel grupları umutsuzca batıya, 
birbiri aleyhine kışkırtmak, sömürgeleştirdiklerinde de ellerindeki iki keskin metropollere 
göçettirme ve iskan k .. .. Id taşınmaktadırlar. 
politikalarıyla etnik bir kıftç; yine 50}1, /flm Ve SUfgUn O U. Bu göçe yalnızca 
denge sağlamak üzere Istanbul, lzmir, Antalya, 
biçimlcnmişti. Balkan ve Bursa, Ankara gibi 
Kafka~ göçmenleri Türkiye metropolleri 
Kürdistan'a yerleştirilirken , değil, Avrupa'da dahildir. 
Kürt aşiret leri df' Orta Avrupa'daki göçmen 
Anadolu'ya, Trakya'ya işçilerin en büyük dilimini Türkiye'den gö~e?cn.lcr .. . 
iskan edilmekteydiler. Tatarlar, Çcrkez'ler ve Imparatorluk oluşturmakta, Türkiye'den giden göçmen ışçılerın en buyuk 
içindeki diğer azınlıklarda birbirlerinden uzak kö?elcrc. . dilimi ise Kürtlerdir. 
yerleştirildi. Böylece Imparatorluk topraklarında kımscnın bellı Günümüze ge l indiğinde ise; Ulusumuza dayatılmış 
bir nüfuz oluşturamadığı ve biribirine düşmanlaştırılmış ulusal sömürge savaşının sonııçlarından biri olar~ k ~on ~eş yıldır 
topluluklar üzerinde yönetim yapmak bir Osmanl ı geleneği Kürdistan'da köyleri n yakıl ı p, yıkılmas ı , Kurdıstan ın 
olarak süregeldi. insansızlaştırılması operasyonu ilc hızlanan bir tahrip söz 

Ne varki, ulusal bağımsızlık hareketleri Osmanlı konusu. Üçbin köyün boşaltıldığı bi liniyor. Kürdistan 
Feodalitesinin köhnemiş kurumlarını çatırdatmaya köylülüğünün kapitalist sömürü sistemi içinde hergün daha 
başladığında, emperyal izmle yeni kombinczon ve işbirlikleri fazla parçalanması, sömürge savaşını birkaç yılda on-onbeş 
kuran Osmanlı yönetim aygıtı, çağımızın en büyük misline çıkardı . 
soykırımiarından birini 1915 yılında Ermeni Ulusu üze~inde TC'nin kırsa l alanları yurtsever kitlelerden arındırma 
uyguladı. Tehcir (Zorunlu Göç Yasası) ilc bütün Erm.en ıler telaşının amacı; gerilla mücadele~ini kitle desteğinden 
vatanlarından sürüldi.ıler, mall.a rı yağn:ıal~ndı ve 1 mılyonu koparıp, tecrit etmek gibi siyasal-askeri bir hedefinin yanı sıra, 
aşkın insan da göç yolları nda ımha cdıldıler. .. kitle pasifikasyonu yaratmak ve halkı ceza landırmaktır. Bu 

Aynı şey, Karadeniz'de Pontus Rumiarına uygulandı . Boylece, yakın amaçların dışında iki stratejik hedeften daha 
daha sonra Hitler'in 1940' Iarda 19 milyon Yahudiyi gaz sözedilebilir. 
odaları ve fırınlarda yakarak tckrarlayacağı soykırım la etnik Birincisi: Muhtemel bir Kürdistan'ın sınırlarını, şimdiden 
sorunları çözme geleneğini de başl~tmış ol m~k.taydıfar. olabildiğince küçültmek, daraltmak .. 

Işte böyle kanlı bir g~le~ek ~e mırasın s~hıbı ~~d~ofar,. ~ Ki.ırdistan'ı Kürtsüzleştirerek, toprak sorununu 
Kürdistan' ı sömürgeleştırdıklerınde de ellerındckı ~kı keskın gündemden düşürmektir. Topraksız, Kürdistan'sız bir Kürt 
kılıç; yine soykınm ve sOrgün oldu. 1925 Şeyh Saıd, sorununun "Misak-ı Milli ve düzen s ınırları" içinde çok daha 
1926-30 Ağrı-Zilan, 1938 Dersim direnişleri katliamlarla . kolay çözülebi leceği varsayılma ktadır. 
kınldıktan hemen sonra, direnişçi Kürt aşiretlerinin hepsi Grta Sömürgeci stratcjistlerin fena halde yanıldıkları bir nokta 
Anadolu, Ege ve Trakya'da mecburi iskana tabi tutuldu lar. var. Kürdistan'ın demografik yapısıyla oynamak, belki ulus 
Meclis, defalarca iskan yasa ları çıkararak, insanları oradan sorununu toprak zemininden koparır, ama kesinlikle 
oraya sürdü. Kürdistan'ın etnik bileşenini daha da çözemcz.. 
karmaşıktaşiırmak için tıpkı Osmanlılar gibi onlar da Balkan, ÇünkO; Yakın tarih, pekala topraksıtda ulus sorunu 
Kafkas göçmenleri daha sonra Afgan mültecilerini de 
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olabileceğine tanıklık eder. Fakat bu ~urecin a lgıla nış ı da, 
sosyo ekonomik tah li ller, tahminler ve siyasal çözüm 
önermeleri de birbirine baglı olarak başta n aşagı yanlıştır. 
Sömürgeci mililarizmin öngörüsü geçe rliliğ in i çoktan yitirmi ş 
"topraks ıL ulus sorunu olmaz" gibi va him bir ya nılg ı ya 
daya nıyor . 

Bu ya nılgı, Yahudi' leri dünyanın ciört bir yanına yayılmış 
kolonilerde yaşadıkları , bir vatana sahip olmadıkla rı ve 
degiş i k ekonomik, kültürel bütünlukler içinde yaşad ı kları için 
"ulus" saymayan ama 1947'de ;ıynı tezleri hararetle savunmuş 
Stalin yönelimli SSCB dahil, Bi rleşmiş M illetler'in çoğunlukla 
Yahudi' lerin ulusal devleti lsrail'i tan ımalarıyla çoktan tarihe 
gcimulmuştür. Yahudi' ler uç bir örnektir. Toprak temelinden 
uçbin yıl kopmuş bir ha lk ı n bile, sürülc'lüğü topraklarda bir 
araya gelip ulusal devlet kurabileceği ni gösteren ça rpıcı 
örnektir. 

Daha başka da var. Örneğin; Fil istin ha l k ı tam 50 yıldı r, 
yu rtlarından sürü lmüş olarak ulusal-demokratik bir mücadele 
veriyor. Filbtin'l ilerin diğe r Arap toplumla rı i le entegre 
olmamaları içi n hiçbir neden yokken, ülke toprakl arı dı şında 
bir ulusal mücadele yıll arca ayakta kalabi liyor. Şimdi 
kendilerine sunulan "özerklik" çö7ümünü bile içlerine 
sindiremedikleri de yeterince öğreti c i bir örnektir. 

SSCB'de ll. Paylaşım Savaşı sıras ınrla ve sonrasında " iç 
göçler'' zorunlu yer değiştirme ler yoluyla Kafkasya, Ortaasya, 
Baltık Cumhuriyetlerinin demografik yapıs ıy la ne kadar çok 
oynandığı; ha lkla rı n ne kadar çok biri leri içinde, başka 
topraklarda "erimeye" terked ild ikleri bi linmektedir. 

Fakat sonuç bu öngörı.i lerin tam tersini ç ı karmıştır. 
SSCB'nin dağı lmasındaki esas lı faktörlerden bi ri "ulusal 
bağımsı 7 lık" dinamikleri oluşturmaktarlı r. Kendi ulkesinde 
azınlık hale gelen özerk cumhuriyetlerde bile bağıms ızlı k 
is teğ i söndürülenıemişti r. I ş te Baltık Cumhuriyetleri. .. 

Kürdistan' ın demografik yapısıyla oynanması ulusal sorunu 
çözmez; belki toprak temelini zayıflatır ama tümüyle yok 
edemez. Bu durum, olsa olsa daha çok kann~ık ve belalı bir 
sorun haline getirir. Kürdistan Sorunu: Mülteci Uluslar 
Sorunu ... 

Gerilla hareketine karşı sürdürülen ''topyekün savaş''ta 
uçbuçuk milyona ya kın insanın göçeıtirilmes i , sorunu pasifize 
degil, tersine aktive ecien bir c>tkcndir. 

Cumhuriyet tarihi boyunca Kurtleri asimile etmek için her 
yolu deneyen TC, Kürt ve Kürt ' leri ka rış te rarak benzeştirmeyi 
de çok dened i. Son yıllarda da ö7ellikle Kürt 
sermayedarları nı n, ayd ı n la rı nın, politi kacıları n ın Türk 
metropolleriyle bağ l arının sıkılaştırılmas ı ve böylece "Bağımsız 
Kürdistan" ta lebi nin i mkansıl kılınm;ıs ı amacın ı güderek, 
entegrasyon po litikasını urutmektedir .. 

Mülteci uluslar sorunu haline gelmesi, sorunun daha çok 
enternasyonalize edilmesi ve kangrenli hale getirilmesi 
demektir. Bu ülke temeli üLerinde lokalize olmuş bir ulusal 
sorundan çok daha bunalımlı, karmaşık reaksiyonlar içeren 
uluslararası bir bela yaratılması demektir. 

Ne var ki, metropollere can havliyle yığı lmakta olan Kurt 
göçü bu entegrasyon ve asimilasyon çarkının kı rılıp , 
zembereğinden boşalmışcasına geriye doğru iş letecek bir 
dinarnit fitil i o l ;ıbi leceği unutuluyor! 

Unu tu lan bir başka gerçek de şu : 
Milliyetler birbiriyle kaynaşabilir, ama milliyetçilikler 

asla!.... 
Milliyetçi politikalar, karşı lıklı çıkarları örtüştüğünde 

uz laşabi l ir, ama kaynaşmaz . 
TOrk ırkçılığı ve şövenizmi ile Kürt yurtseverl iginin 

yanyana yaşaması söz konusu olamaz .. 
Türk toplumunda, son yılla rda cievlet eliyle de kış kırtılıp 

geliştirilen gur 1ü bir anti-Kürt şövenist dalga egemendir. Resmi 
propaganda araçları yla da pompalanan, sömürge savaşına 
destek sağl amak, asker kaçaklarını önlemek için aileleri 
motive etmek gibi nedenlerle 
daha çok kışkırtılmaya başlanan 
bu anti-Kürt şövenist 
kampanyaya, MHP ve faşist 
harekete yeniden itibar 
kazandırma çaba ların ı da teşhis 
edebili riz. 

Metropollere göçen Kürt 
nüfusunun ulusal duygu ları da 
yükselmiştir . Ulusal kurtuluş 
hareketin in kitleler üzerindeki 
psikolojik ve siyasal etkisi, içsel 
bir olgudur. 

Kürdistan/m 
demogra fik 
yapıswta 
oynanması ulusal 
sorunu çözmez; 
belki toprak 
temelini zayıf/atif 
ama tümüyle yok 
edemez. Bu 
durum/ olsa olsa 
daha çok karmaş1k 
ve belalı bir sorun 
haline getirir. 
Kürdistan Sorunu: 
Mülteci Uluslar 

Kürdista n'da surdürülen 
devlet tercinine ka rş ı , ne din 
kardeşliğ i , ne i nsanlı k, ne de 
s ın ıf ka rdeş ligi adına Türk 
toplumundan güçlü protesto 
sesleri yükselmemesi, Kürt ulusu 
üzerinde Türk kitlelere karş ı 
soğukluk yaratmıştır. 
Beklentilerin karşılanamaması , 
bu hayal kırı klıgını daha da 
artırmaktad ı r. Kürt ve Türk 
toplumla rının psikolojik bir 
bölünme geçirmekte olduklarını Sorunu ... 
söyleyebi liriz. 

Hiçbir evresinde Türk düşmanl ığ ı temelinde ge l işmemiş ve 
şövenist renkler t aşımam ı ş olan Kürt yurtseverl iğ i ; Ulusal 
kurtuluş örgü tlerine egemen o lan sosya list siyasal kültür, 
çatışma ların bir Kurt-Türk boğaz laşmasına dönüşmesini 
engelleyen en önemli iradi belir lenimdir. Belki bu şans 
giderek aza lmaktadır. Büyük şeh irlerele bi rbirini an iamacian ve 
çıkarl;ırı çatışarak yaşamak zorunda bırakılan y ığınla r içi n saat 
geriye ciogru daha süratle i lerlemektedir .. 

Şeh i r va roşla rı na toplanmış, yoksulluğun uç sınırlarında, 
işs iz,yarıns ıL, aç yığınların, Kürt getiolarının yaratacag ı 
depremler metropolleri her an harabeye çevirebi lir. 

Metropollerdeki Türk proleta ryasının ~ehire akın eden bu 
nüfusa, en düşük ücretlerle, bogaz tokluguna çal ışmaya razı 
ucuz işgucü olarak; işsizligin ekonomik kriz ve 
özelleştirmclcrle hergun daha çok büyüdügü bir şehir 
yaşanıında korkun< hir tehdit oldugu bu koşullarda düşman ve 
rakip olarak a l ı.. ıl .ııı ..ığına ve hiç de sempati ile 
bakmayacagına ku~ku yoktur. 

Burjuvaz inin de bu yoksul yığ ınl a rı , diğerlerine karş ı tehdit 
unsuru olarak kull;ınmak istcyeceğ i de açıktır. Şu halde 
metropollerdeki Kürt emekçi nüfusun, s ınıf ka rdeş lig i 
şemsiyesi altında kaynaşmasının önünde şövenizmden başka 
da ciddi engeller var demektir. 

Zaten çıg gibi büyüyen yoksulluk ve çevre sorunl a rı yla 
boğuşan şehi r halkının yaşam a la nını daraltan, kendi kültü rel 
ahlaki degerleri, taş ıdıkla rı sorunla rı y l a beraber şeh i r 
yaşamın ın üLerine binen bu unsurların, digerleri tarafından 
problemin bir parças ı sayılacakla rı ve TC' nin beklediğinin 
aksine kaynaşmanın degil, ayrışmanın katalizörü olacakl arını 
görmek için kiihin olmaya gerek yoktur. 

Bu çatışm;ı nın hiç de zor o lmayan bir biçimde etnik 
boyutta yaşanacağı da açıktır. Sonuç; 70 yı llık asimilasyon ve 
entegrasyon sürecinde Türklerle kaynaşmış ve onlarla 
benzeşmiş o lan iki kültür arasında kalmış ve kendisin i Kürt 
olarak degil, daha çok "Dogulu" olarak tanımlamaya alışkın 
asimile kitlelerin de taraf o lmaya zorl anacağı ve çöLülecegi 
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bir sürece girilmesidir. Türkiye'nin her yerinde, başta 
metropoller olmak üzere Türk-Kürt karşıtlıg ı temelinde etnik 
bir boğazlaşma çılgınlıgı yaşanabilir. 

Sonunda öfkeli Türk yığınlarının, sadece doğum yerlerine 
bakarak "Kürtler Kürdistan'a!" diye yürüttükleri tersine bir 
göçettirme kampanyasıyla ifade edilen Kürt nüfusun "Türkler 
Orta Asya'ya!" diye bagırdıkları ş iddet gösterilerine tanıklık 
edebiliriz .. 

Demografik yapıyla oynayarak yani nüfus bileşenini 
degiştirnıeye çalışarak, soykırım, zorunlu iskan, göçettirme 
gibi yöntemlerle etnik arındırma politikas ı yla bu "bela" dan 
kurtulacaklarını sananların yanıldıkları bir başka olgu da 
metropol merkezlerine sürülen insanların buralara entegre 
olacakları , toprak ta leplerinin ortadan "ka lkacakları, "ulusa l 

d 
. . b / olarak asimile olacakları " 

Ken ISI aş 1 öngörüsüdür. 

başma bir insanlik Son beş yılın "Kürd ista n' ı 
• • • insansıziaştırma " pol itikas ının 

trajed!SI olan sonucu olarak üçbuçuk milyon 
•· ·• •• •• •• insanın metropolde entegre 

goçun çozumu; olaca kla rını sanmak da ya nlıştır . 
insanlarm içinde Bir kaç yıl içinde metropollere 

d k/. d 
yönelik aşırı y ıgılma, bu 

yaşa 1 an oğa genellikle i şs iz, perişan aç 
ve kültürel yıgınl arın büyük şehirler 

•• • •• • • ta rafından en azından sosyo-
burünluk IÇmde ekonomik açıd an emilmesini 

özgürce 
gelişebilecek/eri ve 

kalkinabilecek/eri 

imkansız hale getirm iştir. 
Metropollerde ur gibi hız l a 
büyüyen bir "geıtolaşma" 
yaşanmakta, alt-semt kültü rleri 
metropol kültürüne galibe 

koşullarm çıkmaktad ı r . 
Bir miktar sermayesiyle i ş 

sağlanmasina kurmayı hayal edenlerin 

bağlidir. Bu da serüvenlerinin düş kırıklığına 
• ' uğrarna l arı büyük bir olas ılıktır . 

sömürgeci u/usa/ Göç edenlerin büyük bir bölümü 
· b f ise mülksüz, işs i z kütlelerd ir. 

ZOii a 1ğ1n Bunların , kalifiye ol madıkları 
ofmad1X/' için hem sömürü lmeye açı k 

. 0 ~ ucuz i şgücü olarak, hem de 
msanlarm, kendi düşük ücretlerle çalı şmak için 

ueleceklerini zorla nmaları yolunda bir şantaj 
o unsurl arı , rakıple r olarak 
kendilerinin alg ıla naca kl a rı ve metropol 

proleta ryas ı y l a kolayca entegre 
özgürce olamayacak ları da açıktır. 

belirleyebildikleri Üstelik yine bu y ığ ı n lar üst-üste, 
• tıkı ş- lı k ı ş sorunlarla yaşayan 

b1r toplumsal- kentl inin sorunlarını n daha da 
siy.asal-ekonomik ag ı rlaşmasından onları s~ruml~ 

tutmaya başlayacagı; şehı rdekı 
sistem "suç" ların ve "altkültürün" 

/. 
temsilcileri o larak hem polisin 

yarati maSini hedefi ol aca kl arı hem de 
gerekli ktfar. metropo ll ~ rin lanetlileri haline 

geleceklerı/ge lmektc oldukları da 
kesindir. Zaten alt-yapıs ı hazır 

olan mafya örgütlenmesinin, bu yemlikten çok daha 
beslenerek güçlenmesi ve Kürt mafyasının siyasal-ekonomik 
bir faktör o larak sivrilmesi de beklenebilecek bir ge l işmedir. 
Böyle bir faktörün ulusa l gerilimler taşımas ı da hiç şaşırtıcı 
olmasa gerek ... 

Bu sorun lar şehirler i bir anda harabcye çevirecek çatışma 
ve çelişme leri beslemektedir. Çatışmala rın büyük oranda etni k 

özellikler taşıyacagı açıktır. Büyük şehirleri n yaşadığı bu 
gerilimler, Türk toplumuna pompalanan şovenizm dalgasıyla 
birlikte, daha önce Türk toplumuna adepta olmuş Kürtleri, 
"Doğulu henışeriler" i tersine bir ayrışma süreci içine sokması 
da sürpriz olmama lıdır ve hiç kimsenin umnıadıgı , 
kendiliginden veya bilinçli gel işti rilecek provakasyonlar; ne 
"din kardeş ligi" nin, ne "kız alıp vermenin", ne de ulusa l 
kurtuluş örgütlerinin ısrarla sürdürdükleri " halkların kardeşl iğ i" 
söylemine aldırmaksız ın a levlerıecek toplumla raras ı ka nlı 
boğaz laşmala r yaratabilir. 

Kır emekçileri kentlere göçerttirili rken; topragından, urctinı 
i li şk i lerinden kopartıl a ra k, tanı bir kent yoksulu haline 
getirilmiş lerd i r. Amed' in nüfusunun birkaç misli arttığ ı , 
insanların sokaklara yayıld ığı , naylon semtlerin oluştuğu, her 
evde üç-dört ailenin barınmaya baş l adığı bir süreç bu ... 

Antep, Malatya ve Urfa en çok göç olan ve toplumsal 
dokusu değişen kentlerimizin başında geliyor. 

Kürdistan kentlerinin bir özelliğ i vard ır; onlar, -Amed hariç
Kürdistan ulusal kurtuluş hareketin in değil , sömürgeci 
kurumların mevz ile ndiği ve şeh i r dokusu itibarıyla da ulkeye 
yaba ncı bir yapısallık gös termişti r. Çünkü, tarih boyunca 
kentler, tüm isti lac ı güçlerin askeri, siyasal, ekonomik 
ka ra rgahiarı olarak kaldıla r. işga lc ile r, yerleşim birimi olarak 
da daha çok bu kent merkezlerini ~eçti . Do l ay ıs ıy la şehirle r, 
etni k bileşen bakımından da Kurdistan'da yabancı bir o lgu 
olarak ka ldı. 

Özell ikle 70"1erden sonra bu doku hız la değiş iyordu . Şehir 
nüfusu metropollere göçerken, kasaba ve köyler şeh i rlere 
yerleşmeye başlad ı . Böylece "Gundl " , "bajarl" zıtlığı nın 
çözülmeye baş ladığı süreç yaşand ı. Şimdi bu değişimin doruk 
noktas ındayız.Kcntlcri , göçlc adeta istila eden kentli nüfus 
büyük bir yoğun lukla yurtseverdir ve tüm u retim süreçleri 
parçalanarak mülksüz leştiri lmiş, yoksu llaştmlmıştır. Bu 
nedenle de radikal tepkiler barınd ıran emekçilerden 
oluşmaktadır. 

Bu, önümüzdeki dönem de kentleri ulusal demokratik 
mücadele açısından son derece kritik ve sancıl ı alanlardan biri 
haline getirecek ve devrimde şe hirlerin belirleyici rolünu öne 
çıkaracaktır. Aynı olgunun külturcl, siyasal boyutl arının da 
mücadelede kendini ifade etmeye başlayacağına kuşku yoktur. 

Tüm bunlar, KUKM'yi bir "köylü ayaklanmas ı" , sadece " kırsal 
eksene dayalı ulusal bir mücadele" olarak görme ya nılgısının 
da sonucudur. Çünkü, sönıürgeci stratej iler de yanı lıyorl ar; 
Kürdistan köyl ü lüğünü yıldırara k ulusal mücadeleninin 
ortadan kalkacağını hesaplıyo rl ar. Oysa, sadece ulusal 
ku rtu l uş mücadelesinin kanallarında bir değişme o l acaktı r, 
sorun daha çok boyutlu hale gelecektir. 

Kald ı ki, Kürdistan'dan dışar ; ya yoğun bir göç yaşanmasına 
rağmen, Kürt ulusu dağı taşı bombard ıman edilip, yakılan 
ülkelerinin dağla rına, taşlarına tırna kla rıyla yapışnııştır. Göç 
etıirmeler sonucu demografik hareket metropol merkezler 
kadar Kürdistan şehirlerinin dokusunu da hız la değiştirmiştir, 
deği ştirmektedir. 

Belki de Kuzey Kürdistan'da ulusal hareket ilk kez şehir 
merkezlerine kavuşmaktadı r. Kır yoksulla rı , bütün sınıfsa l ve 
ulusal gerilimleri i le Kürdistan'ın kent yoksulları haline 
get irilmiştir. Mülksüz leştirilmi ş ve toprağından koparılnı ış bu 
yığınla rın toprak talebi ortadan kalknıayacağı _gibi , ulusal 
mücadelenin ekseni kırdan şehir merkezlerine kayacaktır. 

Kendisi başlı başına bir i nsanlı k trajedisi o lan göçün 
çözümü; insanların içinde yaşadıkları doğa ve kültürel 
bütünlük içinde özgürce gel işeb ilecekleri ve kalk ınabi lecekleri 
koşulların sağlanmasına bağlıdır. Bu da, sömürgeci ulusal 
zorbalı ğın olmad ığı ; insanla rın, kendi geleceklerini 
kend ilerinin özgürce belirleyebildikleri bir toplumsal-siyasal
ekonomik sistem yaratılmasını gerekli kı lar. 
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