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Kürt halkına yaşatılan trajediye
dur deınek için acn çıkış yolu
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Devieta Rome zilma xweyi lisergundiyen kurda (Cinebire, Gundik u hwd] pir
zede dike. Ji nuhde dest pe kiriye gul\den kurda bi nrre zore vala dikin.
Welatparezen kprd en mafen xweyiinsani u netewi diparezin ji dişinin surgune,
ji Welate me derdixinin. Dewleta Rorne dixwaze Welate me vala bike, bike çol
ku kesek le neji.
Em zilma li ser gele kurd u surguna kurden welatparez protesto dikin. Em disa
ba hemu welatparezen kurd u mirovperweren dine dikin ji bo denge xwe li
himher van zilm u surguna bilind bikin Q piştgirtiya bi tekoşina gele kurd re hin
xurttir bikin.
ROJA MEDYA (Medya Güneşi)
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Helbestvan, niviskar u şoreşgere
kurd e bi nav ft deng CEGERXWiN
u aktor, rejisor ' u niviskare şoreşger
YILMAZ GUNE);' ewen tim di
tekoşina gele kurdde bijin u
btranina wan ewe her tim riya me
roni bike.
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birliklerince estirilen zulüm ve terör, son aylarda
doruğuna ulaşarak halka karşı tam~ bir imha
sindirme ve göçettirme sava,şına dönüştü.
Kamuoyu en çok Cudi dağı ve yöresine,
jandarmaların,
vurucu timterin ve k öy
korucularının desteğini .alan düzenli ordunun.
karadan ve havadan sU_rdürdüğü perv a s ız
saldırıtarla çalkalanıyor . Olayların merkezinde
Cudi ve yöresi olmakla beraber, asker postal ve
süngüleri Siirt, Hakkari, Mardin ve Van başta
olmak üzere ülkenin diğer yörelerinde de serseri
mayın gibi kol geziyor. Tanklar, toplar sava ş
uçakları · yetmiyor,
kimy~sal · silah
kullanıldığına
ilişkin
cidd i söylentil er
yaygınlaşıyor. Kimi generaller buna bile
doymuyor, yörede değil insanlan yaşatmayacak,
otun bile bitmesine son verecek saldırılar iç1n
onay istiyor. Irak Kürdistanı'nı ca_yır cayır
yakan, 4 bini aşkın köyü yerle bir eden, k" saba ve
şehirleri boşaltan Saddam rejimini kendine örnek
almak istiyor. ·
Kürt halkına karşı reva görü·l en bu insanlık
dışı uygulamalar neden? Silahsız, savunma sız
bir halka karşı sürdürülen bu savaşın sebebi
nedir?
Bütün çıplaklığına karşın, devletin resmi
ağızları
ölüm ve zulüm politikasına
başvu~duklarını inkar ediyorlar, kuzu postuna
bürünmüş kurt misali "terörist eylemiere karşı
halkı korumak için operasyona giriştikl erini,
halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için
önlem aldıklarını" iddia ediyorlar. Kürt
halkına karşı izl'enen boyundorukÇu politikanın
geçmişte yıllarca baş mimarlığını yapan

Dem_i rel, bugünkü hükümetin terör es tirme
pol it i kasını bağnazca benimsiyor, hatta daha
kısa sürede sonuç alıcı yöntemler benimsemiyar
d iye h ükümetin başını eleştiriyor. SHP Genel
Başk anı Erdal İnönü yöreye yaptığı geziler
boyunca halka· kötü muamelede bulund u ğuna
ilişkin kimi serzenişlerde bulunmakla beraber,
açıkl a malarında sözümona ihtiyatlık ve devlet
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Olağanüstü Hal Bölge . Valiliği adındaki
valil.iği yapılanmasıyla ülkemizde
boyunduroğun yeni ilişki ve biçimlerle ikame
edilmeye başlandığından bu yana, ordu

sömürge

di

.o
r

g

Kürt halkina yaşati ian trajediye·
dur de_
m ek için acil ÇiklŞ yolu.

adamı sorumluluğu pozlarına büründüğünden
·açıkla malarıyla devletin zulmünü, ordunun
pervasızca sürdürdüğü savaşı gizleme çab~sına
dön üştüğünü, izlenen politikanın resmi devlet
polit ikası olduğunu inkar ederek, yö redeki
gerginliğin esas sorumluluğunu silahlı grubl arın
eylemlerine yükledi, halka reva görülen baskı ve
zo rb a lı kılan da yöredeki kimi so ru ml ula rın
boyn u na attı, olayların bireysel boyutlard a
olduğunu iddia etti. Ecevit de, bugünkü
uygulamalara karşı scrzeni şlerde bulunmakla

beraber,

İngiltere''nin

Kuzey

İrlanda'd a

yü rütüğüne benzer bir yönetim biçiminin
ülkemizde yürürlüğe konmasını önerdi. Kısacası
şu anda Kürt halkına karşı silah zoru, kan, zulüm
ve ko mplolarla dayatılan politika l arı n ve
halk ın içinde yaşadığı trajik durumu n gerçek
n e d e nl erine ilişkin olarak, ikt idarıyla
muh alefetleriyle tüm burjuva partileri açık bir

yal a n cılık

ve ikiyüzlülük içindedirler, ·gerçekleri
ters yüz ederek iç ve dış kamuoyunu alda tma
çabası güdüyorlar.
Ülkemizde bugün estirılen gergin~:zin, her
türlü vahşetiyle boy veren savaş halinin ana
nedeninin PKK'nın yürüttüğü silahlı eylemler
ol duğu koskocaman bir yalandır . Bir kere
yö ntemi, vakitli-vakitsizliği bir yana
toplumumuzda kimi çevrelerin silahlı eylemiere
başvurmalarının gerçek •nedeni bizzat devletin
yüzyıllardır izlediği halkı boyunduruk altında
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tutma, onu her türlü ulusal demokratik
haklarından yoksun bırakma, adını varlığını,
kültürel değerlerini yok sayma, sömürü ve
baskının en ağırına tabi tutarak, geri kılmışlık,
yoksulluk v~ sefaJet içinde tutma, en ufak bir hak
istemine, en ağır cezai uygulamala rla karşılık
verme, her türlü demokratik v.e barışçıl yolun.
önünü bizzat tıkay~rak ordu, polis ve ist!klal,
güvenlik ya da sıkıyönetim mahkemele ri gibi
zorbalıkları dayatma politikasıdır . Her türlü
hak istemi zorla bastırılan, en ağır sömürü ve
baskı cenderesine .sıkıştırılan bir toplumda, boyun
eğişin, suskunluğun ilelebet sürüp gitmeyeceği
zorla dayatılan onursuz yaşamın k!}ranlıl_darını
yırtıp parçalamak için arayışların başlayacağı
toplumun farklı sınıf tabaka ve çevrelerinin
üzerlerine çökertilen sömürü, baskı ve zulüm
politikasından etkilenme . derece ve biçimine '·
bağlı olarak farkb tepki ve çıkış yollarına
başvurabilecekleri, bu arada toplum içinden
za~anı o.lsun ya da ~l~asın, yan~ış yönte~leri
benımsesın ya da benımsemesın şıddete, sılah]ı
kalkışmaya baş~ura~a.~ların da olac~g~
kaçınılmazdır. Bugun ~utun karmaşıklık, ç~Iışkı
ve bula.nıklıgın~ ~agmen.. h?yveren sıl.ahl~

1

isnatlarıyla tutuklanıp işkenceden geçiriliyor,
öldürülüyorlar. Bağımsız, dürüst ve tarafsız basın
mensuplarının yöreyi dolaşıp doğru haber
toplamalarının önüne her türlü engel dikiliyor.
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Yörenin milletvekill eri bile, halka ulaşmakta,
dert dinlemekte ve gerçekleri açıklamakta,
valilerin, emniyet müdürleri nin, askeri
komutanların
fiili
engellem eleriyle
karşılışıyorlar. Bütün bunlara rağmen, zaman
zaman basına sızabilen haberlerde n bile,
gerçekte çoğu saldırıda eylemin kim tarafından
gerçekleştirildiğini doğru dürüst tespit etme
olanaklarının son derece sınırlı olduğu · ortaya
çıkıyor. Yöredeki insanlar, sık sık vurucu
timlerin, jandarma ve komandoların yöredeki
kılık kıyafetlere bürünerek, kendilerine silahlı
eylemci süsü vererek, köylere baskın
yaptıklarını, operasyona giriştiklerini, ha1ka
zulmedere k cinayet işlediklerini, insan
kaçırdıktan nı belirtiyorla r.
Geçtiğimiz günlerde, olayların yoğun olduğu
yörelere bir gezi düzenleyen SHP Genel Baş_kanı
Erdal İnönü bile, ne olup bittiği konusunda yeterli
bilgi alamadıklarını, fçişleri Bakanı'nın basma
yansılılan haberlerin ötesinde kendilerin i
eyleml~r~n ne~~nı bızzat Turkıye C~mhu~ıyetı bilgilendirm ediklerini itiraf etti. Bu da şunu
devletın!n . Kurt ha·lkına d~yattıgı sılahlı
gösteriyor: Yörede yaşanan gerçekler devletin
~ordu:, sın~ı:me ya da yoketmeyı baş hedef seçen
bugünkü konumuyl a ya da göstermey e
ışgalcı polıtıkadır.
·çalıştıklarıyla öylesine farklı ki, devlet bunları
Devletin resmi ağızları, yörede sivil · halka gelecekte Türkiye'nin yullarını eline almaya
yönelik s_aldırı ve cinayetierin tümünü silahlı hazırlanan kadrodan bile gizliyor.
eylemcilerin üzerine atıyor ve jandarma, ·v·urucu
Yörede incelemele rde bulunan SHP
tim, ~~du ~~·.snin ...ope~asyoni:nnı~ ha.Ikın ~al ve · Milletvekili Fuat Atalay: "Yurttaşlar haklarını
c~n guvenlıgıne. yol_lelık oldugu~u ıddıa edıyorlar.
kullanmasınlar diye' sindiriliyor. ~ölgede sürekli
S~Iahlı. eylemcı.~erın, ~a~ta. k.oy korucula~ı ve gerginliğin olması demokrasi dışı mihraklarca
aılelerı olm~~ uzere. kı~ı sıvıl hedeflere sılahlı
amaçlanıyor" dedi. SHP'li milletvekil lerin
saldırılar duzenledı~lerı,. e':~ tarla .Y.aktıkları,
olaylara ilişkin parti merkezine sundukları
hayvanları telef . ettı.klerı. soylenebılı~. J:Iatta
rapor, yöreyi dolaşan gazeteciler, değişik politik
bunları, eylemcılerı~. bızz.at kendıl~rı de çevreler "devletin halkın tümünü potansiyel suçlu
açıklıyorlar. Anca~ yoredekı saldırı, cınayet, olarak . gördüğünü" belirtiyorla r. Bu tespitin
ya_~ıp yıkma ve ko~ boşaltmala~ının boyutl~~ı
üzerinde durmak ve gerçek _anlamını biraz daha
~nıne ·h?yun~ açıga çıkarıl~hgında bu tur
açmak gerekiyor. Açık savaşa başvurarak baskı,
orneklerın hızzat devlet elıyi: yapılanlara
terör ve zorbalığı doruğa ulaştıran devletin
n~z~ra~ . devede ~uı~.k kal~ıgı rahatlıkla hedefi s,ilahlı eylemcilerl e sınırlı değil. Hele
gorulebılır. Kai?ı ~ı r,orede bır kaos ortamı
yaygınlığl bakımından hiç değil. Doruktaki terör
yaşanıyor. Olaganustu hal ve savaş ortamı . esas olarak Kürt halkına toplumun tümüne
nedeniyle, devlet sağlıklı bilgilenme nin, yöneliktir.
'
gerçekleri bütün boyutlarıyla açığa çıkarmanın
.
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v{ı yo su u ~kın a udan,
düzmece haberler le yönlendiriy orlar. Başlarına d 1•. gısı.z 1 \1 ~ • ar~n 1ı d ~rı nal ma um ekt~~
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Açık savaşa başvurarak baskı, terör ve zorbalığı
doruğa ulaştıran devletin hedefi silahlı eylemcilerle
sınırlı değil. Hele yaygınlığı bakımından hiç değil.
Doruktaki terör esas olarak Kürt halkına, toplumun

·

tümüne yöneliktir.

değerlendiriliyor. İktida rdaki
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işçisi, kendi diliyle okuyup , yazmamaktan,
istediği üniversiteye girmernekten ~ikayetçi Kürt
genci v.s. tümü aynı kefeye sokuluyor; ezilmesi,
susturulması, sindirilmesi gereken düşman olarak

rd

korkunç trajik boyutlarda seyrediyor. Düzenden,
ve zorbalıktan çıkışın çaresini silahlı
eyleme kalkışmakta bulanla her Kürd'üm,
işsizim, yoksulum, eziliyorum, horlanıyorum
di)[en ayni kefeye konuyor. Topraksızlıktan,
ja,ndarma ve ordu dipçiğinden yakınan Kürt
köylüsü, işsizlikten, düşük ücretten yakınan Kürt

baskı

"Kürtçü", "bölücü" damgası vurması yetiyordu.
iç ve dış kamuoyunun gözünde bu
demagojinin elle tutulur inandırıcı bir yanı
kalmadı, oldukça kaba ve kof bir paçavraya
dönüştü. Onun yerine "PKK'li terörist" yaftası
işletilmeye başlandı.Şimdi artık kim potansiyel
suçluysa ona "PKK'li terörist" damgası vurularak
saldırılıyor. Böylece zorbalık, insanlık dışı
iç
çıkaracağını,
haklı
uygulamalarını
demokratik ve uluslararası kamlıoyunun gözünde
kendini aklayacağını, "teröre karşı savaştığı"
imajını diri tutacağım umuyor. Silahlı eylem ve
terör . yaygarasının bunca koparılmasının bir
nedeni de bu olsa gerek.
Kısacası suçlu olarak görülen potansiyel,
bizza~ Kürt ulusal ·uyanış ve bilinçlenmesinin,
kendi adına, varlığına ulusal demokratik
sahip çıkmanın
toprağına
haklarına,
potansiyelidir ve Haziran'dan bu yana
tırmandırılan savaş bu potansiyele yön'elmiştir.
Amaç potansiyeli dağıtmak, parçalamak, başını
ezmektir. Devlet "ya varlığını, haklarını ve ·
ulusal değerlerini inkar ederek benim işgalcı
boyunduruğuma boyun eğeceksin, ya da yaşamı
sana zehir edeceğim, seni yerinden, yurdundan,
köyünden,tarlandan süreceğim" diyor, Kürt
l:!alkına bu iki "tercih"ten birini dayatıyor.
Ozellikle sınır yörelerine, yörenin Kürdistan'ın
diğer parçalarıyla bitişik olmasından ve coğrafi
koşullarından gelen stratejik önemi dolayısıyla
özel bir önem veriyor, bir an önce sonuç almak
önlemleri hayata geçiriyor. Bu
istediği
önlemleri~) başında da sınırı ve dağlık bölgeleri
Kürt nüfusundan boşaltarak tampon bir bölge
oluşturmak geliyor. Aynı sınırın öte yöresinde
Irak diktatörlük rejimi bir yıldan bu yana
süregelen ve özellikle son aylarda yoğunlaşan
Kürt nüfusunu boşaltmayı açıktan açığa yapb.
Türkiye çok açık ve döğrudan yöntemlerle
köyleri, kırsal alanları boşattmada öyle Irak
kadar rahat değil. Ne de olsa demokrasiyle
yöneltildiğini, Avrupalı bir ülke olma yolunda
ilerlediğini iddia ediyor. Pekçok uh,ıslararası
anlaşmaya imzasını atmış, Avrupa Topluluğuna
girmek için hazırlanıyor. Böylesi bir ülkede,
açıkça doğrudan yöntemlerle bir halkı yurdundan
etme, toplu kırımdan geçirme öyle kolay değil.
Bunun yerine, devlet dolayi\ yolları, komploları,
provakasyonları uygulamaya geçiriyor. Ortarnı
tam bir · kaosa çevirerek saldırıya geçiyor.
"Teröre karşı savaşıyorum" diyerek halka
saldırıyor. "Teröre karşı önlem alıyorum"
diyerek köyleri boşaltıyor, ya da köylüleri
yerlerini, yurtlarını boşaltmaya, şehirli ya da
köylü olsun, yöre insanlarını evini barkım
terketmeye mecbur edecek her türlü saldırganlığa
Şimdi

ku

edilmesinin tek nedeninin Kürt olmasında
yatbğını görüyor. Kürtlüğünü inkar etmesinin,
suskunluğu ve boyuneğişi tercih etmesinin bir işe
yaramadığını, onun da dünyadaki her özgür halk
gibi özgürce yaşamaya hakkı olduğunu kavrıyor.
Işte devletin halkı potansiyel suçlu olarak
görmesinin en başta gelen nedeni budur. Bu TC
devletinin kuruluşunda~ beri süregetirdiği resmi
politikadır. Sözkonusu insanlık dışı politikanın
pratikteki, günlük yaşamdaki uygulamaları
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partiye, onun
milletvekili ve belediye reis adayına ya da
muhtarına oy vermiyor diye ayni muameleye
tabi tutuluyor. Köy okuluna, karakoluna odun ya
da su taşımıyorsa, askeri devriyelere, operasyon
timlerine koyun kuzu kesmiyorsa, silahlı
kuvvetleri güçlendirme vakıflarına, Afganistan
ya da Bulgaristan'dan gelen göçmenlere para ve
Irak
bulunmuyorsa,
bağışında
mal
Kürdistanı'ndan gelen ve Hitlerin Yahudileri
tıktığı temerkuz kampları benzeri kamplarda
tutsak edilen Kürtlere · bağışta bulunuyorsa,
yardım topluyorsa pot~nsiycl suçlu muamelesine
tabi tutuluyor. Devlet köylüye, "Köy korucusu
olacaksın" diyor "Hayır olmam" diyenler onun
gözünde suçludur, haindir, başının ezilmesi,
köyünden, tariasmdan, hayvanından edilmesi
gerekir. Ya bizzat devletin resmi kolluk
kuvvetleri ya da hain işbirlikçi korucu çeteleri
eliyle cezalandırılır. Eğer devletin gözünde biri
"Kürtçü", ''bölücü", "terörist" se yalnız kendisi
kardeşleri,
babası,
anası,
değil,
akrabaları hatta aşireti de suçludur.

yakın

Böylece
yaşamın içinde · saymakla bitmeyecek kadar
gerekçe ve bahanelerle halk topyekun suçludur.
Eskiden devletin birini öcü gibi göstermesi için
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başvuruyor. Hakkari, Siirt, Mardin üçgeninde
yaratılan savaş ortamından kaygılarını çok

bir şey değil.
Valisi Hayri
K~z~k~oğl~.'~~n. basında çıkan şu ifadesi işin iç
~z~nun butun ıpuçlarını veriyor. "Cudi'deki 25
koyu boşaltma kararı kesinlikle uygulanacak,
başarılı olunursa diğer köyleri de boşaltacağız."
Taaruza geçtiler: resmi ya da gayri resmi,
dalaylı ya da dogrudan ama zorla köyleri
Y?reyi:. -~ürt nüf~~~an b_?şaltıyorlar. "Hayı~:,
dıyen olumlerden olum begeniyor ve en önemlisi
"başarılı
olunursa diğer köyleri de
boşaltacaklar." Başanya ulaşmak için de her
türlü zulüm, zorbalık ve kampioya baş
vuruyorlar. Tankları, topları, savaş uçaklarını
s~ldırtıyor~ar. Bu yetmiyor zehirli gazlaııa,
~ımyasal sılah~ara b~şvuruyorlar. Yörede değil
ınsan, ot dıy~. bıtmesin diyecek kadar
a~gu~laşıyorlar. Oyle bir noktaya gelinmiş ki:
koyluteri "artık bizi öldürseler, kimyasal silah
atsalar da umrumuzda değil. Çünkü bundan ötesi
sadece ölüm, yaşadıkça daha çok zulüm
çekiyoruz" diyorlar.
. P~ki .bu__gidişat ne olacak? S~rf Kürt olduğu için
. yırmıncı yuzyılın bu son çeyreginde bile her türlü
milli ve 'insani haktan yoksun bırakılınasına
karşı ç!~~ bir halka bütün dünyanın gözü önünde
reva gorulen bu zulüm ve ölüm politikası sürecek
mi? Her halk gibi boyunduruktan kurtulmak
özgürce ve insanca yaşamak istiyor diye Kürt
halkı toptan potansiyel ya da fiili suçlu görülüp
tan~Ia:ın, topların, savaş uçaklarının ya da
zehırlı gazların hedefi olmaya devam mı
edecek? Buna "hayır" diyecek güç ve alternatifi
çıkarmanın zamanı gelip geçmiştir bile.
.. E.~bett_e Kürt halkının nihai kurtuluşu,
sornurgee boyunduroğun bütün yön ve biçimleriyle,
kırılara.k,_ kendi ulusal ve sosyal yaşamını,
geleceğim serbestçe eline almasıyla, Türk ulusu,
ulus olarak hangi haklara sahipse o hakları
elde etmesiyle gerçekleşecektir. Ama bu o kadar
k~la~ ve bugünden yarına kazanılamayacak, çok
yonlu zorlu uzun vadeli biz mücadeleyi alacaktır.
Ne kadar zorlu, karmaşık ve uzun vadeli olursa
o~~~~ bu yola koyul~aktan, halkı yolun sonuna
go turecek taşları doşemekten ve adım adım ·
ilerlemekteri başka da çare yoktur. ·
zincirinin birer

halkasından başka

Olağanüstü
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detaylı, okşayı~ı ve hatta aklayıcı ifadelerle
bile olsa Ecevit bile dile getirdi: "Ordu düşmana
karşı eği~m gördüğü için..bölgede görev yaparken
?~ on~ gore davranıyor. Omeğin bir cenaze töreni
ıçın onlem almaya kalkışsa, sanki Kıbrıs'a
çıkarma yapacak gibi hazırlanıyor"dedi ve
şöyle devam etti: "Ben olaylar karşısında
dehşete kapılıyorum. Ne demek Hakkari'de
raketler atılıyor, polis lojmanı basılıyor. Dağda
hayvan güden çoban belki PKK'lidir diye
vuruluyor ve sonra yakılıyor. Bunlar tüyler
ürpertici olaylar."
"Tüyler ürpertici olaylar" kuşkusuz sadece
Ecevit'in saydıkları değil, Askerlerin vurucu
timterin ve köy korucularının "belki PKK'lidir
9.iyerek" vurup öldürdükleri yüzlerce insan var.
Oldürülüp cesetleri yakılan daha pekçokları
var. Kaçırılıp bir daha izine rastlanmayanların
kesik başına ya da koluna rastlananların basın~
yansıyanları bile ürkütücü boyutlarda. PKK ile
hiç bir ilişkileri olmadığı halde sırf korucu
olmayı, ihanet yolunu seçmeyi kabul etmedikleri
için özellikle son beş-altı yıldır başlarına
getirilmedik zulüm bırakılmayan, en son olarak
da kömür ocakları dinamitlenen köy ve meraların
dışına çıkmaları, ha yvanları na, tarialarma
bakmaları yasaklanan öldürülen, gözaltına
a~~nan en son olarak da toprakları~ı bırakıp
goçetmeye zorlanan Gundık (Balveren) ve beş
mezrasının köylüleri, Cudi Dağı yöresinde, Cizre,
Şırnak , Uludere arasında resmen boşaltılan
onlarca köy, tüyler ürpertici tablolar· sunmuyorsa
neyin ifadesidir.
. Hakkari'de, hiç bir polisin ya da ailesinin
bumunu bile kanatmadığı için, kamuoyunda
kuşkuları üzerinde toplayan polis lojmanlarının
t~:anmasından sonr~ 150 Hakkari'li gencin
g?za~tı.na alınarak ışkenceden geçirilmesi,
Bısmıl'ın. Tatl~. Çayır köyünde düğünde silah
sıkıldı dıye koye baskın yapılarak sabaha dek
köylülere işkence edilmesi, yolda geçen taksinin
ra·s tgele askerlerce taranaı< insanların
öldürülmesi hiç kuşkusuz ürkütücülüğün
boyutlarını gösteriyor.
Siirt'teki Baho Ağa benze~i ihanet çetelerinin
.. Bu gerçeğin bir yanı. Gerçeğin diğer yanı da,
köylülerin üzerinde "astığım astık, kestiğim
Kurt
halkının üzerine
çullanmış bulunan
kestik" haline gelmeleri, halkın namusuna el
günümüzdeki aşırı zulüm ve sömürüdür, halka
atmaları;
kız, kadın kaçırmaları, askerlerin
köylülere insan dışkısı yedirmeleri, kadınları karşı estirilen savaş ve terördür. Halkın
boğazına sarılan el, sıktıkça sıkıyor. Rahat bir
çırıl çıplak soyarak işkence etmeleri, göçebe
soluk ala~ilmenin her türlü olanağı tükenmiş,
aşiretlerden talan götürmeleri, haraç kesmeleri
v.s. hep bu devletin insanlığa, en ufak insanlık · bıçak kemığe dayanmıştır. Acil bir çıkış yoluna
duygusu olanlara ürküntü veren politika gereksinim var.
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Acil çıkış yolu nasıl bulunacaktır? Halk temsilcisi" olacak bağımsız ve ulusal; kitlelerin
örgütsüzdür, savunmasızdır. Acil çıkış yolunu gerçek örgütlü güçlerine dayanaca~ aktif
açacak mücadele araç ve yöntemlerinden eylemlerin, çağdaş dünyamızın zorunlu 1 kıldığı
yoksundur. Ortama belirsizlik, kaos ve komplo çokyönlü modem örgütsel biçimlerle donanmış
egemendir. Muhalefeti ve iktidarıyla burjuva . halk hareketini yaratmalan gerekiyor. K~ylüsü,
partilerinin halkın acil trajedisine bir çözüm işçisi ve emekçisinin muazzam kitle gücüyle
bulabiieceği hayalinden kurtulmanın zamanı
aydının çağdaş entellektüel gücünü birl~ştiren
toplumsal hareketi yaratmak gerekiyor. ~
olduğunu, son olaylar bütün çıplaklığıyla
gösterdi. ANAP son saldırıyı yapan devletin
Böylesi geniş kitlesel ve örgütsel to:Vlum
başındadır.
DYP, ANAP hükümetinin aksiyonunu en acil hedefler etralında
yaptıklarını bile yeterli bulmuyor. SHP bütün
birleştirmek mümkün. Uzun vadeli hedefl~miz
serzenişlerine rağmen, içine girdiği tutum
farklı olabilir, kimimiz şöyle ya da böyJe bir
nedeniyle halkın acılarına tercüman olmaktan düşüncede olabiliriz. Hiç kimse kimseden' uzun
oldukça uzak, devleti şirin göstermeyi, suçlarını vadeli hedeflerinden vazgeçmesini iste~eden
örtbas etmeyi, devletin kendisi halkın başına ama hiç ' kimse de bu hedefini başl<asına
ateş yağdırırken, o, halkı devlete sahip çıkmaya
dayatmadan bugünün acil sorunlarıinn önüne
ikna etmeyi marifet sayıyor. Orduya, devlete toz koymadan bir acil hedefler programı yapılabilir
kondurmamayı, zulüm politikasını geçici kişisel
ve bunun uğruna mücadeleye geçilebilir. ~edir
tutumlara maletmeyi tercih ediyor. Ecevit, bunlar? Tartışılarak, görüşülerek bunlar bir
İrlanda benzeri bir yönetim biçimini başımıza
program haline getirilebilir. Bu arada son })için:"
koymayı öneriyor.
ve tümü olmamakla birlikte bir bakış açısı !h.İnar
Burjuva siyasal partilerinin tümü, aralarında diye bura~a da kimilerine <;~eğinmek mümkü1.
uygulamada kimi farklar olmakla birlikte esas
Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin tüm kyrum
olarak halkımız üzerindeki boyunduruğu ve uygulamalarıyla derhal kaldırılması, Kürt
1
sürdürmenin "ulusal politikası"nı temsil etme halkı üzerindeki savaşa son vetilerek ord,nun,
misyonuyla. yükümlü görüyorlar kendilerini. vurucu timlerin, Komandoların çekilmesi, Köy
Köklü bir çözüm zaten onlardan umulamaz ama Koruculuğunun dağıblması, halka zulüm ve ~askı
halkın acil dertlerine çare bulma niyetinde .de
yapanlardan hesap sorulması,
ı
1
olmadıkları, son olaylarla bir kez daha açığa
Köyterin boşaltılmasına son ~erilııesi,
çıkmıştır.
yerlerinden yurtlarından hangi nedenlerle olursa
Bir yerde bunu ters ve acaip karşılamamak olsun sürülenterin geri dönmelerinin sağlanması,
gerekir; çünkü onlar başlarına bunca felaketler zarar ve ziyanlarının karşılanması,
1
getirilen Kürt halkının temsilcileri değil, tam
Kürtler.in varlığının tanınması, Kürtçe'nin
aksine onu ezen, boyunduruk altında tutan
serbestçe
okunup yazılması, yayın yapm<\sı ile
yabancı gücün temsilcileridirler. Acil <;özüm için
ilgili
her
türlü anayasal ve ~asal
bile olsa bir kez herşeyden önce bu halkın
yasaklamaların kalkması, Kürt dili, kültü ü ve
temsilcisinin, bizzat onun örgütlü gücünün ortaya
edebiyatının geliştirilmesinin önündeki ma di ve
çıkması, davayı bizzat dava sahibinin eline
yasal
engellerin kaldırılması,
alması gerekir. Her Kürd'ün, her Kllrt
Zindanların boşaltılması, siyasal nedenlerle
devrimcisinin, aydınının, politikacısının, işçisi
ya da köylüsünün artık bunu kafasına tutuklanan, mahkum edilen bütün tututau ve
hükümlülerin serbest bırakılması,
yerleştirmesi için daha ne gibi felaketler
bekleniyor ki. Bizim davamız başkasının elinde
Irak Kürdistanı'naan gelen Kürtlere
nasıl çözüme kavuşak ki. Dünyanın hiçbir yer ve
mültecilik statüsü verilmesi, kamplar
döneminde, hiçbir dava başkalarının elinde kaldırılarak mültecilere, iş, konut, eğitim ve
çözüm bulmuş değil.
kültürel olanakların tanınması,
(
Bu dava, köyde ya da kentte, ülkede ya· da
GAP projesinin Kürt halkı üzerinde ·sömürünün
metropolde, yurt içinde ya da dışında olsun her katınerleşmesinin aracı haline gelmemesi için
Kürd'ün davasıdır. Köylüsü, işçisi, memuru, adil ve demokratik bir toprak reformunun
esnafı, işvereni, öğrencisi, aydını, doktoru,
yapılması ...
avukatı, mühendisi, ya da milletvekili;
Ayrıca bu talebierin kazanılması Türtqiye'de
bağımsızlıkçısı, otonomicisi ya da kültürel
demokrasinin kazanılmasıyla da yakından bağlı
özerklikçisi; sosyalisti ya da milliyetçisi; olduğu için bütün Türkiye çapında; acil
barışçısı ya da olmayanı kısacası tümünün artık
demokratik hak ve özgürlüklerin de
bir yerde el atıp davanin gerçek sahibi, programlaştırılması ve bağımsız ulusal lcişiliğe
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Herşeyden önce aklımızdan çıkarmamamız
gerekir ki, bir takım küçük ya da büyük grupların,
siyasi ·yapılanmaların halkı halk adına kurtarması
hayalinden sıyrılmamız gerekiyor. Böylesi eylemlerin,
düşmanın zorbalığını daha açık gösterme,
propaganda v.s bakımından kimi yararları olsa bile
sonuç alıcı olmaktan uzak oldukları bilinmelidir.
Mücadelenin kazanılması onun gerektirdiği tüm
yöntem, biçim ve araçlarla donanmış kitlelerin bizzat
kendi örgütsel güçlerinin eseri obnak ve siyasal güçler
de kendi örgütsel varlık ve konumlarıyla bunun Içinde
yer almak durumundadırlar. Yani halkın bizzat
kendisi kendisini kurtaracaktır. Mücadeleyi başkaları
onun adına değil bizzat kendisi kazanacaktır.
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Nasıl bir mücadele yöntem ve biçimini
örgütleyerek başarıya ulaşabiliriz. Herşeyden
önce aklımızdan çıkarmamamız gerekir ki, bir

alternatifin embiriyonu gibi bize yol gösteriyor.
Elbetteki o kendiliğinden gelmeydi, 5000
köylüyle sınırlıydı, örgütsüzdü ve kısa
ömürlüydü. Ama bu haliyle bile ne
yapabileceğinin sinyallerini verdi. Ne yazık ki
bugünün örgütsüz-lük , dağınıklık ve
nemelazımcılığı ortamından onlar yalnız
kaldılar. Oysa başka yöreterin köylüleri de aynı
eyleme geçseydiler, kentlerdeki işçiler ve diğer
emekçiler, örgütlü güçlerini, bahar eylemleri gibi
eylemler ve daha ileri biçimleriyle onların
desteğine verseydi, bugün açlık greveilerinin
yaptığı türden eylemler yurt içind~ ve dışında
onlarla olan dayanışma eylemleri, miting
yürüyüş ve protestolar yükselseydi, tek tek
avukatlar değil de, bağımsız örgütsel platformun
hukuksal ve entellektüel gücü, insan hakları
komiteleri, parlamentoda güçlü bir Kürt grubu
onlariii omuz omuza olsaydı, Türkiye demokrasi
güçlerinin ve uluslararası kamuoyunun aktif
desteği oluşsaydı böylesi muazzam çok yönlü bir
yığınsal halk aksiyonunun nelere kadir
olabileceğini söylemeye bile gerek yok.
Peki, Kürt yurtseverleri , emekçileri,
aydınları, işçisi, köylüsü, kadını ve erkeği ·
kısacası Kürt halkı toplumsal mücadeleyi
böylesi ve da~a da gelişkin bir düzeye neden
çıkaramasın. Ulkemizde Gundık köylülerinin,
zindanlardaki açlık greveilerinin ve onlarla
dışarıda dayanışma içinde olanların, baharda
rüzgar gibi esen iŞçilerin eylemlerini,
Filistin'deki son taşlı sopalı yığınsal kalkışma
biçimleri ve Güney Afrika'lıların uluslararası
dayanışmayı sağlamak için gösterdikleri
eylemler benzeri eylemleri birleştirerek bunların
. sentezlerinde n ülkemizin koşullarına denk
düşecek eylem ve mücadele biçimlerini neden
hayata geçirmiyelim ki? Oluşturmamız gereken
halk . hareketimizi bu eylemlerle niye
donatmayalım ki?

rd

kaçınılmazdır.

zorunda bırakılan, tarlalarından, kömür
ocaklarından edilen Gundık (Balveren) ve
mezrasının 5000 köylüsünün bir hafta boyunca
gerçekleştirdikleri eylem, ortaya çıkarılacak

ku

sahip olarak oluşturulacak geniş toplumsal
hareketini, Türk halkıyla, Türkiye demokrasi
güçleriyle omuz omuza yükseltecek mücadelenin
politika ve eylem planlarının hayata
geçirilmesi de mücadelenin başarısı açısından
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takım küçük ya da büyük grupların, siyasi
yapılanmaların halkı halk adına kurtarması
hayalinden sıyrılmamız gerekiyor. Böylesi
eylemlerin, düşmanın zorbalığını daha açık
gösterme, propaganda v.s bakımından kimi
yararları olsa bile sonuç alıcı olmaktan uzak
oldukları bilinmelidir. Mücadelenin kazanılması
onun gerektirdiği tüm yöntem, biçim ve araçlarla
donanmış kitlelerin bi;zzat kendi örgütsel
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güçlerinin eseri olmak ve siyasal güçler de kendi
örgütsel varlık ve konumlarıyla bunun içinde yer
almak durumundadırlar. Yani halkın bizzat
kendisi kendisini kurtaracaktır. Mücadeleyi
başkaları onun adına değil bizzat kendisi
kazanacaktır. İşte herşeyden önce, egemen olmuş
anlayışların tersine mücadelenin bu ni~.eliğini
alternatif olarak çıkarmak gerekiyor. Onemli
olan böylesi bir anlayışla mücade1eye sarılmak
ve bunun bizzat toplumun kendi deneyimleri ile
tarihin ve çağdaş dünyanın deneyimlerin in
birleştirildiği
mücadele alan biçim ve
yöntemlerini hayata geçirmektir.
Aslında böylesi bir hareketin sarsılacağı
kitlesel mücadelelerin ilk nüveleri ülkemizde
boy veriyor bile. Örneğin köylerini terketmek
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İşte bugün acil çıkış yolunu gösterecek ve uzun
vadede de bizi başanya yakınlaştıracak
alternatif budur. Belki risklidir,· başka yollardan
daha zor ve kulfetlidir ama en geçerli, en yetkin
alternatif bud~r. Bir toplumun çağdaş varoluşu, bu
çok yönlü yolun döşenmesi demektir. Riskine tek
tek ve toplum olarak katlanmaya değer
ki ymettedir. e

KÜRT KÖYLERiNDE
KATLiAM PROVALARI YAPillYOR
Ahmet DILOVAN
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dipçikler sonucu yaralandı. Tüm bunlara neden
olarak gösterilen, köylülerin düğünde silah
sıkmaları idi.
Bisrnil'in Karha Zırka köyünde estirilen terör
üzerine Mehmet Arslan 1 ay, Recep Gürel 5 gün, A.
Halim Çelik 10 gün, Hüseyin Akbulut 25 gün rapor
aldılar. Köylüler kendilerine yapılan işkencenin
ve faillerinin cezalandırılması amacı ile C.
Savcılığına şikayette bulundular. olay burjuva
basınına şu veya bu şekilde yansıdı. Basma olayın
yansıması ve kamuoyunca duyulması üzerine
Diyarbakır'da sözüm ona failieri tespit etmek
amacıyla bir yarbay ' Bismil'e gitti. Yarbay
köylüleri şikayetlerinden vazgeçirmek için
tehdit etti. Ve yarbay şöyle diyordu: "Yeşilyurt
köyünde bok y~dirdik hiç kimse bir şey yapmadı,
burada da üç beş kaburga kırılmış ve bir iki
kurşunlayaralı var bunda mı bir şey çıkacak." Ve
arkasında şu tehdidi savuruyarçlu. "Sizi bölücü
hainler kışkırtıyor, bunu biliyoruz." Evet bu
sözlerden de anlaşıldığı gibi Kürdistan'da
yapılanlar bizzat devletin üst kurumları
tarafmda yönlendiriliyor ve adı devlet
terörüdür.
O gece Karha Zırka köyünde yaşanan vahşeti
köylüler şöyle anlatıyorlardı: Saat gece 24.00'te
birden bire silah seslerini duyduk. Hepimize yat
komutu verildi ve silah dipçikleri ile bize
vurulmaya başlandı. Bütün gece boyunca yüzüstü
bizi yatırıp, tekme, dipçikle bize vuruldu ve
merrnileri toplattırdılar. Yaralı
attıkları
Hüseyin Akbulut ise o geceyi şöyle anlatıyordu:
"Tatlıçayır'dan köyüm Eriktepe'ye dönüyordum.
cc HA BiR IT ÖLDÜRMÜŞÜZ HA BiR KÜRDÜ,
Birden _köyün her tarafında at~ş edildi. Baktım
NE FARKEDER ..•"
vurulmuşum. Atımdan düştüm, jandarmalar
Bismil'in Karha Zırka (TatlıÇayır) köyünü
yanıma geldiler, yaratandığımı anladılar. Doğru
basan jandarmalar köylülere böyle diyordu. köyüme gitmemi söyl~diler ve ne sen bizi gördün,
Karha Zırka köyü 29 Temmuz 1989 da gece yarısı · ne de biz seni gördük, devamlı sakın rapor alayım
jandarmalar tarafından basılıyor. Yaşlı, genç, ve şikayet edeyim deme, bize yakınsın, bir köyde
kadın çocuk ayrımı yapılmadan tüm köylüler
seni vurur, teröristler vurdu deriz ve hiç kimse
alanda toplatılıp sabaha kadar yüzüstü b'irşey yapmaz." Bugün Kürdistan köylerinde
yatırılarak topluca işkenceden geçirildiler ..
askerlerin ve özel tirnin öldürüp, teröristler
Jandarmaların köye girişi sırasında açtıkları
öldürdü veya köylerinden alınıp öldürülen ancak
ateş sonucu iki köylü yaralandı. Üç köylü de
komuoyuna çatışma sırasında öİdü biçiminde

Sömürgeci faşist TC'nin ordusu Kürdistan'da
operasyon bahaneleri ile köylüle~ üzerine terör
estiriyor. Köylünün tarlasına çıkmasına yasak
konuluyor, hayvanların güdülmesine izin
verilmiyor. Köylüler toplu dayak ve.
işkencelerden geçiriliyor. Kimi köyler zorla
boşaltılıyor. İnsanlar her im "öldürülebilirim"
korkusuyla yaşıyor. Çünkü kimin ne zaman
öldürüleceği beıli olmaz. Kürt olmak ve de
işbirlikçi ve hain olmamak öldürülmek için
yetiyor. Tüm bunlara asayışı sağlama kılıfı
giydiriliyor .. Oysa hedeflenen Kürt halkını
topyekun yoketmedir. Yıllardan beri körüklenen
Kürt düşmanlığı, Kürt halkını inkar etme
politikaları iflas edince tek çareyi toplu
katliamlarda buldular. Bugün Kürt köylerinde
yapılanlar bu toplu katliamların provalarıdır.
Dün Amerika emperyalizminin Vietnam halkına,
İsrail siyonİstlerinin Filistin halkına yaptığı
zulüm ve barbarlıkları bugün sömürgeci güçler
Kürt halkına yapıyor. Kürt köylerinde bugün
yapılanlar Hitler faşizminin insanlığa yaptığı
zalimlikleri katbekat aşıyor. Kürt köy ve
_kasabaları sömürgeci güçler tarafından Saygon
sömürgeciler ve
zindanlarına çevrilmiş
işbirlikçileri Kürt kasaba ve köylerinde cinayet
üstüne cinayet işliyorlar. Yükselen Ulusal ve
Toplumsal mücadelenin önüne geçemeyen
sömürgeciler, tüm çirkefliklerini sergiliyorlar.
Dökülen kaniara doymuyorlar şimdi de yeni
katliamlar yapmanın hazırılığını yapıyorlar.
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lanse edilen birçok olayın varlığı biliniyor. Ve
hiç bir faiİ ceza~andırılmış değil, fail üst
mercilerce korunmaya çalışılıyor. Bismil'in
Karha Zırka köyündeki vahşetin sorumluları
jandarma bölük komutanı Teğmen Seyfi Coşkun ile
Astsubay başçavuş Yüksel Çelenk de hala

haskılara

maruz kaldığını daha iyi
Kürt köylüsü, Kürt işçi sınıfı ve diğer
ulusal güçlerle birlikte gelişen Ulusal ve
Toplumsal mücadelede· yerini almaya çalışıyor.
Nitekim DYP ll Meclis üyesinin açıklamaları bu
gerçeği daha iyi bilince çıkartıyor. İl Genel
Meclis Üyesi M. Aslan kendisine yapılan
işkenceleri anlatırken şöyle diyordu:
"Bizim Doğum uz" da halka terör estirildiği '
anlatılırdı, fakat biz pek inanmazdık. Hep bazı
örgütlerce bu tür iddiaların çıkartıldığına
inanırdık. Ama o gece bize yapılanları gördükten
sonra gerçekleri daha iyi kavramaya başladım.
Ve halkın gerçek dostlarının devrimciler
olduğuna inandım. Devrimcilerin dışında, başta
mensup olduğum parti dahil hiç kimse bize sahip
çıkmadı." Evet köylüler estirilen terörün perde
arkasındaki odakları tanımaya başlamışlar ve
de Kürt olduklarından dolayı haskılara maruz
kaldıkla.rını da artık anlıyorlar. Baskılar, bir
nevi Kürt olma bilincinin daha erken uyanması
için temel itici bir güç fonkiyonu görüyor. Demek
istediğim şey sömürgecileri n tüm barbarlıkları
Kürt hakının ulusal bilincinin boyutlanmasının
önüne geçemiyor ve geçerneyecek de.
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yakalanmış değildirler.

dolayı

algılıyor.

ÇINAR YOLUNDA ÖZEL TiM ATEŞ AÇTI
MUHTAR ÖLDÜ
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Çınar'abağlı Ovabağ köyünde Diyarbakır'a
gelen 'ticari bir taksi ilkin devriye gezen akerlerce
durdurulup aranıyor. Aramadan sonra devam eden
taksi bir kilometre gittikten sonra yolda
parketmekte olan ve özel time ait olan bir araçtan
ateş ediliyor, arabadakiler kendilerini bağırarak
1 tanıtmaianna ve arabadan inmelerine rağmen
ateşe devem ediliyor. Açılan ateş sonucu arabada
Yüksel Çelenk"in bir Kürt düşmanı olduğunu, bulunan Benekli köyü muhtarı Sabri Kara ölüyor,
köylülere yapılanlar gösteriyor. Öte yanda o gece . Aziz Bülbül ise yaralanıyor.
Karha Zırka köyünde misafir olan üç Silvan'lı ile
Kürdistan'da özel tim ve askerlerin öldüiki Bismil'liyi çırılçıplak soyarak topluluk rüldüğü insanlar kitlesine muhtar Sabri Kara da
içinde dolaştıran ve edep yerlerini bile katıldı. Artık sömürgeciler ve kuklaları Kürt
kapatmalarına müsadı.;: etmeyen de Yüksel Çelenk
halkına yönelik tüm güçlerini ve barbarlıklarını
denen işkenceciydi. Evet kürt köylerinde zulüm açıkça ortaya koyuyorlar. Tüm çirkefliklerini
yapılıyor ve yapanlar cirit atmaya devam
kusuyorlar. Demokrasi kisvesi altında insanları
ediyorlar. Ama faşist cellatlar bir gerçeği katlediyorlar, toplu işkenceler yapıyorlar ve
öğrenmemişe benziyorlar o da yaptıkları
Kürt . halkına yönelik katliam provaları
pislikterin hesabının tek tek sorulacağıdır. tüm bu yapıyorlar. Devrimci, demokrat, yurtseverler
baskılar Kürt köylüsünü yıldıramıyor, o yaşamın
Kürt halkına yönelik bu komplolara karşı
zorluklarını
aşa
aşa
onurunu kişiliğini mücadeleyi boyutlandırmalı ve sömürgecileri n
yükseklerde tutmaya çalışıyor. Ve Kürt olmaktan yaptıklarını halka teşhir etmelidirler. e
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VAHŞETiN -DOGURDUGU
DiRENiŞ VE GUNDiK {BAL VEREN) ...
Ülkemizin özellikle kırsal yerleşim sağ olarak ele geçti" haberleri çok fazlaca
halk üzerinde estirilen devlet terörü duyulmaya başlandı. Çok geçmeden "teröristler"
denilen insanlar hayvanlarını otlatırken kurşuna
genişleyerek sürerken, baskıların vardığı vahşet
beraberinde güçlü direnişler getirmekte, köylüler: dizilen çoban Ali veya Osman, sağ olarak
"Hergün ölmektense, korku dolu bir yaşam yakalananların ise işine gücüne bakan köylüler
sürmektense direnerek ölelim." düşüncesiyle olduğu anlaşıldı. Tüm olayların ortaya çıkmasına
karşın, sorumlular cezalandırılacağına aksine,
yaratılan korkuyu atmakta, yılgınlıklara hayır
için
yapmaları
baskı
fazla
daha
demektedir.
Mardin ve Siirt'in bazı ilçe ve köylerinde ödüllendirildiler. Baskılar o oranda arttırıldı ki
özellikle son aylarda sürekli olarak komuoyunun artık kadınlara bile el atıldı, saçları usturaya
gündeminde olan ve baskılarla zorunlu göçe . vuruldu, köy ortasında soyulup "Hepinize ibret
zorlanan köylülerin feryatları gün , begün , olsun" denildi.
Estirilen bunca devle't' terörüne karşı
yükselmektedir.
Daha dün Eruh'a bağlı Ormaniçi köyünün yaratılmak istenilen yapı bir türlü
Derbest ınıntıkasında köy korucusu, asker ve çevik oluşturulaıradı. Daha değişik baskı yöntemleri
,kuvvet üçlüsünün baltatarla parçalayıp kolu, bulmak gerekiyordu, onlar da bulundu:
Yerleşim alanları~ boşaltmak.
bacağı, kafası ayrı ayrı yerelere bırakılan Osman
Esendemir'in ve aynı köyden bir kaç insanın
Köy yerleşil)l alanlarını boşaltmadan önce tüm
gördüğü insanlık dışı işkenceler kamuoyunun
gündeminden düşmeden, Şırnak'abağlı Balveren, köylüleri evlerine hapsettiler. Meralara,
Araköy, Geçitboyu ve Dağkonak köylerinde yeni hayvanlarını otlatmaya, ekinlerini biçmeye
gitmeleri yasaklandı. Böylece isteniler. köylü
sesler, yeni feryatlar kopmaya başladı .
zaman evinden alınabilir ve
istenildiği
Olayların ayrıntısına girmeden önce, istenildiği gibi işkenceye tabi tutulabilirdi. Ve
olayların geçmişine bir gözatmakta yarar var. nihayet aynı şeyler gerçekleşti. Alınıp götürülen
Balveren köyündeki baskıların kamuoyuna köylülerin kimisi kısa süre sonra aygın baygın
işkenceden çıkarılıp evinin önüne atıldı, kimisi de
yansımasıyla birlikte "sadece bu gün değil,. dün de
biz aynı durumdaydık." diyen köylüye kulak kayıplara karıştı. Ve ezberlenen nakarat
verelim:
t e krarlandı "Teröristlerle çıkan çatışma ....
"12 Eylül'den sonra bizim buralarda baskılar terörist ölü olarak ele geçirildi."
Köylülerin meralara çıkmasının , yasaklanbaşladı. Köylere baskılar köy koruculuğunun
masının ardından planın asıl yönü yaşama
yasallaşmasıyla arttı. Bu konuda bizim köy
dahil birçok köylü en kötü şekilde işkencelerden geçiTilmeye başlandı.
geçti. Fazla uzatmama.·gerek yok buradaki tüm
· "Tüm köyler boşaltılacak."
köylüler ha bugün, ha yarın öldürüleceğiz
Köylüler can ve mal güveniikierin sağlamak,
şekilde
bu
artık
yaşamakta,
korkusuyla
ekinlerini biçrnek için çareyi Şırnak
'
yaşamaya alıştık diyorlar:."
Köylülere dayatılan koruculuk sistemi kabul Kaymakamına başvurmakta buldular ve kendi
edilmeyince askerler "Ne olacağını görürsünüz." aralarında bir grup belirleyip kaymakama
Ve ne olacağını köylülere göstermekte gecik- gönderdiler. Kaymakamlığa can güvenliklerinin
sağlanması için giden gurubu, Şırnak kaymakamı
mediler.
Cemal Ayman, "çok tatminkar ve o derece
yüreklice, gerçekçi" bir yanıt verip geri gönderdi.
Kayıplar kayıpları kovaladı ve arkasından
"Siz teröristlere yardım ediyorsunuz" denildi. Ve İşte T.C.'nin sorumluluk duygusuyla dolu halkın
bu köyleri cehenneme çevirmekte gecikmediler can mal güvenliğinden sorumlu kaymakamı,
Hergün insanlar evinden korka korka çıktı, korka Cemal Ayınan' ın köylülere yanıtı:
korka evlerine girmeye başladılar. Hayvanlarını
"Zaten hepiniz teröristsiniz. Bu gün sizi
otlatmaya götüren çobanlar önce rastgele kurşuna
dizildi, arkasından binlercesinin gerekçesi olan öldürmeseler, yarın öldürecekler. Hangi köy
nerede ve ne zaman aske·r ler tarafından
~' }ur ihtarına uymadı" veya "Teröristlerle çıkan
bombalanma gereği duyulursa bombalanır."
silahlı çatışma sonucu.... terörist ölü.... terörist
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Baskıların yoğun olarak yaşandığı Balveren,
Geçitboyu ve Ataköy ·köylülerinin baskılara ve

işkencelere

değin

hazırlayıp

Diyarbakır
aşağıda

büromuza verdikleri ortak bir metni
yayınlıyoruz:

yaşanan
öğrenebilirler

gelip

olayı

mahali!'de

araştırıp

Gözaltına alınıp bu tür işkencelerden geçjrilme
tarafımızdan bilinmemekted ir.

gerekçeleri

rg

. Bir başka sorunumuz, tek geçim
kaynağımız olan topraklanmız, 6 bin
dönüme yakın bağlarımız ve
köylerimizin bütün merası tampon
bölge olarak ilan edilmiştir. Yani

va
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köylerimizde n bir km. öteye
çıkamıyoruz. Yörede bulunan askeri
makamlar
tarafından
muhtarlıklarımıza verilen belgelerde
. şöyle deniliyor: "Tampon bölge olarak
ilan ettiğimiz yerlere kimse girmesin,
aksi takdirde yapilan tatbikat ve ateş
eğitimlerinde hiç bir öldürme olayının
sorumluluğunun kabul edilmeyeceği
tarafımızdan bildirilmekted ir."
Bütün ekili arazilerimiz, tampon
bölge olarak ilan edilen yere dahildir. •
Gerekçe ne olursa olsun öldürme
tehdidiyle · · bizi.
geçim

kaynaklarım~zdan alıkoyma olayı
Dolayısıyla sefaJet ve ölüm ile
karşı karşıya kalma olayı çıkar meydana.Ve
topyekün evlerimizde gözaltına alma olayının
açık ifadesidir.

ibret vericidir

iŞTE GERÇEGiMiZ ...

İşte,

ou c~n, mal ve sosyal güvencemizin
biz 3, köyün halkı olarak
anayola çıkıp oturma
eyleminde bulunmaktayız. Bu eylemdeki
amacımız ilgililerin bizim sorunlarımıza kulak
asıp can-mal güvenliğiı'nizi sağlayıp her Türkiye
vatandaşının yasal olarak sahip olduğu haklara
sahip olarak köylerimizde insanca bir yaşam
tarzı iÇinde yaşamamızı sağlamalandır. Aksi
takdirde daha korkunç olaylar meydana
çıkabilir.
·
Bu İsteğimizi daha önce köylerimizin ihtiyar
heyetleri aracılığıyla Şırnak kaymakamlığına
bildirdiğimizde kaymakamlığın verdiği cevap
"zaten hepiniz teröristsiniz. Bugün sizi
öldürmeseler, yarın öldürecekler, hangi köy nerd~
ve ne zaman, askerler tarafından bombalama
gereği duyulursa, bombalanır" şeklinde oldu."
kalmayışından dolayı
evlerimizi bırakıp,
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Siirt'in Şırn~k ilçesine bağlı olan başta 3000
nüfuslu Gundik olmak üzere 300nüfuslu Araköy 600
nüfuslu Geçitboyu'nun köylüleri olarak bizlerin~ en
ufak bir can ve mal güvenliği kalmamıştır.
Zaman; mekan belİi olmaksızın her an güvenlik
kuvvetlerinin key~i gerekçeleri ile gözal tma
alınıp her türlü işkencelerin altından geçme ve
özellikle bölgede oluştururan vurucu timterin bizi
tehdit edip öldürme korkusuyla yaşıyoruz.
Örneğin Balveren köyümüzün halkından olan
Mustafa Sictar (25) 20 günden fazladır Şırnak ilçe
merkezinde köylerimiz halkından olan onbir kişi
ile beraber gözaltına alınmış olup bu sayı
hergeçen gün artmaktadır. Mustafa Sictar geçen
lerde köye getirildiğinde ancak iki güvenlik
görevlisinin yardımıyla ayakta durabiliyordu .
Yani işkenceden aldığı <;larbelerden dolayı
ayakta durcak hali kalmamıştı. Ayrıca
gözaltına
alınan - diğer
köylülerimiz in
hayatından büyük endişeler duyuyoruz. Zira,
gözaltına alınan insanlarımızia en ufak bir
. iletişim kuramıyoruz. Birkaç gün önce gözaltına
alınıp bırakılanlardan öğrendiğimize göre
insanlarımızı, boş mazot varillerinin içine koyup
kapağını kapatıp yazın kavurucu sıcağı
yetmiyormuş gibi bir de varillerin etrafında
dairesel bir şekilde ateş yakıyorlar. Bu bir iddia
değildir. Bunu bizzat yaşamış insanlarımız var,
eğer sadece l;>unu iddia olarak kabul edenler varsa,
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HEP HORLANMAK ' ISTEMIYORUZ, INSANCA
BIZIM DE HAKKIMIZDIR.
.
BÜTÜN· INSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA
SA YGILARIMIZLA. BALVEREN-GEÇITBOYU-ARAKÖY HALKI ADINA
Mehmet SANRI.
YAŞAMAK

Ne zindan ditirsine min
Ne denge nezbuna mirine
Singa min derya xwine
Singa min bo te sipera evine.
M.IBRAHIM

yaşamaktı.
tutsakevinde
Eskişehir
başlayan ve çok kısa bir süre son-

iv
ak

ra tüm tutsak evlerini kapsayan
direnişler, duvarları aşıp dalga
dalga tüm toplumu tutsaklarla
dayanışmaya itti.

DIYARBAKlR'DA
TUTSAKLARLA

DAYANIŞMALAR ...

ve Nazilli tutsak
ve kısa süre
evlerinde
sonra tüm tutsak evlerini kapsayan ve önceleri açlık grevi
biçiminde süren direnmeler ve bu
direnmeterin sonucu, Eskişehir ve
Nazilli tutsakevlerindeki tutsakların, bir çok çevrelerin endirekarşın
trikalarına
nişlerinden ölüm pahasına da
olsa vazgeçmemeleri, egemen
. güçleri tehdit edip ürküttü. İşte
bu korkuyla yeni bir entrika sahneye konuluyor ve Eskişehir tutsak evindel,d tutsakların açlık
grevlerinin 34. gününde elleri,
ayakları zincirlerle bağlanıyor,
işkenceler ve toplu dayaklar
atılıp, Aydın tutsak evine sürgün
ediliyorlardı. Bundan amaç
kamuoyunun dikkatlerini
dağıtmak, sanki sorun yalnızca
Eskişehir

w
.a

w

w

olmuştu.
Şubat 1988 direnişlerinde D.
Bakır 5 nolu tutsak evinde tutsakların tavizsiz diren,işleri ve
kamuoyunun tepkisi karşısında
geri adım atmak zorunda kalan
egemen güçler, tutsakların tüm
taleplerini kabul etmişti. Bilindiği gibi bu kararlıca direnişte

M. Emin YAVUZ şehit düştü. İşte
1. Ağustos Genelgesi tutsakların
gerek ülkemizde ve gerekse
Türkiye'de uzun mücadeleler sonucunda dişleri ~e tırnaklanyla
elde ettikleri tüm kazanımları
bir çırpıda gasp etmeyi
amaçlamaktaydı. Ağustos '88'de

.o
r

zilli tutsak evine gönderiliyordu. Aydın tutsak evine gelen
devrimci tutsaklar burada da direnişlerini sürdürdüler. Nitekim
sürgün sırasında dövülen tutsaklardan Mehmet YALÇIN
. KAYA ve Hüseyin EROGLU
bu onurlu savaşımın şehitleri oldular.
İki yurtsever tutsağın katledilmeleri egemen güçlerin korkusunu artırırken, dayanışmaları
ve Qirenenlerin direnme güçlerini
kat kat arttırdı. Bu korkudan olacak ki Adalet Bakanı Sungurlu
"Açlık grevleri rüyalarıma giriyor" diyor.
Daha önce Eskişehir ve Nazilli tutsak evlerindeki direV

ur

renmekti, çünkü, direnmek

Eskşihir tutsak evinin sorunuymuşcasına tutsakevi boşlahlıyor
ve tüm tutsaklar Aydın ve Na-

di

yürürlüğe konulan bu genelge
tepki ve direkarşılaştığı
nişlerden ötürü uygulanamadı ve
kağıt üzerinde kaldı.
Verilen güvence 1 yıl sonra unutulup, 1 Ağustos faşist genelgesi,
tekrar tutsaklara ' dayatıldı. Bu
dayatmalara verilecek tek yanıt
yine canlar pahasına da olsa di-

rs

1 Ağustos faşist genelgesinin
1. yılında Cezaevleri tarihinde
önemlice . bir yer alacak olan,
devrimci tutsakların başlattık
ları şanlı direnişler, tüm kararlılığı ile sürüp, tutsakların
lehine zaferle sonuçlandı.
Tutsakların cezaevlerinde
faşist baskılara karşı, her dedirebaşlattıkları
fasında
nişlerin mutlak bir bedeli de
olmuştur. Bu kez bu onurlu direnişte ülkemiz şehitlerine iki
yurtsever daha eklendi. Mehmet
YALÇINKAY ~ ve Hüseyin
Hüsnü EROGLU onursuzlaşmaktansa, onurluca ölümü tercih ettiler.
. Faşist rejimin zindanlardaki
devrimci tutsakları onursuzlaştırmaya yönelik olarak estirdiği terörün, Son halkalanndan
biri olan 1 Ağustos genelgesi, 1988
tarihlerinde yürürlüğe konulduğunda, başta tutsakların direnişiyle karşılanmış, kısa bir süre
sonra da duyarlı kamuoyunun
sert protestolarına hedef

g

DiYARBAKIR.DA DiRENiŞÇi TUTSAKLARLA
DAYANIŞM!'LAR COŞKUYLA SONUÇLANDI

başlayan

nişçilerle dayanışma amacıyla

sürekli olarak birkaç kez açlık ·
grevine giren Diyatbakır'daki
tutsaklar, 4.8.1989 tarihlerinde
bir açıklama yaparak süresiz
açlık grevine girdiklerini duyurdular. Tutsaklar yaptıkları
açıklamada şunları söylüyorlardı: "Uzun süredir -1 Ağustos
Genelgesi- kaynaklı şiddet ve
sindirme politikası cezaevlerinde uygulanmaktadır. Bu politikanın bir sonucu olarak
Eskişehir cezaevinde Tünel bahanesiyle, can pahasına kazanılmış tüm hakları gaspedilen
devrimci tutsaklar açlık grevine
girmişlerdir. Devrimcileri Aydın ve Nazilli cezaevlerine
sürgün etmekle bilinçlice cinayet
işlenmiştir. Bu zorba ve insanlıkla bağdaşmayan uygulama sonucu devrimci tutsaklardan
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Hüseyin Hüsnü EROGLU ve
Mehmet YA,LÇINKAYA katledilmişlerdir. Daha birçok devrimci 1 tutsak da bu vahşet
karşıs,nda ölüm sınırına gelmiş

.o
r
Eskişehir'deki tutuklu ve hükümlülerin açlık grevi 38. gününe
girdi. Bu süreç içerisinde iki devrimci Mehmet YALÇINKAYA ve
Hüseyin Hüsnü' EROGLU bu
mücadelenin şehitleri oldular.
Ayrıca bir çok hükümlüde geri
dönüşü yaşamsal açıdan mi.imkün
olmayan belirtiter görülmeye
başlandı. Beyin küÇülmesi, mide
daralmaları ve midenin kalın
bağırsak haline dönüşmesi bu ar-
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ilçelerde tutsak ailelerinin açlık
grevinin duyulması üzerine, her
taraftan dayanışma amacıyla
insanlar,
grup
grup
dayanışmaya, bizzat açlık grevine girmeye koştu. 24 kişiyle
başlayan açlık grevi bir anda
yüzü aşarak süreklilik kazandı.
Kalabalık bir kitle tarafından
disipliniice okunan Kürtçe
marşlar, çekilen halaylar direnişçilere. büyük oranda moral kakadaşlarımızın
yaşamlarını zandırıyor, ve eylem alanını bir
ciddi bir biçimde tehdit etmek- düğüne çeviriyordu. Çevre il ve
tedir.
ilçelerden gelen dayanışmacılar
Tüm bunlar insan onuruna yaptıkları kısa konuşmalarda
yaraşır bir mücadelenin bedel- sömürgecilik ve faşizmi lanetleridir. Pariementoda bulunan leyip sloganlar attılar.
muhalefet partileri de bu duyAçlık grevinin yapıldığı yer,
arsızhğı paylaşmaktadır" deni- bir çiçek bahçesine dönüştürüldü
liyordu.
bir anda . Salonda dizilen
Grevciler bu açıklamayla bir- çelenkler ve verilen mesajlar dilikte önce süreli olarak üç günlük reniş kitlesini coşturdukça
bir açlık grevi yapacaklarını, bu coşturuyordu. Başta tüm kitlenin
süre içerisinde sorunlara bir dikkatlerini üzerine çeken ve
çözüm ~etirilmediği taktirde, yeni
yeni gelenekiere öncü olan
eylemlerınİ süresizfeştirip, devam edeceklerini belirtiler. dergimizin çelengi yine bazı tabNitekim üç günlük süre doldur- uları yıkip bu alandaki sorumludl:lktan sonra tekrar bir açıklama luğunu fazlasıyla yaptı . Sarı,
yapılarak
açlık
grevinin kırmızı, yeşiller le- donatılmış
süresizleştirildiği duyuruldu.
olan çelengin üstüne "BERXWEDAN JİYANE- ROJA MEDYA"
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Katilleri nefretle kınarken, bu
devrim şehitlerinin ölümsüz
anılaıı önünde saygıyla eğiliyoruz.
İk1,idann- bu vahşet ;ve cinayeti., tllm insanlığa meydan okumaktı~. llerici, devrimci, demokrat ve insanım diyen herkes bu
cinaretin hesabını sormalıdır.
Bit devrimci tutsakların katledilmesini ve "1 Ağustos" kaynaklı şiddet ve zulüm politikalantu protesto amacıyla 4.8.1989
tar;hi.nden itibaren açlık grevine
baŞlıyoruz. Kamuoyunu duyarlı
olmaya çağırıyoruz.
TPKK da vas ı tutsakları
adına (Ahmet TUTULMAZ)
'KUK-SE davası tutsakları
ad)na (Celal ESEN)
KKP-TKEP riavası tutsakları
aqına (Aziz Mahmut AK)"
Diyarbakır 1 Nolu tutsakev~nde açlık
grevinin başla
masını tutsak ailelerinin bu konudaki çabası takip etti. Tutsak
aileleri, eski tutsaklar ve ilerici, devrimci, demokratların birlikte çabası sonucu açlık grevinin kamuoyunda boyutlanması ve
öncelikle bir imza kampanyası,
Adalet
Bakanlığı
ve
Başbakanlığa mektup, Telgraf
biçiminde oluşagelen eylem
biçimlerinin ardından topluca
açlık grevine gidilmesi türünden
kararfar alınmaya başlandı.
Oluşagelen tüm bu çabalardan
sonra 5.8.1989 tarihlerinde
. Diyarbakır Sosyalist parti il binasında 24 kişiyle başlayan
açlık grevi çok kısa bir süre sonra
dalga dalga yayıldı. Açlık grevine giren tutsak aileleri, eski
tutsaklar ve ilerici, devrimci,
demokratlar bir basın toplantısı
düzenleyerek
amaçlarını

g

bulunp1aktadır.

açıkladılar.

Yapılan

açık

TUTSAK AiLELERiYLE

sloganı yazıl !ydı.

lamada;
Çevreden gelenlerin başında
DAYANIŞMALAR ...
"Şu anda Aydın ve Nazilli ceGerek Diyarbakır ile merke- Silvanlı devrimci demokratlar
zaevlerine nakilleri yapılan zinde, gerekse çevre ile ve gelmekteydi. Silvan'dan gelen
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şunları

söy l~.d iler:
"Ozünü 12 Eylül . faşist
rejiminden alan ve 1 Ağustos genelgesiyle biçimlenen cezaevlerindeki baskı ve insanlık dışı uygulamaların
sona ermesi
amacıyla
cezaevlerinde
başlatılan açlık
greviyle
dayanışma amacıyla Silvan
yurtsever devrimcileri adına
Diyarbakır SP binasında 24
saatlik dayanışma grevine girmiş bulunmaktayız.
Halkımız üzerindeki bu insanlık dışı baskılar sona erin-

NEDEN
SOSYALIST PARTI?
Diyarbakır'da açlık grevi
gündeme geldiğinden ve açlık
grevi boyunca tartışılan konuların başında hiç şüphesiz "Neden .sosyalist Parti" sorusu akla
gelıyord':l.
.
G~mış ~ç~ık grevlerı?de tutsak .a~l~lerının olası bı~ açlık
gr~vı ıçın başvurdukları ılk y~r-

lerın başında SHP ve lHD gehyord~ .. Biri kendisini ki~le~erin

p~rtı~ı. ol~uğunu

rg

ypptıkları açıklamada

tutsak ailelerinin binaya bile
girmelerine izin vermedi. Nitekim bu tavırlarını kimse de
yadırgamadı,
çünkü artık
SHP'nin gerçek yuzunu
Diyarbakır halkı ve çevreden
gelen tutsak aileleri çok iyi biliyordu. Baykal mantığı tutsak
ailelerinin önünde bir set
' oluşturmuştu. Tutsakları ve tutsak ailelerini desteklemek
amacıyla açlık grevine giren direnişçilerden Zeki ·KARA TAŞ
bakın ne diyor: "Biz burada açlık
grevine girmeden önce SHP
Diyarbakır Milletvekili Fuat
AT ALAY'a telefon ettim. Fuat
ATALAY' a "Biz tutsak aileleri
ve eski tutsaklar olarak, cezaev· terindeki greveileri desteklemek
amacıyla açlık grevi yapacağız.
Bu konuda düşündüğümüz ilk yer
SHP'dir. Orada açlık grevine
girmeyi düşünüyoruz." Zeki
KARA TAŞ, Fuat ATALAY'ın
kendisine "Genel merkez açlık
grevlerinin SHP binasında
yapılmasına karşıdır. Ben kendim- de bu sorumluluğu alamayacağım.
Açlık
grevine
başlaman, açlık grevi yapacakların bileceği bir şeydir."
yanıtını verdiğini belirtti.
Bu konuda, yanı SHP'yi fazla
irdelemenin bir anlamı olmadığını belirtmekte yarar var.
Bugün faşizmle tamamıyla
uzlaşmaya yönelik çabalar
içerisinde olan bir partiden, demokratça bir tavır beklemek safdillikten öte birşey olamaz.

ur

. "ŞOREŞGEREN FARQlNE"
yazılı çelenkleriyle birlikte
Gazi caddesinden ta açlık grevinin yapıldığı güçlü pasajına kadar Kürtçe "BIRAYIM DELAL"
marşını hep birlikte söyleyerek
açlık grevine geldiler. Silvan'lı
devrimci demokratlar burada

ratlar, Silvan, Kulp; Derik, Ergani, Çermik, Lice, Nusaybin,
Mazıdağı, Kızıltepe, Cizre. Bu
ilçelerden gruplar halinde gelen
dayanışmacıların getirdiği tüm
çelenklerin üzerinde "şoregere
Farqin~,
şoreşgere
Kulpe,
şoreşgere Derike ... vs." kelimeleri özellikle dikkat çekiciydi.

belırtıy?r,

iv
ak

sarı, kırmızı yeşillere
bürünmüş
ve
üstünde

ellerinde

di
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yaklaşık yüz kişilik . bir grup zinden ilerici, devrimci demok-

dığerı ıse, ınsan haklarının ıh-

ceye kadar mücadelemizi bütün ı:ı e~ildiği z~man, v~u .konun
gıdecegını
ve
varlığımızla sürdüreceğimizi, ~zerın~
direniş şehitleri M. Emin YA- ışk~nc~ılerden he:xıp soracagJnı
VUZ, Mehmet YALÇINKAY A, belırtıyordu. . Bız kon~.nun
Hüseyin Hüsnü ERoGLU'nu uimt- ayrı~t.ısına gır~eden once
SHP nın v.e SHP lı bazı pa~lemayacağımızı belirtiriz."
Yapılan bu ortak açıklamanın menterlerın açl~k g~evlerıne
ardından Dr. Zeki BUDAK ge- yaklaşımlarını bıraz ırdeleyenelde ulusal sorun üzerine li~. Bili?d.~ği ....gibi SHP
yaptığı konuşmasını "Bugün Kürt Dı~arbakır ~1 ?rgutu açlık grev:
halkı üzerinde alabildiğine bir l~~ı nedenı ıle ç?k har;ketlı
baskının yaşandığını" belirterek gunler y~şa~ştır. Yıne 1 Açustos
tamamladıktan sonra sömürgeci ~9~8 tarıhlerınde tutsak aılele~İran ajanlarınca alçakça katle- ının başlattıkları açlık grevı,
dilen Dr. Abdurrahman KASIM- iktidardan önce SHP Başkanı ErLO ve cezaevleri şehitleri için dal İnönü ve bazı SHP milletvetepkisiyle
bir dakikalık saygı duruşuyla, killerinin
alkışlarla direnişçilere katıl karşılaşmıştı. Tepkiler öyle bir .
aşamaya vardı ki, tutsak aileledılar.
Aynı şekilde Kulp'tan bir rine "Ya binayı boşaltırsınız, ya
grup devrimci demokrat da, ge- da sizi. Polis zoruyla dışarı
nelde Kürt halkı üzerinde, atırız." denildi. Bu tepkilere
özelde cezaevlerinde yapılan in- rağmen, tutsak aileleri binaya
sanlık dışı baskı ve işkenceyi SHP'nin arzusuyla gelmediklekınayarak
açlık
grevine rini, binayı işgal ettiklerini bekatıldılar.
Açlık
grevine lirtiyorlardı.
1989'da tutsak aileleri açlık
çelenkleriyle birlikte gelen ve
bizzat açlık grevine katılanlar grevi için yine SHP'ye gittiler.
şunlardı: Diyarbakır il merke- Bu kez SHP Diyarbakır il örgütü
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iHD DiYARBAKlR ŞUBESi
VE BAZI GERÇEKLER ...
İnsan

Hakları

Derneği

Diyarbakır
şubesi
kurulduğundan buyana olaylara yaklaşımı ve kendi alanına giren
konulardaki duyarlılığını kısa
da olsa belirtmeye çalışalım.
Bugün halkımız üzerinde esti-

rilen devlet

terörünün bir
an la ı ".ak
için . öyl~ bir araştırmaya, veya
bu konuda fazlaca uğraşmaya gevahşete dönüştüğünü

MEDYA GÜNEŞi 1 13

birşey yaparnayız.-

dediler. O
halde siz ne 'diye insan haklarını
· koruyacağız diyerek demek kurmuşsunuz. Tabelanızı indirip bu
işten vazgeçin."

POLiS BASKISI
VE GÖZAL TILAR :

rg

Zindanlardaki tutsakları
·desteklemek
amacıyla,
başlatılan açlık grevindeki tutsak ailelerini sadece dayanışma
için gelenler değil, polis de hep
ziyaret ediyordu. Ama amaçlar
çok çok farklıydı. Açlık grevinin
yapıldığı binanın tüm giriş ve
çıkışları sürekli.. olarak polis
kontrolündeydi. ünceleri sadece
gözctlemekie yetinen polisler
grevin uzatılınası üzerine harekete geçip, geceleyin Pasaj
bekçisine baskılar yapmakla işe
başladılar . Daha sonra geceleyin Elektrikterin kesilmesi ve
daha da ileri giderek açlık greveilerini ziyarete gelenlerden
kimlik sormaları ve bizzat alıp
götürmeleriyle devam etti. Nitekim onlarca insan polis ta rafından alınıp götürühiyor, tehdit edilip işkence edildikten
sonra bırakılıyordu. Gözaltına
alınaniann bir kısmı açlık grevi
sonuçlanmasına karşın halen
göz~ltı süreleri devam ediyor.
Ote yandan, Derik'ten.
Diyarbakır'a tutsak ailelerini
ziyarete gelme hazır lığı
içerisinde olan yaklaşık 20 kışi
polis tarafından gözaltına
alırtıP.
günlerce
işkence
gördüklerınden sonra bir kısmı
bırakıldı, bir kısmı da halen
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rek yoktur. Çünkü günlük burjuva sürerek sorunu kapatma yolunu
her gün boy boy kafası, tercih etmiştir . .Tutsak ailelerikolu ve hacağı l<esilmiş insan nin İHD'de açlık grevine ise
manzaraianna tüm halk olarak "Dernek
kapanır,
işte
ahştık. Olayların yoğunJuğu ve görüyorsunuz Eskişehir'deki
sürekliliği, Kürt insanının böyle demeğimizi kapattılar" gibi geyaşamasına bir gariplik getirmi- rekçelerle engel olunmuştur. Bu şu
yor. Olağanca karşılaşılan bu demektir: Amaç insan haklarını
manzaralar artık ülkemizde savunmak, bu konuda etkinlikler
bırakın insan haklarının ihlali- ortaya koymak değil, derneğin
ni, insanların yaşamasını bile kapanmaması
yönünde
engellemiştir. Hiç kimsenin oportünistçe, korkakça dernek
yarınma güvenceyle bakmadığı kisvesi altında ilericilik ve deve yarınının ne olacağı belli ol-_ mokratlık yapmaktır.
rnayan bir ülkede, insan hakAlışılagelmiş
bir
larından sözetmek herhalde açıklamayla olayların üstüne gidoğru olmayacaktır.
Kırsal dilemeyeceği her gün biraz daha
alanlarda hergün boyutlanarak netleşiyor. Insanların kolu, kadevam eden bu mekanizma, kent fası kesiliyor, aynı açıklama,
merkezlerinde daha farklı devrimci tutsakların direnişler
şekillerde deyam ediyor. Bun- sonucu onurluca yaşarnını yitiriları kısaca sıralarsak: Polisin yor, aynı açıklama. Zorlamayla
kaçırma olaylarından tutun, yapılan açıklamalar elbette
topluca operasyanlara kadar çok böyle olacaktır. Şimdi de şu ünlü
ayrıntıları içermektedir.
açıklamayı belirtelim: "GüvenKürt halkına · yapılan bu lik güçlerinin bu yaptıkları ulusvahşice
baskıları
ortadan lararası sözleşmeye ters
kaldırmak .için yapılacak tek düşüyor." 'bi.
şey yaşamın her alanında aktBugün fHD Diyarbakır Şubesi
ifçe mücadele etmektir. demokratik bir demekten çok,
Mücadele çok çeşitlilik ve bazı çevre ve insanların kendi
değişik boyutlarda · yaşama kariyer ve ilericilik kisvelerini
geçirilmelidir. Bu mücadelenin korumak için sadece ve sadece bir
bir parçası da hiç şüphe yok, kulüptür.
halkı ve dünya kamuoyunu
İşte lHD'nin sergilediği bu
. gelişen olaylar konusunda duy- olumsuz tavırlar, tutsak ailelearlı kılmaktır. İşte bu amaçla rine kucak açmaları gerekirken,
kurulan insan Hakları Derneği, onları tatlıca başından atmaları
bugüne kadar bu konudaki sorum- sonucu, tutsak aileleri zorunlu olluluğunu yerine getirmiş değil.
arak SP'yi seçmişlerdir. Ayrıca
İHD Diyarbakır Şubes· bu bu konuda geniş bir çaba içine gikonudaki sorumsuzluğunu, olay- rilmemesinin de payın ın
lar karşısındaki duyarsızlığı nı olduğunu belirtmeliyiz.
ne yazık ki devam etmektedir.
lHD Diyarbakır Şubesinin
Bu duyarsızlık, açlık grevi gibi sergilediği bu olumsuzluklara,
kitlesel eylemlerde daha da be- Diyarbakır Peşmerge ,tecrit
lirginleşerek devam ediyor. tut- kampında barınmakta olan, bir
.sak ailelerinin SHP' den sonra Peşm ergenin önerisiyle cevap
uğradığı ikinci yer lHD'dir. 1HD verelim "Kızıltepe Peşmerge ' tee
Diyarbakır Şubesi tutsak ailele- rit kampındaki soydaşlarımızın
rine bu konuda kucak açacağına zehirli ekmekle· öldürülmek isonları adeta başından atmaya tenmeleri üzerine, biz burada
yönelik çabalar içine girmiş, tnsan Hakları Derneğine gittik
öncelikle sorunların çözümü ye- \-e soruna eğilmeterini belirttik.
rine uzlaşmacı ve zaman kaybına Bize verilen cevapta -Ne yaneden olacak öneriler ileri palım elimizde bir delil yok,
basınında
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gözaltmdadır.

5.8.1989 tarihinden büyük bir
çoşkuyla başlayan ve aynı
coşl<u.yla devam eden açlık grevi,
Aydın ve diğer cezaevlerinde direnişlerin tutsakların lehine
sonuçlanması üzeri ne, gerek
Diyarbakır 1 nolu cezaeviPôe ve

gerekse

tutsak

ailelerinin
grevide 20.7.1989 tarihinde yine
Kürtçe marşlar ve halaylar
çekilerek sonuçlandı. e
aışarıda başlattıkları açlık

N. ADAR

Bir KatHarnın Öyküsü:

rg

KÜRT LiDERLE RiNf: "ACEM TUZAGI'~
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SIMKO, · QAZi MUHAMMED, iSMET ŞERiF VA.N LI VE
MESUD BARZANi'Y E YAPILAN SALDIRILA RDAN .
SONF.IA YENi BiR SUiKAST
M.

Şehmus

GUZEL
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13 Temmuz -1989. Saat 19.20. Viyana'nın durumda bırakma:mak" amacıyla bu görüşmeler gizli
merkezinde, Hilton Oteli'nin yakınında bir apartman. tutulmuştuJik görüşmeler, tarafların soruna
Salonda PDK-1 Genel Sekreteri Abdurrahman Qasımlo, yaklaşımlarını dile getirdikleri sıradan görüşmelerdi. Hiç
PDK-1 MK üyesi ve Avrupa genel temsilcisi'Abdullah bir karar alınmamış, gelecekte yeni bir görüşme için tarih
Qadiri ve Dr. Fadıl Resul bir yanda; Muhammed Caferi . saptanmamıştı. ·
Oysa 12 Temmuz 1989'da "3 saat süren ile günkQ
Sahrarudi ve Hacı Mustafavi öte yanda. PDK-1 ile İran'lı
çok olumlu geçmiş, ertesi gün için randevu
görüşme
ilişkin
sorununa
Kürt
tran
yetkililer arasında
alınmıştı". Kimi bilgilere göre 13 Temmuzda bir "anlaş
görüşmelerin sonuna yaklaşılıyor. Kürt liderlerini bir
gün önce de olduğu gibi, ogün de parti militanları ma protokolU" (protocole d'accord) imzalanacaktı. Bu
işin, bu denli kısa sürede olması düşündürücü değil mi?
binanın yakınına dek getirmişler ve kimlerle ne
Qasımlo Stockholm'daki II. Enternasyonal genel
görüşeceklerini bilmeden oradan ayrılmışlardı. Ama
kurulu sonrasında Paris'e uğradığında, birkaç dostuna, bu
lranlıların bir özel muhafızı vardı yanlarında: Amir
.Mansuri Zurdiyen. İşte o, toplantının bitmesine yakın . arada insan haklarından sorumlu Fransız bakan Bemard
Kouchener'e "Viyana'ya Tahran temsilcileriyle siyasi bir
"mııtfaktan içecek birşeyler getirmek için" salondan çıktı.
anlaşma yapmak için "gideceğini söylemişti. Bütün bu
Giriş kapısı yanındaki mutfak, salondan görünmüyordu.
Amir, aparıman kapısını açtı. Ve birden bire 2-3 veya 4-6 olgular,. İran'ın, PDK-l'ya olumlu bir sonuca hızla
ulaşılacağı konusunda umut verip liderlerini tuzağa
kişilik "katil komando" gurubu salona daldı. Çarpışma
göstermiyor mu?
düşürdüğünü
korumak
Qasımlo'yu
Resul,
kısa sürdü. Qadiri ve
Qasıınlo, lran Kürdistan'nın sınırlı bile olsa özerkliği
istediler. Fakat boşuna. Kürt önderler kurşıin yağmuruna
tutularak kateldildiler. Bu aradaResul da vunddu. Belki için lran ile görüşmenin zamanı geldiğini düşünüyordu.
"katliamın hiç bir tanığı kalmasın" diye. Sahrarudi Humeyni'nin ölümunün barış görüşmelerine yol
açacağını umuyordu. İran'da "Kürt sorunu askeri yoldan
yaralandı. Mustafavi polis gelmeden kayıplara karıştı.
Muhafız, olay yerine hızla yetişen polislerce yakalandı .. çöz,ilmlenemez" diyordu. Nitekim "Te'omoignage ... "
Öldürenler sırra kadem bastılar. Olay yerinin yakınında Chretien'deki 17-23 tarihini son söyleşisinde "Tahran
susturucu takılı iki tabanca ve bilyük olasılıkla katillerin yöneticileri görüşmeyi kabul ederlerse reddeımeyiz. Ama
.iki koşulumuz var.Önce masaya rejimi temsil eden ·
suikast sırasında giymiş oldukları giysiJet bulundu.
gerçekten tam yetkili kişilerle otururuz. Yoksa şu veya
19 Temmuz'da Paris'te basın toplantısı düzenleyen
PDK-1 Siyasi Büro üyeleri Abdullah Hasanzade ve Hasan bu eğilimin temsilçileriyle değil. İkincisi, Tahran bizıın
·~ran için demokrasi, Kürdistan için özerklik' biçiminde
Şerafi ile paris Kürt Enstitüsü başkanı Kendal Nezan'ın
özetiediğimiz siyasi isteklerimizden hareketle görüşmeyi
verdiği bilgilere göre, Kürt liderler İran'ın kurduğu bir
kabul etmelidir" demişti. Oysa Qasımlo, Humeyni'nin
"tuzağa" düşürüldüler.
Hasanzade, İran'la PDK-1 arasındaki Aralık 1988- ölümünün 40. günü ve kurban bayramının ·nk günü
0cak 1989'da yine Viyana'da ilk görilşmele.~in vurularak öldürüldü. lranlılar "rehbcr"lerine postmortem
·
(bir kurban) mı(!) sunmak istediler? .
yapıldığını, bu görüşmelerin banda kaydedildiğini
belirtti. "Rafsancan i 'nin özel temsilcisi" olan
Basın toplantısında PDK-1 yöneticileri "Qasımlo'nun
Sahrarudi'nin isteği Uzerine ve "Rafsancani'yi zor öğrencileri olarak kavgasını sürdüreceğiz" dediler. Hasan
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·

pasaportlu.

Yakalandıktan

birkaç saat sonra serbest
Viyana büyükelçiliği ne sığ ındı.
Büyüke lçilik, polis istediği an onu sorguya
çekebi leceği n i belirtmesjne karşın, polisin bu konudaki
arzusunu reddetti.
Olay gecesi İran büyükelçisi , Fadıl Resul'un eş ine
"Bu cinayet, Kürtlerle görüşme yapmamızı engellemek
isteyen bir fraksiyonun işi olmalı" demiş. Bu, suçun
tranlılarca işl endiğinin dolaylı da olsa kab 1 edilmesi
değil mi?
·
Kürt lideriere göre sorumlu İran. Çünkü yeni
görüşmeleri başiatmayı İran istedi. Ayrıca İran ' lı
temsilcilerin olay sonrasında cinayeti polise bildirmeden
kaçtı k l arı unutulmamalı. Binaya kapı kırı lmad a n
girilm iş. Kodlu. (şifreli) kapının içerden bir "işbirl ikçi"
tarafından açıldığı kesin. Bu da mutlaka Amir isimli
"muhafız"dır. Dahası, eğer İran hükümeti suçsuz olsaydı
iki diplomatın ın polis ta rafından so rg ula nm as ını
engellemezdi.
'
Olay İran Kürdistanı'nda duyulması üzerine, peşmer
geler iki gün Mahabat'ı işgal ettiler. Kürtler genel grev ve
gösteriler yaptılar. Hükümet gösteri yapanların 300'den
fa z la s ını tutukladı.Eğer iran hükümeti suç suzsa
in s anların bu "~n ç ci'qayeti" kınamas ın ı niç in
engylli yor?
PDK-1 temsilcilerine göre "Avusturya polisi aksini
ıspat etrriedikçe bu iğreç katliamdan İran sorumludur."
Daha önce Sımko olayı yaşanmamış mıydı? 1920'den
beri İran merkezi hükümetine karşı Kürt hareketini
yönetm iş olan Sımko, Tahran yönetici leri yle
görüşürken , Haziran 1930'da vurulmamış mıydı? 1947'de
Mahabat Kürt Cumhuriyeti önderi Qazi Muhammed
Tahran'a görüşmeye giderken yolda tutuklanıp sonra da
idam e di l memiş miydi? Bu tarihi olayları anım sa tan ·
Kendal Nezan, M~yavel'den çok önce, Ziya-ül M ü~k' ün
Siyasetname adlı Unlü yapıtı yazan Acem oldugunu
belirtti. Rakip ve "isyancılar"ı görüşme vaadiyle al datıp
katıetmek çok eski bir Acem yöntemi değil miydi.
OLA YI~ "AKTÖRLERi"
.
MUHAMMED CAFERİ SAHRARUDİ, "Haşemi
Rafcani'nin özel · ve tam yetkili temsilc.isi". Ha lkın
Mücahidleri örgütünün · belirttiğine göre "as ıl adı
Muhammed Rahimi ve Kermanşah'dak i Devrim
Muhafızları 15. Alay Komutanı". Aralık 1988-0cak

HACI MUSTAFA Vf, İranlı ikinci yetkili. Hükümet
içerisindeki "Kürt sorunu sorumlusu". Bazı kaynaklara
göre "katliamın beyni". Viyana'ya son görüşmelerden üç
hafta önce geldiği ve "gerekli hazırlıkları" yaptığı iddia ediliyor. Katliam sonrasında polis gelmeden kayıplara kanştı.
ABDURRAHMAN QASIMLO, 1930'da doğdu. 16
Ağustos 1945'te kurulan PDK-İ'de (İran Kürdistanı
Demokrat Partisi) ilk günlerden itibaren militan olarak
çalıştı : Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin Aralık 1946'da
"düşmesinden" sonra Mustafa Barzani ve peşmergeleriyle
birlikte SSCB'ye sığındı. 1960'lı yıllarda
Çekoslovakyada. 1968 "Prag Baharı" taraftarı. SSCB'nin
Çekoslovakya'ya müdahalesi üzerine Fransa'ya sığındı.
Fransa'da üniversitelerde öğretim üycliği yaptı. 1978'de
Şah 'ın düşmesiden önce İran'a döndü. İslam Cumhuriyeti
Danışma meclisi'ne seçilen tek laik üye. Daha sonra
Humeyni İran'ına karşi mücadeleyi başlattı.
I 973'te PDK -İ genel sekreteri seçilen Qasımlo,
öldürülene dek bu görevini sürdürdü. Öldürülmeseydi 16
Temmuz'da Paris'e dönecek, 19 Temmuz'da ABD'ye
gidecekti. Çok tedbirli olan Qasımlo, yakınlarının
anlatlığına göre sık sık babasının şu dcyişini anımsarmış:
"İranlı bir yönetici görürsen, ya onu öldür veya kaç.
İranlılarla görüşme yaparsan ve görüşmeler uzarsa, güvenme, bir bit yeniği var diye dikkatli ol!" Qasımlo'nun
tedbirsizliğinin kurbanı olduğu söylenebilir mi?
ABDULLAH QADfRİ, 1952'de doğdu. Tabran Güzel
Sanatlar Enstitüsü'nü bitirdikten sonra doğum yeri
Nagadeh'de lise öğretmenliği yaptı. 1978'de PDK-İ'ye
katıldı. VII. Kongre'de PDK-İ merkez komitesine seçildi.
Siyasi büro tarfından 1985'te PDK-1 Avrupa
temsilcilğine atandı. Öldürüldüğünde cebinde Fransa'da
siyasi mültecilere verilen bir pasaport vardı.
~'Mütevaziliği, sakinliği, insanları dinlemeye verdiği
önem ve inceliği" onu tanıyanlarca dile getiriliyor.
FADlL RESUL,
1951 doğumlu. Irak
Kürdistanı'ndan. 1985'ten beri Avusturya vatandaşı. Fadıl
Molla Mahmud Resul ismiyle de tanınan 38 yaşındaki bu
"büyük prestij sahibi, kürt aydın"a göre, "Kürtlerin en,
büyük düşmanı Saddam Hüseyin'dir". Abdurrahmaı:ı
Qasımlo ile-tran yetkilileri arasında aracılık yapan Resul,
Qasımlo'yu Irak'tan uzaklaştırıp İran'a yaklaştırmak
istiyordu. 1ranlılar, Resul aracılığıyla "görüşmelere hızla
yeniden başlayalım" önerisini yaptılar. Temmuz başında
Paris'te bulunan Resul, bu işi ayarladı. ll Temmuz
1989'da Viyana'da görüşmek üzere randevu alındı.
Doktorasını Viyana üniversitesi, Siyasi Bilimler
bölümünde tamamlayan Resul, aynı üniversitede ve
Kahire Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyordu
"İslamcı" tanınan Resul Al Hiwar (Diyalog) isimli
dergiyi yönetiyordu. Aynı dergide Beni Sadr ve Ahmet
Ben Bella'nın katkıları da görülüyordu. Fadıl. Resul'un
PDK-1 siyasi bürosu ile ilişkisi olmadı. Aracılık görevini
Qasımlo ile dostluğu sayesinde yaptı.
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bırakıldı. Ve İran'ın
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de · katılmış. Viyana'ya son

rg

iRAN SUÇLU ÇÜNKÜ...

Basın taplantısının sorular- yanıtlar böl ümünde şu
noktalar ortaya çıktı:
1
· Muhafı z Amir Mansuri Z urdiyan diplomatik

görüşmelere

di
.o

merkrez komite genel sekreteri seç ilene dek, genel
sekreterlik görevini üstlen miş. Hasan Şe rafi "Hiçbir şey
kavgamızı engelleyemez, birçok ş ehi t verdik ama
mücadelemiz sürecek. İran'lı yöneticilere güvenmiyoruz.
Şu anda görüşme masasına oturmamız imka!lsız, !ı:an:d~
Kürt Sorunu na askeri · çözüm b u la bılecegımızı
sanmıyoruz" dedi.

1989'daki

görüşmelerden kısa bir süre önce geimiş.

ur

Şarafi, PDK-İ Avrupa geneltemsilciliğine getirilmiş ._

Qasımlo'n un yardımcılarından Sadık Şerefkandı, yenı
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1-KDP 'nin yeni Genel Sekreteri Hasan ŞERiF(Sağda)
V9' yeni Avrupa temsilcisi Abdullah HASAN ZADE

ur

PDK-i Politik Bürosu Üye~i Abdullah
Hasanzade'nın Cenaze Töreninde yaptığı
konuşma:

Değerli yoldaşlar,

Politik parti ve hümanist örgüt temsilcileri,
Özgürl üğe inanmış insanlar,
Buraya şehit edilen iki yoldaşımızı, Dr. A. Kasımlo,
PDK-1 Genel Sekreteri ve Abdullah Qadiri, MK üyesi ve
Avrupa sorumlusunu son yolculuklarına uğurtamak için
topla nmış bulunuyoruz.
Burad a bulunuşunuz, · Kasımi o ' nun 40 yıllık
mücadelesine olan inancınızdandır . Büyük bir devrimci,
politik bir önder, uluslararası kişiliğe sahip bir insanın
as ımlq
aramızdan ayrılı şı nedeni yle b ulunuyors unuz.K
kendi vatanı KÜRDiSTAN ve İran'ın tümü için verdiği
mücadelede sadeec KUrdistan tarihinde değil, Orta Doğu
tarihinde de örnek bir kişilik olarak kalacaktır .
Onun için politik a bir sanattı, gerçek likti, bir

dedi

w

w

.a
r

si
va
k

CENA ZE TÖRE Ni
A. Qasımlo ve A. Qadiri'nin cenaze töreni 20
Temmuz perşembe günü Paris'te yapıldı. Tören Paris
Kürt Enstitüsü'nde saat 10.00-13.00 arası düzenlenen
inden
saygı duruşu ile başladı. Sabahın erken saatler
Hemen
oluştu.
lar
kuyruk
uzun
e
önünd
Enstitü
itibaren
hemen bütün Kürt örgütlerinin önde gelen liderleri saygı
ins Sans
duruşuna ve daha sonraki törene katıldılar. Medec
a
yıllarc
an,
larınd
başkan
eski
Fronh 'eras (*)'in
bu
olan,
ş
çalışmı
z
ücretsi
olarak
doktor
tan'da
Kürdis
vesilesiyle Qasımlo'yu çok iyi tanıyan ve halen Fransa'da
insan haklarından sorumlu bakanlık görevinde bulunan
Bemard Kouchncr, Paransa hükümeti adına Enstitü'deki
orada
saygı duruşuna katıldı. Kürtlere başsağlığı diledi.
konuşma
hazır bulunan Kürt önderi ere hitaben kısa bir
yaptı. İsmet Şerif Vanlı, Kürtle r adına' söz alıp yanıt
verdi, Koucn er'e ve özel mesajcısı ile başsağlığı
dilekle rini. ileten Fransa Cumhurbaşkanı Franço is
Mitterrand'a teşekkür etti.
Tören 13.30' da Cumh uriyet Meydanı'ndaki
Kürt
toplantıyla sürdü. Toplantıya katılım çağrısı birçok
örgütünün' yanısıra, Mcdccins sans Frontieres, FranceLiberte's (Bayan Mittcrand'ın yönetimindeki demek **).
La FIDH (***) ile L. Aide Mcdicale (****)de yaptı
Tören, Cumhu riyet Meydanı'nda toplanan 5-6 bin
ığına
kişilik kitlenin cenazeyi alıp Perela chaise mezarl
kları
dağıttı
taşımasıyla sürdü. Çelenk , bandro l ve
çekti:
bildirilerle şu örgüt, demek ve partiler dikkati
PSKT, Kawa, PPKK , Des Chrctines de Pontoi se,
Komkar, TKP/M L, TKP/M L Hareke ti, ERNK , Les
Amis de H. Curicl, THKP-C (Acilcilcr) ...
Qasımlo ve Qadiri, daha sonra Yılmaz Güney , lranlı
Michclet,
şair Hüseyini Sacdi, Auguste Coı'ntc, Chopin,
Piaf,
Edith
liani,
Proust, Moliere, Apollinaire, Modig
ü
Komün
Paris
ve
Maurice Theora z, Jacque s Duclos
şehitlerinin mezarlığına dcfnedildilcr.
Törene Bayan Mitterand'ın önde gelen iki danışmanı,
Fransa Milli Eğitim Bakanı Lionel Jospin ve Sosyalist
Parti yöneticileri katıldılar.İran muhalefetinin önemli
bütün parti, örgüt ve demek temsilcileri de ordaydı. lranlı
profesör Nasır Pakdarnan "Sadec e Kürtler değil, bütün
"
İran, demokrasi kavgasında büyük bir önderi yitirdi.

Abdullah Hasanzadc, Fransa
hükümeti adına Bemard Kouchner birer konuşma yaptılar.
Kouch ner, katliamı "barbarlık" olarak nitelen dirdi.
olduğunu
Qasımlo'nun "demokrasi ve insan hakları aşığı"
dilcdi.
ığı
başsağl
e
belirtti ve bütün Kürtler

w

MezarlıktaPDK-İ adına

*

**

•••

**** '

doktorl ar
Fransa - özgürlükler
lnsan Halkarı Uluslararası
Federasyon
llaç Yardım örgütil

Sınırsız

yaşam dı.
Kası m lo

güçlü bir kişiliğe sahipti. Bütün yaşamı
özgürlü k ve eşitlik için, her halkın kendi kaderini tayin
etmesi ve kendi temsilcileri tarafından savun ul mas ı için
mücadele ediyord u.
ne
Ateş li Kürt yurtse veri ve Kürtle ri n birliği
rı
parçala
iğer
d
asını
kurtulm
ın
inanıyordu . O, bir parçan
nı
yolları
n
birliği
ve
ni
yeceği
etkile
büyük ölçüde
rını hiç bir
açacağ ını çok iyi biliyordu. Partinin .çıkarla
.
tutmadı
önünde
ı
zaman Kürdistan'ın genel çıkarlar
ğında,
başladı
eleye
mücad
için
ı
Kürt halkının çıkarlar
arını
toprakl
vatan
,
ülükle
"bölüc
O'nu
nlar
düşma
bölmckle" s uçladılar. Kasımlo ise, "Kürtler ve Kürdistan"
ulus için
adlı k itabında da belirttiği gibi, O bir
ğer bütün
i
d
r
Kürtle
Şayet
rdu:"
ekliyo
Ve
.
u
sava şıyord
haklar gibi özgür olsalar, bu bölücülük değil, as ıl birliğin
ta kendisidir".
O, lcan'da demokrasinin de savaşç ısıyd ı. Sadece Kürt
halkının kurtu l uşu değil, İran'ın diğer tüm halklarının
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Genel Sekreter imiz, diğer ezilen halktarla
özen gösteriyo rdu. Bizim mücedele mizin
bunun bir parçası olduğuna inanıyordu. Aynı zamanda,
dünya kamuoyu nun dikkatler ini Kürt sorununa
yöneltmek için hiç bir çabadan- kaçınmıyordu,
Bütün bu çalışmaları, .biı devrimci ki~Hiğt, 0rıu
Kürdisitan'ın sınırlarını ..aşıp uluslararası bir kişiliğe
kavuşturdu.
·
Burada bulunuşunuz bunun en iyi ömeğidir.
Hepinize teşekkür ederim.
Selam sana KASİMLO
Sen ölümsüz savaşçı, değerli önder, rahat et, barış
içinde yat. Bize bıraktığın bu miras bir halkı hakerekete
geçirdi. Yoldaşların, bıraktığın mirasa sahip
çıkacaklardır, onu sonuna kadar savunaca k, sağlıksız
ağaçların yeşermesine müsade etmeycceklerdir.
Değerli Yoldaş, şehit edilmen binlerce peşmerge, on
binlerce parti üyesini ve yüz binlerce insanı göz yaşına
boğdu. Onlar senin için göz yaşlarını döküyor. Fakat
onların gözyaşları umutsuzluğun değil, umudun gözyaşlarıdır. Senin gibi bir eviadı yetiştiren bu halk hiç bir
zaman umutsuzluğa ka::ı-ılmamalı.
Sen, Kürdistan'da mücadele yoldaşlarının yaronda son
uykuna dalmak isterdin. Biz de isterdik. Fakat Kürdistan
şimdi İslam Cumhuriy eti'nin botları altında inim inim ·
inliyor.
.
Ve işte Pere Laehise'l lesin ·, Frat}sa tarilUniri
kurucular_ı yanında, KomiiRcülerin hemen yanı başında.
hemen baş ucunda devrimci Kürt sanatçısı Yılmaz Güney
ve lranlı Sadeh Hedayat, Golarn HüSeyin Saadi'den uzak
değilsin.
·
. Ve senin gerçekleştirmek · istediğin . günler
gerçekleştiğinde, kızların, oğulların ve yoldaşların Seni
Anavatan a getirecektir. Mezarlığın Kürt Halkı ve İran'ın
diğer halkları için uğrak yeri olacaktır.
Değerli konuklar, burada bulunuşunuz gösteriyo r ki,
kendi halkları için savaşan insanlarl a bicliktesi niz,

başkanı,

· -Fransa ÖZgürlük Kurumu,
- Sosyalist Enternasyonal sekreteryası,
-Sınırsız Doktorlar,
- Sağlık Yardımı Örgütü,
- Fransa Komünist Partisi'nden bir heyet,
- Charles Lederma n (Fransa), hukukçu, senatör
(FKP)
•
- Alain Chenal (Fransa), Sosyalist parti dışişleri
komisyonu üyesi,
- Serhad Dicle - Kürdistan öncü işçi Partisi (PPKK)
genel sekreteri,
- Kemal Burkay - Türkiye Kürdistanı Sosyalist
Partisi (TKPS) genel sekreteri,
- Hamreş Reşo - Tevgcr temsilcisi
- İbrahim Güçlü - Kürdistan Sosyalist ler birliği
(YSK)
- Selah Bedrettin (Suriye Kürtleri Halkın Birlği
Partisi genel sekreteri,
-Dr. Mahmud Osman- Irak Kürdistanı Sosyalist
Partisi genel sekreteri,
- Keya lzol - lsveç Kürt Dernekle ri Federasy onu
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dayanışmaya

di

olamayacağına inanıyordu.

- Lionel Jospin (Fransa), Sosyalist Parti eski genel
sekreteri ve şimdiki hükümette milli eğitim bakanı,
-Thoma s Hammarb erg (İsveç), Sosyal Demokra t
Partisi temsilcisi,
-Jean François Deiau (Fransa),Fransız ulusal
parlamentosu dişişleri komisyon u temsilcisi,
-Miche l Blum (Fransa), BM nezdinde insan haklan
federasyonu temsilcisi,
· - Jean François Chaumet te (Fransa), uluslararası
·· Sağlık Yardımı Örgütü Başkanı,
- Vera Baudin (ABD), Kurdish Programme(Londra)

ur

birlikte dayanışmasına inanıyordu. Bundan dolayı İran'lı
yurtseve r örgütlerl e sürekli dayanışma içinde
bulunuyo rdu. Birlikte bir cephe oluşmadan zaferin

onların yanındasınız.

her

w

w

PDK-1 adına hepinize teşekkür ederin:ı.
Aynı şekilde Fransa halkına ve hükümet ine
yardımlarından dolayı teşekkür ederim.
Özgürlük vatanı Fransa
zaman kendi -yurdunu terk
etmek zorunda bırakılanlar için ikinci bir .vatan olmuştur.
Bundan dolayı Kürt savaşçılarının Fransa'ya özel bir
saygıları vardır.

Selam sana yoldaş şehit Kasımlo,
Selam sana yoldaş şehit Abdullah Qadiri.

, .

Cenaze törenine katılan tanınmış .kişi ve
kuruluşlardan bazıları:
- Bemard Kouchne r (Fransa), insan
sorumlu bakan,
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haklarından

başkanı,

- Kendal Nezan - Paris Kürt Enstütüsü başkanı,
- Noşirwan - Kürdistan Yurtseve r Birliği (YNK)
genel sekreter vekili,
- Mam Prirot - Irak-Kürd istan Demokra t Partisi
(PDK-1) temsilcisi,
-Hüseyi n Erdem - Kürt Pen kulübü başkanı,
- Mehmet Şahin - Korokar genel başkanı,

-Baran - Ozan,

- Pervin Cemil - Brüksel Kürt Enstütüsü başkanı,
- Feqiye Teyran - Ozan
Cenaze törenine katılınayıp mesaj gönderen parti,
örgüt, kişi ve kuruluşların sayısı oldukça fazla. Bunlardan

bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

-İtalya Komünist, Yeşiller ve Hiristiyan Demokra t
Partileri,
_,_ Irak, Suriye ve Ispanya Komünist Partileri
-Alman ya Yeşiller, Sosyal Demokra t ve Hınstayan
Demokra t-Partileri,
-Fransa Genel Sendikalar Birliği,
- lsvcç Kızıl Haç ve Televizyon örgütleri.
- KKDK (Komela Karkeren Demokrat a Kurdistan)

g
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mücadeleci KUrdistan Halkı!
14 Temmuz 1989 tarihli açıklamamızda da
belirttiğimiz gibi, PDK-1 genel sekreteri Abdurrahman
Kasımlo (58) ve PDK-1 MK üyesi ve Avrupa genel
temsilesi Abdullah Qadiri (37), İran Hükümeti'nin isteği
üzerine ve kendi temsileilcriyle KUrt sorununa barişçıl
bir çözüm bulmak amacıyla görüşmelerde bulunduğu
sırada katledildiler.
Bu katliamda, bir Kürt daha vuruldu. Bu da
Avusturya vatandaşı ve öğretim görevlisi, Irak
Kürtlerinden Fadıl Resul'dur.
Soruşturmanın vardığı aşamada, Avusturya polisi
İran'ın iki görlişmccisini yakalamıştır. Bunlardan biri;
İran Meclis Başkanı ve Ordu komutan yardımcısı (İran'ın
yeni Cumhurbaşkanı-EN) Haşemi Rafsancani'nin özel
ve tam yetkili temsilcisi Cafer Sahraruri'dfr.
Anlaşma çalıŞmaları, tiçlincü bir şahsın katılmadığı,
sadece PDK-1 ve İran temsilcilerinin katılmalarıyla
silrecekli.
Avusturya Hükümeti, henüz dramın meydana gelişi
Uzerine resmi bir açıklama yapma durumunda değildir.

göı.den k_açmıyor.
Polisin hakkında

tutuklama kararı verdiği terörist
Amir Mansur Bozorgan hakkında karar dışişleri
bakanlığı tarafından red · ediliyo r. Yargının
böyle
bağımsızlığını savunan Avusturya Hükümeti nasıl
bir tavıra girebiliyor?
PDK-1 Avusturya Hükümeti'nin bu skandalca tutumu
yana
karşısında kaygılarını belirtirken, demokrasiden
tüm güçleri Avusturya Hükümeti karşısında tavır almaya
.
çağırıyor.
Viyana, (lran-BN) İslam Cumhuriyeti karşısında açık
ve
tavır almalıdır, olayın gerçek yüzünü ortaya koymalı
teröristleri yangılanmalıdır. e
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Değerli yurttaşlar,

PDK-1 (İRAN KÜRDİSTAN DEMO KRAT
PARTlSl)'NlN 28 TEMMUZ 1989'DA YAPlLAN BASlN
AÇIKLAMASI
Avusturya'dan gelen haberlere bakıldığında, hükümet
yetkilileriniri 13.7 1989 tarihinde şehit edilen Dr.
Abdurrahman Kasırnlc, Abdullah Qadiri ve Fadıl Resul'un
kaliller inin yakalanması ve olayın aydınlığa
ları
çıkartılması yolunda ciddi bir adım atmadık
görülüyor.
Katillerin yakalanması için sürdürülen soruşturmanın
ekonom ik-diplo matik ilişkilerin etkisind e olduğu

di

PDK-1 (iran Kürdistan Demokrat Partisi)'dan
Mücadeleci iran Halklarına: .

PDK-'(ye gelince; O, bu katliamının sorumlulu~nun
(İran-BN) İslam Comhuriyeti'ne ait olduğu kanısındadır.
16 yaşından itibaren, Dr. Abdurrahman Kasımlo
varlığını KUrt davasına adadı. Ölüm Utran halkları ve tUm
KUrt Ulusu için bilyUk bir kayıptır.
Bugtin de, demokratik bir İran içinde, Kürtlerin meşru
haklarını elde etmek amacıyla verilen mücadelesi aynı
kararlılıkla stirdtirtilecektir.
tran KUrdistan Demokratik Partisi (PDK-1)
Politik Btirosu
17 Temmuz 1989

ku
r

-Köln
-Frans a Yazarlar ve Araştırmacılar Federasyonları
- lran Halkın Fedaileri, Tudeh, Demokratik Halk,
ÖzgürlUk İçin Birlikörgtit ve partileri ile çok sayıda
yazar, gazeteci ve demek,
-TSİP, TKP-ML ve hareketi, .. ·
- SHP Milletvekili M.Ali Eren,
.:_Medya Güneşi Dergisi, (İstanbul- Paris, ·
Stockholm)
- Avrupa'dan çok sayıda yazar, araştırmacı, sanatçı,
kültür
politikacı ve htimanistin yanısıra, göçmen ve
·
e
onları.
demek, birlik ve federasy

Sevgili Med ya,

w

w

bilakis yakalan an kişilerin
olduğu bir bölgen in cezaev inde oluşumuz ve
Yakalanmaların yoğun
lar sağlamaktadır; şöyleki:
kolaylık
izde
görmem
eri
gerçekl
bazı
bulunduğumuz cezaevi ne getirilişi, bizlere
imzalattırılmaktadır. Bu
kağıt
bir
Yakala nan kişilerin ilk gözalt.ma alınışlarının 2. gününd e boş
ırılmaktadır.
imzalatt
zorla
rek
söylene
olduğu
ait
eşyaya
eki
uygulam a bazen de zanlı kişinin üzerind

w

·
Imzalan an kağıt şu nedenle imzalattırılriı.aktadır:
"falan gün gözaltına
kağıda;
n
attırıla
imza
olarak
boş
,
halinde
1- Yakala nan kişinin işkencede ölmesi
sorumluluğundan
rin
ölümle
ak
yazılar
r
e yanıltıcı ifadele
alındı ve falan gün önce bırakıldı" şeklind
kurtulm ak.
imzalattırılan boş kağıda geçirme k sureti
2- Kişi eğer işkencede çözülmemişse, hayali ifadeleri öncede n
·
ile zanlıyı suçlu duruma düşürmek.
etmek.
kabul
delil
a
zamand
aynı
bunu
ve
3- Şüpheli görülen kişiler -için suçlayıcı biçimde yazı yazarak
ve bu boş kağıt istenen şekilde yöre
4- Yukarıda da yazıldığı gibi, boş kağıdın altı imzalattırılmakta
ri gözönü ne getirildiğinde bu gibi
düzeyle
ının kültür
insanının aleyhin e kullanıl~aktadır. Yine yöre insanlar
.
adır.
çıkmakt
ortaya
ğinden·
kendili
i
tuzakla ra kolayca düş..,bilecekler
insan haklarına
ve
yunu
kamuo
krat
ci-demo
Bu durum kar~ısında başta halkımızı, ilerici-yurtsever, devrim
.
oruz
çağırıy
eye
yüksltm
i
seslerin
saygılı kesimle ri düşünmeye ve
28. Ağustos 1989
Remzi KAGITÇI/MARDIN-Cezaevi

'
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C. ZORUN HER TÜRÜNE
KARŞI ÇlKlLABiLiR Mi? ·
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barışçıl
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ve barışçıl olmay an geçiş yollarının ~~- .
nimscn ip günüm üz koşullarında barı~ıl geçış~n
.
Dünya komün ist hareke tinde sürme ktc olan esas alınması değil, barışçıl olmay an yontemlerın
tümde n yadsınmasıdır. Bilindiği üzere geçmişte,
tartışmalardan birisi de genel olarak "zor" ve
bu pratikt eki
mücad ele açısından en sağ anlayışta
bağlamda mücad ele yol ve 'yönte mlerin
e olanla r
bile, teorik olarak , barışçıl olmay an
ilişkindi'r. Önceki bölüm lerde ele aldığımız konularda da görüldüğü gibi, halen dünya komünist ha- yöntemleri kabul ediyord~, prs>pramlannd~ bu tür
reketin de azınlıkta olan "yeni" sağ yönelimlerin yöntem lerin de gerekeb~lecegın~ yer. verıyo~d.u.
Denilc bilir ki pratik gereklerı yerıne gct~r~l
savundukları,
bir
bütün
halin de
meyen teorik bir belirlemenin progra m ve partının
değerlendirildiğinde, · ~azı konula rda !ar~l.ılı.klar
ve çelişkiler olsa da agırlıklı olarak bırbırını ta- diğer belgelerini "süslemesi"nin, ulusal ve sınıfsal
mamla yan bir görüşler paketi ortaya çıkıyor. mücad eleye bir katkısı yoktur , ve bu anlamd~
günüm üzde zora dayalı mücad ele yöntemlerİnı
Uluslararası alanda ki "yumuşama"yı ülkese
l
planda ki mücad elede dikkat e alalı.~ anlayı~ının dışlayan g~rüşler, daha önceki dönem lerde zora
dayalı mücad ele yönt.e~lerini fiilen ~ışl~yan
sağ
yorumlanması,
sınıf
mucadelesınde
yöneli
mleri "tcori"leştırıyor. Ne var kı dunya
de"yumuşama"nın temeli oluyor ..Teke}~i .kapitalizmin militar izmde n arındırılabılecegını savu- komünist hareketindeki son yönelimler, mücad ele
nan bir anlayışın, mücad elenin zora dayalı biçiml erine ilişkin tartışmaların zemin ini de
yöntemlerini rcddetmesini.n garip~enec~k ~ir t~ değiştirdiği için konun un üzerin de daha bir titiz~
likle durmayı gerekt iriyor. Geçmişte, hangı
rafı olmasa gereki r. Gerçı, tckekı kapıtalızmın
militar izmden arınabileceğine inanan çevrelerin koşuBarda ne tür mücad ele yöntem lerine ağırlık
bu amaçları gerçekçi olmasa da, bu doğrultuda verme k gereki r, teorik olarak savun ulan
kayda değer adımlar atmak için bile zora dayalı yöntemlerin pratik gerekleri ne denli yerin~ getirmücadele yöntemleri gerekiyor; fakat uzlaşma ve iliyor· mücad ele biçimlerinin doğru kombınasyo
teslimiyetçi anlayışlar, bugün den zora dayalı nu, 'yer ve zamanında gereke n geçi.şler
yöntemleri yadsı~ıkları i~in,. hatt? ?~ yadsımada yapılabiliyor mu gibisin den sorula r gündeını begeç bile· kalındıgını belırttıklcrı ıçın konun un lirlerken, günüm üzde ise gündem , "ne t?r barışçıl
mücad ele yöntem leri kullanalım kı ege~e~
önemi daha da artıyor.
.
Zora dayalı mücad ele. yöntem lerine ilişkin sınıfları adım adım gerilct ip uzun vadede koklu
güncel tartışmalardaki "yenili k", teorik olarak - toplum sal dönüşümleri gerçekleştirelim" anlayışıyla oluşturulmak isteniyor. Halen sürmek te
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koşullarını yanlış değerlendirmeden kaynakl a-

rg

nan r.·.ücadele biçimlerini savunmanın bu türden
güçlerin . büyük bir açmazı olduğunu, bu
açmazlarını aşmadıkları sürece, mücade le
biçimlP.rine ilişkin yeni sağ yönelim in önüne uzun
süre set çekmeyeceklerini de vurgulam ak istiyorum. Çünkü bu alanda da daha çok sosyalist yadaha çok eylemse l karariılık
ratcılık
gösterilm eden ulusal ve sınıfsal kurtuluş yolunda
emin adımlarla yürüme k ve mücadel eyi yeni
başarılarla taçlandırmak mümkün değil.

di
.o

I~ HER TÜRLÜ ŞİDDETTEN ARIN~Ş BİR
DÜNYA KAPİTALİZM KOŞULLARINDA
MÜMKÜN MÜ?
Günümü zde "zor" un artık tarihin ebesi değil de
"mezar kazıcısı" olduğun~, barışçıl geçişin bir
yöntem değil. başlıbaşına bir amaç olduğunu,
nükleer bir çılgınlığa başvurmaması için emperya lizmi tedirgin edici mücad~le yönteml erini kullanmam ak gerektiğini savunan güçler, dünyanın
her türlü şiddetten arınabileceğini, adil ve kalıcı
bir barışın sağlanabileceğini vurgula yarak
ülkesel planda da "tedirgin edici" olmayan politikalar bcnimsiy orlar, öneriyor lar. Devrim yerine
reformların geçirilm esi bu yöndeki çabaların bir
. yönü olarak belirirke n bir diğer yön de mücadel e .
biçimlerinde kendini-gösteriyor. Ulusal ve uluslararası süreçler in giderek daha güçlü karşılıklı
bağımlılık içine girdiği koşullarda zora dayalı
eylem olanakları nedir, genelind e zora dayalı
devrimc i eylem, zordan arınmış bir dünya anlayışıyla ne ölçüde uyuşahilir sorularını ortaya
atan T.Tezleri, günümü z koşullarında kapitalis t
ekonom ik t<?plum düzenin den dünya ölçüsün de
komünis t düzene geçişin, eski düşüncelere kıyasla
çok daha karmaşık göründüğünü, bunun ülkelerin
bir sistemde n diğerine yalnızca belirleyici hamlelerle geçmesi ne indirgen emeyece k, birbirler iyle
bağımlı ve uzun tarihsel süreç olduğunu (102) savunurken, barışçıl olmayan yönteml erin dışlanması
gerektiği, değişik bir anlatırola ifade edilmiş
·
·
oluyor.
Herşeyden önce belirtme k gerekir ki, her türlü
şiddetten arınmış bir dünya istemi, günümü z
koşullarında halen hayaldır ve bu alandak i esas
düğüm sömürü düzenle rinin varlığıdır. Tek tek
ülkelerd eki şiddet sorunun u bir tarafa bıraksak
. bile, uluslararası ilişkilerde de sorunları savaşa
dönüşmeden çözümle rnek mümkü n olmasına
rağmen savaş ve dolayısıyla şiddet olasılığı her
zaman vardır. Dünya devrimci süreci güçleri, devletler arası sorunların savaşa dönüşmeden
çözümle nmeleri için kararlı çabalar içine girmeli- .
dir ler, ne var ki sorunun esas kaynağını bilmek durumundadırlar. Sorunla ra işçi sınıfının bilimi
ışığında yaklaşılmadığı zaman "her türlü şiddet"
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olan konuya ilişkin tartışmaları değerlendirir~en
bu ve benzeri ayrım noktalarının gözardı edilmemesi gerektiği inancındayım.
. Zor sorunun u değerlendirirken herhang i bir
yanılgıya meydan vermem ek için şunu belirtınem
gerekiyo r: Zor öğesi, tarihsel gelişim süreci
doğrultusunda ilerleme nin olduğu her yerde .
vardır. Soruna genel olarak bakarsak ekonomi nin .
evrimind e, üretim güçlerin in gelişiminde insanın
iradesin den bağımsız bir "zor" etkeni vardır. Zorunlu uygunlu k yasası, bu türden "zor"a açık bir
örnektir. Bunun yanında bazen siyasal zor, cıskeri
zo~ gibi tanımlamalar kullanılsa da temeli "siyasal eylem" olan ve ilericiliği gericiliği, ekonomi nin evrimin deki zor öğesine paralel veya
karşıtlıkla belirlene n "zor" türüdür ki, mücadel e
olarak
bağlant)lı
biçi.rri leriyle
değerlendirilmcktedir. Kelimen in geniş anlamıyla "zor", en barışçıl mücadel e yönteml erinde
de var ve bu anlayışla zor, dünden bugüne komünist
ve devrimc iler arasında görüş ayrılıkiarına yol
açmamıştır. Konuya ilişkin ayrılık zor kelimesi nin dar anlamında ortaya çıkmış ve halen de
çıkmaktadır. Bu da kendini barışçıl ve barışçıl olmayan geçişin yol ve yönteml erinde göstermiştir.
Her ne kac;lar her iki geçiş türü arasında Çin Seddi
· yok ve her bir geçiş türü, diğerinden bazı öğeleri
barındırıyor; ülkelerin değişen koşullarına göre
farklı düzey ve kapsaml arda içiçe geçiyors a da,
tartışmalar daha çok hangisin in ağırlıkta olacağı yönünde dcrinleşmiştir. Marks'tan günümü ze
·
kadar bu yöndeki tartışmalar dinmcdi .
olan
e
sürınckt
nde
hareketi
t
Dünya komünis
çıkan
ortaya
olarak
ilişkin
"zor"'a
larda
tartışma
ve barışçıl olmaya n
barışçıl
ayrılıklar,
yönteml erde ifadesini bt!lduğu için .konuyu bu
bağlamda ele almak istiyorum . Küba, Nikarag ua,
El Salvado r, Şili, İran ve Irak gibi ülkelerd e
farklı tarih ve koşullarda komünis t partileri n,
mücadel e.biçimlerinin kombina~yonu ve birinden

ur

.

w

w

diğerine geçişi sağlayan:amalarının doğurduğu
sonuçlar yaratıcılıkla dcğcrlcndirilip dünya devrimci süreci için doğru dersler çıkarılması gerekirken, "koşullar değişmiştir" gerekçe siyle
geçmişte pratikte iflas eden anlayışlar sağdan

w

daha da törpülen erek "teorik gcrt?.kçeleri"yle
yeni'den yaygınlaştırılmak isteniyor. Oylesine bir
tck taraflı m~cadcle anlayışıdır ki, h~lcn farklı
mücadel e biçimler inin yaratıcı kombina syonunu
gerçeklcştiremeyen güçler tarafından bile sert tepkilerle, hatta teslimiy et ve uzlaşmacılıkla,
mücadel eyi rafa kaldırıp burjuvaz iye mcydanı
boşbırakmakta suçlanıyor. Barışçıl mücade le
yönteml erini mutlaklaştırma çabalarına karşı
çıkışları, halen kendiler ini barışçıl mücade le
yönteml eriyle seurlaya nlar tarafından olsa da
olumlu değerlendiriyorum, fakat kendi ülke
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hayal olduğunu göstermek tedir. 1870'lı yıllarda
Marks'ın İngiltere ve Amerika' da sosyalizm e

ur

di
.o

rg

barışçıl geÇiş olanağını kabuletme sini istisnai bir
durum olarak değerlendiren Lenin, barışçıl ya da
zorlu devriıpin hangi noktaya kadar tipik veya
olası olduğu incelenirk en, 1870 ile 1880 yılları
arasında tekel öncesi kapitalizm in, İngiltere ve
Amerika'da, özellikle belirtici olan temel iktisadi nitelikler i nedeniyle kendini en yüılsek
barışçılık ve liberalizm ile göstermes i ile yirmin. ci yüzyılda olgunlaşmaya başlayan te}<elci kapitalizmin ise en düşük barışçıllık ve liberalizm ile,
militarizm in en yüksek ve en genelleşmiş
gelişmesiyle göstermesinin gözden kaçırılması durumunda, bunun burjuvazinin en bayağı düzeyine
düşülmesi demek olacağını söylerken (104) zora
dayalı mücadele yöntemle riyle tekelci kapitalizm bağlantısına işaret ed_iyordu. ·
"Uygarlık krizi" ve bilimsel teknolojik devrimin kaydettiği aşamalara rağmen halen
geçerliliğini koruyan Lenin'in şu görüşleri de her
türlü şiddetten arınmış bir dünyanın kapitalizm
koşullannda mümkün olmadığını göstermektedir.
Sosyalizmin uluslara ve insanlara karşı zor kullanılmasına karşı olduğunu, ama bununla birlikte
hıristiyan anarşistler ve tolstoycu lar dışında
· henüz hiç kimsenin, bundan sosyalizmin devrimci
zora karşı olduğu sonucunu çıkarmadığını, gerici
zor ile devrimci zoru ayırdeden koşulları
çözümlemeksizin genel olarak "zor" dan söz etm~
nin devrimde n vazgeçen bir ham kafa olarak ortaya çıkmak veya yalnızca kendini ve
başkalarını yanıltmacalarla aldatmak demek
olduğunu belirt~n Lenin, eğer bir dönek değilse her
sosyalisti n karşısına çıkan temel sorunun,
"savaşın sınıfsal niteliği nedir" sorusu olduğunu
vurguluyor. (105) Sınıf savaşımını kabul eden herkesin iç savaşı da kabul etmek zorunda olduğunu,
her sınıflı toplumda iç savaşın doğal ve bazı
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genelleme siyle iç savaşlar dahil genel olarak
savaşlar konusund a kolaylı.kla ciddi yanıtgıtara
düşülebilir. Hiç . bir kazananının olmayacağı
nükleer bir savaş olasılığını bile sınıfsal bakış
açısıyla değerlendirmenin büyük önemi vardır.
Nükleer bir savaşın bütün insanlığı imha edeceği
gerçeğine rağmen emperyal ist-kapita list sistemin, nükleer savaş tehlikesini politikan'ın başka
araçlarla sürdÜrülmesi anlayışı çerçevesinde kullandığı bir sır değildir. Bu çılgınlık tekelci kapitalizmin sömürü alanlarını elinde tutabilme
amacından
kaynaklanıyor.
Mark'sis tleninistlerin nükleer bi ı: savaşı . önleme mücadelesi
dahil genel olarak barış mücadele sini sınıf
mücac;ieles\nin bir parçası olarak görmekle ·birlikte nükleer bir savaşı işçi sınıfı açısından politikanın başka araçlarla sürdürülm esi anlayışı .
çerçevesinde değerlendirmemcleri, aynı şCyin emperyalistler için de geçerli olduğu anlamına gelmez. S. Birliği ile ABD arasında son yıllarda
nükleer silahsızlanma alanında varılan
anlaşmalardan önce ABD ve NA TO "sınırlı bir
nükleer savaş"ın kazanılabileceğini açıkça savunuyorlardı, bu yönde stratejiler hazırlandı. Son
anlaşmalardan sonra emperyal ist çevreler, bir iki
cılız ses dışında aksi bir şey söylemediler . .Bu da
emperyal istlerin genel olarak halen nükleer bir
savaş tehlikesin i kendi po)itikalarının başka
araçlarla
sürdürü lmesi
çerçeves inde
değerlendirdikleri anlamına gelir. Marksistleninistle rin nükleer savaş tehlikesin in boyutlarının farkında olarak, nükleer savaşı, diğer
savaşlarla birlikte aynı kategori içinde
onların

politikalarının

w

w

w
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gerçekçi niteliğinden kaynaklanmaktadır. Denilebilir ki emperyal izm de nükleer bir savaşın
bütünsel yıkıcı bir öze sahip old.uğunu k.iibullenere~ nükleer savaş şantaj.cılığından vazgeçirilebilir mi? Antiempe ryalist mucadele nin
başarıları oranında bu soruya olumlu cevap verkoşullarda sınıf savaşımının kaçınılmaz devamı,
mek mümkündür.
gelişmesi . ve şiddetlenınesi olduğunu, bunun her
Ne ki diğer savaşlar konusund a marksizm - büyük devrimle doğrulandığını, iç savaşı kabul etleninizmi n geleneksel görüşleri günümüz de de . meme ya da görmezlik ten gelmenin büyük
bir
geçerlidir . Iç savaşı da öteki savaşlar gibi, oportüniz me düşmek ve sosyalist devrimi
"savaş" kategorisine dahil eden Lenin, tek ülkede
yadsımak olacağını, sosyalizmin eninde sonunda
değil, bütün dünyada burjuvazi devrilir, yenilir ve
savaş
olanağı
ve olasılığını ortadan
mülksüzleştirilirse savaşların olanaksız duruma
kaldıracağım, ama sosyalist toplumu kurma
geleceğini, her zaman geleceğin barışçıl sosyalizsavaşında, devrimci savaş olasılıklarının,yani
minin hayallerini kurmaya hazır olan "sosyal" devrimci sınıfların verdikler i ' savaşların,
vaizler ve oportünis tleri, komünist lerden ayıran doğrudan ve yakın devrimci özellikler i olan
şeyin bu güzel geleceğe kavuşmak için gerekli çetin
savaşların reddedilemeyeceğini (106) belirten L~
savaşırnlar ve sınıf savaşımiarı o.lduğunu beli~
nin, bu yaklaşımıyla sağ ve "sol" yönelimle rle
tirken hem iç savaşın hem de ülkeler arası farkı ortaya koyarken sınıf mücadele sinin devsavaşların genel olarak sömürü düzenleri yle
rimci şiddetle bağını da göstermektedir.
bağlantısını ortaya koyuyor. (103) Lenin'in KautGörüldüğü gibi şiddet sorunu, tekelci kapita•
sky ile polemikle rinde ~öyledikleri, her türlü lizm ve ona karşı verilen sınıf mücadelesiyle,
anşiddetten arınmış bir dünya isteminin ne denli
tiemperyalist antisömürgeci ulusal ve toplumsal
. 22 · 1 MEDY~ GÜNEŞi
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kendini göstermek tedir. Sosyalistl er ve devrimciler şiddet heveslisi olduklan için değil sömürü
düzenleri nin gerici şiddetine karşı ulusal ve
sınıfsal kurtuluşu gerçekleştirmek için devrimci
şiddete başvurmak zorunda kaldılar, halen de
kalıyorlar. Devrimci şiddet de her koşulda
kaçınılmaz değildir, ama bu daha çok egemen
sömürücü sınıfların tutumuna bağlı olacaktır. İster
devletler arasında olsun isterse ülkesel zeminlerde • sınıflar arası~da olsun, gerici şiddet tehli~esi her zaman mevcut olduğu için, devrimcil er de
devrimci şiddete hazır olmak ve ona göre
mücadel e biçimler inin kombina syonunu
ve
oldukları,
karşıya
karşı
sağlamakla
sömürücü ler iktidarlarını kendilikle rinden vermeyecekleri için, gezegenim iz hertürlü şiddetten
arındınlamaz; böyle'si bir hedef doğrultusunda
kapitalizm koşullarında da bazı başarılar elde
edilebilir; ama şiddet bir bütün olarak ancak, Lenin'in deyimiyle bütün dünyada burjuvazi devriUr, yenilir ve mülksüzleştirilirse gereksiz hale
gelir ve yok olur. Emperyal izmin zaman zaman
qürünqüğü "barış havariliği" rolü kimseyi
yanıltmasın. "Seçmeli caydırıcılık" doktrini .
çerçevesindeki "düşük yoğunluklu çatışma" stratejisi, emperya lizmin "nükleer caydırıcılık"
dışında, ulusal ve sınıfsal kurtuluş mücadele lerine
karşı topyel<ün bir mücadele yi ~enimsediği, teknokrat ve bürokratları kendi ''y'aşamsal"
çıkarlan doğrultusunda yönlendir meden en 'kanlı
müdahale lere kadar bütün yolları "meşru"
saydığı günümüz koşullarında, özellikle ülkesel
plandaki sınıf mücadele lerinin daha zorlu ve
başarı arifesinde daha kanlı geçme olasılığı art-·
rnaktadır. Bütün bunlar,· günümüz gerçekleri ni
dikkate almayan savaş çığırtkanlıkları gibi, tekelci kapitalizm ve ona karşı mücadele nin sınıf
karakterin i görmeyen "barışçıl sosyalizm " havarilerini n de d ünya halklarının ulusal ve
sınıfsal kurtuluş mücadele lerine ~rar vereceğini

mülkiyet olarak meydana getiqnediğini, bir
köleyi kullanabi lmek için "elde kılıç"tan başka,
kölecinin, kölenin çalışması için zorunlu alet ve
nesnelere, köleyi besleme araçlarına sahip olması
gerektiğini belirten Engels, köleciliğin olanaklı
olmasından önce, üretirnde belirli düzeye ulaşmış
ve bölüşümde belirli bir eşitsizlik derecesin in ortaya çıkmış olması gerektiğini, köle çalışmasının
bütün bir toplumun egemen üretim biçimi durumuna
gelmesi için, üretim, ticaret ve servet birikimin de
daha da büyük bir artışa gereksinme duyulduğunu
vurgulark en, zorun özel mülkiyeti n bir sonucu
olduğunu ortaya koymaktadır. Toprak üzerinde
ortaklaşa mülkiyetİn bulunduğu eski doğal topluluklarda, köleliğin ya kendini göstermediğini, ya
da çok ikincil bir rol oynadığını belirten Engels,
bununla zorun başlangıç sınırını vurgulamıştır. Bu
yaklaşım, bütün kurum ve kurallarıyla gerçekleşen sosyalizmin dünya ölçüsünde ki zaferinin, zorun kökünü kazıyacağını ve gereksiz hale .getireceğinin de teorik temellerin den biri oluyor. (107)
Engels'in zorun tarihte ekonomik evrim
karşısında oynadığı role ilişkin görüşleri, genel
olarak toplumsal ilerleme sürecinde ki zorun rolü
ve önemini açığa çıkarmaktadır. Her siyasal zorun, önce toplumsa l nitelikte bir göreve dayandığını; ilkel toplulukların dağılmasının
toplum üyelerini özel üreticiler durumun a
dönüştürdüğünü, onları ortak toplumsal görevlerin
yöneticile rine daha da yabancılaştırdığı ölçüde
artığıı~u; toplurnda n bağımsız kılındıktan, hiz. rnetkar dururnun dan efendi durumun a geldikten
sonra siyasal zorun iki yönde etkili olabildiğini
vurgulaya n Engels, bu iki ·yöne ilişkin olarak
özetle şunları söylüyor: Birincisi siyasal zor, normal ekonomik evrim yönünde ise, bu dururnda ikisi ,
arasında çatışma yoktur ve ekonomik evrim
hızlanır. İkincisi, siyasal zor, ekonomik evrime
karşı çıkarsa, bu durumda , bir kaç ayrıklama
dışında, ekonomik evrim karşısında her zaman
yenik düşer. Bu bir kaç ayrıklamayı, en barbar fatihlerin bir ülke halkının kökünü kazıdıkları ya
da kovdukları, ve ne yapacaklarını bilemedik leri
üretici güçleri kırıp geçirdikle ri veya yitipgitmelerine göz yumdukları yalıtık fetih olayları
olarak değeriediren Engels, fetih olaylarının
büyük bir çoğunluğunda, daha kaba olan fatihin,
daha
biçimiy le,
çıktığı
fetihten
nı,
zorlandığı
uymaya
durum"a
onornik
yüksek"ek
fetbedilen halk tarafindan özümleni p çoğu kez
onun dilini bile benimserne zorunda kaldığını, fetih olayları bir tarafa bırakılırsa devletin iç zorunun, ülkenin ekonomik evrimi ile çatışma
durumun a girdiği her yerde, savaşımın her zaman
siyasal iktidarın yıkılınası ile sonuçlandığını
söylerken, zorun tarihte oynadığı devrimci rolün
çerçevesini de çizmiş oluyor. Dühring'i n zoru, bir
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kurtuluş mücadele leriyle doğrudan bağlantılıdır.
Şiddetin kökleri sömürü düzenleri nde yatmakta
ve şiddet sömürü düzenleri ni koruma arao olarak

w

kanıtlamaktadır.

2. TOPLUMSAL ILERLEME SÜRECiNDE
ZORUN ROLÜ VE ÖNEMl

"Zor"un mutlak kötülük olduğunu belirten
Dühring'l e polemikle rinde özel mülkiyetİn zor sonucu olarak ortaya çıkrnadığını, özel rnülkiyetin
ekonomi k nedenler e dayandığını, hırsızın
başkasının malını kendine mal edebilme sinden
önce, özel mülkiyet kurumun un varolması gerekyer
eldeciliğe
zorun
yani
tiğini,
özel
i
mülkiyet
l
e
öz_
ama
değiştirtebildiğini,
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güctümünde "bağımsız devletler'' oluşturma durumu bile, uluslararası denge değişikliklerinin olası
etkileri bir tarafa bırakılırsa, hep daha ileri
dönüşümlerin
kendiler ini dayattıkları
dönemler de gündeme gelmiştir. Eğer Fransız emperyalis t leri Cezayir' de 1962 yılında
bağımsızlık anlaşmasını imzalamışlarsa veya
Zimbabw e'de İngiliz emperyali stleri bağımsızlık
törenleri ne katılacak kadar bağımsızlığı
"içlerine sindinnişlerse" veya günümüz de G. Afrika ırkçı rejimi. Namibya 'da BM denetimin de bir
seçime razı olmuşsa, temel neden,- uluslararası demokratik kamuoyu nun rolünü küçümser nemekle
birlikte, barışçıl
olmayan
mücadel e
yöntemle rinin caydırıcılığıdır. Başta Vietnam,
Angola, Mozambik olmak üzere sömürge ülkelerde
sömürgeci güçlere karşı verilen mücadele ler tarihi
de sömürgec ilik zincirlerin in kopa·rıımasında silahlı mücadele nin rolünü çok açık bir biçimde
göstermek tedir. Silahlı mücadele lerin çoğu kez
ulusal uyanışın ilk aşamalarında değilde daha
ileri aşamalarda gündeme gelmesin in nedeni,
barışçıl mücadele yöntemle rinin kendi başlarına
yetersiz plduklannın görülmesi ve devrimci zorla
sömürgeciıe·r zorlanmadıkça bağımsızlığın ka-
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anlaşılmasıdır.

Bazı

sömürgel erde .en sıradan insani haklar bile
tanınmadığı için, başlangıçta reformlar la yetinmeye yatkın eğilimler bile radikalleşerek elde silah sömürgecilere karşı mücadele ettiler.
Küba ve Nikaragu a devrimle rinin de
gösterdiği, emperyal izme bağımlı ülkelerde yer
ve zamanında kullanıldığı takdirde silahlı
' mücadele nin sonuç almada belirleyici oJduğudur.
Yer ve zamanında verilmey en silahlı
mücadele nin başanya ulaşması mümkün değildir,
ama en nihayetin de buna karar verecek olanlar
komünist ve devrimci partiler olduğu için yer ve
zaman sorunu büyük bir titizlik ister. Sağa savmlma kendini reformizm olarak gösterirke n "sol"a
savrulma şiddete tapmaya ve dolayısıyla yenilgiye götürür.
Şili'de Ailende önderliğindeki Halkın Birliği
hükümeti nin deneyi de bazı sağ oportünis tlerin
gösterdik leri gibi sosyalizm e parlamen ter yolla
geçişin kanıtı veya "sol" sekterteri n yansıttıkları
gibi barışçıl yöntemle rin iflasının gösterges i
değil; hükümet olunsa bile, bırakalım sosyalizm e
geçiş için, köklü devrimci dönüşümler için, kelimenin geniş anlamıyla iktidar olmak için dahi devrimci zorun gerekli olduğunu öğretmektedir.
Halkın Birliği hükümet inin temel yanılgısı,
seçimlerde çoğunluk elde edilse bile salt bununla
iktidar olunamayacağını görmeme si ve
seçimlerde elde edilen başarıdan sonra, olası gerici şiddet hareketler ine karşı halk kitlelerini n silahlandırılıp
devrimc i
dönüşümleri

iv
a

Engels, Marks'a
atıfta bulunara k, bağrında yeni bir toplum
taşıyan her eski toplumun ebesi olan devrimci zorun, donmuş ve ölmüş siyasal biçimleri.a lteden ve
parçalaya n alet olduğunu belirtirken devrimci zorun toplumsal ilerlemey le bağlantısına işaret etmektedir. (108)
Marks ve Engels'in zor ve ekonomik evrime
ilişkin
görüşlerini
bir bütün olarak
değerlendirdiğimizde, ekonomik evrimin toplumsal ilerleme için kendi başına yeterli olmadığı,
çünkü ekonomik evrimin barındırdığı yeni topluma geçişi engelleme k isteyen egemen güçlerin ve
onların baskı araçlarının varlığının, karşı bir zora
ihtiyacı doğurduğu ve bunun da devrimci zor
olduğu ortaya çıkmaktadır. Tarih hiç bir sömürücü
sınıfın hiç bir zora başvurmaksızın iktidarını
bıraktığınci tanık olmamıştır. İktidarı elde tutmak için, bırakalım sömürüle n sınıflardan
yığınların sömürücü sınıflar tarafından katiedilmelerini sömürücü sınıflar bile kendi aralarında
kıran kırana savaşa girmişlerdir. Hatta aile
içinde bile bu tür hesaplaşmatarla doludur tarih . .
Nice padişah,. iktidarı uğruna veya iktidara
gelme sürecinde babasını, kardeşlerini, oğullarını
zindanlar da çürütmüş, katletmiştir. Gerici zor
uzun vadeli toplumsa l ilerlemen in önünü alamamıştır, fakat zorun devrimci rolü olmadan
köhnemiş rejimler kendilikle rinden yokolup gitmemişlerdir. Bu konuda da bazı istisnaların olabileceği yadsınamaz, ama istisnaların kuralı
bozamayacağı da bilinen bir gerçek. Marks' ın
1870'lerde İngilter'e ve Amerika için öngördüğü
barışçıl geçiş sorunun istisnalığını belirten Lenin'in, barışçıl geçişin tekelci kapitaliz m
koşullarında daha da zortaştığını belirtmes ine
rağmen, teorik olarak barıŞçıl geçişi yadsımadığı,
1917 Şubat devrimin den sonra Kereriski
hükümeti nden iktidarı teslim etmesini istemesinden de aniaşılmakla birlikte, Lenin hiç bir zaman
burjuvazi nin iktidarı işçi sınıfı ve emekçi kitlelere devredip yerine oturacağına inanmamıştır.
Nitekim, Kerenski hükümeti halka karşı şiddet
uyguladığında, Lenin'in önderliğindeki bolşevik
parti mücadele biçimlerin i değiştirerek silahlı
ayaklanm a çağrısı yapmış ve Çarlık yönetimin i
bu yolla yerle bir etmiştir. Büyük Ekim Devrimi'nden bu yana gerçekleşen ulusal ve toplumsal
kurtuluş
devriml erinin deneyim i de
_ gösterme ktedir ki toplumsa l ilerleme sürecinde
devrimci zor hep ağır b'asmıştır. Ulusal kurtuluş
savaşını veren halklar bazen "son tango"yu referandum yoluyla kazansala r bile müôıdelenin
önceki evreleri incelendiğinde görülmek tedir ki,
sömürgec iler halkların devrimci zoru karşısında
gerilernek zorunda kalmışlardır. Hatta kendi
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Dünya devrimci sürecinin deneyiml eri, devrimci bir pratik için devrimci bir teori gerektiğini,
ama teoride doğru şeyleri savunmanın her zaman
devrimci bir pratik sergileme nin garantisi olmadığını gösterme ktedir. Marksist- leninistle rin
ve uzak stratejik amaçlarını
yakın
gerçekleştirmeleri için bilimsel sosyalizm in eylem kılavuzluğunda teori ve pratikte yaratıcı ve
kararlı bir çalışmayı gösterme leri zorunlud ur.
Kendileri ne komünist diyen partilerin varlığına
rağmen, içlerinde marksist- leninist unsurları
b~rındıran, fakat yönelim olarak devrimci demokrat olan güçlerin demo~ratik halk devrimler inin öncülüğünü yaptıkları ülkelerde olduğu gibi,
halen kendisine komünist hareket diyen bir partinin oluşmadığı, tek tek komünist unsurların da
devrimci demokra t hareketle rde yer aldığı
koşullarda devrimler ini gerçekleştiren ülkelerin
deneyimleri de günümüz de ulusal ve sınıfsal kurtuluş mücadelesini sürdüren güçler için sayısız derslerle doludur. T.Tezleri veT. İlerleme Tezleri'nde
veya Plimak gibi tck tek unsurların yazılarında
zora dayalı mücadele yöntemle rinin yanlışlığı
söylened ursun deneyiml eri farklı mücadele
biçimler inin yaratıcı kombina syonunu
ge rçekleştirme becerisini gösterebi lmeyi dayatıyor. Küba, Nikaragu a, Elsavado r gibi
ülkelerde komünist partilerin düştükleri hatalar,
günümüz de konuya ilişkin tartışmalarda önemle
dikkate alınması gerekir ki, yeni hatalar tekrar-
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Dünya devrimci süreci güçlerinin mücadele tarihi, toplumsal Herlernede zorun "ebe" rolünü hiç
bir tartışmaya yer vermeyec ek bir biçimde
kanıtlarken, günümüz de koşullar değişmiştir gerekçesiyle zorun mücadele den dışlanmak istenmesi büyük bir yanılgı ve iddia sahiplerin in kendi
kendilerin i aldatmasıdır. İstisnai bir durum olan
barışçıl geçişin bile, hükümet olmadan sonra zoru
gerekli kıldığı ortada iken barışçıl geçişin genel,
barışçıl olmayan geçişin, bazılarınca istisna olarak bile benimsen memesini n varacağı yer reformizmdir. Akıl almaz yıkım silahlarının ortaya
çıkışı ve bunların kullanma olasılığının, şiddeti
tarihin ebesi olmaktan çıkarıp "mezar
kazıcısı"na dönüştürmekle tehdit ettiğini, yeni
toplumun toplumsal doğuşunun, toplumsal ölüme
yolaçabileceğini belirten Y. G. Plimak'ın, bundan
hareketle, Marks ve Lenin tarafından uzak geleceğe bırakılan, ilerlemen in zora dayanma yan
biçimlerine geçişin, bugünden itibaren güncel görev
haline geldiğini, bizzat çağın kendisinin devrimci
proJetar yaya askeri cepheleşmelerden
kaçınmayı, savaşımın uzlaşmacı biçimlerin i kullanmayı öğrettiğini, özellikle savaşımın barışçıl
biçimlerine yönetmed e "Üçünçü Dünya" daki devrimcilerin ciddi olarak geç kaldıklarını savunurken ileri sürdüğü gerekçele r, devrimci şiddetin
önemini azaltmıyor. (109) Dünya devrimci süreci
güçlerinin uluslararası caydırıcılığının boyutu,
emperyal istlerin ve onların işbirlikçilerinin
önüne her isfedikler ini her zaman yapabilm e
konusund a bazı engeller çıkarmış ve onların
olanaklarını
yararlan ma
araçlarından
artırmıştır. Bazı uluslararası oluşumlar yer yer
belli ölçülerde de olsa baskı unsuru olmaktadırlar. Tüm bunlar barışçıl mücadele olanaklarını, ulusal ve sınıfsal mücadele nin çıkarına
ustalıkla kullanabi lmeyi komünist ve devrimcil erin önüne bir görev olarak koymaktadır, fakat
hiçbir gerekçe, mücadele yi barışçıl yöntemle rle
sınırlamayı haklı göstereme z. Ulusal ve sınıfsal
kurtuluşu stratejik görev olarak önlerine koyanlar,
eğer kendilerin i barışçıl yöntemler le sınırlariarsa
çok .geçmede n yanıldıklarını görecekle rdir. Yok
eğer reformlar la yetinilece kse - ki bazı reformlar
bile devrimci zor olmadan gerçekleştirilemezler
o zaman bazı durumlar da sömürücü sınıfların zora
başvurmalarına gerek kalmaz ve sistemin korun-
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başarısızlıklarda.

3. DEVRiMCi PRATiK iÇiN
DEVRiMCi TEORi GEREKLiDiR

di

liği'deki uyums.u zluklar ve genel devrimci güçler
arasındaki sağ ve "sol" zıtlaşmaların da
küçümse nemeyec ek etkisi vardır Şili ' deki

ması temelinde "al gülüm ver gülüm" misali "işler
kotarılır." Sorun devrim ve köklü toplumsa l
dönüşümleri benimsey ip benimsem eme ve bu
mücadel eye de doğrudan
doğrultularda
bağlantılıdır .
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korumalarının sağlanmamasıdır. Hiç kuşkusuz bu
yanılgı birden ortaya çıkmadı ve daha önceden
parlamen ter yolun sınıf mücadele sinde yerli yerine oturtulup ona göre diğer hazırlıkların
yapılmamasından kaynaklandı. Halkın Bir-

lanmasın.

Mücadele biçimlerini seçmedek i bazı belirgin
ele almadan önce belirtmek gerekir
ki, dünya komünist hareketin de konuya ilişkin
genel teorik bir yanlışlıktan sözedilem ezdi.
Barışçıl geçişe ilişkin yaklaşımın değişik boyutlarıyla değerlendirildiği SBKP 20. Kongresi' nin
perspektif i genel yönelim olarak doğruydu. Sakendi
eğilimlerin
reformİst
dece,
nı geyaklaşımı
bu
SBKP'nin
k"larına
"barışçılh
rekçe etmelerin den kaynakla nan bir kaygıdan
bahsedile bilir. Barışçıl geçişe ilişkin 20. Kongre
yaklaşımının, genel olarak savaşlar konusund aki
kısmi görüş değişikliğiyle de bağlantısı var.
. Daha önceki dönemler de emperyal ist savaşların
~açın.ılmaz}ığı savunulu rken 20. kongrede sosyalıst sıstemın olşuması kapitalist ülkelerde ki işçi
sınıfı ve barış hareketin in artan etkinliği nedeyanlışlıkları
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konusund a bir ayınma gitmek doğru olmazdı.
Dünyada kapitalizm varoldukç a, kapitalist
tekellerin çıkarlarını temsil eden gerici güçlerin

savaş maceralarına atılabileceklerini, saldırılar
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düzenley ip savaş çıkarmayı deneyebil eceklerini
belirten SBKP 20. Kongresi, dünya halklarının
barışı koruma mücadele leri oranında savaşların
önlenebil me olasılığının artacağını savunara k,
günümüz e kadar yaşananlarlada kanıtlanan bu
perspektif e paralel olarak, sosyalizm e geçiş sorunu konusund a da yeni bazı yaklaşımlar ileri sürdü.
Geçmişe göre yeni olan, barışçıl yöntemle r için
daha fazla o)anakların oluştuğuydu. Çin, Polonya', Çekoslov akya, Macarista n, Romanya , Ama, vutluk, D. Almanya , Kore ve Vietnam gibi
ülkelerde gerçekleşen devrimler in, Lenin'in her
ulusun sosyalizme geçişte demokrasinin şu ya da bu
şekline, proletary a diktatörlüğünün şu yada bu .
türüne, sosyalist dönüşümlerin şu ya da bu kadar
hızlı olmasına kendilerin den birşeyler katacakları yönündek i tespitini doğruladıklarını, sosyalizme geçişte bir iç savaşın mutlaka şart
olmadığını belirten SBKP 20. Kongre Raporu, devamla "leninizm , hakim sınıfların iktidarda n
kendilikl erinden çekilmey eceklerin i öğretiyor.
Fakat mücadele nin az ya da çok keskin olması,
sosyalizme geçişte şiddetin uygulanıp uygulanm aması proletary aya değil, sömürücü lerin direnişine, bizzat sömürücü sınıf tarafından şiddet
uygulanmasına bağlıdır" tespitinde bulunurke n,
görüldüğü gibi söylenenl er hiç de sağ · ve "sol"
yönelimle rin çarpık yorumlarıyla uyuşmuyordu.
(110) Sınıflı toplumla rda iç savaş olasılığı her
zaman var diyen Lenin'in, bununla, iç' savaşın mutlaka şart olduğunu kastetmediği, 1917'de, iktidarın teslim edilmesi ni istemesin den de
anlaşılmaktadır. Mücadele yöntemle rinin daha
çok sömürücü sınıfiann tutumuna bağlı olduğu tespitinin de geleneksel bir görüş olduğu bilinmektedir. Ayrıca parlamen ter yoldan geçişin bazı
kapitalist ülkeler için öngürüldüğü; kapitalizm in
güçlü ve elinde muazzam bir askeri ve polis
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lahl an manın varabiieceği aşama hakkında bazı
şeyler söylenebi lirdi, ama o dönem savaşlar

di

o dönemde genel hatlarıyla gerçekçiy di.
Günümüz de, 20. Kongre'de ki yaklaşım, nükleer
savaşın da kabul edilebilirliğini içeriyor denilse
de,·bilinmesi gerekir ki, nükleer tehlike o zaman
bütün insanlığı imha edebilece k boyutlard a
değildi. Belki perspekti f açısından, nükleer si-

aygıtının bulunduğu ülkelerde, gerici güçlerin ciddi bir şekilde direnmele rinin 'kaçınılmaz olduğu; •
bu tür ülkelerde sosyalizme geçişin keskin bir sınıf
mücadele si, devrimci bir mücadele şartlarında
gerçekleşeceği şeklindeki SBKP görüşleri, o dönem
bile somut koşullara indirgendiğinde partameRter
yolun birkaç ülke için önerildiği anlaşılmaktadır.
Nitekim, kongre kararlarında, bütün marksist ·
partilerin , mücadele nin barışçıl ve barışçıl olmayan biçimlerini daima el altında bulundur maları, bunları somut tarihi koşul ve durumlar a göre
uygulamaları gereğinin hatıriatılması (111) sonradan bazı . komünist partilerin kendileri ni
barışçıl mücadele yöntemle riyle sınırlarnalarına
gerekçe gösterilen 20. Kongre perspekti finin
çarpıtıldığının kanıtı olsa gerekir. SBKP 20. Kongresi ve uluslararası komünist ve işçi partilerini n
1957 ve 1960'taki toplantılarının mücadele
biçimlerine ilişkin görüşlerini genişleten SBKP 22.
Kongresi' nde kabul edilen programd a, devrimin
barışçıl biçimde gerçekleştirilmesinin ön koşulu .
olarak birleşik bir işçi sınıfı ve halk cephesini n
var olması gerek~iği vurgulanmıştır. Devrimci reformları pekiştirip oturtmak ve genişletmek için
parlamen to dışı kitle mücadele sinin gerekliliğinin de işaret edildiği programd a, sosyalizm e
barışçıl olmayan geçişin akıldan çıkarılmaması
gereği vurgulan arak, sömütücü sınıflar halka
karşı şiddete başvurduklarında bu olanağın
gerçeğe dönüşeceği, sosyalizm e geçiş olanağının,
her ülkenin tarihsel koşullarına göre belirlenm esi
gerektiği savunulmaktadır. (112)
Görülmek tedir ki, mücadele biçimlerine ilişkin
olarak, teorik bir yanlışlık yoktu. Ayrıca SBKP
ve Avrupa komünist partilerin in mücadele
biçimleri hakkındaki görüşleri ister benimsen sin
ister benimsen mesin, asiolanın her komünist ve ,
devrimci partinin kendi ülkesinde sosyalizm e
geçişin yol ve yöntemle rini tespit etmedeki yaratıcı insiyatifi olduğu da unutulmamalı. 1969'da
Moskova'da yapılan komünist ve işçi partilerin in
uluslararası toplantısının temel belgesind e yer
alan ve günümüz de de geçerli bir yaklaşım olan
aşağıdaki görüş, komünist partilerin yaratıcı insiyatifleri için açık bir örnektir: "İşçi partileri çok
farklı özel koşullar altında çalışmaktadırlar. Bu
koşullar somut görevlerin yerine getirilmes i için
duruma uygun bir yaklaşım isterler. Her parti, bilimsel sosyalizm ilkelerine uyarak ve somut ulusal koşullan gözönünd e bulundur arak politikasını
tam anlamıyla bağımsız bir şekilde geliştirir.
Kavganın yönlerini, biçiı:n ve yöntemler ini saptar,
her zaman ki koşullara bağlı olarak sosyalizm e
geçişin barışçı olan ya da olmayan yollarını ve
ülkesinde ki sosyalizm in kuruluş biçim ve
yöntemler ini saptar." (113)
Komünis t partilerin mücadele biçimleri ne
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niyle savaşların kaçınılmaz olmadığı ve
önlenebileceği görüşü açık bir biçimde belirtiliyordu; emperyal izm varolduğu sürece savaşların
çıkması için ekonomi k temelin varolduğu
şeklindeki leninci tezin geçerli olduğu vurgulanıyordu. Bazı "sol" sekterler in konuyu
çarpıtmalarının aksine 20. Kongre'de ki yaklaşım
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sınırlayanların barışçıl mücadele . biçimlerini
amaç haline getirmeleri bir noktada anlaşılır;
ama önlerine toplumsal devrim hedefini veya ulusal s6runun olduğu ülkelerde ulusal ve toplumsal
kurtuluşu koyanlar sağ ve "sol" yönelimlere sapbiçimlerini
mücadele
farklı
madan
birleştirmeleri, mücadele biçimleri arasındaki
geçişleri yer ve zamanında yapabilecek
hazırlıkları ve bu çerçevedeki oluşumları kurmalan, üslendikleri tarihsel misyonun bir gereğidir.
Bu yapılmadığı takdirde teoıjde doğru şeyler sa- .
vunsalar bile inandırıcılıkları kalmaz ve fiilen
reformizm batakhğtna sapianmadan kurtulamazlar. Bunun dünyada sayısız örnekleri vardır.
Komünist partilerin mücadele biçimlerini kullanınada düştükleri yanılgılara en bariz
örneklerin yaşandığı El Salvador deneyimi
üzerinde konunun d(!ha iyi anlaşılması için kısaca
durmakta yarar var. Çünkü teori ve pratikteki tutumların birliğinin önemi ve devrimci programla
birlikte pratik kararlılık açısından özellikle
dünya komünist hareketinin ve unun bir parçası
olan Kuzey Kürdistan bilimsel sosyalist hareketinin bir bütün olarak b-lacağı sayısız dersler vardır:
. Bir dönem ·salvador Komünist Partisi Genel
Sekreterliğini yapıp sonradan partiden ayrılan
ve bir grup arkadaşıyla, günümüzde FMLN (Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi) bünyesinde ı
yer alan beş örgütten en yaygını olan FPL'yi (Farabundo Marti Halk Kurtuluş Güçleri) kuran Salvador Cayetano Carpio (1983'te öldü) ile Komünist
Parti Genel Sekreteri .Schafik Jorge Handal'ın El
Salvador devrimci mücadelesinin geçmişi ve
bugününe ilişkin görüşleri, reformizm ile devrimci' liğin nasıl . yaşandığını açıkça ortaya koymaktadır. · 1959 yılında hükümetin baskılarının
yoğunlaşması ve özellikle üniversitelerde geniş
bir kitle hareketinin ortaya çıkması El Salvador
Komünist Partisi'ni (PSC) dönüşümü silahlarla
öğrenmek için beşer kişilik eylem grupları
oluşturmaya itiyor. Daha başlangıç adımı olan bu
birliklerin, hükümeti düşü.rme çağrısı
başarısızlıkla sonuçlanıyor. 1960'ta Lemus
hükümetinin devrilmesinden sonra PSC, oybirliği
ile FUAR (Devrimci Eylem Birleşik Cephesi)
adında bir örgüt kurarak sila'hlı mücadeleye
hazırlık için birlikler oluşturuyor ve eğitiyor. İki
üç yıl içinde hiçbir eylem gerçekleştiremeyen
FUAR'da ayrılıklar ç~kıyor ve yığın
mücadelesine ağırlık veriliyor. Partide legalizm .
ve bürokratizm boyveriyor. O dönem sendikal
alanda çalışan Carpio, partideki legalizm ve
bürokratizme rağmen doğru gördüğü bir anlayışla
birçok etkili greve önayak oluyor. Silahlı
q1ücadeleye eğilim duyan gençliğin bir bölümünü
mahkum edip uygulayanları düşman ilan eden
PSC, hergün geçtikçe 'büyük çöküş"ü
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ilişkin yanılgıları, yukarıda aktardığım genel
geçerli görüşlerdeki "yanlışlar" dan kaynaklanmadı. Genel geçerli görüşlerin özele indirgenmesinde hem teori he~ de pratik alanda ciddi
hatalar yapıldı. Vietnam'da komünistler, bütün
dünya halklannın aktif desteğini kazanan silahlı halk savaşıyla altmışlı ve yetmişli
yılların ilk . yarısına damgalarını vurur la rken,
'Küba ve Nikaragua komünist pctrtileri başta olmak üzere, bazı ülkelerin komünist partileri, cid- ·
di . hatalar yaptılar, hatta bazen, sonradan
gerçekleşen demokratik halk devrimlerinin
öncülüğünü yapan güçlere karşı egemen güçlerle
paralel karalama kampanyasını bile sürdürme
gafletine düştüler. Bu tür partilerin sorunu
herşeyden önce devrimci bir program ve politik bir
hat'a sahip olmamalarından kaynaklanıyordu.
Kendi ülkelerinin somut koşullarını yansıtmaktan
uzak yaklaşımlarla kendi tarihsel misyonlarını
yerine getirmek bir yana, ançak son anda devrim
trenine yetişebiidiler ve devrimci demokrat hareketlerin öncülüğüne razı oldular. Hele Nikaragua
ve El Salvador'da komünist partiler, Küba deneyiminden ders almaları gerekirken, bir nevi aynı
örneği tekrarlayan bir tutum içine girdiler. Aynı
veya benzeri gelişmeler, Latin Amerika'nın diğer
ülkelerinde de bazen yaşandı. Irak'ta, komünist
parti somut koşulla.ra denkdüşen silahlı
mücadeleye geçişi sağlamada geç kaldı, lran'da,
Kürdistan dağlarını "mesken" tutan peşmerge
güçleri, silahlı halk direnişiyle Humeyni rejimine,büyük .darbeler vururken TUDEH, ayetunahlar arasındaki çelişkilere bel bağlayarak uzun
süre Kürdistan uluSal demokratik muhalefetine
karşı ayetullahlarla aynı konumda yer alarak
mücadele etti. Sonuç malum. 1983'te Humeyni kendilerine yönelince Kürdistan dağlarına kitleler
halinde sığındılar, _ama artık silahla direnecek
ne inançları ne de güçleri kalmıştı. Irak Komünist
Partisi'nin geç de olsa mücadele biçimlerinin kombinasyonunda gerçekleştirdiği dönüşümü TUDEH
yapamadı ve halen yanlış yönelimlerini bırakmış ,
· değil. Bütün bunlar gösteriyor ki devrimci politikalar d~vrimci bir pratik için kendi, başına yeterli
olmasa da devrimci !;>ir pratik için devrimci teori
bağlatnınd~ programatik po~itika ve taktiklerin
devrimciliği zorunludur. Devrimci politikalara
rağmen pratikte paralel bir devrimciliğin ·sergilenmediği birçok örnek de var. Bu alanda da suçu
"marksizm-leniniz min yetersizliği"nde araya· cağımıza, kendimizde, kendi program ve politikalarımızda, taktiklerimizde, ve daha da
önemlisi teoride. savunulan doğruları yaşama
geçirmedeki kararlılığımızda aramalıyız ve kendi başarılarımızia marksizm-lenini zmi
geliştirmeli ve zenginleştirmeliyiz. Önlerine reforinları koyanların ve dünyalarını kapitalizmle
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PSC'den ayrılan Carpio, Komünist Parti içindeki
güçler, kitle şiddetinin tarihsel gerekliliğini
ve tüm mücadele biçimlerinin kombinasyonu nu
öyle sert biçimde engellemeselerdi, doğal olarak,
parti yönetiminin de aralannda bulunacağı ilk silahlı gruplar, parti içinde kurulacaktı, ancak bu
gerçekleşmediği için, bu gruplar yeni bir örgütün,
FPL'nin çatısı altında oluştular derken (114),
PSC'den kaynaklana.n vahim hatanın da altını
çizmiş oluyor. PSC'nin lideri Handal, silahlı
mücadeleyi hep en gerçekçi yol olarak benimsediklerini söylese de pratikte aksi tutumlar sergilendi. PSC 1979'lara kadar bütün seçimlere
katıldı ve Ekim 1979'da kanlı Romcro rejiminin
devrilmesind en sonra kurulan ilk cunta
hükümetinde yer aldı. Artık El Salvador'da salt
barışçıl yöntemlerle mücadelenin verilerneyeceği
ve bir adım ötesinin tamamen teslimiyet bataklığı olduğunun anlaşılmasından sonradır k,,
PSC silahlı mücadeleye başlama kararı aldı ve
~ikmeli de olsa diğer devrimci güçlerin yanında
yerini aldı. Sosyal Hıristiyan öğrenci hareketinin
radikal kesimi ve Hıristiyan Demokrat Parti
içinden çıkan birkaç örgüt dışında silahlı
örgütlerin hemen hepsinin PSC'nin içinden
çıkması, işlenen günahiann ürünüdür.
Yıllarca
kulaklarını
silahlı
mücadele
çağrıianna kapatıp, bu nedenle bir genel sekreterin partiden ayrılmasına yolaçan PSC'nin lideri
Handal'ın, teoride savunulsa bile pratik gerekleri
yerine getirilmeyen bir görüşün herhangi bir anlam ifade edemeyeceğini kabul etmeyerek ikide
bir biz silahlı mücadeleyi en gerçekçi yol olarak
benimsiyordu k demesine rağmen, bazı sorulara
verdiği cevaplar, hiç de hatanın küçük olduğunu
göstermiyor. Latin Amerika'da devrim için
barışçıl yolun, reformizm ile sıkı sıkıya
bağlantılı olduğunu söyleyen Handal, barışçıl ve
barışçıl olmayan yollar için eşit olanaklar bulunduğunu söylemenin büyük hata olduğunu, devrim
yolunun "taktik" bir sorun olarak
değerlendirilmesinin komünist partiyi öncülükgörevinden alıkoyan reformİst ve devrimci olmayan konumların maskeli kopyalan olduğunu,
seçimlerin önemli yanlarına rağmen reformizmin
ideolojik-politik biçimlerini güçl.cndirdiğini belirtirken gecikmiş de olsa partinin yanlışlarından
esas olarak döndüğünü gösteriyor. Parti 1977
Şubat'ında
halkın
politik mücadelesin i
güvenceye almak için silahlı mücadele kara~
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aldığında p~rtinin pratikte a~ım atamamasının
bir nedeni de, üst yöneticiler de dahil parti kadrolarının yeteneklerinin tck taraflı gelişmiş olmasıydı. Propaganda, ajitasyon, demokratik
kitle · örgütleriyle çalışmalar, silahsız kitle
mücadelelerir io yönlendirilme si konularında
Handal'ın deyimiyle "çok yaratıcı" olan parti
kadroları mücadelenin daha üst biçimlerine geçişe
ayak uyduramıyorlardı. Kadroların yeteneklerinin böylesine tek taraflı gelişmesi · olayının, bir
çok ülkede olduğu gibi, Küzey Kürdistan'da dakendini gösterdiğini belirtmek gerekir. Esasında
bu soru, silahlı mücadeleyi fetişleştitenler için de
geçerlidir. Onlar d~ bazen askeri alanda
gösterdikleri başırıyı, başka alanlarda
gösteremiyorl ar. PKK' nın askeri alanlardaki
kimi
başarılarını ·
siyasal
başar-ıya
dönüştürememesi ile diğer parti ve örgütlerin, defalarca tekrarlanan askeri kanat oluşturarak
siyasal mücadeleyle paralel eylemler
gerçekleştirme kararlarına rağmen bir türlü adım
atamamalarının bir nedeni de "tek taraflı yetenek gelişmesi"nin ürünüdür. Elsalvador örneğinin
de gösterdiği gibi "iki ve çok taraflı yetenek
gelişmesi" gerekiyor. Komünistterin son on
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hızlandırıyor. 1970 Mart'ında artık politik
çizgisi~i beninsemedikl eri ve silahlı mücadeleyi
kabul etmediği gerekçesiyle PSC'dcn aynlan--Carpio ve bir grup arkadaşı, sıfırdan başlayarak bir
kaç yıl içinde politik-askeri stratcjiyi benimseyen
bir örgüt•oluşturuyor. Politik-askeri stratejiyi partiye kabul cttirme olanağı kalmadığı için

"sağcı

komşuları"yla

anlaşma

gelişmeleri
sağlayamamalarını

solcu güçlerle
ilişkilerde
"garip ve
anlaşılmaz bir durum" olarak değerlendiren Handal, tipik bazı yanlışlıkianna rağmen solcu
güçlere karşı sert tutumlar takındıktarım belirterek diğer bir çok ülked~ yaşananlar için de geçerli
olan şu görüşü savunuyor: "Reformizm aşılana dek,
komünistler ve silahlı solcular arasındaki
ilişkiler, pratikte reform ile devrim arasındaki
durumu yansıtır. Açıktır ki, reformİstler en iyi'
başka reformistlerle anlaşırlar . Bu, benim
görüşüme göre, biz Latin Arnerikah komünistlerin
sağımızdaki güçlerle neden sol güçlerden daha iyi
anlaşabildikleri sorusunun açıklamasıdır." (115)
.Tüm bunlar, belli yönleriyle "sol''un sağ anlayışların günahı olduğunu ve Lenin'in deyimiyle
illegal savaşım biçimleri ile bütün legal savaşım
biçirplerini birleştirmeyi bilmeyen devrimcilerin
pek kötü devrimciler sayı~maları gerektiğini
göstermektedir. (116) Ve de önemlisi aynı "kötü
dcvrimciliğin" başka bir ülkede değişik gerekçelerle tekrarlanmaması için zengin bir deneyim hazinesidir. Mücadele biçimlerinde
kopyacılık devrimcilerin tutumu olamaz, fakat
alınabilecek dersleri görememe de en az onun kadar yanlış bir anlayıştır.
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konusunda gösterdikleri
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4. DÜNYA KOMÜNiST HAREKETi:
MÜCADELE BiÇiMLERi KOŞULLARA BAGLI

Mücadele biçimlerine ilişkin 'olarak dünya
komünist hareketinde sürmekte olan tartışmalar
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tüm legal mücadele biçimlerinden illegal
mücadelenin tüm biçimlerine; hain ve
işbirlikçilere, kimi askeri ve ekonomik hedeflere
yönelik silahlı eylemiere kadar uzayan
mücadelenin değişik yol ve yöntemlerinin yaratıcı kombinasyonunu, ,gelecekte değil,
günümüzde gerçekleştirmeyi, Kürdistan marksistleninistlerinin önüne }<açınılmaz bir görev olarak
koymuşken, TBKP'nin Kürdistan için, Türkiye gibi
barışçıl yöntemleri hep ön plana çıkarması,
yanlış bir, anlayışın ürünü olmanın yanında bazı
çevtelere bir mesajı' da içeriyor. TBKP Programı'nın Kürt ulusuna ilişkin yaklaşımıyla ilgili
bir "eleştirel" yazıda da aynı mantık savunulmaktadır. Sözkonusu y~zıda, 26 Mart yerel
seçimlerinde . Diyarbakır'da elde edilen
başarıdan çıkan sonuçlardan birinin de, Kürt
halkının ulusal-demokratik bilinçte buluşmasının
yaygınlaştırılması ve geniş kitlesel tabanı
örgütlü politik güce dönüştürebilmenin ancak yasal olarak oJanaklı olabileceği gerÇeğinin
görülmesi yönünden ilgi çektiğinin belirtilmesi;
Kürt halkının özgür iradesini kullanabileceği politik ortamın, şiddet yoluyla çözümün olanaklı olmadığını gören Kürt ve Türk "ulusal güçleri"nin
mutabakat sağlayacakları, Kürt halkının
varlığının tanınacağı, insani, ulusal ve demokratik ' haklarına kavuşabileceği bir çözümle
sağlanabileceğinin vurgulanması; askeri darbelerin gerekçelerinden biri olan "bölücülük" gibi ideolojik silahı militaristlerin elinden almanın
yolunun, Kürt halkının poli,tik talep ve
önerilcriyle yasal platformda yer almasından
(118), yazarların
savunulması
geçtiğinin
Kürdistan sorununun çözümüne ilişkin nasıl tek taraflı -mücadeleyi tercih ettiklerinin göstergesidir.
"Kaba ştddct"in yaşamın dışına Hilebileceği
koşulları, komünist partinin serbestçe kurulup
özgürce çalışabiieceği koşullara bağlayan
TBKP'nin liderlerinden M. Karaca, ise 12 Eylül
öncesi ve sonrasını hatırlatarak politik yaşamın
şiddetten arındırılmasını, komünist partinin yilsaklanmasının şiddeti kışkırttığını savunurken
(119), hem devrimci ve gerici şiddet ayrımını yapmadan genel olarak "şiddet" ten bahsederek Lenin'in deyimiyle devrımden vazgeçen "ham
kafalıhk" konumuna düşüyor, hem de şiddetin
sınıf kaynaklarını ve . sömürü düzenleriyle
bağlantısını görmüyor, veya görll,lemezlikten geliyor. Biliniyor ki, tekelci kapitalizm yokedilmedikçe şiddetin k(,)kleri kurutulmaz, ve
komünistlik adına onlarca parti "yasallaşsa" bile
iç savaş olasılığı sürekli vardır. Bu, iç savaşın
mutlak çıkacağının göstergesi değil,yalnız
komünist partilerin yasal çalışm~sıyla şiddetin
yokcdilemeyeceğinin ifadcsidir. Uye sayısı mil- ·
yonlan aşan Komünist Parti'nin varlığına rağmen,
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göstermektedir ki, pratik gereklerini kendi
ülkelerinde ne denli yerine getirebilecekleri
tartışması bir yana, komünist partilerin ezici
çoğunluğu, mücadele biçimleri sözkonusu ülkenin
içinde yaşadığı koşullardan ayn düşünülemez ve
bu nedenle de gerici zorun varlık koşullarda devrimci zora dayalı mücadele biçimleri
yadsınamaz, görüşünde. Zora dayalı mücadele
biçimlerinin reddedilmesinde oluşan ayrışma da,
sınıfsal uzlaşmazlıklann varlığını görmezlikten
gelerek sınıf mücadelesinden va~geçmeye
y~laçabilecek olan "şiddetin tarihten çıkarılması
gündemdeki pratik görevdir" görüşünün daha çok
Avrupa komünist partileri arasında taraftar bulduğunu göstermektedir. Gerçi Yunanistan
Komünist partisi gibi birkaç parti, mücadele
biçimlerinin koşullara bağlı olduğunu bclirtmektedirlcr; ancak büyük bir kesim, bilimsel teknolojik devrim, uygarlık krizi gibi gerekçelerle
mücadele biçimlerini sadece kendi ülkeleri için
değil bütün dünya için barışçıl yöntemlerle
sınırlandırma eğiliminde. Mücadele biçimlerine
ilişkin tartışmalar, doğal olarak Türkiye'ye de
yansıyor. Yasallaşmak için habire uzlaşmacı ve
teslimiyetçi politikalar üreten TBKP, mücadele
biçimleri konusunda açıkça zora dayalı
yöntemleri yadsımasa da önerdiği politikalar ve
bu doğrultulardaki mücadele perspektifi, zora
dayalı mücadele biçimlerini doğrudan rafa
kaldırıyor. Kapitalizm çerçevesinde önerilen
''banş ve demokratik yenilenme programı" için
mücadele perspektifi, yasallaşmadır. Bu program, str~tejik hedef olmaktan çıkarılıp fiilen de
rafa kaldırılan devrimin, barışçı yoldan gelişme
şansını azami ölçüde artırma çizgisi olarak
değerlendirilmektedir. Devrimin bir iç savaşa
dönüşmeksizin gerçekleşmesini amaçlayan TBKP,
işçi sınıfı ve emekçiler her durumda sert ve çetin
bir mücadeleye hazır olmalıdır dese de, birincisi
bu açıkça barışçıl olmayan yöntemler anlamına
gelmediği, ikincisi sert ve . çetin mücadeleye
öncelikle işçi sınıfı ve emekçilerinin politik
yönlendiriciliğini üslenmek iddiasında olan ·
güçlerin hazırlıklı olm;ıları gerektiği, üçüncüsü,
TBKP böyle bir hazırlık içinde olmak bir yana illegalitenin bile her biçimiyle bağını kesrnek
eğiliminde olduğu için ·pek bir anlam ifade etmiyor, sadece gerektiğinde programımız barışçıl ol- .
mayan yöntemlere de açkıtır demenin bir
gerekçesi olabilir. (117)
TBKP, Kürdistan sorununun çözümü içi de "demokratik, adil ve barışçı çözüm yolu" nu ön palana
çıkar,naktadır. Programın ilgili bölümlerinde
''barışçı çözüm yolu" nun bir kaç kez vurgulariması;
ulusal kurtuluşu uğruna gerektiğinde silaha
sarılmanın meşruluğu BM tarafından bile kabul
edilmişken, özellikle son beş yılda yaşananlar,
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tartışmalara katıldı. Bir tür demokrasi, politik
kararlara temsili parlamenterİst . ölçülerde de
olsa halk katılımı alışkanlığı edinilmiş
ülkelerde silahlı mücadeleni n geçerli bir yöntem
olmadığnı söyleyerek "genel" bir tespitte bulunan
M. Belge, Türkiye'de şiddetten uzak legal v~
_ barışçı birmücadel enin geçerli olduğunu savunuyor; teorik çerçeve olarak da "sivil topluculuğu"
koyuyor. Gramsel'nin konuya ilişkin tezlerini kendine gerekçe olarak kullanan Belge, "ikna" süreci
temelinde "ideolojik hegemonya " ve "tarihi
blok"u sosyalizme geçişin temel yolu olarak sunuyor. (122) En demokratik görünen devletlerin
bile • gerektiğinde en koyu bir şiddete
yönelebil diklerinin
sayısız
örnekleri
vardır.Gramsci'nin
t.ezlerinin filizlendiği
İtalya'da, faşizm yıllarca halka kan kusturdu ve
komünistle r silahlı mücadele dahil bütün
mücadele biçimlerini kullanmak zorunda
kaldılar. Ayrıca "ikna" sürecine dayalı ideolojik
hegemonyanın bir nevi, 'd evrimden önce halkın ezici çoğunluğu nu kazanmak olduğu da · açıktır. · Lenin' in yukarıda aktarılan görüşleri, Belge'nin
silahlı mücadeleni n geçerli olmadığı ülkeler kategorisine koyduğl) ülkeler için de geçerlidir.
"lkna"ya dayalı bir yolla sosyalizme geçişi
önlerine koyanlar ve mücadelen in diğer
biçimlerini yadsıyanlar daha çok beklerler. · Bu
sosyalizme geçiş için iknanın gereksiz olduğu anlamına gelmez, ikna süreci de gereklidir, ama kendini sadece bu yolla sınırlamak en umulmadık bir
dönemde yenilgi ve sonrasındaki 1 hayal
kırıklığını getirebilir. 12 Eylül darbesinden sonra
Belge'nin büyük önem atfettiği "sivil kurumlar"ın
nasıl işlediği · görüldü. Acaba bu "sivil kurumlar"
kalmadığı için mi Belge ve çevresi belli bir süre
"köşe"ye çekilip göstermelik de olsa bazı kurumların oluşmasını bckledi? Açıkça söylemek gerekirse, "sivil toplum"culuğu kendilerine temel
alanlar, değişen koşullara .· göre farklı mücadele
biçimlerini uygulamayı başaramazlar, çünkü isteseler bile hazırlıklı değiller.
Türkiye'de mücadele biçimlerini barışçıl
yöntemlerle sınırlama "teori"leri üretile dursun,
dünya komünist hareketinin büyük bir kesimi,
g4nümüzde de korunması gereken gelenek~! marksist-leninis t görüşleri savunuyor . Ozünde
amaçlarına kan dökülmede n vanlmasını istediklerini, fakat egemen güçlerin zoru dayattıklannı,
bu nedenle de (\maçlarına varmak için her türlü
mücadele yönetimini ku11anacaklarını söyleyen
komünist partilerle paralel görüşler, bölgemiz Ortadoğu'da da yankılanmaktadır. Artık silahlı
mü.çadeled en vazgeçti vazgeçecek denilen
FKO'nün en büyük örgütü El Fettah'ın son kongresinde, 'Silahlı mü cadele dahil değişik yöntemlere
dayalı ulusal kurtuluş mücadelesin in, bağımsız bir
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milyonun üzerinde insanın · katledilme sine,
yüzbinlerin zindanlara doldurulmas~na engel olunamadığı, Endonezya 'da 1965-1966 yıllarında
yaşananlar göstermek tedir. Denilebilir ki
1989'dayız ve farldı koşull~r var. Doğrudur,
dünyamız bırakalım 1965'lerin, 1975'lerin bile
dünyası değil ve çok ,şey değişmiştir: Ama şiddetin
şu .ve bu biçimde kullanılması'nın temel nedeni olan
sömürücü düzenierin varlığı yfne de şiddet ve dolayısıyla iç savaş olasılığını gündemde tutmaktadır. Barışçıl yöntemleri n "kural", iç savaş
yolunun · "istisnai" yol; ' insanlığın varlık-yokluk
sorunları nedeniyle sınıf karşıtlarını da"sağduyu
ve gerçeklik" temelinde uzlaşmalara razı etme,
onun işçi isınıfına karşı şiddet ve teröre başvurma
yönelimlerini ·sınırtamanın olanaklı olduğunu belirten Y. Açılım yazarlarından O. Mertol, devrimin barışçıl yoluıtun hayata geçebilm~si için
saydığı bir çok koşulan ön koşulunun ise "ulusun ezici çoğunluğun u sosyalizmin .safi anna kazanmak"
(120) olduğunu vurgularke n devrimden önce
mümkün olmayan bir diğer sorunu da "mümkün"
hale getiriyor. Halbuki Lenin'in günümüzde de
geçerliliğini koruyan görüşlerinden biri, "ulusun
· ezici çoğunluğu"nun devrimden önce kazanılamayacağı yönündedir . Kenqilerine sosyalist diyen, ama gerçekte burjuvazini n hizmetçisi
olan küçük burjuva demokratlarının · "önce
bırakalım halkın çoğunluğu, özel 'mülkiyetin
varolduğu bir sırada, yani sermayenin egemenliğinin ve boyunduruğunun bulunduğu sırada, proletaryanın
partisinde n yana . olduklarını
göstersinler, ve ancak ondan sonra parıi, iktidan
elegeçirebilir ve geçirmelidi r" dediklerini belirten Lenin, halkın çoğunluğunu kendi yanına kazanmak için proletaryanın, birinci oJarak,
burjuvaziyi alaşağı etmek ve devlet iktidarını
elegeçirmek; ikinci olarak, sovyet iktidarını getinnek ve eski devlet aygıtını tümüyle kırıp atmak, Pöylece de burjuvazini n ve küçük burjuva
uzlaşmacılarının proJetar olmayan emekçi
sınıflar üzerindeki egemenliğini, saygınlığını ve
etkisini yıkmak; üçüncü olarak, ~urjuvazinin ve
küçük burjuva u_zlaşmacılannın proJetar olmayan
yığınların çoğunluğu üzerindeki etkilerıni, onların
ekonomik gereksinmelerini sömürücüle r.aleyhine
devrimci biryolda karşılayarak, bütünüyle yok
etmek zorunda olduğunu (121) vurgularken, ulusun
ezici çoğunluğunu kazan~a adı altında devrimcilik yapmaya kalkışanların kendi kendilerini aldatacaklarını da dalaylı bir biçimde dile
geti.~ş oluyor.
.
· Ote yandan M. Belge de son dönemlerd e
yayınladığı "Sosyalizm Türkiye ve ( ~lecek" kitabında, Türkiye'de sosyalizme geçişin hangi yollarla gerçekleşeceğine ilişkin olarak savunduğu
görÜşlerle, mücadele biçimleriy le ilgili
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Filistin devleti, işgal altındaki topraklarda ku- götürdüğü görüşü doğru değil. Mücadele biçimlerini
rulana kadar süreceğinin belirtilmesi; Güney tartışır~en mücaaelenin kendi-sinden vaz
Kürdistan'daki cephenin tüm dezavantajlara geçm.e mek gerekir. Devrimci güçlerin
karşın, barışçıl çözümlere kapalı olmadan, si.:
ulkelerindeki mücadeleyi, bir dünya nükleer
lahlı mücadeleyi sürdürmesi ve İran KOP lideri · çatışmasına yol açmayacak biçimde yürütmeleri
Kasımio'nun sömürgecilerin karanlık güçlerince
gerektiği görüşü, devrimcilerin .emperyalizmin
tuzağa düşürülerek J<atledilmesinden kısa bir süre
nükleer şantajına teslim olmaları ve etkinlikleriönce, İran'la "barış" görüşmelerinin sürdüğü ni sınırlandırmalarıyla, sınıf mücadelesinin
koşullarda bile, haklarına kavuşana kadar sihaklı
gösterilemez bir daraltmasıyla
lahlı mücadeleyi devam edeceklerini söylemesi;
sonuçlanabilir. Tekil ülkelerdeki sınıf
Kuzey Kürdistan'da, silahlı mücadeleyi çelişkilerini çözme yöntemlerini uluslararası
fetişleştirmeden, çerçevesi doğru belirlenmiş siilişkilire uygulamak tehlikelidir, benzer biçimde
lahlı eylemlerin, yakın v,e uzak stratejik
uluslararası ilişkilerde çelişkileri barışçıl çözme
hedeflere varmak için, diğer mücadele biçimleri araçlarını ülkesel planda uygulanabilir biricik
• yanında, gerektiğinin gün geçtikçe daha da açıkça
yöntemlct olarak değerlendirmek de yanlıştır. G.
görülmesı ve benzeri ornel<ler, bazı güçler kendi
Afrika ırkçı rejiminı, aldığı askeri yenilgiler ve
kafalarından genel olarak "şiddet" adı altında,
Angola ve Küba'nın kararlı ortak tutumları masa
gerekliliği tartışılmaması gereken devrimci zora
başına oturmak zorunda bıraktı . (123)
dayalı mücadele yöntemlerini "silseler" bile, '
"Zor" sorun,unu Lenin'den bir aktarmayla nokgünümüzde devrimci zorun gerici zorun panzehiri talamak istiyorum. Lenin, insanlık tarihi11de,
olduğunun birer göstergesidir.
şimdiye kadar, egemen ve zalim sınıfların, egeT:Tezleri ve cftinya komünist hareketinin yayın. menl4k sürme, zulmetll}e ve milyonluk kazanç
or~anı WMR'n~n Genel Kuramsal Sorunları Kosağlama haklarından gönüllü olarak vazmısyonu tarafından Prag'da düzenlenen bir semgeçtikleri gorülmemiştir derken gerici zorun nedepozyuma sunulan rapor ve bu raporlara ilişkin nini. açıklamış ve "sönülsüzce vazgeçme"nip de
tartışmalarda,
aralarında
şanlı
silahlı
doğrultusunu, devrımci zor gerekliliğini ortaya
mücadelelerle devrimlerini gerçekleştiren Viet- koymuştur. (124) Bu da onyıllardır, devrimin
nam ve Küba'nın komünist J?arti temsilcilerinin de gündemde olduğu ülkeler için "devrim için
bulundu$u komünist partı temsilcilerinin ezici savaşmayana komunist denmez" sözünün gerekçesi
çoğunlugunun savundukları, aşağıda özetlenen
olmuştur. e
görüşler, yaniışiara karşı çıkmada kendi başına
yeterli olmasalar da, en azından şimdilik sağ dal(Gelecek sayıda "tek ülkede sosyalizm ve Staganfn yanlışların'ı geri püskürtmede sevinç kay- lin gerçeğine yaklaşım")
nağımız oluyor. Mücadele biçimlerinin koşullara
bağlı oldugunu savunan KP temsilcilerinin
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· ı27 - ı28
vermer.e yanaşmayan aşırı solcuların yaRtıkları
Belge, Sosyalizm TOrkiye ve Gelecek, Birikim V., ı989 (1. Baskı)
gibi, sılanlı zor miıtlaldaştırılamaz, ama bunun 122 ·M.
s. 37-67; ayrıca Belge'nin Gelecek'in Haziran ı989 tarihli ı.
diğer yanı da · sağcı oportünistlerin yaptıkları
sayısında· yayınlanan "TOrkiye'de Marsizmin Sorunları" başlıklı ma. llalesine bakılabilir. (&.13-14)
.
gi6i, işçi sınıfının iktidan ele almasından vazTezleri'nin tartrtma nod!rı ı D. Bakış, sayı 3,Temmuz 1988,6. 35geçmektir. Bilimsel teknolojik devrimin ödün 123 -·T.
36; Prag sempozyUmu, D. ~ış, Sayı12, Nisan 1989, s. 62-64
vermeye, sınıf mücadelesini zayıflatmaya 124 -Lenin, DOşOnceler Aforizmalar, s. 38
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Avrupa temsilcimiz Halim CAN'ın lsveç Kürdistan
Dernekleri Federasyonu Başkanı Keya lzol 'la yaptığı
röpor.tajı · sunuyoruz .

•

=======================

KEYAIZOL:
Medya , Güne şi: Sayın K eya İzol, sizi n de
bildiğiniz
gibi Kürtlerin yaşadıkları Avrupa
ülkeleri içinde hemen hemen bütün Kürtleri
temsil eden bir kurum lsveç'te bulunuyor, bu
da iki dönemdir başkanlığını yaptığ ınız
Kürdistan
Dernekleri
Federesyonu 'dur.
İnsanın aklına hemen şöyle bir ' soru geliyor. Bu - kurumun oluşması lsveç'in özgül
koşullarında
mı,
yoksa bu ülked
yaşayan
Kürt mültecilerinin siyasi olarak daha aktif
ve duyarlı olmasından mı kaynaklandı? Bu
kurum hangi ihtiyaçtan doğdu, ne zaman ve
nasıl kuruldu?
Keya İzol: fsveç Kürdistan Demekleri Federasyonu,
Kürtlerin oluşturmuş olduğu demokratik kitle örgütleri
içerisinde farklı bir özelliğe sahiptir. Ona bu özelliği kazandıran da Kürdistan'ın bütün parçalanndan devriınci ve
yurtseverleri bünyesinde barındırması ve hemen hemen
tüm siyasal görüşler-den insanları temsil ediyor ol-

katkıda

masıdır.

yapısı,

rg

"Bugün isveç'te Kürtlerin yaşad1ğ1 Bütün
Yerleşim Merkezlerinde Kürt Çocuklan
Kendi Ana Dilleriyle Eğitim ·Görmektedirler"

ak

ur

di

.o

bulunabilmek, Kürdistan'nın dört parçasından ge~ !
lcn Kürtleri kapsayacak ortak bir demokratik platform ih- ·
tiyacını gündeme getirmiştir.
Özellikle Türkiye Kürdistanı'nda 1975 yılları sonrası
Kürt siyasi hareketi yoğun bir siyasi yapılanma dönemi
yaşadı. bu durum ol~uğu gibi Avrupa'ya yansıyıp buradaki
Kürtleri de etkiledi. Ortak bir demokratik platform yaratma
fikri gelişti ve böylece nispeten bölünmüş olan Kürt potansiyeli bir toparlanma dönemine girdi.
Bu doğrultuda çalışmalara 1979'un başlarında ortak
tartışma platformlarında başlandı. Ancak, başlangıçta
oluşturulacak Federasyon tamamen onu kuran örgütlerin
güctümünde ve bir dengeler mekanizması üzerine kurulacaktı. Genel prensipler ve organların belirlenmesi de bu
sisteme göre tespit edildi. 1979-80 dönemi böylesi sorunların taruşmasıyla geçti. Daha sonra ·F ederasyon kuruluş
kongresi bazı zorluklara karşın oluşturuldu ve çalışmalara

iv

başlandı.

w

w
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rs

. Fedcrasyonun olu.şması İsveç'te bulunan siyasi
örgüücrimizin öncülüğüyle gcrçck k <o;miştir. Ayrıca buradaki Kürt mültccilcrin aktif, duyarlı olması ve İsveç'in
özgül koşulları da bu olaya yardımcı olmuştur.
Kurum olarak demokratik bir yapıya ,sahibiz. Düzenli
olarak işleyen Federasyon organlarında Kürtleri ve örgü:
tün kendisini ilgilendiren sorunlar çok geniş biçimde ele
alınıp bunlara çözüm yolları aranıyor. Çünkü Kürt gerçeği birçok yönleriyle nisbeten yeni olup hemen hemen
herşeyi yeniden yaratma ve oluşturma gibi çok zor bir
görevle karşı karşıya. Bu nedenden dolayı lsveç'tcki Federasyon olayı bütün yapısal özellikleriyle, çalışma
alanıyla yurtdışındaki Kürtler için önemli bir deneyim ve
kazanım durumundadır.

w

Türkiye'de 1970-80 döneminde yaşanan askeri darbeler, 1975'te Irak'taki Kürt devriminin geçici yenilgisi ve
İran-Irak savaşının başlaması binlerceKürdün Avrupa'nın
değişik ülkelerine göç etmelerini .zorunlu kılmıştır.
Bugün Avrupa'nın değişik ülkelerinde yarım milyona
yakın Kürt yaşamaktadır. Yabancı bir ülkede yaşamanın
doğurduğu sosyal, kültürel ve ulusal alandaki sorunları
çözüme ulaştırabilmek , yeni ülkeye, adepte olabilmede
başgösteren problemler, ulusal dil ve kültürün korunması , ayrıca Kürdistan'daki ulusal kurtuluş mücadelesine
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Genellikle çizgi demeklerinden oluşan federasyonun
üyelerin genel eğilimi nedeniyle 1985 yılındaki
kongrede değişti. Bu tarihten itibaren komünlerde (belediyclerde) örgütlenen Kürt demeklerini üye olarak kabul etmeye başladı.
Federasyon olarak bugün Kürtlerin bulunduğu bütün
İsveç yerleşim merkezlerinde örgütlenmiş durumdayız.
M.G.:

Federasyon,

luğunun

sorunlarını

İsveç'teki
Kürt topluçözmek Için bugüne kadar
yaptı? Bu çalışmaların bir

ne gibi çalışmalar
dökümünü yaparmısınız?
K.İ.: Federasyon, kuruluşundan bugüne kadar çoğu
çalışmalarda ağırlıklı olarak İsveç'teki tüm Kürtleri demokratik alanda temsil eden, onlara sözcülük eden ve
önemli bazı hakların alınması doğrultusunda yoğun
çalışmalar sürdürün bir örgüt olarak varlığını korudu.
Stockholm yüksek öğretmen okulunda Kürtçe
bölümünün açılması için gerekli müracaat ve çalışmalara·
eğildi. 5 yıldır Kürtçe eğitim yapan bu bölüm onlarca mezun verdi. Bugün İsveç'te Kürtlerin yaşadığı bütün
yerleşim merkezlerinde Kürt çocukları kendi ana dilleriyle
eğitim görmektedirler. Toplam 80'e yakın Kürt öğretmeni,
500'e yakın Kürt öğrenci İsveç'in verdiği bu haklardan yararlanmaktadır.

Kürt

tercümanlarımız

için önemli çalışmalarımız oldu.

RÖPORT AJ
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Stockholm Konferansı yaptığımız önemli çalışmalardan
biridir. Bu konferansınamacı ~ vrupa'daki Kürt demokratik kuruluşların yakınlaşmasına yönelik idi. 3 gün
süreyle devam eden bu konferansa birçok lsveçli, Kürt
siyeset ve bilim adamları katıldı.
M.G.: B.ugün İsveç'teki Kürt topluluğunun
sorunları nelerdir? Federasy on olarak bu sorunları çözmek için ne gibi program ve projeleriniz var? Mesela, İsveç Radyosu 'nda
Kürtçe yayın yapma hakının olmasına rağ' men
bu
sorun, şimdiye , kadar
neden
çözülme di.
K.İ.: İsveç'teki Kürtlerin durumu çok karmaşık ve
zor bir tablo arzediyor. Değişik parçalardan gelen farklı
lehçelere sahip olan Kürtlerin birbiriyle kaynaşması,
ayrıca bu topluluğun bir bütün olarak, bizim topluma
benzer yanları az olan İsveç toplumuyla da kaynaşması
çok zor bir olay, ve bu kaynaşma esnasında kendi ulusal
değer ve yargılarının muhafaza edilmesi gerekli. Bu iki
yönlü ve gerçekleşmesi oldukça zor olan olaya bağlı olarak birçok problemler dizisi karşımıza çıkmaktadır. Unutmalı yı m ki, Kilrtlerin mültecili k durumu ve bu türde
yaşamlarını yeniden düzenleomeleri bizim için yeni bir
olgu. Bu konuda deneyimsizlik yine bereberinde yeni zor-

ku

rd

Bugün İsveç'in her kesiminde çalışan Kürt tcrdimanları var.
Kürt kadınlarının demokratik alanda örgütlenmelerini
sa~lamak için Federasyon bünyesinde kadın seksiyonları
kurduk. Geçen yıl genel olarak, ülkemizde ve İsveç'te
yaşayan kadınlarınızın sorunlarını ele alan geniş bir konferans düzenled ik Ayrıca Federasyon'un bünyesindeki
bütün üye demekler de gençlik seksiyonları var. Bu seksiyonların birlikt~ yaptıkları bir kongreyl e 1987'de
Gençlik Federasyonunu kurmuş bulunuyoruz. Federasyon
ve Kürdistan gençlik örgütümüz, her yıl spor, folklar, edebiyat, resim ve müzik dallarında çeşitli etkinlikle r
düzenliyor.
İsveç hükümeti , siyasi partiler ve di~er kurumlar la
ilişkilerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Sistematik bir
şekilde, Kürtlerle ilgili İsveçlilere yönelik, İsveç toplu-

lukları doğuruyor.

Federasyon çok yönlü çalışmak zorunda. Bir yandan
sorunlara çözüm yoUarı arama durumundayken, diğer yandan İsveç ve Avrupa kamuoyuna
yönelik tanıtıcı propaganda çalışmalan yapmak zorutıda.
Bizim resmi devlet kurumlarımız olmadığın,dan
ülkemizde olup bitenleri Avrupa'daki kamuoyuna gerçek
bir şekilde aniatma görevi tamamıyla bizlere düşüyor.
Aynca ülkemizi zorla parçalayan düşman devletler, propaganda yönünden çok güçlü bir çalışma ağı yaratmışlar.
Bugün, onlarla rekabet etme gibi bir şansımız yok sayılır
ancak, onların halkımıza uyguladıkları ins~nlık dışı
baskıları dile getirmek ve bu yönde geniş bir lobi
çalışması olmasa bile kamuoyu yaratmak mümkün. Bu
alanda bu güne değin yapılan çalışmalar
küçümse nmeyece k derecede , ancak kesinlikle yeterli
değiL Yurtdışındaki Kürt örgütlerin hiç değilse bu konuda
güçlerini birleştirmeleri gerekir. Bugün güçlü bir Kürt lobisinin oluşturulması insiyatifierin güçlülüğü ve ciddiyetine bağlı. Federasy on olarak buna yönelik
çalışmalarımız var. Şu anda olumlu bir gelişme süreci izliyo.· ancak, uzun ~an alacağı da bir gerçek.
Diğer sorunumuz~lan yayın hakkına gelince, İsveç'te
radio, TV. hakkını almamamızın bir çok nedenleri var.
Düşmart güçleri böylesi bir olanağı engellemek için çok
yönlü çalışma içindeler. Çoğu zaman devlet düzeyindeki
ilişkilerini ve ticari anlaşmalarını baskı unsuru olarak
ku11anıyor. Bugüne kadarki dcneyimlerirniz, eksikliklerimiz bariz bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Kürtler çok
çeşitli kanallardan bu olanakları sağlamaya çalışıyorlar.
Bu da haklı olarak İsveçlileri şüpheye itiyor ve burada
yaşayan Kürt grublarının dağınık olduğu kanısına
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yukarıda bahsettiğim
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muyla da ilgili Kürtlere yönelik propaganda çalışmaları
yürütülüyor.
Federasyonun ağırlık verdiği çalışmalarından biri de,
Kürt topluluğunun sosyal yaşantılarındaki zorluklarını
azaltmak ve bu tür sorunlar da onlara yardımcı olmaktır.
Federasyon bünyesinde Kürt sığınınacıların sorunlarıyla
ilgilenen bir bölüm vardır ve bölüm sürekli aktivite halindedir.Aynca Kürdistan'da gelişen olaylara bağlı olarak
yardım kampanyalarını sürdürmekteyiz. Örneğin Halepçe
ve siyasi tutuklularla dayanışma komitelerimiz var. Bu
komiteler bütün İsveç çapında çalışmalar yürütmektc ve
toplanan maddi yardımlar düzenli olarak ilgili yerlere
gönderilmektedir.
Kürtçeni n değişik lehçelerin i kapsıyan periyodik
yayın çalışmaları, Federasyon'un yayın organı olan ve sekiz yıldır düzenli olarak çıkan BERBANG'ıa sürdüıülüyor.
1989 Ocak ayında Federasyonca gerçekleştirilen, 8
Avrupa ülkesinde 9 demokratik Kürt örgütünün katıldığı
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şekilde eleştirdik.
Bu dönemde yaşanan

M.G. :
İnsan
altında

"Kür tlerin
Kom itesi" a.dı
Komi te kurul du. Bu Komi te'yle
düzey i nedir ? Bu Komi te, çaIvme kazandıracak, değil mi?

Geçtiğimiz

Hakları

bir

ilişkilerinizin
lışmalarınıza

i.o

olaylar bize ve çalışmalarırnıza
an
önemli bir deneyim oldu. Kürt topluluğu yaşan
ve
ştı
kayna
fazla
daha
olarak
haksızlık sonucu haklı
geldi.
haline
vücut
bir
tek
dönem dönem
mart

İçin
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İsveç

Hakları
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Halep
ve
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rın
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er
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sürek
kadar
üze
günüm
an
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yıldö
1.
mının
lamış olduğu Halcpçe katlia
tifin varinsiya
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rak Kürt kurtuluş hareketine çok

Kl.: lsveç'te kurulan "Kürtlerin Insan

si
va

.: Palme cinayeti lsveç'te yaşayan yerli yabancı her,i önem li ölçüd e etkile di. Bu cinay etin
dönem
rümlenmemiş olması bu etkile rin uzun
esine neden olacaktır. Özellikle Kürt topluluğu, isIlin bu olaya karışmasından dolayı, herkesten daha fazhemen sonra
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pir ağızdan olmalı.
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EGİNDEKİ DEV LET TER ÖRÜ
KOZ LUK 'TA YER EL İŞBİRLİKÇİLER DESTın bir benzeri Kozluk'ta yaşandı. Ülkemizin

ve terör havasın
Ülkemiz üzerinde estirilmeye çalışılan baskı, korku
mak için faşist devlet, yerel
bastır
feti
muhale
sal
toplum
ve
doğrultusunda yükselen ulusal
ulaşmaya çalışıyor.

işbirlikçilerden

kurtuluşu

yararlanarak hedefine
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Eyfer, ilerici, yurtsever ve
sivil polislik görevini bir arada yürütebilen Hacı
Kozluk ANAP llçe Başkanı aynı zamanda Mtr ve
cadde ve kahvehanelerde
ak
almakla kalmayıp, bindiği polis arabasıyla dolaşar
devrimci-demokratlan şikayet ederek görevlerinden
anrnıza da saldınlannı
kadınl
i
emekç
aydın
çalışan
tabiliy or. Bununla da yetinmeyip
hoşlanmadığı suçsuz insanl an tutukla
işlerde çalıştınlarak
ağır
daha
r
Tekel Tütün İşletmesi'nde çalışan aydın kadınla
yoğunlaştınyor. Niteki m birkaç gün önce
çıkartıp devrim ·
olaylar
'ta
Kozluk
fleriyle
direkti
rin
tüm bunlar yetmiyormuş gibi faşist polisle
yıldmimaya çalışılıyor. Dahası var;
komado ve
polis,
aşireti
uğu
bulund
Hacı Eyfer 22 Ağustos Salı günü, mensubu
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okratla
ci-dem
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:
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nna saldırttı. Olay
vurucu tim desteğinde Kozluk devriıİıci-demokratla
Karşılık verilmesi üzerine
sonra silahlı (tabanca, kalişnikc;ıf) saldınsına uğradı.
bu aşirete bağlı adamia nn önce taşlı sopalı daha
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ve
da
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lar.
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Devrimci demokratlarm ev ve işyerleri yağmalandı
Kozluk'da gerilim had safhatezgahlanndan geçirildiler. Gözaltılar hiilii sürüyor.
devrimci-demokrat gözaltına alınıp çeşitli işkence
tadadır.
şöyle dursun göz göre göre polisle r
şur. Olayı çıkaranlar cezalandınlmak
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Buıjuva basım olayı
r.
gebedi
a
olaylar
yeni
Kozluk
tir.
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gözdağı vermek için faşist devletin ·güttüğ
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Bu yazı . lsveç 'te yayınlanan "Berhem"
dergisinin 5. sayısından alınmıştır.

CELADET ALi BEDiRXAN'I ANARKE.N
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M. UZUN
Kürt yazarı ve gazetec isi Celade t Ali
yüzyıllar boyu Kürdistan'ın en güçlü ve gelişmiş
Bedirxan'ın ölümün den bu yana 38 yıl geçti (1).
emirlik lerden olan .Cizre- Botan Emirliği'ni
Bugün bu değerli yazarın edebi ve bilimse l . yöneten ailedir. Cizre-B
otan Emirliği'nin son
çalışmalarına ilişkin' dünyanın her tarafında ' temsilc
isi Bedirxa n Paşa, 1840'ların başında,
yığınla araştırma yapılmakta, onun Kürt dili ve
bağımsız bir Kürdis tan savıylı Osmanlı
edebiyatını koruma k ve geliştirmek için yaptığı
Devlet i'ne karşı ayaklandı (2). Ancak,
çalışmalar incelen mekted ir.
· '·
ayaklan ma başarılı olamadı ve 1848'de Bedirxan
Celade t Ali Bedirxan'ın yaptığı çalışmalar - Paşa kalabalık ailesiyl
e birlikte lstanbu l'a
özellikl e- Türkiye 'li ve Suriye' li Kürtler için
oranda n da Girit'e sürgün edildi. Bedirxan Paşa
· hayati önemde . Onun çalışmalan ve olağanüstü
1868'de Şam'da vefat etti. Bedirxan Paşa'nın çok
çabaları olmasaydı, büyük olasılıkla, sözkon usu
geniş ve kalabalık bir ailesi vardı. Kaç çocuğunun
Kurtler kendi dilleriy le okuyup yazma k
olduğu ise tam, bilinmiyor. Binbaşı Noel'e göre 90
konusu nda buğün daha fazla zorluk çekmiş
çocuk, Diplom at Trotter'e göre 40 oğul ve 14 kız
olacaktı.
çocuğu, Elphinston'a göre 65 ·çocuk (3) ..Halil Nadir
Celadet Ali Bedirxan'ın kardeşi Kamu~an Ali
Kuluk'a göre de 34 hanımdan 99 çocuk (4).
Bedirxa n (1895-1978)'la birlikte Kürt dili ve
Cel adet Ali Bedirxan 'ın küçük kardeşi,
edebiyatını koruma k ve geliştirmek konusu ndaki . Bedirxa
n Paşa'nın toruriu Kamuran Ali Bedirxan
çalışmalarını
şöyle
belirtm ek mümkü n:
ise ·konuyla ilgili şunları söylüyor: . "-8 üyük
Kürtçe 'nin Arap harfleri ni terkede rek Latin
babamın 99 çocuğunun olduğu söyleniyor... Ş"urası
harfleriyle yazılmasını sağlamak ve buna uygun
kesin ki, o öldüğünde, hayatta hala 21 oğlu ve 21
gelişkin bir alfabe düzenl emek, Kürt dilinin
kızı vardı ... Biizat ben, 15-16 amcave bir o kadar
yazım standartlarını belirley erek ·dilin yapısına
da halarnı tanıdım" (5).
·
uyguı;ı. bir gramati k oluşturmaya çalışmak.
Bedirxa n Paşa'nın çocuklarının büyük bir
Başka ülkeler de akadem i, enstitü ve
bölümü de . babalarının izinden giderek , Kürt
üniversitelerin üstlendiği bu tür ağır görevle rin
ulusal hareket inqe yeraldı ve önemli görevle r
bir kişi ve onuri yakın çevresi tarafından,
üstlendiler.Bunlardan Osman ve Hüseyi n Paşalar
olağanüstü zor koşullarda ve SQn derece kısıtlı
18_79 Kürt başkaldırısını yönetti ler. Hüseyi n
olanaklarla yerine getirilmesi, kuşkusuz dikkate
Bedirxan 1910'da idam edildi. Bedirxan Paşa'nın
değer bir olay. Celadet Ali Bedirxan tüm yaşamı
bir diğer oğlu Mithat ise 1889 başkaldırısana
boyunc a hiç bir çıkar gözetm eden ve sürekli
öncüli.i.k etti ve 1898'de Mısır'da ilk Kürt gazetesi
yığınla pratik, düşünsel zorlukl a mücade le
olan ('Kürdistan"ı yayınlamaya başladı. Mithat
ederek sözkon usu çalışmalarını gerçekleştirmeyi
Bedirx an'dan sonra kardeşi · Abdur rah_man
1 başardı. Onun geldiği aile, aldığı ·terbiye ve
gazeten in yayımını üstlend i ve uzun dönem
eğitim, yaşadıkları elb~tte bu çalışİnalarda çok
gazetey i Avrupa 'da yayınladı. Halil Rami,
önemli bir rol oynamıştır.
Malaty a valiliği · yaptı ve 1923'de Türkiy e
Cumhu riyeti'n in kurulmasından sonra sürgün e
gönderilen 150 kişiden biri oldu. Bahri Paşa, ünlü
AiLESi
Kürt lider Şeyh Ubeydu llah ile işbirliği yaptı ve
Celade t Ali Bedirxan'ın ailesi Kürdis tan
Osmanlı yönetim ine karşı ayaklandı (6).
tarihind e öyle önemli bir rol oynamıştır ki
"Bedir han" a ilesini anmad an, onların
Celade t Ali Bedirxan'ın babası avukat ve
yaptıklarını görmed en Kürdis tan tarihin e
adiiye müfettişi Emin Ali Bey (1851-1926) ise
~?.akmak, incelemek ya da yazmak mümkü n değil.
kardeşi Mithat' la bi·r liktc 1889'daki silahlı Kürt
Ozelli kle 1840'l ardan günüm üze dek · başkaldırısına
öncülü k etti. Başkald'ırının sonuç
Kürdist an'daki tüm siyasal, sosyal . ve kültüre l
vermemesi üzerine yeniden getirilip İstanbul'da
olaylard a bu ailenin bir ya da birkaç temsilcisi
gözetim altına alındı (7). Emin Ali Bedirxa n
önemli roller oynamıştır. Bedirh an ailesi
istanbu l'da da çalışmalarını sürdürd ü ve birçok

MEDYA GÜNEŞİ 1 35

üzerine oluşturdu.
Kürtterin birliği. de Kürt _dilinin birliğiyle
oluşabiliyor. Dilin birliği de harflerin birliğiyle
başlıyor. Yani ortak bir dil konusı-mda ilk adım
harflerin birliğidir" (11).
birliği

rt örgütü ile yayınlarının. ortaya çıkmasına
kıda bulundu. Birinci Dünya Savaşı'ndan
ra İstanbul'da kurulan Kürdisitan Teali
iyeti'nin başkan yardımcısı da yine Emin Ali
Ciirxan oldu (8). Birçok dergi ve gazetede çeşitli
zıl,ar yazdı.
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~lanıyordu.

HAWAR, YAZI DILI VE YAZILI EDEBiYAT

- Celadct Ali Bcdirxan, dört devlet (Türkiye,
Iran, Irak ve Suriye) arasında bölünmüş Kürt ulusu
için ortak bir yazı diline sahip olmanın ne kadar
önemli olduğunu biliyordu. Daha 1stanbul'dayken
bu konuda çalışmış, Almanya 'da bu çalışmalarını
somut hale gelen bu
derinleştirmiş ve artık
çalışmalarını yayınlayabilmek, Kürt kitlelerine
ulaştırabilmek için uygun bir yer, zaman ve fırsat
bekliyordu. Babası ve kardeşleriyle (Süreya,
Kamuran) birlikte kendisinin de Türkiye'ye
girmesi yasaklanmıştı. Bu nedenle kendisine en
uygun yer olarak Suriye'yi seçti. Suriye o zaman
Fransızların yönetimi altındaydı. Kürdistan'ın
küçük bir parçası Suriye sınırları içinde
kalıyordu. Yani belli bir Kürt kitlesi vardı ve
Türkiye · Cumhuriyet i'nin kurulması:>:'.la
Türkiye'yi terketmek zorunda bırakılan Kurt
aydınlarının önemli bir bölümü Suriye'de

ak

Ccladet Ali Bcdirxan'ın büyük kardeşi avukat
yazar Süreyya Bedirxan (1883-1938) da 1920
arında Mısır'daki Kürdistan Komitesi'nin
cticiliğini yaptı ve daha sonra 1927 yılında
ulan Xoybun partisinde kardeşleri Celadet ve
muran'la birlikte çalıştı.
lşte Celadet Ali 'Bedirxan'ın geldiği aile böyle:
aile. Yani• kendisini gelecekteki olas~
irdistan devletini yönetm~ye aday gören bir
. Bu nedenle Ccladct Ali Bedirxan'ın aldığı ·
~ tim de, tıpkı ailesinin diğçr bireyleri g~bi,
lecekteki bu tasarıya uygundu. Aıle,
nbul'da sürgünde yaşamaktaydı. Ancak canlı,
Kürtçe'yi unutmamak için
nuşulan
ırdistan'dan · (aile ocağı Botan'dan) özel
"rebbiyclcr, ozanlar, öğretmenler getiriliyordu.
. cukları, değişik yabancı diller öğrensinler
ye, İstanbul'da yerleşik bulunan çeşitli . etnik
l.ıplardan da çocuk bakıcıları ve öğretmenler

yaşamaktaydı.
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Sözkonusu bu aile eğitiminin yarattığı bir
. Celadet Ali Bedirx'an15 Mayıs 1932 yılında
anak olarak Celadct Ali Bcdirxan'ın Arapça, Şam'da Kürt basın tarihinde çok önc.mli bir yeri
sça, Türkçe, Yunanca, Fransızca ve Almanca'yı olan HAWAR'ı yayınlamaya başladı. Dergi;
ldiğini ve HAWAR'ı çıkarmaya başladıktan
önceleriArap ve Latin harfleriyle, daha
ra ingilizce de öğrendiğini. belirtmek gerek (9).
sonraları· da sadeec Latin harfleriyle yayınını
Birçok dili bilmesi, çeşitli kültürlerle sürdürdü. Derginin yayınlanması Küll'tler
nışmasi Celadct Ali Bedirxan'ın'ın gelecekteki
arasında coşkuyla karşılandı. HAWAR , ilk
lışmaları için ciddi bir temel oluşturdu.
sayısında "Amaç, Çalışma Biçimi ve HA WAR' ın
ilckim kendisi, daha sonra Latin harneriyle Yazım ı" başlıklı sunu yazısında, HA WAR' ın
şturduğu alfabesini küçük bir broşur olarak
herşeyden önce Kürt dilinin varlığını ortaya
ıyınlandığında şunları söylcyeccktir; "O zaman
koyacağı söylcnmckte ve dilin, varolmanın ılk
ocukluğu,M.U.) Arap · harfleriyle yazılmayan
koşulu olduğu belirtilmekted ir. Bu yazıd~,
llerden Yunanca, biraz Fransızca ve Rus· derginin şu çalışmaları programlaştırdıgı
abesini biliyordum" (10).
anlatılıyor-: ·
Bunu.n yanında Batı Avrupa ülkelerine
1) Kürtçe'ye uygun bir alfabe oluşturmak ve
tlerck, orada batı dilleri ve kültürüyle doğrudan Kürtler arasında yaygınlaşmasını sağlamak.
şki kurması da yine ona yardımcı oldu. Ccladct
2) Kürt lehçeleri üzerinde çalışmak, Kürt
li Bedirxan kardeşi Kamuran Ali Bcdirxan'la dilinin tarihsel kökenlcri, gelişmesi ve diğer
rlikte, Eylül 1922'de Almanya'ya , Münih akraba dillcrle ilişkisini araştırmak .
. ntine gitti. Orada Münih Universitcsi'n de · 3) Kürt'sözlü edebiyatının ürünlerini toplamak
hetim gördü. Alİnanya'da _kaldığı .yıllarda ve dergide yayınlax.nak.
.
lman dilini ve kültürünü yakından ınceleme
4) Klasik Kürt edebiyatını tanıtmak, yenıden
satını buldu. Özellikle Alman yazın dilinin
yayınlamak ve yeni yazar ve şairterin ürünlerine
rtaya çıkışını araştırdı.Vc gelip Suriy~'ye yer vermek.
_
brlcştiktcn sonra dile ilişkin çalışmalarını
5) Kürt tarihi üzerinde araştırma yapmak. (12)
lmanya'daki araştırmalarının üz~r~ne oturttu.
HA W AR dergisi, planladığı bu çalışmaları
onuyla ilgili olarak HAWAR dergısınde şunları fazlasıyla yaptı. İlk sayısı 1932'de yayınlanan
derginin son sayısı da 15 Ağustos 1934'de
'
~yler:
ıgı· ı·ı e baş lar.
ı ı· dı·ı·ın b·ır ı·~
"Ulus 1arın b·ır l'ğ
yayınlandı. Bu süre içinde toplam 57 sayı çıktı.
ismark, Al'man ulusunun birliğini Alman dilinin Elbette binbir . güçlükle ve çeşitli defalar
\
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yazımı oldukça güçtü (15). Özellikl e 1900'lerin.

başından itibaren Kürtleri n Arap harflerin i
bırakıp Latin "arflerin e geçmesi için çalışmalar
yaptılar. Ancak Latin haflerin den oluşmuş bir

"1919

yılında

Malatya dağlarına gitmiştik.
bölgesine varmıştık. Ingiliz
yüzbaşısı Noel de bizimle birlikteydi. Yüzbaşı,
Güney Kürtçesi 'ni biliyordu, Kuzey lehçesini de
öğrenmeye çalışıyordu ve kimi şeyler yazıyordu.
Ben de kimi destan, masal ve hikayeler
topluyordum.
Bazen birlikte yazılmış şeylere bakıyorduk,
birbirimize okuyar ve tartışıyorduk. Yüzbaşının
yabancı bir aksanla ama rahatlıkla yazdıklarını
okuduğunu gözlenıliyordum. Fakat ben "u"yu
"o"dan ve "i"yi "e"den ayırana kadar bin güçlük
çekiyordum. Niye?.. Çünkü Yüzbaşı, Latin
harfleri yle fakat ben Arap harfleri yle ·
yazıyordum. Bunun üzerine hemen karar ver4im ·
ve kendime Latin harflerinden bir alfabe yaptım"
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Reşwım Jaşiretinin

aksaya rak, engellen erek. HA W AR'ın tüm
sayıları baştan sona ilk sayısında sözkonu su
edilen çalışmalarla dolu ; yığınla eski destan,
masal, türkü, klasik Kürt edebiyatından çeşitli
örnekler ve bu konuda çeşitli yazılar, çeşitli edebi
türlerde n (genre) örnekler ·ve Kürt dili üzerine
bitmez tükenme z araştırmalar, çalışmalar (13).
Dergideki Kürt dili üzerinde ki araştırmaların
büyük bir bölümü bizzat Celadet Ali. Bedirxan .
tarafından yapıldı. Kürtler yüzyıllar boyu bir
devlete sahip olmadıklarından ve genellik le
göçebe olarak yaşadıklarından güçlü, gelişmiş bir
yazı dili ve yazılı edebiya t yaratmadılar. I.
Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda Osmanlıların
tarih sahnesin den çekilmes i ve yeni Türkiye
Cumhur iyeti'nin ortaya çık.~asıyla Kürtleri n
durumu daha da zorlaştı. Ulke dört parçaya
bölündü ve Türkiye 'de (Kürdistan'ın en büyük
parçası buradadır) Kürt dili yasaklandı. Kürtler
çok yoğun bir baskr ve asimilas yon altına alındı.
Celadet Ali Bedirxa n, kardeşi Kamura n Ali
Bedirxan ve arkadaşları eğer ciddi, kalıcı ve
etkin bir çalışma yapılmazsa Kürt dilinin bu
koşullarda yokolma tehlikesi yle karşı karşıya
olduğunu gördüle r. Ve hemen çalışmaya

.o
rg

Kürt alfabesi ilk kez Celadet Ali Bedirxa n
tarafından yapıldı.
(16). HA W AR'ın ilk
sayısında Latin harfleriy le yazılmış yazıların
yanında, yeni aifabcyl e ilgili de geniş
açıklamalar var. Yeni alfabe daha sonra bir
, kitapçık olar~k aynı yıl, 1932'de yayınlandı. Bu
kitapçığın "Önsöz" ünde Celadet Ali Bedirxan ,
Latin harfleriyle yeni bir alfabenin gerekçelerini
de açıklıyor:
,

başladılar.

Çalışmaların ilk adımı Kürt diline uygun
Latin harfleri nden oluşmuş bir alfabeni n
hazırlanması oldu. İslam dininin Kürdista n'da
yayılmasından sonra Kürtler de Kuran'ın
yazıldığı harfleri, Arap harflerin i kullanm aya
başladılar (14). Ancak Kürtçe bir Hint-Av rupa
dili olduğu için Arap harfleriy le Kürtçe 'nin

(17).

O gündem bu yana Türkiye 'li ve Suriye'li
Kürtler bu alfabeyi kullanm akta ve bu alfabe ile
yığınla kitap, dergi, gazete yayınianmaktadır
(18). Bu yeni alfabeni n oluşturu~ması, özellikle
Kürdistan'ın Türkiye parçası için çok önemliy di.
Çünkü Türkiye Kürt dilini yasaklamanın
ötesinde , yeni milliyetçi bir tarih, dil ve kültür
yorumu na varabiir nek için 1928'de Arap
harflerini terkeder ek Latin harflerin e geçti. Kürt
ve Türk alfabele ri arasında önemli farklar
olmasına rağmen ikisinin de Latin harfleriy le
olması, Türkiye'li Kürtler için önemli bir kazanım
oldu.'
'
Yeni alfabeni n düzenle nmesind en sonra yazı
dili olarak Kürtçe gelişti. HAWAR'ın birinci
yayın yıldönümündeki sayıda, "Heyine ke
Yeksali" başl)klı yazı bilinçli bir yayın
politikalarının izlendiğini _ ortaya koyuyor .
Yazıda şöyle söyleniyor:
"Evet, HA W AR bu bir yaşındaki çocuk,
ulusumu zun yaşamında öyle bir varlıktır ki o
dilimizi n temeller ini oluşturmuştur. Artık
dilimiz sadece bir konuşma dili değil, bir yazı
dilidir de. Diğeryandan bu çocuk bize bu harfleri
getirmiş ve böylelik le dilimiz daha rahat yazılır
hale gelmiştir. Dilimizi n her sesi, tek tek ve
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ek alınıp bilimsel olarak çürütül ürken Kürtçe'nin
lil yapısı, gelişmesi, diğer dillerle bağlan geniş
~meklcrle anla tılıyor (21).
Cclad~t Ali Bedirx an bu çalışmalarını
·ürdürü rken, sürekli Avrupa'lı ve Rus Kürdolo g,
, riental ist ve dilbilim cileriyl e ilişki kurdu,
nlarla yazıştı ve zaman zaman onlarla birlikte
~alışt.ı. Ortaya koyduğu alfabe ve gramatiğin bu
randa mükem mel olmasını sağlayan etkenle rden
oiri de bu. Nitekim oluşturd.uğu alfabe ve
gramat ik daha sonra 1910 yılında Fransa' da,
Fransızca izahlı olarak Fransız diplom at ve
ürdolog Roger Lescot tarafından yayınlandı.
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HAW AR, RONAH1 ve diğer

azılarınd a Celade t Ali Bedirxan'ın tüm
Cürdistan'ı dolaştığı, tüm lehçe ve yerel ağızları
ok iyi incelediği, klasik edebiyatı ve o dili çok
i bildiği anlaşılıyor. 1933'd e Türkiy e·
_umhurbaşkanı Mustaf a Kemal' e gönderdiği
eniş metin, onun engin bilgisin i kanıtlıyor. Bu
eniş metinde başka konuların yanında, ırkçı Türk
ilbilimc ilerinin Kürt diline ilişkin savları tek
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gibi kağıda dökülmüştür ... Yazıdili
zaman., dilimiz in diğer diller gibi güçlü
lduğu ve dilimiz le artık her ·.şey.in yazıldığını
üşünmek yanlıştır" (19).
Celadet Ali Bedirxan'ın, alfabes inin yanında,
'ürt diline en önemli hizmet lerinde n biri de
Iürtçe gramatiğin. temelle rini ve bellibaşlı
saslarını y~ rliyerine oturtmasıdır. Alfabe
lışmalanna paralel olarak Kürtçe dil kuralları
erinde de çalıştı. Küft lehçele'rini birbirle riyle
arşılaştırdı ve Kürman ci lehçesi için bugün de
emel altnan mükem mel bir gramat ik oluşturdu
20). HAW AR'ın her sayısında bu gramat ik
lışmalarına özel sayfala r ayırdı.
dukları
ediğimiz

.

SONUÇ

w

w

w

Yokedi lmek tehdidi yle karşı karşıya olan
ürt dili, kültürü ve edebiyatı için Celade t Ali
Bedirxan'ın yaptığı bu çalışmalar paha biçilme z
ir değer taşıyor: Ancak onun diğer özellikle-rini
(ie unutma mak gerek. O, mükem mel bir dilbilimci,
çok iyi bir gazeteci olduğu kadar usta bir yazar,
şair ve çevirme ndi de. Kendi adı ve çeşitli müstea r
imzalar la yazdığı şiirler sürekl · Kürt dergi ve
gazete lerinde yayınlanıp yeni kuşaklara
HAWA R ve RONAHİ'nin
ulaştırılı yor .
n hikaye leri · de zevkle
süsleye
rını
sayfala
okunma ktadır.
Şiir ve hikayel erindek i dil oldukç a zengin,
rahat ve anlam yüklü. Kuşkusuz, Celade t . Ali

Bedirxa n Kürtçe' yi bu denli ustaca kullana n
yazarla rın en başında geliyor. e ·

Matbaası.

9. Reşo , Hemreş, Mir Caladet Bedirxan O Jinenigariya wt bi
Kurti, HAWAR, Berlin 1976.
10. Bedirxan , CeladetAii-ROpeiTnAn ElfabA, Şam 1932,
Çapxana Tereqi.
11 . Bedirxan, CaladetA li- HAWAR sayı3, Şam 1932.
12. HAWAR, sayı 1, Şam 1932.
13. Caladet Ali Bedirxan, Ikinci OOnya Savaşı dönemin de
HAWAR'ın yanında yeni bir dergi daha yayınlamaya başladı.
RONAHI adlı bu dergi de tıpkı HAWAR gibi şam'da yayınlandı.
Ve genellikle HAWAR'ın yayın politikasını izledi. Yalnız
RONAHI'de çeşitli dillerden yapılmış çeviniere de yerverildL Bu
çevfrilerjn KOrt dilinin gelişmesine yardımcı olduOunu da
belirtmek gerekli. RONAHI 1 Nisan 1942- Mart 1945 yılları
arasında 28 sayı yayınlandı .
14. Rezan, Or. Rehber -Celadet Bedirxan, Roja NO dergisi, sayı
11, Stockholm 1986.
15. Khorshid, Fuad Har'na-Kurdisk Language and Geographical
·
Distribution its Oialects, Bahdad 1983.
16. Caladet Ali Bedirxan'ın gözden geçirdiQim notlarından
çok
anladıQım kadarıyla O, HAWAR'ın yayınlanmasından
önceleri kendisine göre Latin harfleriyle bir aifaba yapmışb ve
.
notlarını Latin harfteriyle tutuyordu .
17. Bedirxan, CeladetAii-ROpelinAn ElfabA, Şam, 1932.
18. KUrdistan'ın Iran velrak parçalarında ise hAlA Arap alfabesi
kullanılıyor.

.
19. HAWAR, sayı 20, Şam 1933.
20. KOr,tçe dil olarak belli başlı d~rt lehçeden oluşmaktadır:
Kurmanci, Sorani, Lori, Oımıli. Bunlardan Kurmanci, TOrkiye1i,
Suriye'li ve Sovyet kOrtleri; SoranT ise Iran ve Irak Körtleri
adt
tarafından yazi dili olarak kullanılıyor (Khorshid Fuadr Hama,
geçen eser).
21. Bedirxan, Caladet Ali -Mektup 1933, ilk baskı Halep 1973,
ikinci ba~kı Ankara 197~, Kornal Yayınları.
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DILIMIZ KURTÇE

Elbette

konuşulmaktadır.

Örneğin İran'da Horasan ve

Tahran 'da;
Birliği'nde,
~f ır gı zistan,

Sovye tler
Ermen istan,
Kazakis tan ve
1

.o
r

g

içinde kalan Kürtleri n
bir bölümün ce konuşulur. En çok
konuşulduğu yer, Dersim, Çewlig,
Xarpet, Dıyarbekır, Ezırgan
ilieri ile Sewrcg, Gumgu m
(Kela), Motki gibi ilçelerdir. Bu
lehçenin en çok konuşulan iki
şivesi, Dersim şivesi ile bizim
Çewlig- Diyarbekır-Sewreg .
şivesi · diye adlandırdığımız

di

şunlardır:

başlıca

lehçeler i

1) kuzey Kürtçes i veya
Kurman ci Lehçesi : Türkiye
sınırları
içindek i Kürtler in
büyük bir bölümü ile Suriye,
Lübnan
ve · Sovyet ler·
Birliği'ndeki Kürtleri n tümü,
Irak ve İran Kürtleri nin ise bir
bölümü tarafından bu lehçe'
konuşulur. Kurman ci lehçesi
yeryüz ündeki ' Kürtler in
çoğunluğunca konuşulan bir
lehçedir .
2) Merkez i Kürdist an'da
konuşulan Kırm~nci Lehçesi: Bu
lehçeye zaman zaman Güney
Kürtçesi (Kırmanci Xwarfı) veya
yanlış olarak "Sorani" de denir
(biz bu yazımızda ifade
kolaylığı açısından bu lehçeye
Güney Kürtçesi diyeceğiz).
. Bu lehçe Irak ve İran'daki
Kürtler in
çoğunluğunca

.a

w
w

w

~ölgelerde

Malm isanij
sınırlan

şivedir.

4) Gorani lehçesi: Hewram i
lehçesi olarak da adlandırılan
bu lehçe Kırdki (Zazaki ,
Dımılki) lehçesin e yakın bir
lehçe olup Irak ve İran
Kürdistanı'nda az sayıda Kürt

ur

LEHÇELERiMiZ '
Kürtçen in

rs

Kürtçen in asıl
konuşulduğu yer Kürtlerin kçndi
ülkesidi r. Bu ülke dı; bugün
Türkiye 'de ağza alınması yasak
olan Kürdistan'dır. Değişik
tarihlerd e Kürtleri n yaşadığı bu
ülke ba.şka
a.dlarla
da
adlandırılmıştır. Örneğin ünlü
Türk yazarı Kaşgarlı Mahmut 'un
1074'te ~~aptığı haritad a
Kürtleri n ülkesi Arapça olarak
"Erdu 'l-Ekra d"
diye
kaydedilmiştir ki bu "Kürtler in
Memlek eti" anlamına gelir.
Fakat en azından Selçuklu lar ve
Osmanlılar dönemin de Kürtlerin
ülkesi için Kürdist an adının ,
kullanıldığını biliyoru z.
Kürtçe, Kürdistan.'ın dışmda
da özellikle yukarıda adı geçen
devlet sınırları içindeki değişik

ak

değildir.

Türkme nistan'd a; Türkiye 'de
Ankara, Konya, İstanbul, Adana
ve İzmir'de; Irak'ta Bağdat'ta;
Suriy e'de
Şam'da
azımsanamayacak
miktard a
'Kürtçe konuşan nüfus vardır.
Bugün bu kadar geniş bir
alanda, konuşulan ve HintAvrupa dilleri aile~nin İran
Aryen dal,nın kuzeybatı grubuna
mensup olan Kürtçen in kökeni,
bazı
araştırmacılara
göre
Zerduşt'un kutsal kitabı olan
Avesta'd a kullanılan dile ve
Medce'ye kadar uzanır.
Bugünk ü Kürtçen in kendi
içinde değişik lehçeleri vardır.

iv

Kürtçe, bugün Türkiye, İran,
Irak, Suriye, Sovyetle r B!rliği,
Lübnan gibi değişik devletle rin
sınırları içinde yaşamakta olan
Kürtlerce konuşulur. Avrupa ve
Amerika 'da bulunan Kürt işçileri
ve politik mültecil erinin miktarı
da
yüzbin lerle
ifade
edilmek tedir ki bunlar da
anadille rini konuşmaktadırlar.
Toplam Kürt nüfusun un ne kadar
olduğu, Kürtleri n büyük bir
bölümün ün yaşadığı Türkiye gibi
devletle rin gerçekle ri gizleme
gayretle ri yüzünde n ne yazık ki
kesin
rakaml arla
tesbit
edilebilmiş değildir. Ancak
birçok kurumu n ve bilim
adamının belirttiğine göre
yeryüzü nde yaşıyan Kürtleri n
miktarı
20 milyon dan az

tarafından konuşulur.

5)

Güney

Kürdist an' da
Kürt leltçeleri
grubu: Bu grubun Kermanşahi,
Lekki, Lürri, Sencabi, Ke1huri
gibi değişik adlarla anılan
kolları vardır ki bunlar İran v.e
Irak sınırları içinde bulunan
Kürtlerin bir bölümünce konuşulur
konuşulan diğer

(1)

ALFABE
Tarih boyunca Kürtçe..değişik
alfabeler le yazılmıştır. Orneğin
Yezid ilerin
Kutsa l
kitaplarından Kıtebe Cılwe'nin

Arap alfabesi gibi sağdan sola
. yazılan farklı ve özgün bir
aifabcyl e yazılmış bir nüshası
1911'd e
Viyan a'da
yayınlanmıştır. Yine bazı komşu
halkların,
örneğin
Süryani
(Asuri) ve Ermenil erin de
geçmişte kendi alfabele riyle
yani Ermeni ye Süryani
alfabele riyle yazdıkları Kürtçe
konuşulur.
birçok kitap mevcut tur ..
3) Kırdki, Zazaki veya İslamiyetİn Kürtler e zorla
Dımıli
(Dımılki)
adlarıyla
benimse tilmesin den sonra ise
bilinen lehçe: Bu lehçe Türkiye diğer birçok Müslüm an topluluk
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Kürtl eri ise
. Arap harfle rini
emel alan ve Kürtç eye
ııyarlanmış olan bir alfabe
İran

g

başlamışlardı.

Aralarında

Celad et ve Kamu ran Bedir xan
kardeşlerin de bulunduğu bu
aydınlar, Latin harfle rini temel
alan Kürt alfabe siyle 1932'd e
Hawa r dergi sini
Şam'da
çıkarmaya başladıla.r. Bunu
1942'de ·çıkan Ronah i (Aydınlık)
dergisi ile 1943'te çıkan Roja Nu
(Yeni Gün) gazete si, onun eki _
biçim inde çıkan Ster (Yıldız)
gazetesi ve birçok Kürtçe kitabın
yayınlanması izledi . Hawa r
dergis inin Latin harfle rini temel
alan bir alfab eyle çıkışı,
özelli kle Kurm anci lehçe si
açısından bir dönüm noktası
Çünk ü Hawar'ın '
sayılır.
itibar en Suriy e
çıkışından
Kürtl eri de bu alfab eyi
başladılar.
kulla nmay a
Nihay et aynı alfabe geç de olsa
Kuzey Kürdi stan'd a da tanınıp
benim senme ye başladı. Suriye ve
Kuzey Kürdi stan'd a yaşayan
Kürtl er bugü n Hawa r'da

ur

mllanmaktadırlar.

reva görüldü. Ama bütün bunla ra
rağmen direne n ve bir çaba içinde
olan insanlarımızın sonu
gelme di.
T.C. kurulduğu yıllarda yurt
dışına çıkmak zorun da bırakılan
bazı Kürt aydınları Suriy e ve
Lübna n'a gitmiş, orada özellikle
Kürt dili ve kültü rü üzerin e
, çalışmalara
yoğun

T.C. DÖNEMiNDE
KÜRTLERIN

ÜMMiLEŞTiRiLMESi

VE ALFA BE SORUNU

ak

Irak ve

~ünümüzde

çıkarmak istediği için aydınlara
onlarc a yıllık hapis cezaları

.o
r

mllanmaktadırlar.

olan eski Kürtç e
okum a olanağını
korud ular. Bunların dışında T.C.
dönem inin Kürt kuşakları
yüzle rce yıllık bir biriki min
ifade si olan yazılı Kürt
ürünle rini okum a olanaklarını
yitird iler. Geçmiş kuşaklada
yeni kuşaklar arasındaki
kültür el köprü ler bu anlam da
yıkıldı. Çünk ü artık Kürtç e
okum ak ve yazm ak yasaktı.
Yasakları göze alsala r bile yeni
Arap alfab esini
kuşaklar
bilme dikle ri için eskid en
yazılmış olan bir Mem t1 Zin'i,
Melay e Ciziri 'yi, bir Hezanlı
artık
Xasi' yi
Ehme de
e
Kürtç
Hatta
rdı.
okuyamıyorla
bile bir ara
konuşmak
yasak lanara k konuşanlar para
cezası verme ye mecbu r edildi .
İşte . devle t o günde n b'ugün e
Türkiy e'deki Kürtleri ümmi bir
durum da tutma ya çalışıyor,
bunu n için ne gerek iyorsa

yazılmış
kitapları

di

ibi Kürtle r de Arap alfabe sini
ullanm aya başladılar.
Bu · durum yaklaşık olarak
930'lara dek devam etti.
Sovye tler Birliği sınırları
;indeki Küı:tler, önce bir dönem
.atin harfle rini temel alan bir
fabe, daha sonra ise bugün
vyetle r Birliği'nde kullanılan
Ciril harfle rini temel alan bir
lfabe kullan maya başladılar.
'ovyet ler Birliği'ndeki Kürtle r
ugün de Kiril harfle rine
alfab eyi
bu
layan an

yapıyor. Osmanlı sultanlarının

döne mind e bile düşünmediği bu barba rca
ürkler gibi Kürtle r de Arap uygul ama sayesinde genel olarak
lfabe sini kullanıyorlardı. Türki ye'de Kürtl er bugü n
akat T.C.'n in kuruluşundan ümmi dir. Kürt kökenli aydınlar,
birkaç yıl sonra resmi olarak yazarl ar, profes örler bile artık
Latin harfle ri benim senin ce, bugün anadil lerind e bir mektu p
zaten az olan okum a yazma oranı yazarnıyacak durumdadırlar.
bir anda sıfıra düştü. Devle tin Verin ellerin e Kürtçe bir kitap,
uyguladığı eğitim politikasıyla okuyamıyacaklardır. Kürt olan
zama nla Türki ye . genel inde bir Yaşar Kema l, bir Ahme t
Türkç e okum a yazm a oranı Arif, bir Selah attin Hilav bile
belirttiğimiz
kullanıldığını
arttıysa da Latin harfle rinin muhtemelen böyledir bugün . Yani
temel alan
rini
harfle
Latin
li
benim senm esiyle Türki ye'de Türki ye'de ki Kürt köken
ırlar.
maktad
kullan
yi
alfabe
rının
babala
.
Kürtle r ve dilleri yasak lanan aydınlar, anne ve
inde
dönem
son
ıların
Osmanl
bir
ış
yazılm
ilginç
eyle
çok
Kürtç
dan
dili olan
azınlıklar açısın
i
kadark
e
1920'y
en
1908'd
n
bile örneği
kitabını
hikay e
bir durum ortaya çıktı.
e
sadec
içinde
süre
yıllık
12
de
Kürtçe'nin okunu p yazılması okuya maya cak, anadi llerin
on kadar Kürtç e
despo tça bir tutum la ve gayri bir mektu p bile yazarnıyacak İstanbul'da
ile bir o kadar da
insani yasala rla yasakl and ığı kadar nevi şahsına münhasır dergi ve gazete
halde
~ı
landı
yayın
için yukarıda belirttiğimiz gibi aydınlardır. T.C. yöneticileri bu kitap
ba ,kı
niz
ettigir
ü
sözün
da
yukarı
ka~şı
ığa
e
bir anda sıfıra düşen Kürtç çağdışı ve iğrenç zorbal
iy;c
n
e
d
e
n
ı
s
a
k
i
t
i
1
o
·p
iere
hapis
ı
daha
arımız
nda
çıkan insanl
okum a yazm a oranı
1- rk
ilk
inin
dönem
sonra ki yıllarda da değişme tıkıp işkenceden geçire rek bu Cumh uriyet
-·ir
dek
1960'a
yani
ca
boyun
·
yılı
bugü ne dek
olmadı. Bunu n tck istisnası politik~larını
ma z: sa
sayıl
danma
kıpır
iki
yazdı
rde
alfabe
sürdü rdüler . Bir
Kürdi stand aki medr esele
Kürtç e y<. yın
Kürt diliyl e gelene ksel dinsel diye insan lar hapisi ere tıkıldı, denile bilir ki
yukan da
Fakat
0ldu.
amaz
eğitim gören "feqi" ve "mclle "ler Kürtç e bir mektu p yazdı diye yapıl
öze1i ~kle
gibi
iz
diğim
değin
da
,
idi. Bunla r, Arap alfabe sini öğrenciler okull ardan .atıldı
insa nla n mı~
bazı
sonra
an
1960't
gazete
da
yle
ya
Kürtç e bir dergi
bildik leri için bu alfabe

w

w
w

.a

rs

iv

O s ma nlıl;,ır
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yayınlanmasında

aşılması

doğrultu s unda

arasındadır.

w

.a

rs
i

sevind irici ve ümit verici bir
çaba sarfedildiği görülm ektedi r.
Türki ye'de· Latin harfle rinin
kabul ünün ardından Kürtle r ve
özellikle Müslü man azınlıkların
anad illeri nde
ümrpileş
tirilm eleri politikası ve devle t
zorun a dayan an bu politikanın
yaptığı
tahrib atlar, kültü r
tarihi açısından uzun uzadıya
araştmhp teşhir edilm elidir .
Bu konuda ne yazık ki bugün e dek
ciddi bir çalışma yapılmamıştır.
böyles i çalışmalar, Kürt ?Isı:~
Türk olsun demo krat ve ılencı
aydınların önünd e duran görevler

w

YAZI Ll KÜRTÇE
Dil

w

konu sund aki
çalışmalarıyla tanınan ünlü
yazar Şemsettin Sami' nin (18501904) Kamu sü'l A'lam 'da- bugünü~
Türkç esiyle aktar dığımız- şu cümle leri yazalı
neredeyse yüz yıl oluyor:
"Her ne kadar Kürt alimle ri
öteden beri Arapç a ve Farsça ile
meşgul olup kendi dilleri ne önem
verm edikl erind en Kürtç enin
edebiyatının bulunduğu iddia
oluna mazsa da, eskide nberi bu
dilde de birçok şiir söylenmiştir

Bozorgane Yersan adlı kitabında
ise Baba Tahir 'in Goran i
lehçesiyle yazılmış şiirlerinden
örnek ler yer alır.

Gorani Lehçesi

.o
rg

Baba Tahir' i sayma zsak bile·
yazılı Kürt edebiyatının tarihi
hayli eskile re uzanır. Kürtç enin
biline n en eski edebi ürünle ri
Goran i lehçes iyle olup kimi
kayna klara göre bu lehçe de
dokuz uncu yüzyıldan itibar en
yazılan ürünl er mevc uttur (2).
Gerçe kten de bu lehçe yle
yazılmış zengi n edebi miras a
sahibi z. Ehl-i Hak mezhe binin
dinse l metin lerini n dili de
Goran i lehçesi olduğundan bu
lehçey le yazılmış olan dinsel
birçok yazılı ürün de vardır. Son
yıllarda bu lehçe nin birçok
değerli ürünü yayınlanmış
bulun uyor. Bir fikir verme k için
bunla rdan birka ç tanes ini

di

kitapların

gözle görülü r bir artış oldu. Bu
gelişme, 1980 askeri darbe siyle
yenide n bir durgu nluk dönem ine
girdi. Bugün ise bu durgunluğun

ve bu d ilin de Farsça gibi Arap
harfle ri ile yazılması kolay
olduğundan bazı divan lar ile
başka edebi kitapları vardır.
Avrupalılar
Kürt çenin
dilbil gisini bile olana klar
ölçüsü nde kaydetmiş ·ve kendi
dilleri nde dilbilgisi ve sözlük ler
yayınlamışlarsa da bizim İslam
diller inde henüz bu dilin
dilbil gisi ve edebi yatma ait
hiçbir şey yazılmamıştır."
"Kürt ler genel likle cesur ,
cenga ver ve beceri kti adaml ar
oldukları gibi ilim ve terbiy e
konus unda da yeteneklidirler."
Şemsettin Sami' nin o zaman
işaret ettiği iki nokta bugün de
aktüa litesin i yitirmiş değildir.
Bunla rdan birinc isi Kürt
aydınlarının
büyü k
bir
bölüm ünün kendi anadil lerine
karşı takındıkları umur samaz
tutum , ikincisi de söz söylem e
yetkis ini ellerin de taşıyanların
Kürt çe
konu sund aki
aymazlıklarıdır.
Ama
Şemsettin Sami de "Kürt çenin
edebiyatının bulunduğu iddia
oluna maz" de: ı< en yanılınıştı
çünkü t üm olum suzlu klara
rağ :t7l en
Kür tçe'd e
küçü msenemiyecek bir edebiy at
vardı.
Aşağıda
Kürtç enin
değişik lehçel erinde yayınlanan
edebi ürünle rden sadece birkaçını
hatıriatmakla yetineceğiz. ·
Çeşitli kayna klar yukarıda
sözün ü ettiğimiz lehçel erden
sonu ncu
grubu n
yazılı

va
ku
r

bu barbarlığa karşı herşeyi göze
alarak Kürtç e bazı dergi, gazet
ve
kitap lar
yayıolamak
sureti yle bu sessizliği bozdu lar.
Dicle-Fırat gazete si (1962), Deng
(Ses) Dergisi (1963), Roja Newe
(Yeni Gün) gazete si (1963) ve
Yeni Akış dergis i (1966) ile
Kema l Badıllı'nın Kürtç e
Gram eri (1965), Musa Anter 'in
Kürtçe-Türkçe Sözlük'ü (1967) ve
M. Emin Bozarslan'ın Kürtç e
Alfabe'si (1968) gibi kitapl ar bu
dönem de çıkan yayınlara örnek
verilebilir. 1975-1980 dönem inde
ise hem Kürtç e dergi ve
gazet elerde hem de Kürtç e

edebiyatının

bulurimadığnı
karşılık 11.
yüzyılda yaşayan ve bazı tarihi

belirt irler. Buna

hatırlatınakla yetineceğiz.
1700-1759 yılları arasında
yaşamış
olan şair Xana y

Qubad i'nin Şirin fi Xusrew . (Şirin
ve Hüsre v)i 1975'te 874 sayfalık
dev bir eser biçim inde Bağdat'ta

basıldı.

19. yüzyıl şairlerinden Feqe
Qadir i Heme wend 'in 789
sayfalık divanı 1980'd e yine
Bağdat'ta yayınlandı.

Haci Nuri Eli İlahi adıyla
da bilinen Nuri 'Eli Şah (doğum
tarihi: 1895), Kur'an'ı mesne vi
tarzında
Goran i lehçe sine
çevirdi (3).
Osmanlı

Padişah'ı

kayna·klara göre Selçu klu Abdül mecit' in irades iyle Kürtçe,
Sultanı Tuğrul Bey ile görüşürken Arapç a ve Farsç a şiirlerini
ona "Ey Türk ...." diye hitabe den içeren bir divanı 1844' te
Baba Tahire Uryan'ın şiirlerinin . İstanbul'da basılan Nakşibendi
Lürri Kürtç esiyle yazıldığın. tarikatı'nıu Halid i kolun un
\?.elirten kayna klar da vardır. kuruc usu Mewl ana Xalid (1777Goran i lehçe siyle
Orneğin Dr. Zebih ullah Safa'nın 1826)'ın
İran Edebiyatı Tarihi nde, Bab~ yazılmış şiirleri bulunduğu gibi,
sultanı
II.
Tahir 'in Lürce bir beytin in Selçu klu
Kılıçar
slan'ın
oğulla
rına ders de
İstanbul kütüp hanel erind en
birind e bulunduğu belirt ilir. veren , işrakiye ekolü nün
ünlü · fHozo f
Sediq Sefiza de Borek ayi'ni n temsi lcisi
1982'd e Tahra n'da yayınlanan Şehabeddini Suhre verdi (11551191 )'nin bu lehçey le yazılmış

.
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in
buluıv ~ u ğunu şai rlerden Hacı Qadir i Koyi'n
1iirlerinin bulunduğunu belirte n Kürtç e şiirlerinin
a
yazm
el
nın
divanı
belirti rler (6). Son yıll ard a Irak, Kürtç e şiir ·
!<aynaklar da vardır (4).
d
mme
Muha
sı
nüsha
r
İran, Sovye tler Birliğ i ve bazı bi
ülke lerin deki (Meh met) Mihri Hilav'ın
Avru pa
iği
.
yapılan yanında kalmıştır. Bilind
i
Kunnanci Lehçes
kütü phan elerd e
yazarı
Kürt
bir
de
sa yes inde gibi kendi si
.. .~ürtçe'nin. eski ye güçlü edebi araştırmalar
Mihri, 1919'da
erunle re sahıp d ~ ger bir lehçesi bural arda yüzle rce elyazması olan Muha mmed
Kürdi stan
çıkan
l'da
nbu
İsta
Biı
r.
muştu
sidir.
e
Kürtç e kitap bulun
i:le Kurm anci lehç
du (Mulusuy
Türk iye'd eki dergisinin sorum
dek
Kurm anci lehçe sinin 15. g~~.e
ve
yazar
ünlü
Mihri
ed
~zy.~ldan itibare n yazılmış olan kutup hanel erde bulun abilec ek ha~m
ın
Hilav'
attin
Selah
mcn
çevır
guçlu bazı edebi eserle ri bize Kürtç e elyazmalarını tesbit
dır).
babası
ı
m
le
madığ
lehçey
edici çalışmalar yapıl
kadar ulaşmıştır. bu
Yirminci yüzyılın başlarında
yazan usta Kürt şairleri da bu vesile yle hatırlatalım.
süre İ~tanbul'da yaşayan
aras~n?a ilk akla gelenl er Eliye Böyle si araştırmaların henüz bi:.
y Kurdist~nlı şair ve
Gune
e
Kürtçe
Feqiy
(1 425-1 495 ),
günyü züne çıkmamış bazı
Herırı
lardan bazılarının daha
yazar
ğı
e
olasılı
Melay
ma
),
çıkar
-1660
eserleri ortaya
rTeyra n (1590
ünlü
Ciziri (1570-1640) ve Ehme de vardır. Bizce bu olasılık sonra Kürt edebiyatının
nı
aldığı
yer
da
aras~.n
Xani (1650-1707) 'dir. Bunların gözön üne alınarak bu tür a? l~rı
ul'da
İstanb
in
Orneğ
oruz.
goruy
aka
mutl
dek
araştırmalar
kimi eserie fi bugü ne
hukuk öğrenimini yapan ve
defala rca basılmıştır. Örneğin yapılmalıdır.
1909'.da Çolem erg kaymakamı,
Melay e Ciziri 'nin şiir divanı
19 18 de Amas ya sancağının
1904'te Berlin 'de, 1958-1959'da
Kürtçesi
Güney
mu tasarrıfı (7) olan ünlü Kürt
er
Hewl
Qamişli ' de , 1964' de
Qena te Kurd o'nun şair ve yazarı Pirem erd (Heci
Prof.
(Erbil )'de, 1977'd e Bağdat'ta, be~irttiğine göre 1911 'd e Viyave Vedat
1982'd e Tah ran 'da, 1987' de na da yayınlanan Yezid ilerin Tewfiq), l925't e Nejadu temel li
oğlun
iki
aki
adınd
de
Stokh olm'd e basıldı. Ehme
kutsa l kitabı Kiteb e Cilwe
Güne y
Xani'nin Mem u Zin adlı ünlü Kürtç enin Güney Lehçesiyled ir~ T~rk~ye'de bırakıp
sonra
kten
döndü
eseri ve çeviri leri ise 1947'd e o.~a göre bu kitap 11-12. Kurdıstan'a
daha
Jiyan
önce
e'de
maniy
Süley
1935 'te
Hale p'te,
yuzyıllarda, O .L.Vil çevsk i'ye
esini
gazet
Jin
da
sonra
ve
te
Süley maniy e 'de, 1954'
göre ise 17. yüzyılda yazılmıştır. çıkarmaya başladı (bu Kürtç e
1968' de Hewl er (Erbil ) 'de
Fakat bu lehçed eki ilk önemli
553 sayı, }in
1960' ta Bağdat'ta, 1962' de edebi ürünle r 19. yüzyıl İn ikinci gazete lerden Jiyan çıktı).
sayı
küsur
1700
ise
'te,
Mosk ova'da , 1 1969'da Munih
yarısından itibar en verilm eye
Bir dönem İstanbul'da
1957 ve 1977'de Şam' da, 1968', başlandı. Bir bölüm ü zaman
yapa~
1969 ve 1975't e İsta nbul'da zaman İstanbul'da da yaşayan Divan-ı Harp başkanlığıNemr ut
a
larınd
kaynak
Türk
ve
1977'te, Bak u' da yayınlandı~ ve Kürtç e'nin yanısıra Arapç a,
Tuğgeneral
Türkçeye ilk kez 1730'da çevrilen F~rsça ve T~~kçe gibi değişik Musta fa diye geçen lki (1865Yamu
.
Paşay
fa
Musta
Emin
M.
sonra
Mem u Zin, d aha
dıll erde de şıırleri bulun an bu
olan Güne y
Bozar slan tarafından yenid en dönem in Güne y Kürdistanlı 1936); meml eketi
sonra şex
kten
döndü
stan'a
Kürdi
çevril di.
şairleri arasında Nali (1797inde
dönem
nd
Berze
ude
Mehm
n
Günü müze kadar ulaşa 1856) ve Haci Qadir i Koyi (1816işleri
eğitim
a
orad
a,
yanısır
n
kitabı
yüzlerce Kürtçe
ile Lügat-ı Naci gibi
sözün ü 1894) e sözlü klerd e Türkç e sorumluluğunu üstlen di. 1922kaynakların
bazı
Türkç
Kurdi stan
ettikleri kimi Kür tçe eserler ise beyitl erine rastla nan ve Namık 1926'da çıkan Bangi
lüğünü
müdür
lu
sorum
sinin
gazete
e
ne yaz ık ki gün ümüz Kema l'l e hicviy yeli atışma-·
. . Paşa y
ulaşamamış veyah ut henüz larıyla da tanınan ünlü şair Şex Yaptı. A, • M u~. ta fa
kı nın Kurtç e şıırleri de
Yamul
ra
Bunla
ıştır.
çıkmam
züne
günyü
Rizay Taleb ani (1837 -1910 ) 1956'da Bağdat'ta yayınlandı.
bazı kayna klarda Kürtç e şiir anılabilir (Here kol
Aziza n
Elbet te burad a sözün ü
yazdığı ~elirtilen Abdu ssame d bunla rdan Nali'n in mezarını~
Kürtç esiyle
Babek (Olüm tarihi: 1019 veya İstanbul'daki Eyüp/ Eba Eyyub i ettikle rimiz, Güney
şair, yazar
ki
sayıda
çok
1020) ile Diyarbckirli bayan şair Ensar i mezarlığında, Haci yazan
e bir
sadec
in
eciler
gazet
v:e
Sırrı Ha nım (1814-1877) örnek Qadir e Koyi'n in mezarının ise
r.
kaçıdı
.
lar
yazar
verile bilir (5). Kimi
Karac aahm et
İstanbul'daki
Bu lehçed e kısa süre içinde
Osmanlı Edebiyatının ünlü mezarlığında
bulunduğunu
ürün
isimle rinden Nef'i (1572-1655) _yazar ). Elaed din Secca di'nin çok sayı~a edebi
iştir.
verilm
ve Nabi (1642 - 1712) 'nin de yazdığına göre, adı geçen
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GÜNÜMÜZDE VAZI Ll
~ÜRTÇ~NIN DURUMU

yapmaktadırlar . Amer ika ve
..Avust ralya' da bulunan Kürtle r
için de aynı şeyler söylenebilir. ·
Bu yazımız da Avrup a'da
yayin ianan Kürtç e yayınl a r
üzeri nde -uzu n uzadıya

durmayacağız.

Şu

kadarını

belir telim
ki
özell ikle
Tür k iye' d e k i
ma I u m
yasaklamalar nedeniyle Kürtçe
okum a
yazm a
o l an ağı
bulam ayan Kürtle r, bugün bu
konu daki susam ışlık la rını
yazmayı öğretmekte kullanılan giderm ek için
yurtdışında var
alfabe niteliğind.eki birka ç güçle riyle çalı şmakta dırlar
kitap da- yayınlanmıştır. Ozellikle Kürt aydınlarının .
bu
Bunların dışında tümüy le İran konu daki
çab aları
ar tık
İslam Cumh uriye ti'nin resmi meyv elerin i
verm ekted
ideolo jisinin propagandasını giderek daha çok verecektir. ir,
yapan Arnane adında Kürtçe bir
Bugü n Avru pa'da politi k
dergi ile sadece dinsel içerikli örgüt lerin ya nısıra onla
Kürtç e kitap yayıniayan demekte örgütl enen Kürt işçirca
ve
kurumlardan sözedebilir.
. politik göçmenlerinin kurd uğu
Suriye'de Kürtçe resmi ·oıarak onlarca yayıne vi mevcu ttur. Bu
yasaktır, dolayısiyle Kürtç e örgüt lerin çıkard
ığı Kürtç e
eğitim·
olanağı
yoktu r. gazet e ve dergi ler ile bu
Kürdistan'ın bu parçasında yayınevlerinin
yay ın la dığı
i,llegal çalışmak zorun da kalan Kürtçe kitapların sayısı hergü
n
Kürt örgüt ve gruplarınca artıyor. Yani Tü rkiye 'deki
çıkarılan politik içerikli birkaç Kürtç e
okuy u p
yazm a
dergi.nin yanısıra sadece dil ve yasağından haberdar olan

.a
rs

yazılmaktadır ,

Kürtçe kitap, gazete
veya
dergi · yayınlanabilme ktedir, Urmiy e'de Sirwe
_adında aylık bir kültü r ve
edebi yat dergisi çıkmaktadır.
Yine Urmi ye'de
kurul an
Selah addin i Eyyu bi Yayın
Merkezi tarafından Kürt dili,
tarihi , edebiyatı ve dinse l
konu lar ile ilgili kitap lar
yayınlanmaktadır. Selah addin i
Eyyu bi
Yayın
Merk ezi
tarafından
Kürtç e okum a

.o
rg

lehçedengünümüzeulaşaneneski

edebi eser, -Lice' nin · Hezan
bucağından Ehmed~ Xasi (D.
Tarihi 1863) tarafından 1898'de
yazılan Mewl id'dir . Bu kitap
18'99'da Arap alfab esiyle
Diyarbekir'de, 1984'te de Latin
harfle rini temel alan Kürt
alfab esiyle Paris 'te (Hevi
dergisinin dördü ncü sayısında)
yayınlandı. Aynı lehçe yle
yazılan bir diğer eser de
Siverek'in eski müftü lerind en
Usma n Efendiyo Babıj (ölüm
tarihi: 1932) tarafından 1903'te
yazılan
Biyişe
Pexem beri
Mewlılda
Nebi) adındaki
kitaptır.
1908
PÖtü rge
kaymakamı Faiz Bege Beairxani
tarafından yayınlanmak üzere
lstanbul'a götürülen bu kitap o
tariht e yayınlanamadıysa da
1933'te Şam'da Arap alfabesiyle
yayınlandı. Aynı kitap Latin
har(I i
Kürt
alfab esiyl e
yukarıda adı geçen Hevi
dergisinde yeniden yayınlançiı.
Bu lehçe yle son yıllarda özelli kle Avru pa'da eskiy e
oranl a gider ek daha çok

koşuluyla

di

(Zaza, Dımıll) Lehçesi

iv
ak
ur

Kırdkl

Kürtç e'nin Kırdki, Zazak i
veya Dımıli denil~n lehçesinde
eskide n yazılmış ürünl er pek
~zdır. Bildiğimiz kadarıyla bu

edebıyet konularına ayrılmış

birkaç dergi de çıkmaktadır .
~~riye yönetimi, ~uriye sınırları
ıçınde bulun an Kurtlere en ufak
insani hakları, <;>rneğin Kürtçe

yayın yapm a
görmektedir.

hakkını

bile çok

Avrupalı

"Kürt çe

bazı

araştı r macıların

bugü n

Avru pa 'da
demeleri

röne~ansını yaşıyo r"
boşuna değildir.
DIPNOTLAR

w

w

w

1) Joyce Blau, "KOrtce Dilbilim ve SöziOk
Çalışmaları " , Studia Kurdica, paris, no: 13 (Nisan 19.85)
AVR~PA'DA KÜRTÇE .
Özellikle Osmanlı İmpara
2) Bak. H6vi (kovara çan di ya gişti ) ,
torluğundan ayrılmasından sonra
Avrup a'da lsveç gibi Kürt Paris,
no: 4 (ilon 1985), s: 65
Irak'ta okulla rda da Kürtçenin çocuklarının
okul larda 3) Dr. Marif Xeznedar, Le Babet MejOy
okunabilmesi ve bu durumun ağır anadi llerin de eğitim hakkını Edebi Kurdiyewe, Bağd at, 1974,
s: 174
aksak da olsa günüm üze dek kulla nabil dikle ri yerle rde, 4) Muhammed Salih ibrahimi Muhem
medi
sürmesi nedeniyle bugün irak'ta giderek okuma ve ders kitapları (Şepül) , Jinaweri Zan ayani Kurd le Çihani
Güne y Kürtç esiyle değişik da dahil birçok Kürtçe kitap islameti· ya Genciney Ferheng· O Zanist,
Tahran, 1364 hş .11984, s: 128
!<,onularda yazılmış olan pek çok yayınianma ktadır.
kitap, dergi ve gazete mevcuttur. BütünAvrupa ülkelerinde Kürtçe 5) Prof. Oenat6 Kurdo, Tarixa Edebiyata
Kurdi-1, Weşan6n Roja NO, Stockholm ,
Kürt lerin
yaşadığı eğitim için böyle si hak ve
devle tlerde n Sovye tler Birli- olanaklar bulunmazsa da bugün 1983, s: 28 . •
-Baba Merd0x6 ROhani (Şiva), TarixA
ği'nde de . aynı · şekılde ders değişik Avru pa ülkele rinde
· MeşahirA Kord, cilt: 1, Tahran, 1364 hş./
· kitapları dahil hayli Kürtç e bulunari Kürtler birçok kitap ve
1985,s : 178,21 6
kitap yayınlanmıştır.
periy odik yayın çıkarmakta, _ 6) Baba Merd0x6 ROhani, age, s: 427
İran'da da devle tin resmi bazı yerel radyo istasyonları 7) Mutasarrıf : Sanca(ıın en bOyOk
idare
ideolo jisine ters düşmemesi aracılığıyla Kürtç e yayın amiri.
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GULFİROŞ

DİREViM

ku

rd

i.o

Reva le heja megr i çiya cihe şerane
Diwa ren rume te ji sere xurte mera ne
Bilindi ava buye bi xurti, kotek, zor
Berjer meçe, bind esti ye, ferm u, em herin jor
Eyw ana serbesti, gelek bilinci u gelek bala ye
Cihe sere min u te tene tede niha vala ye
Xencera min zing ar girtlye li qereja bind esti
Ne bi xwine bi kesek carek nagh e serbe sti
Li newa len di kur razi xewn en xerab dibe ni
Cilika gidiy a bidi sere xwe, xemn ak dime ru.
Zinh ar nebi ji doza xwe ve bi ta her u her saxi
Ma ne şerme, em sax u gern as, 11 dijimin
bixw in vi baxi?
·
-"K ime EZ?" 197 3- ,
1

Bilkişi

.a
r

si
va

Ez ji xew rabu m, gulfiroŞek di
Pir gelek Şa bum , gul bi dil didi
Gul bi dil didt
Heb)l me yek dil, tev jan u kul bu
Ne bum e bawe r, gul bi dil bidl.
Gul bi dil bidi
· ·Bazar me kir go, "ser bi ser nadi m.
E gtılperest bi, can u dil didl.
Can u dil didi."
Min go. ki di di, can u dil bi gul?
Go ev haza r e, dil bi kul didi
·
·
Dil bi kul didi
Min can u dil dan, dil kiry_e qerin
Go ho Cegerxwın: dil bi gul didi ·
Dil bi gul didi

PIRA TOR E

w

w

me ç11me jore her du rex min bend .u rez,
Min di pirek te ji Tore di ber de te b1 'lez.
Hate nezik rojbixerek da 11 wek min dil bi xeni.
Pirebi b11 por-s ipi bu., Otaqi-reş b11 ril gewez. ·
Min ji pire xweş dipir si ey mete tu ji ku ve te;
Go ji Sert ediç me Berte, x11niya rome me ez.
Xan u eyw an kirne wera n mer u jin ser je kirin.
Min go pire qey tu Kurd i? Çuye tilyen xwe bi gez..
- Belki bend a rez bi guh bit deng e xwe pir hilmeke.
Pir ditir sim ez ji derb e singu ye roma teres.
-M in digot, axa u .beg; we go kure min guh med~.
Em şivan in serm iyan in da.n e gur wan : ol u P,ez.
Min kure k tenh a heye ew şandi bajer ..ı1ecjres~.
Wi du se pirs bo me gotin pe he.~andin cerg ü bez.
Goti daye em dixw inin wek Ceger--·..fin gotiye;
'Zu bixw inin hev bibin in bi:çne Kurd istan bi lı-- - .
-"f'~~.\ zq ·· . ' '145 -·-

w

rg

jib o bi ra ni na ce ge rx wi n

ku

rd

Kurden ·Sovyetisiane
Doza M af en Xw e Dikin

i.o

rg

Bu yazı lsveç'te yayınla nan .
'Berbang" dergisinden alınmıştır

nune re kurda n, Eqide Milisya
Wekil hatin' gotin. Bi bawe riya
wi, bi riya komk irina ·kurd an li
dhek i de gelek probl em bene
çares erkiri n . .
Di civin u meşa kurden Soryete
de gelek Kurd en sowy eti yen- bi
ya navud eng peviyvin ku akade mik
Kurd en Sovyete, 20'e gulane, di sa_len 20'i de herem a xwe
pe dizanin N. Nadi rov, helbe stvan Eli ye
roja şerniye ji Meyd ana Puşkin otonotniye hebun. Oem
ji wan hat Ebdulrehman, Tosine Reşid hin ji
dest bi meşa xwe kirin. Ji vir bere ku pişti demeke ev maf
u,1944'an de wan bun. Bi na ve Kurd en welet
xwe. dan Meyd ana Sor u qevde n stendin u di salcn 1937
cihen xwe Dr. Nasih e XefUr peyivi. Li jcr
gula danin ser gora Leşkere Nena~ kurd bi dare zore ji
ren Asya gotina nuncr a jinen kurd Gurçeka
u gora Lenin. Di 21'e gulan e de hatin rakiri n· u li koma
kirin . Iro Mihemed:
kurda n ji Parka izmai l dest bi Navi n hatin belav
ran ji
koma
van
ilaten
meşa xwe kirin. Li cihe meşe desth
en
welat
ji
ew
ku
zin
dixwa
n
Tel~wizyona Sovyetc hevpe yvin kurda
"Geli hevdlen heja.
dna
li
in
mixab
ü
.
.
bikin
bi nuner en kurda n re çekir u we wan bar
Ez ji Qirqi ziyay e hatim e.
n ' de st pe
evare di qenale ~'Moskow, evara qewi randi na kurda
an nuneren Cihe ku ez le dijim, nezi 10 hezar
te xweş be" de peşkeşi kiriyi. Jiber van sedem
6000 jin in:wa n
Kurd an ji huku meta So~yete kurd henef i jiwan
temaşevanan kir.
ez ji wc re li
ku
ji min xwes tin
xwestin ku:
fi dij\ ar
sext
Gelo çima pişti ewqa s salen
a
serjiyana wan
1 - Parastina jiyana kurda n,
bedengiye, kurde n me ji nişke ve
bipey ivim.
2 _ Bicih kirina Kurd an li
dest birin xwe u qala zordcstiya li
Bixwe h un pc di.zanin ku e; ı bi
ku sala 1923'an
~r xwe kirin? Helbet çi şik te de herem a wan ya
, di salen 1%, u
ji komkirina fermana Stalin
nıne ku re~şa nu~ ya hatibu avakirin, an
xwe hatm
waren
ji
de
i wek navç a 1944'au
demo_~ras~~a lı Sovy ete rola_ wan li cihek
Navin
Asya
aren
likom
fi
n
rakini
e.
yekemın dılıze. Le rewşa kurda n Kiras nedar
hatin
ne
xista
Kaza
il
fi
ya dcmo krasiy a li Sovyete rola
az ji ser zimane belavkirin. Hinge, li cihen nuh,
daxw
du
her
Ev
yekemin dilize. Le rewşa kurda n

w

w

w

.a
r

si
va

kiı
Nive dawi ji meha gulane, bi . ya xirab ne kemi vi tişti dihile
maferı
doza
u
sedan kurden sowyetf ji hema ew xwe bixurcilinin
ji bo
komqren ku le dijfn, Yekftfya xwe bikin . Ü cara peşiji
en
Kurd
xwe,
ca
Sovyet, Moskova, daka daxwajen gihiştina arman
nave
bi
tinek
bere xwe dan paytexte 'dijfn, xwe sovy eti rexis
zirandin.
peşkeşf berpirsfyaren dewlete "Yekbun" dame
in ku kurda n
dizan
pe
em
Roja
bi kin.
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Kurden Sovyete fro doza mafen xwe ·diki n: Gelo peresroyka we kengf

xwe bigihin in we. Em hatin u
heviya me ev e ku moskoyi de bi
eşa dili me bihesin . Mane em ji
wek hemu kesan mirov in u xwedi
Bir rasti ji kurden Azerbecane
heysiy et in. Roja iro, li gel van nemiri ne. Di hejmar tina 1988'an
qirikta liyan, rewşa me li cihen de li gunde n kurdan - ku hejmara
ku em le dijin ne xweş dibe u xeter wan ser 20 hezera n e - bi hev re
te ser jfyana me. Em ji peşeroj,a gotin: "Em kurd in." Naven wan
zaroken xwe pir ditirsin. Deste gunda n ji ev in: Kemalle, Çiraqle,
me li ser dile me ye, ji ber ku ew Lenin ekan, Katoz , Şeylane,
dikarin bibin qurbanen hin kesen Axtolok, Minkan, Zerte u hwd.
ekstrfmist. Em li malen xwe ci ji .·
'Adil e Cemil bi qewiti ya
xwe re mıbfnin, çinku roj nfne ku ji
diya xwe gotina xwe bi dawi ani:
me re nebejin; "Veger

.a
rs
iv
ak

kontro la desthil ata ci de diman .
Xelke rastiya qewira ndina me
nedizani u ji ber ve yeke ji wan bi
çaven dijmin an li me dinarin . Di
nerina wan em "dijmi nen gel"
mebun. (1) Ev muhra ji heya niha
ji ıne neçfıye.'

, "Em
kurde n
Azerbe cane nemırıne. Me
· nedixwvest em dest ji nave we
..,
berdin, le bi zore,
des te xwe
·
beyi
ku
em ,
bixwa zin, nave
netew a
me
"azerb ecani"
da tanin."

ur
di

d i ma ı en xwe de em di bin · u em hatin Mosko da ku em denge

.o
rg
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Te vi ku / ' Adil e Cemil
birind ar bu, le her li ser
ya xwe ma u hukum eta
azerbe cani ji neçari sala
1980'i ji biryar a xwe
vegeriya u 'Adil e Ce mil
ji kesen peşi bu ku li ber
.xana netewa wi "kurd"
hate nivisan din.
Dibe ji ber ve yeke
heqe wi hebu ku di ·
. gotina xwe de bibeje:

Di vir de pirsek te kirin; di

rewşek weha de keça kurd

w

w

w

dikarib u bixwe nda? Heger w e
nikari bu bixwe nda we çilo
bikarib iya beşdari xebata siyasi
bibe? Bi winda kirina mafen
siyasi, me rnafcn insani yen heri
biçılk ji winda kir. Jincn cihane
he~u ji zaroke n xwe re çirok u
destan a li ser qehrem anen
millete xwe dixwin in an dibejin.
Wan bi giyani wan xwedi dikin.
Le qehremanen me bu ne yen xelke
· il em ji ve şahiyi ji bepar mane. Le
bele ne tene qehremanen me ji me
stendin , her weha kultura .me ji
birine . Di rewşek wilo de
xwedi kirina zaroka n dijwar e.
Em nikarin bi giyane hezkir ina
gel u welate xwe zaroke n xwe
perwcr de bikin. Lewra ji cm li ber
xwe dikevi n u em . şerm dikin ku
em "kurd" ji diya xwe bune. Bi
baweri ya me li cihane kes wek
jina kurd be maf nine.
·
Me zaroke n xwe li male hiştin·

in welate
"Kure min here Moskov.
xwe". Em ji bere xwe did in we ü
weke ku em bersiva wan didin, ji Heger rast demokrasi heye, de
we re jf dibejin: Ma erne bi kü de otonomfya mebidin me: Ger nedin
me'na xwe perestroyka nfne ü wf
herin?
nem.a baweri bi Lenin ü Gorbaçov
Axafti na duyem ya. kurdek i
be." (2)
Azerbc

cane ye. Bixwe kurden ji
Bir rasti ji weku dibejin: "ker
Azerb ecane bi direjah i li ser
diroka "oton omiya xwe" gihaye hesti" u ji ber birina wan,
peyivi n. Le' Adile Cemil (ji nema debara kurden Sowyete te.
bajare Laçin) bi pirani li se~ Le tevi weha ji he viya wan a ji
jiyana xwe peyivi . Jiyana wi ji bo peşerojeke .roni, nemiriye.
wekc jiyana hemu kurdan perçek
(1) Di dema Stalin de kese
ji jiyana gele wi bu.
dihat girtin yan nefikirin, nave
Sala ·'19(9'an gava di nifuse · "dijmine gel" le dibü.
de li ber nave' Adile Cemil
"azerbecani" te nivisin, ew qebul
. (2) Diya 'Adile Cemfl sala
nake. Li gel200 mirovan bere xwe 1920 'an dema ku kurd xwedi
didin Baku u doz dikin ku nave otonomi bün, bi zimane kurdf
netewa kurd li wan bet kirin. xwendfye. . •
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ÜLKEMiZDE· S~NDi!(A SEÇiMLERi VE
SONUÇLARI UZERINE
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ur
di

a konulabilceği
kırıldı. Müca delen in her koşulda ortay
a
1989 yılı işçi sınıfının aktivi tesini n geçen yıllar
ve gerçeği bir kez daha ortaya çıktı.
oranl a arttığı bir yıl oldu. 12 Eylül faşizminin işçi
mik,
ekono
Devrimci hareketin prestijini korum ak ve onun işçi
ığı
emek çi sınıflar üzeri nde yoğunlaştırd
devrimciler gecesi
sınıfı
sınıfı arasındaki etkinliğini artırmak için
demo kratik ve siyasa l baskı her ne kadar işçi
manın başında
çalış
değin
a
sonun
k
edere
eylem anlayışından ve gündüzünü bir
saflarını daraltmışsa da, onun devrimci
başardılar. Bütün
yı
tutma
de
ellerin
olunu
kontr
ve
r
oldula
pek bir şey götürmemiştir.
ki bu
bu çalışmalar çeşitli sendi kalard a oldu. Doğaldır
işçiler,
a
stan'd
Kürdi
ve
ye'de
Türki
yıldır
Son bir
Onlar
lardı.
durmaz
boş
r
tarafla
çalışmalar olduğunda karşı
rını
emekçiler, gençl ik ve öğrenci gençlik eylem alanla
lar
da kendi lerinc e bazı mane vrala r ve taktik oyun
boş
rın
iktida
mı
Bayra
İşçi
genişletmişlerdir. 1 Mayıs
mci
Devri
İŞ'te
k oynamaktan geri kalmıyorlardı . TEK GIDA
tehdi tlerin e ve uzlaşmacı sarı sendikaların politi
yarak
Demo krat muha lefet yenid en çalışmaya başla
dı.
de kutlan
menavralarına rağmen kitles el bir biçim
im
İbrah
an
yaşay
heran
yu
korku
mik scfaletin örgüt lendi rildi. Bu
Yıllardır ücretleri dondurulmuş işçiler ekono
bazılarını
etti,
ihbar
polise
işçiyi
birçok
ta
sonuç
AK
SANC
rın ve 12 Eylül
nı
eşiğine gelmiş bulum,ıyordu. Fakat iktida
tehdit etti, işverenle bir olup önder işçilerin pozisyonları
k için işciler
kırma
ı
baskıy
bu
olan
u
sonuc
bir
anlayışının
lefetin
muha
krat
demo
ci
devrim
n
lara değiştirdi. Herşeye rağme
ve ·
Türkiye ve Kürdistan'da sokaklara döküldülcr. Sokak
moral gücü bozulmadı. TEK GIDA lŞ'te seçim
yakıcı
min
proble
mik
ekono
dökülmenin başlıca nedeni,
de
biçim
bir
örgütlenme çalışmaları daha kar.arlı ve ateşli
üşün
ka
bir hal almış olmasıydı. Ancak bu sokaklara dökül
sendi
n
rağme
ere
lemel
r sürdürüldü. Ancak, tüm engel
biçim ve şeklini devrimcileştirmek için devrimci güçle
ve
ş
direni
ci
devrim
ın
Onlar
dildi.
ıkla, yönetimi iki oyla kaybc
fazla bir şey yapmadılar. İşçilerin hareketi doğall
di.
güçlen
da
daha
ise
inançlan
burjuvazinin istediği sınırlarda kaldı ve siyasal bir böyut
ci
HARB İŞ Diyarbakır Şubesinde gericiler ve devrim
ü.
kazanmadan çözüld
yıllardır
ta,
Sonuç
er.
girdil
ya
laşma
hesap
bir
r
kratla
demo
Bütün bu gelişmeleri izleyen bir başka sorun ise
İŞ
hep gerici unsurların bir odağı haline gelmiş olan HARB
yıl olan
Bu
ıydı.
olmas
yor
yapılı
n
lerini
Sendi ka seçim
ci
devrim
isini
mevz
bir
li
Diyarbakır şubesi bu yıl önem
başa
n
seçim lerde devri mci demo kratik bir yönet imin
yapıla
içinde
yıl
Bu
kaldı.
da
zorun
mak
e demokratlara bırak
gelmesi artık dayalıcı bir sorun olmuştu. Nitekim, ülked
başlı
bile
ını
olmas
miş
geçir
ele
iyi
mevz
bu
li ve çalışmanın
bu doğrultuda bütün Sendi kalard a kararlı, sürek
ek yıllarda da
nın · başına bir başarı saym ak gerekiyor. Gelec
sınıfı
işçi
iz
Ülkem
endi.
sergil
ma
çalış
militanca bir
şekilde işçi
bir
li
bilinç
ve
ı
mücadelenin daha da kararl
ılığı bir kez daha
örgütlülüğü ve mücadeleye olan duyarl
edcceğine
devam
e
şekild
acak
yakış
iğine
sınıfının önderl
gösterdi ki, işçilere yön verildiği taktirde, bunun pratik
vardır.
mız
yönlü inancı
sonuçlan büyük olmaktadır. Ülkemiz işçi sınıfı çok
devrimci
k ve
politi
Diyarbakır TEZ İŞ'in seçim leri tamamıyla
sal,
toplum
l,
Ulusa
adır.
karşıy
baskılarla karşı
Gerici
landı.
hale demokrat ve yurtseverlerin başarısıyla .sonuç
ekonomik baskılar işçi sınıfımızı daha duyarlı bir
bu
Bütün
i.
edild
ı
kalard an geric i yönet im on yıldan sonra alaşağ
sokmuştur. Bu neden le işçiler ·sendi
hiç
faktör
temel
eden
etki
sına
çıkma
bir saydıklanmızın ortaya
yönetimleri alaşağı etmek için devrimci demokratik
. kuşku yok ki, devrimci demokratların sıkı, seri ve kararlı
lttiler
yükse
ı
malar
çalış
ek
teyer
örgüt
muha lefet
birçok alanda bir biçimde çalışmalan yükscltmcleridir.
Diyarbakır ve bu bölgeyi içine alan daha
gece gündüz demeden çalışıldı.
yapıldı.
gerici ve
Diyarbakır YOL-İŞ'te aynı dönemlerde seçimler
İşçiler biraraya getirilerek geniş toplantılarda
geçen
başa
sonra
ri
geri
sinde
en
ek
darbe
i
ediler
asker
teşhir
i
faşist
imler
12 Eylül
uzlaşmacı sendi ka yönet
kleri
istedi
ini
Şubes
mci demokr.ıt yönet imler YOL-İŞ Diyarbakır
unsurların bile desteği kazanılabildi. Devri
dır.
mışlar
kullan
nda
ve
ltusu
bakır
doğru
Diyar
biçimde kendi çıkarları
işçilerin önder lik ettikl eri bu çalışmalar
eri
etmel
lanse
ı
olarak
yaratt
krat
lanma
demo
dalga
lerini
bir
Görünürlerde kendi
Kürdistan'ın bir çok bölge sinde
a işçiyi
sayıd
çok
sinde
kadar
yere
bünye
ı
bir
zu
ollar
psiko
Karay
siniş
ve
ve
İŞ
YOLdiyebiliriz. Onyılın korku
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silip atma olanaksız olur. Nitekim YOL-İŞ'te seçimierin
yaklaşmasıyla harekete geçen devrimci demokrat güçler
ve yurtsever güçler öncelikle sendika yönetimine karşı
muhalefeti yükselteceklerini açıklamışlardı. Şunu açık
bir biçimde belirtmek isteriz ki sendika yönetimini,n
tümü bir bata~ın içindeydi, vurguncuydu, talancıydı,
işbirlikçiydi, sendika patronlarıydı ... Onlar oıiyıllarca
işçiye sınıf bilinci götürmemişlerdir, işçiler/
e~itilmemişlerdir. Sendika bünyesinde güncel ve uzun

_vadeli hedefi göstermemişlerdir. Ellerinden geldi~i kadar
işçileri lümpenleştirmeye çalışmışlard,ır. Bu amaçla
yönetimin tümünü karşıianna alan devrimci-demokrat
işçiler, yoğun bir çaba içine girdiler. Bu ara sendika
başkanı Musa ÇELİK'de eskiden hatalı davrandı~nı kabul
ederek özeleştiri veriyor ve yurtseverlerle birlikte hareket
edece~ini söylüyordu. Seçime 'iki gün kala Musa
ÇELİK'in alçakça tutum değiştirmesiyle devrimci ve
yurtseverler ondan desteğini çektiler ve genel kurulda
onun kaypak ve dönek 'kişiliğini deşifre ederek gözler
önüne serdiler. e

rg

etkilemiştir. Onların bu ikiyüzlülüğü her alanda teşhir
edilmezse hiç kuşkusuz onlardaki bu demokrat maskesini

i.o

Devrimci-demokrat işçilerin 27.7.1989'da yapılan YOL-İŞ Sendikası Genel
Kurulunda işçi temsilcileri ve konoklara hitaben yaptıkları açıklama;

duygularını okşayıp onların oyları ve desteğiyle
Dünya işçilerin güçlü kollarıyla dönüyor.
bütün maddi imkan ve araçları tüm · sendika yönetimine gelmeyi başaran bu iki yüzlü
dünya işçilcdnin ortak emeklerinin ürünüdür. İşçiler insanları artık hayatın her alaıvnda teşhir edeceğiz ve
toplumsal bir sınıf olarak geleceğin güzel dünyasını onların gerçek kimliklerini açığa çıkarıp onlarla
kurmak için biraz daha bilinçlenerek siyasal etkisini kıyasıya mücadele edeceğiz. YOL-İŞ teşkilatında
böyleleri hep başro\ aynadıkları için bunlara karşı
artırmakta ve sömürü çevrelerini tedirgin etmektedirler.
Sermaye güçleri ve onların uzantıları özellikle işçilerin mücadelemiz bugünden sonra da sürdürülecektir.
hergün giderek daha da artan etkisini kırmak ve onların Çirkin yüzlerini gizleyen sahte maskelerini er geç
mücadele alanlarını daraltmak için her yola düşüreceği,z. Nitekim bu sahte maskeleriyle bugüne
kadar gerçek yüzünü gizlerneyi başarmış olan birinin
başvuruyorlar.
maskesi düşmüştür. Bu kiş'i hepinizin tahmin ertıiji
Çeşitli oyun ve entrikalarla işçi sınıfını zayıftatmak
gibi Musa ÇELİK'tir. Bu kaypak davranışlarıyla · .
ve işçi tabanında yoz bir örgütleme biçimi geliştirmek
ilerici, yurtsever ve devrimci-demokrat çeveelere ken"i
için işçiler arasına ajanlarını ve çok ucuz satın aldıkları
tecritini sağladı. Son olarak şunu da.söylemekte yarar
bir kısım uşaklarını sokarak işçilerin sağlam temellere
vardır: Başta bu zihniyet ve bu zihniyetin elebaşısı
dayalı birliğini bozarlar. İşçiler arasında güvensizlik ve
Musa ÇELİK'in daha önce kendisiyle beraber olan
yılgınlık yaratarak, onları sermayeye karşı teslimiyetçi
dürüst demokrat arkadaşlarımızın ~elege seçilmemeleri
bir tavıra getirmek istiyorlar. Kuşkusuz sermaye
için çok adi ce manevralar ve kasıtlı davranışlar ortaya
güçleri bu işleri yaparken de en çok yararlandıkları
koyduğunu da biliryoruz. O · işçi sınıfının
kişiler genellikle işçiler arasında sivrilmiş demagoglar
mücadelesine inanmadığından dolayı, işçi sınıfı
oluyor. Bu demagoglar işçilerin genel çıkarlarından çok
önderlerinin de seçilmemesi için gereken her türlü
sermayenin çıkarlarına hizmet etmektedirler. Ancak
alçakça engellemelere baş vurmuştur.
kendilerine birkaç kırıntı koparabiliyor. Böyle olduğu
Biz devrimci-demokrat işçiler olarak burada bütün
için bu tür demagog ve dalkavuklar hiçbir zaman
işçi
temsilcileri önünde bu andan itibaren muhalefet
işçilerin ve emekçilerin gerçek dostları ve yandaşları
olduğumuzu
ilan ediyoruz. Gelecek seçimler için ve bu
olamazlar.. Bunlar işçileri ve işçi davasını sermayeye
bürokratları
işçilerin başından defetmek için tüm
peşkeş çeken hainlerdir. Bunların yaptığı uşaklık
gücümüzle
çalışmalanmızı
sürdürüyoruz. Şiarımız
ve dalkavukluk tarihte görüldüğü gibi işçi sınıfına
işçilerin
güncel
ve
uzun
vadede
sınıf çıkarlarını
ihanet etmekten başka bir anlam taşımıyor.
savunmak tır...
İşte biz duyarlı işçilerin görevi başta bu hainleri
teşhir etmek olmalıdır. Yıllardır işçileri aldatan akla
hayale gelmeyecek kişisel çıkarlar sağlayan kişiler var.
YAŞASIN işçt SINIFININ BİRLİGİ
Bu dalkavuklar ancak seç'imden seçime işçilere
KAHROLSUNKAYPAK VE DÖNEKLER
uğrayacak senaryolarını hazırlarlar. Çünkü kendileri
Y AŞASIN İŞÇİ SINIFININ DEVRİMCİ
artık işçi olmaktan çıkmışlardır. Birer bürokrat
ÖNDERLIG İ
olmuşlardır. Biz bu bürokratları yıllardır işçilerin saf
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JA~iHSEL OL_AYLARI IÇOŞULLARI
IÇINDE DEGE~, LENDIRMEK
F. BARAN

w

w

w

.a

rs
i

va

ku

rd

i.o

Tarihsel olaylan koşulları içinde değerlendirmek
Marksist tarih anlayışının vazgeçilmez koşullanndan biridir. Bu yaklaşımdan kalkarak olgu ve olaylara
eğilinmedikçe biryok şeyin gölgede kalacağı, gözden
kaç~cağı ya da subjektif niyete göre çarpıtılacağı açıktır.
Geleceği doğru yönde inşa etmenin geçmişi doğru şekilde
kavramaktan geçtiğini bilen marksistler yalnızca insanlık tarihi konusunda değil, o~un bir parçasını .
oluşturan kendi tarihleri konusunda da hassastırlar ve
ge~l için geçerli olan anlayıştan kendilerini muaf tutmazlar. Toplumsal gelişmenin belli bir uğrağında ortaya
çıkan marksizm kendi tarihini oluşturduğu andan itibaren
kendini nesnellikten soyutlayarnaz; ve ayakları yere ~
basmaz da kendisini kuşatan koşullar gözönüne
alınmadan doğru bir tarzda değerlendirilemez. Gelinen
aşamada belli yerlerde somutlaşan marksizm, artık, teori'n in griliği içinde değil, yaşamın yeşilliği içinde
değerlendirilmek durumundadır. Marksizmi ve onun
gerçekleşmişi olan sosyalist toplumlan teorinin griliğiyle sigaya çekenler gördükleri uyumsuzluk karşısında
pekala yaşama küsebilirler. Onlar için esas sorun
dünyanın gerçekliği üzerinde kapitalizmle didişerek zafere
ulaşınaya çalışari ve bundan ötürü de kendisinden
birşeyler yitiren sosyalizmi zirveye çıkarmak değil, teoride güzel olan sosyalizmi asla yeryüzüne indirmemek
ve, deyim uygunsa, bu ulu düşünceyi dünyanın pislikleriyle kirletmemektir! Sosyalizmin tarihine yaklaşırken
Batı'nın ağır bombardımanı altında pusutasını şaşıran bu
·kesimin bazı hathlar karşısında "bizim istediğimiz sosyalizmde bunlar olmaz" diyerek gerçeklerden kaçması 1ve
J. V. STALIN
gid,erek sosyalizmi ütopyaya dönüştürmesi burdan kaydöneminden hareket etmeyi arnaçianna varmak açısından
naklamkatadır. Bu yaklaşımın sosyalizme hayn olmadığı
elverişli bir nokta olarak görm.ektedirler. Günümüze katarihi
sosyalizmin
Çünkü
yoktur.
de
gibi kendisine
dar ülkemizde bu koroya katılanlar olmakla birlikte, seskonusunda bilimsel yaklaşımdan yoksundur. Bilimsel
lerinin gür çıktığını söyleyemeyiz. Fakat, bu kesim,
·y~laşımdan yoksun, tarihe bakışını duygusallığın em·rine veren bir anlayışın geleceği doğru yönde kurması · SBKP'nin döneme ilişkin eleştirel yaklaşımından feyz
alarak giderek sesini yükseltiyor. Kimileri SBKP'yi bile
•Utopyadır. Geleceği, ancak geçmişin yükünü omuzlaya. sollam ış durumda. SBKP dışından bazı unsurların
·rak gelenler doğru bir şekilde kurabilirler.
söylediklerinin Sovyet basınında yer alması baz
Perestroyka ve Glasnost'la birlikte sosyalizm yeniden
alınarak, ne kadar asılsız olursa olsun rahatlıkla Stalin
tartışılmaya başlandı. Sisteme ilişkin tartışmaıa·rın
karşı malzeme olarak kullanılabilmektedir.
dönemine
olsa
farklı
Niyetler
kalkış noktası ise Stalin dönemidir.
Dönemin ürünü olan kimi olgular ana yönelimin önüne
da, Batı ile Doğu bu noktada birleşmektedir. Gerek sosçıkarılmakLa ve kocaman bir toplumsal dÖnüşüm inkar
yalizmle gerekse leninizmle sorunu ola9lar Stalin
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edilmektedir. Bu dönemin tarihsel anlamı neydi? nasıl
anlaşılır ve kabuledilir birşey olarak görülmüyor. Nihayet
gerçekleşti? ve sonuçları nelerdir? sorularının karşılığı
çare bulunuyor: Üzerinde durulması gereken ve Stalin
b ulunmadan Stalin dönemi eleştirilemez. Yapılan
dönemi değerlendirilirken içinde bulunulan tarihsel evre-·
eleştiriler de gerçekçi olmaz, karalamanın sınırlarını
nin her yönüyle ele alınması değil de, Stalin'e güç veren ,
1
aşamaz. Hele hele bu dönemi sosyalizmin tarihinden
toplumsal psikolojinin araştırılmasıdır.
çıkarıp atmak onu yok saymak hiçbir marksist-leninistin
Stalin dönemine böyle yaklaşılamaz. Psikolojik gei şi olamaz. Dünya görUşUmüz gereği hatalarımız
rekçelerle bu dönem psikologlara havale edilemez. Stalin
karşı sında acımasız olduğumuz doğrudur ama,
dönemi bir devrim dönemidir. Devrim dönemlerini do~
geç mişim iz konusunda inkarcı olmamız gerektiğini hiç
bir şekilde anlayabilmek için marksist yönteme sarılmak
kimse söyleyemez.
gerekir. Yoksa, Stalin dönemi karşısında kendi konumuRıza Polat, Medya Güneşi'nin 7. sayısında ''Tartışma"
muzia Batı'nın konumunu birbirinden ayıramayız. Nedir
bandı al tında yeralan "BİLİMSEL SOSY ALİZM
Bau'nın konumu, önce buna bakmak 'gerekiyor.
RÖNESANS ÇAÖINI .Y AŞlYOR" adlı makalesinde
Sovyetler Birliği ' ndeki gelişmeler üzerinde duruyor.
Batı'nuı Gözünde Stalin
Değindiği konular üzerinde durmak gerekiyor. Zaten bu
Ekim Devrimi'yle birlikte Bau dünyasının sindireme7
konular lizerinde duruluyor ve dünya komünist ve devrimdiği ve her fırsatta yeryUzünden silip atmak, dUnya proleci-demokra t hareketi uzun zamandır bu konuları
taryasının kafasından kazıyıp çıkararak "bir varmış, bir
tartı şıyor. Ülkemiz solunun da bu konulara eğilmesi,
yokmuş"a çevirmek istediği iki şey var<;lır. Birincisi, bir
olan biten hakkında şu veya bu şekilde fikir beyan etmesi
son derece yararlıdır. Ancak, sözkonusu makalede ele gUn kendilerini de bu gUzelim dUnyadan söküp tarihin
çöplüğüne atacak olan sosyalizm; ikincisi ise, sosyalizmi
alın an öyle bir konu var ki, üzerinden atianarak
kuvveden fiile indiren Stalin olgusudur. Onlar, tam 70
di ğerlerine geçilemez. R. Polat Sovyetler Birliği'ndeki
kUsur yıldır bir sabah kalktıklarında sosyalizm ve Stalin
gel i şmeleri tartışıyor görünmekle birlikte, Stalin dönemi
makalesinin ana te masını oluşturuyor. O'na göre olgusunun kötü bir rüya olduğunu görmek istiyorlar. Fakat gerçeklik başka yönde gelişti/gelişiyor. Marx, o parbugünkü sosyalizm rönesans çağını yaşıyor ve bu, sosyalizmin başarısıdır. Ama bu başarılı sosyalizmin Stalin lak zekasıyla işçi sınıfının bilimini oluşturduktan bu
yana "ayak takımı" "adam" oldu ve dünyanın haUn sayılır
döneminden fışkı rdığını hiç görmüyor. Rahatlıkla
bir kesimini emperyalistlerin elinden çekip aN,.. Ekim
kald ırıp bir kenara atabiliyor bu dönemi. Sonra, bugünkü
Devrimi işçi sınıfının ilk başarısı oldu. Batı'nın ilk. .kabusosyalizme baktığ ında gördüğü olumsuzlukların esas
su. Bunun yalnızca bir kabus olmadığını, aynı za,g:ıanda
kaynağı olarak, az önce ka ld ırıp bir kenara attığı Stalin
ayaklarını yere basan sosyalizm olduğunu onlara gösteren
dönemini gösteriyor. "Stalin dönem i bir yerde Lenin'in
ise Stalin oldu. Bunun için Ekim Devrimi ve Stalin onlar
düşüncelerinden tamamen bir ayrışmadır ve sovyet toplumunun yaşamında oluşan tarihin ikiye bölünmesidir." Bir için birbirinden ayrılmaz bir bütUndür. Birinin ortadan
kaldırılması diğerinin de sonunu hazırlayacaktır.
başka yerde olan biten "Stalin'in kişisel diktatörlüğüdür."
O dönemde parti içinde meydana gelen çatışmaların nedeni
de, sosyalizmin pratik inşasından kaynaklanan sorunlar
Emperyalistler sosyalizmi ortadan kaldırmak için her
değil, "Marksizm-leninizmi dogmatik tarzda yorumlayan
şeyi yapular. Bolşeviklerin iktidar olmasıyla birlikte kafa
Stalin ile marksizm-leninizmi yarat!cı kılarak onu asmak kafaya verip Çarlığı yeniden diriltmek için ülke içindeki
isteyenler arasındaki tartışmalardır." Yani az ilerde "leni- karşı-devrimcilere her tUrlU yardımda bulundular. Zaman
nizmden sapma olan Stalin" doğmatik, "Lenini aşmak iszaman kendileri de kuşatmaya katılıp, genç işçi devletini
teyen"(Troçki, Buharin vb.)leri ise mark:;ist-leninist nefessiz bırakarak boğmak istediler. Karşı-devrimci haoluyor. Bir başka yerde ise "leninist olan Troçki," birden reketin başarıya ulaşamayacağını anladıklarında uzun
bire Lenin'le görüş ayrılığına düşüyor ve "Leninizmden
vadeli ambargo ve diplomatik tecrit siyasetiyle ondan kursapma olan Stalin" ise leninist kesilerek Troçki ile Lenin
tulmaya Çalıştılar. Bolşeviklerin, bu politikanın etkisiyle
arasındaki görüş ayrılığını istismar ederek kendi felsedize gelip, sosyalizmi inşa etmekten vazgeçeceklerini
fesini Sovyet toplumuna olduğu gibi, dünya komUnist ı bekliyorİardı. Kutsadıkları kapitalist dlizenden başka yeni
hareketine de egemen kılıyor. Omuzları lizerinde başı olbir düzenin kurulabileceğini, Bolşevik denilen "aşağı tamayan dünya komün ist hareketi ise Sovyetler Birbaka"nın bu işi kurtarabileceğini sanmıyorlardı. Nasıl
liği'ndeki olum suzlukların en büyUk sorumlusu oluveriolurdu da, Tanrı'nın insanoğluna en güzel armağanı olan
yor. Bir başka yerde, zaten Lenin'in genel sekreter olkapitalist dlizen Tanrı'ya başkaldıran insanoğlu tarafından
masını istemediği Stalin bUtün suçlardan arınıyor, SBKP
değiştirilebilirdi? Değiştirildi işte! Tarihsel gelişme
sorumlu olarak görülüyor. Sonra Stalin yeniden öne
bUtUn beklenti ve sanıları boşa çıkardı. Bolşevikler,
çıkarılıyor. Partinin bUyük çoğunluğu ise O'na destek olTanrının insanoğluna verdiği en güzel armağanın aslında
manın gafletine düşüyor. Bu da soruna açıklık getiremiykapitalizmin var olmasından kaynaklandığını bilen ve inor ÇUnkü Çarlik Rusya'sının ordusu ve polisi karşısında
sanoğluna daha iyisini armağan eden o gerçek kahramanboyun eğmeycn mili tanların Stalin'e boyun eğmeleri
lar, iktidan aldıkları gibi, sosyalizmi de kurdular. Ve ka-
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birinin tahttan indirilmesi, işlediği suçlardan
insan haklarının ihlalidir. (Çarlığın
yıkılmasına o kadar üzülmüşler . ki, hala Sovyet
hükümetlerinden O'nun kendilerine olan borçlarını
ödemelerini istiyorlar.) Onlara göre, devrimden sonra
Çarlığın geri getiricileri olarak görülen ve yoksul Rus
köylüsünUn kanını emerek palazlanan, kendi bencil
çıkarları dışında insanca hiçbir değer tanımayan Kulaklann tasfiyesi insan haklarının ihlalidir. Günde bir tas lahana çorbasına talim eden yoksul köylünün durumu ise
gayet insanidir. Çıkarlarından vaz geçmediği gibi, sovyet
iktidarını yıkmak amacıyla sabotaj eylemlerine girişen
kulaklann her türlü vahşeti ve tatanı masumca bir eylem,
Stalin adına yüktenerek lanetleneo yoksul köylünün zoralımı ise caniliktir. Çünkü, kapitalist zihniyete göre kutsal olan insanın insanca yaşamı değil, mülkiyet hakkıdır.
Bir kulak özel mülkiyetten aldığı güçle köylüyü
sömürebilir ama, bu, köylünün ayaklanarak kulağı
mülkilnden etmesini haklı çıkarmaz. Çünkü özel
mülkiyet kutsaldır ve ona yönelen eylem insan haklarının
ihlalidir: Onlara göre Troçki'nin Sovyet ülkesi dışına
çıkarılması insan haklarının ihlali ve Stalin diktatörlüğünün gerçek yüzüdür. Çünkü Troçki, Sosyalizmi
inşa etmenin anlamsız ve zaten mümkün olmayacağını
söylüyordu. Onlara göre Buharin'in sonu hiç de insanca
değildi. Çünkü Buharin, köylüye "zenginleşin" diyerek
insan haklarını savunuyordu.
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pitalist okyanus içinde mahsur kalmış insanlığı kurtuluşa
götüren deniz feneri oldular.
Emperyalistler ikinci çılgınliğa kalkışmaya karar verdiklerinde sosyalizm artık bir ülkü değildi. Sıradan insanın kavramakta zorluk çektigi teori olmaktan çıkmış,
yaşamın kendisi haline gelmişti. Kapitalist lisanla
konuşan Rusya insanı ~syalist dili öğrenmeye başlayan
sovyet toplumunun bir neferiydi artık. Felsefeyle
gerçeklik diyalektik tarzda birleşiyor, SSCB toprağında
yeni bir birey, yeni bir toplum ve .yeni bir dünyanın tohumları filizleniyordu. Sovyet ülkesinde yaşamın her
alanında gerçek insanca düzen olan sosyalizm temelleri
atılırken Bau'da, emek sütunlan jjzerinde yükselen sermaye kuruluşlarında faşizm illeti mayanlanıyordu. Viyana'dan başlayarak New York'da patlayan ve kapitalist
dünyayı sarsan büyük bunalımın ardından birçok ülkede
faşist diktatörlükler kuruldu ve onların en barbarı Alman
faşizminin başçekiciligi alunda sosyalizme karşı yeni bir
Haçlı Seferi başlatıldı.
Dünyanın önemli bir parçasının kapitalist pazarın ·
dışına çıkarılması kanamaları düzensiz hale getiriyor ve
sosyalizm "virüs"ü neredeyse gerçekte modem kölccilik
olan "Hür Dünya"nın işini bitiriyordu. Hitler'in "Hür
Dünya" destekli vahşeti ve umutsuz çılgınlığı "Barborassa" operasyonu sosyalizm "virüs"ünden kurtulmayı
amaçlıyordu. Ancak, amaç hasıl olmadı. Öfkeyle kalkıp
zararta oturan Hitler'in hevesi kursağında kaldı. Mussolini'nin akıbetini paylaşacağından emin olan Hitler, "Kartal
Yuvası"nda akreple aynı sonu paylaşmayı yeğledi. Ahtapot gibi dörtbir yana saldığı kolları Kızıl Ordu ve Halk
Cephelerinin neferleri tarafından birer birer koparıldıkça
da, Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri özgürlüğe kavuştu.
Daha da önemlisi bu ülkeler kapitalizmi değil, sosyalizmi
seçtiler. Böylece sosyalizm yerel bir görüngü olmaktan
çıkıp sistem haline geldi. Kapitalist dünya ise, bırakalım
sosyalizmi yok etmeyi, onu yok etmeyi amaçlayan her
eyleminin sonucunda kendinden bir şeyler yitireceğini kesin olarak anladı. Bu inançladır ki, tüktirdüğünü yalayarak, daha dün küçümsediği Stalin'le oturup dünyanın geleceğini konuşmak zorunda kaldı.
Ama O'nu -Stalin'i- asla hazmedemediler. Emperyalist çevreler özellikle ölümünden sonta O'nu amansız
bir karalama kampanyasına tabi tuttular. Emperyalistler
için, sol içinde yeterince düşmanı olan .Stlan'i savunulmaz hale getirerek sosyalizmi yıkmak, doğrudan bir
saldırıyla sosyalizmi tasfiye etmekten daha kolaydır. Mimarı gözden düşmüş bir yapının tasfiyesi, doğaldır ki,
daha kolay olacaktır. Adı sosyalizmlc bütünleşmiş Stalin'in karalanması ve lanetlenip giderek Hitler'den daha
kötü gösterilmesinin alunda yatan tek gerçek: kapitalizmi
oldukça zor durumda bırakan sosyalizm olgusunun ortadan kaldırılması arzusudur. Fakat emperyalistler, bu arzularını açıkça dile getirmektense, Stalin'e yönelik
saldırılarını insan haklarının ihlali paravanıyla gerekçelendirdiler. Onlar için Rus halkının başına
çöreklenmiş ve Tanrı tarafından sonsuza kadar Çar ilan
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Sonuç olarak emperyalistler, SSCB'nde eskiyi
istemeyenleri, yeniyi kunnaya engel olanlan ve
sosyalizme değil de kapitalizme yönelmek isteyenleıi insanlık cephesinde, bunlara karşı olanları da "Gayri insani"
cephede görüyorlar(dı). "Gayri İnsani" cephenin önderi
Stalin'di. Bundan ötürü lanetlen~yi hak etmişti. Çünkü
Stalin, sosyalizme yönelişin önderi ve mimarıydı. Kendi
deyişiyle devrim düşmanlatma karşı acımasız ve kabaydı.
Sovyet ülkesinde sos'yalizıu karşıtı unsurlara karşı
giriştiği her eylem emperyalistlerin Aşil topuğuna saplanan bir hançerdi. Tasfiye edilen her Kulak emperyalistlerin SSCB'ndeki kollanndan birinin kesilmesi ve beklenen
kapitalizm umutlannın kırılması anlamına geliyordu.
Onların Stalin'e karşı duyduğu kin ve nefret burdan ileri
geliyordu. Ve başlatılan karalama kampanyası Stalin'in
şahsında sosyalizmi tasfiyeyi amaçlıyordu.
Emperyalistler için Stalin'in görünümü anlattığımız
gibidir. Onlar bu yargılarında oldukça haklıdırlar. Stalin,
onlar için tam da değerlendirdiJeleri gibidir. Yani onlara
karşı diktatör, hakları karşısında saygısız, başkaldırılan
karşısında acımasız ve kabadır. Bizler, Stalin adına bundan ancak onur duyabiliriz. Hiçbir komünist burjuvaziden
övgü bcklemez. Arkasından "iyi adamdı" denmesi ni istemez. Stalin de bunu ne bekliyor ne de istiyordu. O, tarihsel koşulların kendisine yüklediği sorumluluk gereği burjuvazinin amansız düşmanı olması gerektiğinin
bilincindeydi. Burj)Jvazi tarafından hep bu sıfatla
anılacağının da ...
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adı sökülüp aulmalıdır" dediğinde, çok doğal bir laf ediyormuŞ gibi algılanıyor. Bu gibi insanlar bırakalım marksizmi, kendi halkının şanlı mücadelesi karşısında bile en
ufak bir sorumluluk taşımıyorlar. Kabe olarak gördükleri
Batı'nın herhangi bir başkentine adım atar atmaz, kimin
adına orada bulunduklannı unutarak, Batı'nın sıradan bir
bireyi haline g~liveriyorlar. Bau'nın sık sık tekrarlayıp
durduğu "1917'dcn !1 .ıra Rusya'dan tarih yanlış yaşandı"
zırvasını benimseyen kimi Sovyet ekonomist, aydın
vb.lerinin yanısıra, Halk Meclisinin havasını boğucu bulan Sakharov Batı'nın bataklık başkentlerine iner inmez
sanki Sovyet halkının oylarıyla seçilmiş biri değil de
Londra borsasıbın Sovyet Halk Meclisi'ndeki simsanymış gibi "aman ha" diyor emperyalistlere, "sakın
Gorbaçov'a güvenmeyin, söylediği her şey aldatmacadır."
Kuşkusuz ki, bunları yadırgamıyoruz. Dün ortalıkta
"insan haklarının savuncusunu" olarak fink atan bir Saktıarov'un bugUn, aslında "insan hakları"ndan k~~izme
dönüşü anlayan ve savunan bir gerici oldfıtunun
anlaşılması sevindiricidir. Dün, Sakharov vb.leri sailece
Stalin'den muzdarip görünüyorlardı. Bugün öyle olıwadığı
anlaşılmıştır. Böyle insaniann derdi davası Stalin değil,
sosyalizmdir. Stalin, tıpkı Batılılar için olduğu gibi onlar
için de sosyalizmin yer yüzünden sökülüp atılması
amacıyla aşılması gereken ilk barikattır. Bu barikat
aşıldıktan sonra kamp kurulacak ilk vadi kapitalizmdir.
Sosyalist dünyanın kendi sorunlanyla uğraştığı bu
süreçte ortada bir keşmekeşliğin olduğu "kurt sisli havayı
sever" misali, bu keşmekeşlikten yararlanarak Stalin'in
işini bitirmek isteyenlerin olduğu bir gerçektir. iddialara
yanıt
verenlerin azalması hata yokolması
düşündürücüdür. Stalin dönemine ilişkin bazı konularda
objektif davranınakla birlikte Gorbaçov'un kalkıp Stalin
döneminde yapılanların anısına Moskova'da bir. anıt dikileceğine dair söz vermesi ve bunun karşısında yeterli bir
duyarlılığın gösterilmemesi ibret vericidir. Bütün olanlar
karşısında komünist hareketin sessiz kalması ya da pes
perdeden ses çıkarması, bugünün sorunlanndan bile Stalin'in sorumlu tutulması, yaşanan dönemin ·iyi yanianna
kendi eserleriyın iş gibi sahip çıkılırken, yanlışlıklarıodan
öcü görmüş gibi kaçınması ise, tarihsel bilinçten yoksunIoğun ürünüdür.
Aslında söylenınesi gereken çok açıktır. Biz, bir
bütün olarak Stalin dönemine ilişkin 'bu tarih bizimdir'
diyebilme cesaretini gösterebiliyor muyuz, yoksa bundan
kaçınıyor muyuz?. Komintern gereği durum. ~ül~n ~~yle
olmakla birlikte yıne de bu soruyu sorup bılıncımızı ve
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Peki komünistler açısından Stalin'in konumu nedir?
Bu soru çoktan soruldu ve kimi komünistler(!) tarafından da yanıtlandı. Ne yazık ki, bu soruyu olumsuz
tarzda yanıtlayanlar O'na en yakın olanlardır. "Yapılan
yanlışlıklardan en az Stalin kadar ben ve giderek bütün
parti de sorumludur. Çünkü politbüro üyesi olarak kararların altında imzam vardır" deme cesaretini gösteremeyen
K.:ıışçf' ·'in ilk işi Stalin'i yerrnek ve neredeyse devrim
düşmanı ilan etmek oldu. Bu yaklaşım tarzı sürdü;
günümüze kadar geldi ve Perestroyka ile birlikte yeniden
alevlendi. Stalin'i "red" düzeyinde eleştirmemiş kimi unsurlar da bu yaklaşımdan 'Cesaret alarak, tarihsel bilinç ve
sorumluluk anlayışı dışında kendilerini "anti-Stalnist"
propagandanın yayıcısı ilan ettiler.
Batılı devletler, sosyalist ülkelerdeki değişikliklerin
kendilerine olan yakınlık veya uzaklığını Stalin'e yönelik
eleştirilerle ölçüyorlar. Stalin'e yönelik saldınlar ne kadar
sert, sosyalizmin temeli olan kollektif kurum ve kuruluşlara yönelik tasfiyeler ne kadar yaygınsa reformcular,
Bau'dan bir o kadar hoşgörü ve sempati alıyorlar. Onlara
göre "Stalinist"ler muhafazakardır; muhafazakarlar ise
sosyalizmden ödün vermeyen diktatörlerdir. AntiStalinistler ise bu kavramiann karşısında yer alan kimselerdir. Çünkü Stalin'le başlayan saldırılar O'nun
kişiliğiyle sınırlı kalmıyor. Ardından O'nun döneminde
oluşturulmuş kurum ve ktiruluşlara sıra geliyor. Kruşçev
Stalin'le başladı. Sonra Sovyet tarımında sosyalizmin
temel direği olan kollektifleri tasfiyeye koyuldu. O
dönemde Sovyet ekonomisinde sorunlann olduğu açıku.
Bizzat Stalin bu sorunlara işaret ediyor, aruk eskisi gibi
işlerin yürütülemeyeceğini vurgulayarak herkesi göreve
çağırıyordu. Fakat Kruşçev, Stalin dönemini yok sayma
eğiliminde olduğundan yeniden NEP'Ie işe başlamak istiyordu. Özcesi, Stalin'le başlayan eleştiri O'nu sağ bir
çizgiye götürmüştü.
Batılı devletlerin Stalin'in şahsında sosyalizme
yönelik saldırıları öyle bir boyutta etk~ yara~ış
bulunuyor ki, kimi sosyalist ülkelerde yönetıme seçılen
yeni unsurlar Batı'nın nezdinde rüştünü ispatlamak için
İcraatlarının ilk perdesini Stalin'e saldınyla açıyorlar.
Tito'yla başlayan Yugoslavya deneyi ortadadır. Diğer sosyalist ülkelerde birden fazla siyasal partinin olmayışını demokrası (!)nin yokluğu olarak kendi kamuoyuna lanse
eden Batı, Yugoslavya için bunu bir eksiklik olarak
görmüyor. Çünkü ülkedeki kapitalist gelişme resmi politikanın doğrudan sonucudur ve uluslararası finans kuruluşlarının kanatları altında özgürce gelişme garantisine
sahiptir. Macarlar Stalin'den başladılar işe, sonra marksizm-leninizmi tartışır oldular. Marksizm yaftasıyla ortaya çıkıp teori üretenler birden bire marksist düşünce olmadan da kalkınmanın ve refahın sağlanabileceğine
delalet ettiler. Sanki marksizm yalnızca ekonomik
gelişmeyi sağlayan bir receteymiş gibi... Stalin'le
başlayan operasyon marksist düşüncenin rafa kaldırılması

veya salt ekonomik gelişmeye hizmet ettiği kadarıyla
kullanılmasına vardınldıktan sonra sıra, sistemin sorgulanmasına geldi. Bunu sağlamanın yöntemi de sosyalizme karşı duran güçlerin haklı çıkarılması şeklinde belir~
lendi. Böylece, Batı'nın, itibarlan iade edilsin diye
kutsadığı Nagy'ler ululandı. Stalin'i karalamanın
mantıksal sonucudur bu. Şimdi de komünist parti
başkanlığına sosyal-demokrat biri getiriliyor ve devlet
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yerinde yakıştırmasıyla TÖBEKP'nin komllnistlerin kapitalist ülkelerde başarısız olmalarının nedenini kapitalist
çerçeve içirıde demokratik bir program
oluşturamamalarmda araması, bu eAitimin kesin sonucudur. Enternasyonalizm gereği bunu yaptıklarına
inanıyorlar. SBKP'nin bugünkü politikasının değişıneşi
durumunda bile bu kesimin değişecegine inanmadığımız
gibi bunu Enternasyonalizm olarak da görmüyoruz. Enternasyonalizm, konjonktürel nedeplerden ve özgül sorunlardan ötürü teoriyi revize edenlerle birebir uyum
sağlamak değildir; tam tersine, teorinin dünya ölçekli
aydınlığı altında dünya devrim hedefini gözardı etmeden
herbir tarafın kendi ülkesinin gerçekliğini genel amaç
dogrultusunda değiştirme mücadeleleri arasındaki
karşılıklı ilişkidir. Bu karşılıklı ilişki iki ' taraflı bir sorumluluk gerektirir. Biz, nasil ki sosyali.st dünyanın sorunlarının çözümünden kendimizi muaf tutmuyor ve ileri
· sürülen çareleri heyecan duyarak tartışıyorsak, sosyalist
ülkelerde bizim sorunlanmızın çözüm biçimleri üzerinde
heyecan duyarale durabilmelidirler. Uzun zamandır sosyalist dünya -bazı istisnalar dışında- bu tip sorunlardan kendisin muaf tutuyor. Kapitalist sistem dışında olmayı
yeterli buluyor. Gündeme gelen sorunların çözümünde ise
kendinden hareket ediyor. Bu durum karşısında misillernede bulunup "sizin sorunlannızdan bize ne" diyemeyiz.
Onlar bizim sorunlanmızı görmezlikten gelseler bile biz,
sosyalizmin sorunları karşısında duyarsız kalamayız. Fakat bu, böyledir diye kendi sorunlarımızın üzerinden atiamayı kim önerebilir'bize? Bunun gerekli oldu~una kim
inandırabilir bizi? Devrimcili~imizin mihenk taşı
ülkemiz koşullarını değiştirip dönüştürme azim ve
çabamız ise, bunun gereklerini yerine getirmeden nasıl
devrimCi olabiliriz? Bize devrimciliği yasaklayan bir enternasyonalizm, enternasyonalizm olmaktan çıkmış demektir.
R.Polat'ın Stalin'e yönelik suçlamalan SBKP'nin tutumundan kaynaklanıyor. SBKP kadar soruna vakıf olamadı~ından ve ileri sürülen iddialan do~ru saymasından
kaynaklanan perspektif eksikli~inden ötürü bazen komik
duruma düşüyo~. Kapitalist gelişmeyi hızlandırdığı artık
pek tartışılmayan NEP sürecini "bilinmez" ve
"anlaşılmaz"a indirgiyor. Devrimden hemen sonra tarım
sorununda atılmış adımlar ise, devrimin tabiatına aykırı
buluyor. O'na göre NEP, Lenin tarafından görülen bu
aykınh~ın giderilmesinden başka bir şey degildir. Stalin,
Lenin'in ölümünden sonra Troçki'nin sol reçetelerini benimseyerek NEP'e son vermekle yeniden aykırılığa
düşmüştür. "Halkın tavuğunu bile" zorla kamulaştırmıştır. Üstelik de sosyalizm anlayışı adına. Bu tavır,
"vur" sözcU~UnUn "öldUr" şeklinde algılanması gibidir.
SBKP'nin Satlin dönemine ilişkin eleştirileri vardır, burası dogru ama, olan biten de SBKP içindeki veya
dışındaki kimi unsurlarca dile getirildiği gibi de~ildir.
Meselenin bir tavu~un kamulaştınlması olmadıAı ve
kollektifleştirmenin böyle taruşılamayaca~ı açıktır.
SBKP'nin en yetkili kişisi Gorbaçov, o dönemde Stalin,
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cesaretimizi yoklamalıyız. Do~Iara gUr sesle 'bizimdir'
derken yaniışiara da 'bizimdir' diyebiliyor muyuz? Bizce; ·
Stalin dönemi olumlu ve olumsuzluklanyla sosyalizm
tarihinin bir dilimidir ve bu dönemin sorumlulugu
yUklenilmeden komUnist olunacaAı inancında deAiliz.
Bugünden dönüp geriye baktıAımızda hatalı olarak
gördüAümüz şeylere 'bizimdir' diyemiyorsak, gelecege
.ilişkin olumlu dersler çıiCarabilecegimiz çok kuşkuludur.
Troçkist hareketi bir yana bırakıyoruz. Stalin'in ezeli
düşmanı olduğu gibi Lenin'le de görülecek hesabı var,Stalin'i yadsım akla işe başlayıp nereye varıldıgının
anlaşıl ması için Komintern içinden çıkıp gelmiş birkaç
KP'nin akibetine işaret etmek istiyoruz. Şimdi AvroKomünist olarak adlandırılan KP'ler, Kruşçev'in
ifşaatlarından sonra Stalin'i yadsımakla kalmadılar- ki,
komen tern düzeyinde işlenen hataların dogrudan
ortağıydılar- Pişmanlık getirip sosyalist ideolojiye elveda
dediler. Pişmanlık derecesini göstermek için de ne işe hizmet edeceği açık olan "Tarihsel Blok" çağrısında bulundular. Bir yanda Avrupalı olmanın büyüklük kompleksi,·
diğer yanda bu büyüklüğe yakışmayan basiretsizliklerini
örtbast etmek için Lenin'i Rlİsya topraklanna hapsseniler
ye Rus-komünizmi, Avro-komünizm diye birşeyler icat
ettiler. Marks'ı ise, ihtilalci özünü boşaltarak sırf Avrupalılık hayrına adı anılacak bir değere indirdiler. --Güncel
bir örnek vermek istiyoruz. Fransa'da yapılan son ulusal
seçimlerde komünistler, Paris Komünü'nden çok burjuva
devrimini sahiplenırteye çalıştılar. Komünistlerle sosyalistler arasındaki çatışma gelip, hangi tarafın burjuva devriminin takipçisi olduğunda düğümlendi. Kendi tarihini
sahiplenmekten korkan bir partiden daha yüksek sorumluluk gerek~iren Stalin dönemini sahiplenmesi beklenebilir
mi? - Kruşçev'e ateş püskUrUp Maa'nun saflarında yer
alan Bettelheim gibi teorisyenler ise şimdi, Ekim Sosyalist Devrimi'ni sorguluyorlar. Onlar için artık Stalin'in herhangi bir önemi yoktur. Çünkü Ekim Devrimi Sosyalist
bir devrim değil, burjuva bir devrimdir. Burjuva bir devrimin UcUnU olan Stalin'den sosyalizmi inşa etmesi beklen'
ilir mi?
Burada önemle altını çizmeden geçemeyecegimiz bir ,
nokta var. Bu örnekleri vererek "sakın Stalin'i
eleştirmeyin, O'nu eleştirenierin sonu ortadadır" diye bir
korku yaratmak niyetinde değiliz. Bunlar, tarihe sorumsuzca yaklaşınanın örnekleridir. Bu sorumsuz ve inkarcı
çizginin karş ısında sorumlu yaklaşım çizgidir
amınsatmak istedigimiz. Bu kısa nottan sonra tekrar konumuza dönebiliriz.
Tekil düzeyde olmakla birlikte ülkemiz solunda da yukardaki sonuca varabilecek bir egilim var. R. Polat'ın
makalesi Stalin'i reddetmenin ötesinde bir anlam taşıyor.
SBKP'ye tabi olmayı politakalannda esas alan kesimlerdeki bu eğilimin dozu; Stalin'den hareketle marksist ideolojiyi de tartişılır kılma veya oraya vardırman:ıa yin~
SBKP'nin tutumuyla yakından ilişkilidir. Bunun açık
kanıtı ise, dün olduğu gibi bugün d~ SBKP'nin
argümanlarına bağlı politaka Uretmeleridir. Y. Küçük'Un
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atasındaki görüş ayrılıklannda,

ayakta kalması, her şeyden önce, ülkenin genel
görünümünün değiştirilmesine bağlıydı. Üstelik iç savaş
Kollektifleştirme hareket inin yanlış olduğunu ise
hiç
koşullannda bunun yapılması gerekiy ordu. Ülkeni n
söylem edi. Hatta bunun zorunlu ve gerekliliğini her
koşulları düşmana karşı acımasız olmayı ama aynı
zafırsatta vurguluyor. Kaldı ki, SBKP Stalin'i reddeıse
bile
manda ekonom ik hayatı düze çıkarmayı emrediy ordu.
bu, aynı tutumu alacağımız anlamına gelmez. Çünkü,
Siyasal alanda olduğu gibi ekonomik alanda da zor esastı.
konunu n "zır cahili" değiliz. Argüm anlar yıllardır . İktidarı
n alınmasından 1921 yılına kadarki döneme damtartışılıyor. Bu tartışmalar sonucu nda ortaya çıkmış bazı
gasını vuran iç savaş koŞullarında diktatörlüğiİn ekonosonuçlar da var. Bu sonuçları şöyl'e özetlem ek mümkün:
mik hayatta ki somutlanışı "Savaş Komün izmi"
Stalin dönemi nde bazı yanlışlar yapılmıŞtır. Fakat, Stalin ·şeklindeydi.
Dönem boyunc a politikanın kurbanlannın
tlönemini her yönüyle tarihten silmek isteyenler, Peresbaşında köylülü geliyordu. Sanayis i geri olan bir ülkede
yka ile birlikte yeniden başlayan tartışmalar sürecinde
tarıma yüklenileceği açıktır. Bu nedenl e, Savaş
sonucu kendi amaçları doğrultusun.da kullanm aya
Komün izmi boyunc a esas yük köylü kitlesin in omuz(ahşıyorlar. Onlar için bu dÖnem tüm sonuçlarıyla Savlarına bindi.
et tarihin~en çıkarılıp atılmalı ve hiç yaşanmamış gibi
ı 921 yılında iç savaşın son bulmasıyla birlikte Savaş
eniden NEJ>'e dönülmelidir. Bu istek, ömrünü n sonuna
Komünizmi dönemi de kapanıyordu. Açılan .yeni döneme
~etmiş birinin yeniden dünyay a gelmes i durumu nda
damgasını vuran NEP'di. NEP, her şeyden önce toplumu
n
(aşamak istediği hayat tarzını dile getirme si gibidir.
·nefes alması anlamına geliyordu. 8 yıldır süren savaşın
\Iayatından memnu n olmaya n bir insanın nasıl .1d,
açtığı yaraları sarmak, ekonomiyi canlandımiak ve yaşam
eniden dünyay a gelme şansı yoksa, bu isteğin
standartlarını yükseltmek Sovyet iktidarının çözmes i gererçekleşmesinin de şansı yoktur. Bu, irademi z dışında
reken acil sorunlardı. Bunun yanında NEP'in siyasal
,erçekleşen olayian n var olduğu sözünün gereğidir.
S tahedefle ri de vardı. Amaç sosyali zmin alt yapısını
in dönemi yanlışlarıyla ama, ana yönelim olarak kesin
oluşturmaktı. Bunun ,için NEP (polit*ası) ülke çapında
.
loğrulanyla yaşanmış bir devrim dönemidir; şimdi, insan
bir pazarın oluşturulmasını; köylünü n yeniden devrim e
leminin yazı defteri olan tarih gerçeğiyle karşı
kazanılması için bazı a~calıklann tanınmasını- daha
az
mşıyayız ve değerlendirmek durumu nda olduğumuz
bu
vergi, · vb. -ve kendin e yeterli bir endüsttileşmeyi
erçektir. Tarihse l ·gerçeğe yaklaşım da kend_i koşulları
içeriyordu. Lenin öldüğünde yürürlükte olan politika.buy;inde olur. Koşulların üstüne çıkıp ahkam kesitmekle tadu.
'• .
ih değerlendirilemez. Şimdi dilze çıkmış bir sosyalizm
Lenin öldüğünde Sovyetl er Birliğinde sosyalis t eko. Dünyada yalnız değiliz artık. Fakat o dönemde bunun
nominin inşa edildiğini kimse söyleyemez. Bu, yalnı~a .
:rsi geçerliydi. Sovyetl er yalnız v'e kuşatma altındaydı.
NEP
sürecin de kırsal alanda kapitali zim gelişmesinden'
gerneo güçlerin direnci kırılınıştı ama, uluslararası emdeğil, büyük fabrikal ara dönüşen küçük işletmelerin
cryalizm den aldıklan güçle hala korkulu r kesimlerdi.
satalin dönemi emperyalist kuşatma ve toplumun her kes- . . nayi içindeki payından ötürü de böyleydi. Lenin, sovyet '
iktidarının Sovyet ler Birliği'nde sosyali st ekonom
nine- Bolşevikler dahil- sinmiş bu korku atmosfe ri
inin
inşa
edildiği anlamına gelmediğini, tersine, geçiş sürecine
inde değerlendirilmek durumundadir. O dönemin heyetekabül eden ve sosyali st ekonom iyi inşa etmeyi
n ve korkusu nu duyums amadan pek sağlıklı sonuçla r
amaçlayan bir iktidar olduğunu söylel!lekle, o dönemdeki
!kararnayız.
durumu ve yapılamsı gerekeni çok açık bir şekilde izah
ediyrdu . R. Polat'ın söylediği gibi her şey güllük
Gerçekte Ne Yaptı Stalin
gülİstanlık değildi.
Önce bunu anlama k getekiy or. O'nun hakkında
Lenin öldüğünde durum böyleydi. ı 929'a kadar devam
gıya vanlma dan yaptığının ne olduğu belirlenmelidir.
eden ekonom ik gerçekl ik de böyleyd i. Bu tarihe kadar
lınacak tavır bundan sonra &nlaşılır hale gelir. Bunun
sovyet ekonom isinde meydan a gelen değişiklikler nitel
ında öncesin e de-bakm ak gerekiy or. Rusya gerçeği
değil, niceldL Bu anlamd a Stalin dönemi nin esas olarak ~
sıldı, nasıl oldu? Hangi yöntem lerle- ki, en çok
. bu tarihten sonra başladı ğını söylem ek yanıltıcı olmaz.
tışılan konu budur- sorusu ise, daha sonra
ı924 -29 arası daha çok parii içi sorunların çözümü nü
tlanmalıdır.
kapsar. llerde bu döneme değineceğiz. Şimdilik şu ka"Stalin dönemi " diye adlandırılan dönem lQ24'te · darını söylem ekle. yetineli m. 1924-2 9 arası, 1929'da n
sonra uygulanan politikanın tartışılması, teorik düzeyd e
lar. 1924'e kadar Lenin'in hayatta olduğu ve belirlenen
Jitikanın siyasal sorumluluğunu taşıdığı dönemd ir. Bu
netleştirilmesi ve partiden bir kesimin (Troçki ve taraftarları) tasfiyesi dönemdir.
neme ilişkin genel ve özet olarak şunları söyleyebiliriz.
·
vyetler iktidarı aldıktan sonra karşılannda savaştan
Lenin'd en sonra NEP'in devam ettirilip ettirilm emış harabe bir ülke gördüle r. Barış ve ·iş bütün . yeceğinin tartışılması durup
dururken gündem e gelmedi.
ıekçilerin arzusuydu. Bolşevikleri iktidara taşımada
Sorun NEP'in doğrudan sonucuydu. Çünkü, ölü bir ekobu
ganların devindi rici gücü inkar edileme z. Devrim
nominin canlanmasında önemli_rol oynam ış olan NEP,
in
giderek tehl ikeli bir hal alıyordu . Bu po!it"' 1nın kimi
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eleştirmekle birlikte Stalin'i n haklı olduğunu söylüyor.
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önünde engel haline gelmişlerdi. Hafif sanayiye paralel
olarak ağır sanayinin inşası hem duyulan makina ihtiyacının hem de sosyalist ekonomin in inşasının olmazsa
olmazıydı. Kullanılagelen pazar rnekanızması ise köykent üretim-tü ketim arasındaki diyalekti k bütünlüğü
sağlama özelliğinden yoksundu . 1929'da uygulama ya
konulan plan bu sorunların çözümün ü ve sosyalist İnşayı
derinleştirmeyi amaçJıyordu. Plan, kulakların tasfiye edi:
!erek kollektiv izasyonun sağlanmasını, ağır sanayinin
kurulmasını ve bütün üretim sürecini belirleyi p
yönlendi recek merkezi planlamanın kurumsa l·
'
laşunlmasını hedefliyordu.
I 930'larda yapılanlar sıradan bi.r kollektiv izasyon
değildi. R. Polat'ın deyişiyle, sosyalizm adına halkın
tavuğunun bile kamulaştırılması hiç değildi. Açıkça
anlaşıldığı gibi, bir devrimdir bu. Siyasal iktidarı almada
Ekim Sosyalist Devrimi ne ise, sosyalist ekonomin in
inşasında I 930'lu yıllar da odur. Ağır sanayinin inş3sı ve
·kulaıqarın tasfiyesi açık bir alan üzerinde cereya11 etmedi.
Sovyet iktidarına karşı ayaklanan karşı-devrimci bir güç
ve onun gerisindeki, emperyalistlerle dişe diş bir mücadele
sonucund a gerçekleştirildi. Bu, sadece eski düzenin.
kalıntılarının temizlenm esi değildi, bununla birlikte,
NEP'in doğurduğu bir takım yeni olguların da temizlenmesiydi. Bunun yukarıda gelen bir direktifte emir-komuta
zinciri jçinde yapıldığını söylemek durumu açıklamaz.
lnsiyatifi n partide olduğu ve partinin harekete öncülük
ettiği açıktır. Kendisini işçi sınıfının öncüsü olarak gören
leninist bir partiye yaraşan da budur.Kır emekçileri partinin insiyatifiyle bu eyleme doğrudan katıldılar. Partinin
iradesi aşağıdan destek ve harekete kaulım bulmasaydı
kocaman Rus kırı kulaklardan nasıl temizlenebilirdi? Kır
emekçileri yaklaşık on yıllık bir süre içinde kulakları ye-.
terince tanımışlardı. Kırsal alanda kulak demek sömürü ve
açlık demek'ti. Bundan ötürü partinin şiarı bu kesimin arzularına hitap ediyordu. Emekçilerin harekete geçerek kulakları tasfiye etmesi ve kollektifl ere katılması zor olmadı. Tereddütl e olan orta köylülükt ü. Bu kesim, kulak
örneğine bakarak bir gün zengin olacağı umudunu hala
taşıyordu. Diğer yandan devlete de ihtiyacı vardı. Çünkü
kulaklığa giden yol, modem tarım araç-gerecine sahip olmaktan geçiyordu . Kollektif lere modern tarım araçgerecinin verilmesi ortaköylülüğü kararsızlıktan ' kurtardı.
Orta-köylülük büyük kitleler halinde koliektiilere kauldı.
Kuşkusuz katılmayanlar da vardı. Bunların acı çektiği
. açıktır. Mal canın yongasıdır sözü boşuna söylenmiş
değildir. Fakat, orta köylülüğün bir kesimi fırtınadan
payını aldı diye, eski toplumun temellerini yıkan ve kırda
yeni bir düzen kuran kollektiv izasyonu n önemhi
yadsıyamayız. Burda ·gözönün e alınması gerekc·n
yönelimin kendisidir, yoksa tali yönler değil.
Kollektiv izasyon hareketin in doğruluğu ve sosyalıst
inşaya yararlılığı kısa bir süre sonra ortaya çıkan
sonuçlardan da açıkça anlaşılacak durumdadır. Yalnı7..ca
ekonomi k alanda değil, sosyal, siyasal ve kültlirel
yaşamda da olan biten bir devrimdi r. Birileri J.ı ı nu
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olumsuz sonuçları -kulakların güçlenm esi ve
ürokratizm- Lenin tarafından da müşahade edilmişti. Ancak, tüm sonuçlarıyla ortaya çıkuğını söylemek zor. Açık
olan şuydu: NEP altında gelişip güçlenen ve tehlikeli
boyutlara varacak olan kapitalizmdi. R. Polat küçük çaplı
üretimden sözederken, onun sürüyor olmasını adel'.a olumluyor. Fakat, Lenin'in, küçük üretimde n sözederk en,
hergün, kendiliğinden kapitalizmi doğurduğu tespitini ve
uyarısını unutuyor.
Süreç içinde bu politikanın olumsuz sonuçları hem
ekonomide hem de politikada kendini gösterdi. 1927'deki
15. Parti Kongresi'nde ekonomik alanda tam bir gerileme
olduğu saptandı. Tarımsal ve sanayi üretimi savaş
öncesinde n de düşük düzeylerd e seyrediyo rdu. Kulalar
ürünün büyük bir kesimini devlete verme yerine stoklamayı yeğliyorlardı. Bu durum ülke çapında kıtlığa yol
açıyordu. Ekonomi k olarak durum böyleyken politik olarak bir karşı-devrim eğilimi giderek güçleniyordu. Palazlanan kulaklar ekonomik sabotajlarla yetinmiyor. Sovyet
iktidarını devirmey i amaçlıyorlardı. Böyle bir ortamda
NEP'nin sürdürülmesi açıkça karşı-devrimin güç kazanması anlamına geliyordu . Sorun yalnızca ekonomi k
değil, aynı zamanda politik çözümler de bekliyord u.
Üstelik NEP, ilelebet uygulanacak bir politika da değildi.
Yukarda değindiğimiz gibi, sosyalist ekonomin in inşa
edilmesi için alt yapı oluşturuluyordn. Esas sorun, bu politikaya nerede ve nasıl son verileceğiydi. 15. Parti Kongresindeki tespitler ışığında düşünüldüğünde, bu politikanın artık sürdürülemeyeceği rahatlıkla söylenebi lir.
1929'daki kollektivizasyon bu düşüncenin ürünüdür.
NEP'i daha uzun süre devam·ettirmediği için' Stalin'i
eleştirenierin bu somut durumun ışığında düşünmeleri
gerekiyor. Biraz daha Sürdürülseydi ya da kaldırılmasaydı
demek yetmiyor. Bu politikayı sürdürme nin olanakları
varmıydı? Sorusuna açıklık getirmek gerekiyor. Öyle bir
durumda, emperyal ist kuşatma altındaki SSCB, ülke
içinde giderek güçlenen burjuvazi karşısında ayakta kalabilirmiydi? Kuşkusuz ki, bu soruya verilecek yanıt Upkı,
NEP biraz daha uzattisaydı iyi olurdu diyenierin yanıu kadar spekülati f olacaktır. Ama şu kadarı rahatlıkla
söylenebilir: 15. Parti Kongresi'nde milşahade edilen olgulara rağmen NEP sürdürülseydi, Sovyet iktidarı eskisi
gibi ülkeyi rahat yöneteme zdi. Yönetim boşluğunun
· olduğu bir yerde karşı-devrimin rahat nihat yerinde oturabileceğini hiç kimse iddia edemez. Böyle bir durum olmadığı halde kulaklar sabotaj eylemlerinde bulunabiliyorIarsa olduğu yerde daha rahat davranabilecekleri açıktır.
NEP zorunluluktan kaynaklandı. Rusya'da kapitalizmin gelişmesi daha ileri düzeylerd e olsaydı NEP'e gerek
olmayabi lirdi. 1929 yılında başlatılan kollektivi zasyon
da zorunlulu ktu. Sosyalizm i tek ülkede inşa etmeyi
önüne görev olarak koymuş olanların başka seçeneği olamazdı. NEP'in sonuçları iki yol gösteriyordu: Ya kapitalizme geçiş izni verilecek ya da dur denilecekti. NEP belli
bir doyuma ulaşmış ve ülkenin ihtiyaçları değişmişti. Bir
zamanlar kın canlandıran kulaklar şimdi geli.şmenin
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diğer yanda Troçki kişiliği olagelmiştir. Koşulları anlay. amamak veya onlardan kaçmak, yalnızca kişilik olarak
değil, ideolojik olarak da Troçki'nin sonunu hazırlamıştır.
Troçkizmin devrim yapmayacağı leninist çizgyile
kanıtlandı. Yaşanan süre~ de bu sonucu doğruladı ve
pekiştirdi. Sosyalizmi fnşa edemeyeceğini ise Stalin
kanıtladı.
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Troçki, yalnızca Stalin'i hedef seçmekle kalmadi; Le~
nin için de tutumu aynıdır. RSDİP'nin ilk kongrelerindeki tartışmalarda O'nun için Lenin, Robespierre'in kötü bir
kopyası ve tipik bir küçük-burjuvadır. Parti içindeki
tartışmalarda Lenin'i hep bu konuma oturtmuştur. Lenin'in karşısında olmayı varlığının nedeni olarak telakki
etmiştir. RSDİJ' tarihinde kritik dönemlerden biri olan
tasfiyecilik yıllarında bu konumunu terk etmemiştir,
"Borba" grubunun lideri olarak .ıasfiyecilerden çok Lenin'e
saldırmıştır . .Sadece örgütsel konularda değil, devrim ve
sosyalizm anlayışında da farklı konumdadır.Katıksız bir
proleter devrim düşleyen Troçki, işçi-köylü ittifakıyla
sosyalizmin kurolabileceğini tasavvur edemiyordu. Ekim
Devrimi arifesinde şahsına münhasır görüşlerini kısa bir
süre bırakmışsa da, Brest-Litovks barış görüşmeleri dahil,
partiden atılıncaya kadar yeniden farklı olma konumuna
dönmüştür. Devrim öncesinde Lenin'le arasındaki devrime ilişkin görüş ayrılığı devrimden sonra sosyalizmin
inşasına ilişkin görüş ayrılığı şeklinde somutlaşmıştır.
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göremiyor ve bugünkü varoluşianna o döneme borçlu olduklarını anlayamıyor ya da anlamak istemiyoelarsa
yalnızca nankör ve inkarcı olmalarındandır. Sosyalizmi
katietmeyi amaçlamış emperyalistler bile bu dönemin devasa sıçrayışını inkar edemiyorlar. Geri bir ülkede bu muazzam yükselişin olabileceği kimsenin aklına gelmiyordu. 15. Parti Kongresi'nde çöküşün eşiğinde olan
Sovy"etler Birliği çok kısa bir süre içinde dünyanın ikinci
gücü haline geldi. Kınn sanayileştiği, muziğin proleterleştiği bir dönemdir bu. Sovyetler Birliği kollektivizasyonun ardından modem bir toplum haline geldi.
Ekonomik kalkınma hızı açısından ise, modem toplumların tanık olduğu en yüksek düzeyi tutturdu. Yaşama
standartlarındaki durum tam bir patlamaydı. Çalışma
hakkı garanti al una alındı.. Sosyal hizmetler bütün kesimlere ayrıcalıksız ve karşılıksız götürüldü. Sanatsal etkinlikler kırsal alandaki kollektif üre.timin ayrılmaz bir
parçası haline geldi. Bunlara koşut olarak, bütün toplumu
coşku ve sosyalizmi inşada }<endine güven duygusu
kuşattı-Bu güvenledir ki, Hitler faşizmi inine kadar kovalandı- Kendiliğniden gelişen ve tOplumsal coşku ve azınin
sembolü olan Stakhanovist hareket ve subbotnikler bu
dönemin çiçekleridir.•
Bunların öııemini anlatnak için şu soruyu sormak
gerekiyor: Bunca yıllık tarihine karşın kapitalist dünya,
Stalin'in on yılda yaptığını yapabildi mi?

iktidarın örgütlenmesi ve kullanılması konus·unda Le-

Alternatif Politikalar: TrÇ>çki ve Buharin

Stalin'in, Lenin ile Troçki ara ms ındaki goruş
istismar ettiği söyleniyor. Soruna M ylc yaklaşıldığında parti içi mücadelede yenik d üşeıı Troçki'nin
"mağduriyet"i önem kazanıyor ve muhalefette olmanın
haklılığıyla ödüllendiriliyor. İktidar olmanın sıcak
gömleği Stalin'e, muhalefette olmanın rahat gömleği ise
Troçki'ye/giydiriliyor. Gerçeklik karşısındaki korkusunu
ve inançsızlığını serüvenci tezlcrle gizlerneye Çalışan,
gözüne bürünmüş iktidar hırsıyla açıkça partinin
karşısın da yer alan ve bunu gizleme gereğini bile duymayan Troçki, neredeyse, masum biri olarak gösteriliyor.
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Stalin ile Troçki arasındaki soruna, 1900'1erden beri
süregelen ideolojik ayrılığın somutlaşan sonuçları olarak
bakmak gerekiyor. Troçki, muhalefette olmanın
haklılığıyla değil, ideolojik çizgisiniıı yanllşlığıyla iktidar mücadelesinde yenik düşmüş biri olarak
değerlend\rilmelidir. .
Lenin ile Troçki arasındaki görüş ayrılığı sıradan bir
görüş ayrılığı değildi. Oldukça derindi. Bu derin görüş
ayrılığının gelip bir yerlerde somaLiaşması ise "istismar"
sözcüğüyle açıklanamaz.- Lenin'in ölümünden sonra Parti
neden birbirine girdi sorusuna yalnızca Stalin'den yanıt
vermesi bcklcnemez. Bu sorunun muhatabı daha çok
Troçki'dir. Çünkü o, müzmin muhalefet olma özelliğini
hiçbir zaman b'ir kenara bırakmamıştır. Kendi kişiliğini
ideallerin üzerinde tutmuştur. Bir yanda kollektif hareket,

w

nin'le olan polemikleri O'nu tanımamız için yeterlidir.
Troçki'nin sol reçetelerininStalin tarafından benimseildiği düşüncesi yanlıştır. Çünkü, Troçki, kendi recetelerine sonuna kadar bağlı kalacak kadar kararlı değildi.
O'ndaki bu ideolojik tutarsızlığın şimdiki Troçkistler tarafından bile eleştiriidiğini R. Polat'ın bilmesi gerekirdi.
1924'e kadar Stalin'le ciddi bir çatışması görülmediyse
bu, esas hedef olarak Lenin'i seçmesinden ileri geliyordu.
Sonraki süreçte Stalin'i hedef seçmişse bu da Stalin'in
Parti Sekreterliğine seçilmiş olmasından ileri geliyordu.
Troçki'nin özsiyasal geçmişine bakıldığında, kendisi
dışında parti sekreterliğine kim gelirse gelsindi, O'nun
gazabından kurtolamayacağını söylemek abartma olmaz.
Stalin ile Troçki arasındaki görüş ayrılığının açık
çatışma boyutlarına varması Lenin'in ölümünden sonra
başlar; İlk çatışma parti sekreterliğinin ·seçimi yle ortaya
çıktı. Parti, Bolşevil)lere karşı olan birini değil,
Bolşevikleşmenin simgesi olduğu gibi, Lenin'in vasiyetinde alLını çizmiş olduğu sıfatları da kabul esen Stalin'i
seçti. İlgisi olmaıda birlikte, Troçki'nin partiden ihracını
doğuracak çalışma bu değildi. Stalin ile Troçki araSındaki
çatışma, sosyalizmin inşasına ilişkin görüş ayrılığından
kaynaklanıyordu/ Teorik düzeydeki formülasyonu tek
ülkede sosyalizmin inşaedilip edilemeyeceğiydi. Yalruz,
bu tarllşma, devrim öncesindeki gibi cereyan etmiyordu.
Komünistlerin iktidarda bulunduğu ve sosyalizm yolunda
başarılı adımların atıldığı bir ülke somutluğu üzerinde
yükseliyordu. Bunun için, teorik tartışmanın sonucu teoride kalamayacak, sosyalizme ~ öneimiş bir ülkenin kade-
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rini doğru<lıin belirleyecekti.
Şimdiden dönUlüp geriye bakıldığıda ve Troçki ile
Stalin arasındaki görüş ayrıiğı ele alındığında esas olar.ık
üzerinde <Juriılması gereken konu budur,
Stalin, iktidann felhedilmesi gibi sosyalizmin de inşa
edilebileceğini ve inŞa edilmesi gerektiğini, aksi takdirde
iktidarda kalınmayacağını söylüyordu. Sosyalizmin zaferi
ile kesin zaferi arasına ayrım çizgisi çekiyor, ikisinin bir. birine karıştınlmaması gerektiğini önemle belirtiyordu.
Tek ülkede sosyalizm tezi kendisine ait.olmakla birlikte
Lenin'in bazı makalelerini ve genel olarak devrim anIayışıiu örnek gösteriyordu. Lenin 1916'dan sonra bu konuya değinmiş, devrimin, büyük bir olasıkla en ileri
ülkelerde değil de, emperyalizmin zayıf halkaları olan
daha geri ülkelerde başanya ulaşacağını söylemişti. Rusya bu öngörüyü doğruladı. Kapitalizmin toptan çöküşü
nasıl ki, dengesiz gelişme yasası gereği yerini zayıf halkalann koparılmasına bıtakmışsa, sosyalizmin toptan zaferi de yerini, koparılan halkalarda zafer kazanmaya

devriwme bağlanan umutlar gerçekleşmemiş, devrime en
yakın olan Almanya'da faşizm iktidar olmuştur. Hiçbir
zaman güvenm.ediği Rus köylüsü ise, Rusya kınndan kulakları temizlemiş ve sosyalizmin temellerini
sağlamlaştırmıştır,
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Troçki'nin partiden·atılmasına gelince. R. Polat bunu,
parti içi demokrasinin ortadan kaldırılmasına bağlıyor.
Leninist parti anlayışının rafa kaldırıldığım, partiyi ele
geçiren Stalin'in tam bir diktatörlük kurduğunu iddia
ediyor.
Birkaç noktaya işaret etmek istiyoruz.
Birincisi, 1930'a kadar Stalin'in diktatörlüğünden söz
edilemez. Üstelik, Stalin; her şeyi gayet demokratik bir
şekilde ele almıştır. R. Polat'ın işletilmediğinden
yakındığı Parti içi demokrasi sonuna kadar işletilmiştir.
Kendi ihracı hariç, alınan bütün kararlarda-olumlu veya
olumsuz- Troçki'nin de payı vardır. Troçki'nin yine demokratik bir tarzda- partiden atılması, Stalin'in·konumunu güçlendirmiştir ama, O'nun Partiye tam anlamıyla
bırakı:nıştı.
egemen olduğu anlamına gelmez.' Stalin'in temizlik hareStalin'in tezini bazı somut gelişmeler de destekliyor- katına girişınesi -esas olarak- Kirov'un- Troçki'nin 'biz ·
öldürmedik ama öldürülmesi iyi oldu, çünkü Stalinİst
du. Beklenen dünya devrimi bir türlü gerçekleşmiyordu.
diktatörlüğün köşe taşlanndan biriydi! dediği KirovTersine, dünya devrimi dalgasında bir düşme eğilimi
tekabül eder. Troçki'den sorıra parti içinde
·
teori'
öldürülmesine
yenilgisi
PÇ>lonya'daki
Ordu'nun
Kızıl
gözleniyordu.
ile gerçeklik arasındaki ilk çatışmaydı ve komüniştlere etkin olan Zinoviyev, Buharin vb. leri vardı.
unutulmaz <Jersler vermişti: . En büyük umutların
İkincisi, Troçki'nin Partiden atılması leninist parti anbağlandığı Alman Devrimi çok ağır yenilgi almıştı. Malayışıyla çelişmez. Stalin'in kötülenmesini haklı zemincaristan ve Bulgaristan'daki hükümetlerin yıkılınası bulere oturtinak için neredeyse aziz haline getirilen Lenin
nun çabasıydı. İtalya'da faşistlerin iktidar olması ise karşı
döneminde birçok kere tasfiyelere gidilmiştir. Leninist
devrimci dalganın atağa kalktığını gösteriyordu ..Bütün Parti en sıkı demokratik-merkeziyetçilik ilkesine göre
bunlar, koparılan halkanın elde tutulması ve dünya devriçalışır. Alınan kararlara kesin uymayı gerektirir. Kararlara
mi için sağlam bir üs haline getirilmesi düşüncesini hıiklı
uymayaıılarıı gösterilecek tek yol partinin dışına
çıkarıyordu.
çıkmaktır. Leninist partide fraksiyonlam yer yoktur. Parti
Troçki'nin tezi, Rus devrimi ve dünya koşullarına politikasını rahatsız edici bulanlar fraksiyon
oluşturabilir, kararlara uymayabilir ve hatta partiye karşı
. karşın bunun tam tersiydi. O, Rusya gerçeğinde sosyalizpolitika yapabilirler ama, partinin dışına çıkarak, onların
min inşa edilebileceğine inanmadığı gibi mümkün de
görmüyordu. Daha çok Avrupa devrimine, umut tutum almada özgürlüğü varsa, Partinin de onları kendi
d.ışına bırak:rlıa özgürlüğü. vardır. •
bağlamıştı. O'na göre Sovyet Devrimi'nin garantisi, devrimin, uluslararası çapta yayılması, üretici güçlerin en
Üçüncüsü, ve önemlisi; Troçki, Parti Kongresinde
gelişkin olduğu Avrupa'ya taşinmasıydı. O'nun, Rusya
alınan kararlara uymamış ve parti Stalin çizgisini onaygerçeğinde sosyalizmin inşa edilmeyeceği inancı, Lenin
ladığı halde o, kendi çizgisinden vazgeçmemiştir. Partiden
tarafından formüle edilmiş ve Stalin tarafından da savunuatılması bu pratik tavrıo ürünüdür. Troçki'nin belli bir
lan işçi-köylü ittifakına güvenilmezliğin~en kaynaksüre parti aleyhinde faaliyette bulunmadığı, hatta fraklanıyordu. Ancak proletaryanm kendisi sosyalizmi kurasiyon oluşturma önerilerini geri çevirdiği biliniyor. Ama
bitirdi, öyleyse devrim, proletaryanın yoğun olduğu Avpartinin Stalin'in çizgisini onaylamasıyla birlikte bu turupa'ya taşınmalıydı.
tumunu terketmiştir. O'nun için sorun, Stalin çizgisini
bcnimseyerek dünya devrim hedefınden vazgeçen partiyi
Bugün Stalin ile Troçkt arasındaki görüş ayrılğı
değerlendirildiğinde artık, yalnızca tezlerden hareket edile- · iktidardan alaşağı e tınekti Emperyalist kuşatma altındaki
mez. Bir de yaşanan pratik süreç vardır. Bu sürece bir ülkede Parti birliğinin sağlanması ve alınan kararlara
uyulması, aksi tavrıo düşmanların işine yarayacağı
bakıldığın, · tck ülkede sosyalizm tezinin defalarca
" vcut sosyalizmin kimi sorunlarla görüşü karşısında Troçki, Almanya'nın Fransa'ya saldırısı
dogı .. :.• ne
... çeg\.. gölge düşürmez. Bugün garip sırasında hükümete karşı başkaldıran Clemenseau'yu
yüz yüze o ır
örnek veriyor ve bundan esinlenerek partiye karşı almış
olan tek ülke e sosyalizmin olabileceği değil, olmayacağı
olduğu açıktutumu meşrulaştırmaya çalışıyordu. Clemenanlayışıdır.
seau'nun tavrı nasıl Fransa'ya ihanet değildiyse, benim
Avrupa
çürütülmüştür.
olarak
pratik
Troçki'nin tezi

58 1 MEDYA GÜNEŞi

kullanacaktır.

Sonuç olarak; Stalin ile Troçki arasındaki görüş
mücadelesine dönUşmUştU. Yeniten
taraf Troçki oldu. Bunu getirip "istismar"a indirgemek

aynlığı açıkça ~tidar
yanıltıcıdır.

Buharin'in alternatif politikasına gelince. Karalamacıların gözdesi . Buharin, ne yazık ki, NEP'i
değiştirmeye pek gönüllü değildi. Kollektivizasyona

~lgulann

eeceyan ettiAi böylesine bir dönemde herşeyin
mükemmel olmasını beklemek idealizmdir. Stalin'i reddedenlerin çoAunluAu idealize edilmiş sosyalizm anlayışından kalkarak "böyle şeyler olmaz" deyip tavır
alıyorlar. Onlara göre her şey sancısız gelişmeli, kıntıp
dökülme olmadan sosyalizm inşa edilıpeliydi. Kapitalizmin rabiminden çıkan yeni toplumun kanlı hali onlann
ideallerine ters düşüyor. Sosyalizmin temiz, güzel giysilerle giydirilmiş nur topu gibi bir çocuk olmasını istiyorlar. Ne yazık ki, böyle olmuyor. Sosyalizm yedi aylık
çocuAa benzer. Doğumu gibi yaşaması da zordur. Kanlarından temizlenmesi zaman alır. Daha çok sonradan gelen kuşakların görevidir onu kanlarından temizlemek. .
Bizce, Lenin'i yaratıcı tarzda aşmak isteyen birileri
varsa, bu Stalin ile yoldaşlanydılar. Troçki ile Buharin
vb.leri asla. Onlar Lenin'i anlayamadıklan gibi Stalin'i de
anlayamadılar. Lenin'i anlayan ve sosyalizmj kurmaya
sonsuz bir inançla bağlanan Stalin'di. Bütün yaşarnı sosyalizme ve marksizm-leninizme bağlılığının kanıtı olan
bir Stalin ancak sosyalizmi kurabilirdi. Bu inanç ve azim
ne Torçki'de ne de Buharin'de vardı. Ondaki .bu inanç
diğerlerine karşı bir güvensizlik doğurmuştur ve bundan
ötürü de birçok yanlış yapmıştır. Ama, bütün bunlar
O'nun yarattığı büyük' eseri görmezlikten gelmemizi
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tavrım da Rusya'ya ihanet değildir. diyordu. Yani,
gözUnUn iktidarda olduğnu gizlemiyordu. Böyle bir muhalefet karşısında partiden elini kolunu b~laması istenemez herhalde. Sovyet iktidan karşısında tavrını açıkça
ilan etmiş biri karşısında parti, elbette ki, özgUrlUğUnU
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alternatif politikaya sahipti ama, bu politika özünde yeni
şeyler içermiyordu. Emperyalist kuşatmayı ve ülke
içindeki kapitalizmin gelişmesini önemseyen Buharin'in
sosyalizmi kurma anlayışı, ağır sanaiye gerek duymaksizın, mevcut teknik düzeyin üzerinde kendilğinden
ve tedrici bir gelişmeye dayanıyordu. Pratik politikası ise,
mevcut durumu güçlendinnenin yanında, kapitalizmi
resıore etmeye hizmet ediyordu. Niyeti daha başka olabilir. Belki de, R. Polat'ın işaret ettiği toplumsal acıların
yaşanmadan sosyalizmin kU(Ulmasını istiyordu. Ama,
unutulmamalıdır ki, böyle dönemlerde pratik politika
bUyük bir önem kazanır. Köylülere "zenginleşin" komutu tıa1c1:ı çıkaramaz.
veren Buharin, bu talimata uygun bir ortam yaratmak istiyordu. Sanayi hamlesi yerine O, hafif sanayü yeterli buSoooç Yerıne: Nasıl Vaklaşıimalı
luyordu. Esas olan tüketim mallannın arttırımıydı. Ama
Bolşevikler iktidara yUrUrlerken örnek alacaklan bazı
tüketim mallannı ernebilecek blt alım gUcU olmadan, bol
devrim deneyleri vardı. Kocaman bir teorik miras ve bu
malın üretilmesi neye yarardı sorusu yanıt bulmadan ortada duruyordu. Merkezi planlamanın yerine pazarın (sa- mirasın alt düzeyde gerçekleşmiş biçirlılerinden olan Paris
dece) sınırlamasını öneriyordu. Sanayii tarımın hizmetine . Komünü, 1905 Rus Devrimi vb. sınıf mücadeleleri pravenneyi amaçladığındari, tüketim mallannın emitmesi tikleri en azından onlara bir yön çiziyordu. İktidara hangi
için köylü kitlesinin alım gücUnUn arttınlmasını- UrUnUn yoldan yUrtiyeceklerini biliyorlardı. Bu olanak iktidar
köylüden daha pahalıya alınması anlamına gelir, bu da oluncaya kadar vardı. İktidar olduktan sonra örnek alabilecekleri herhangi bir deney yoktu. Bunun içindir ki Lenin,
yalnızca kulaklann işine yarar öneriyordu. Oysa sorun bununla çözUlmüyordu. Kulaklar için zaten bir tüketim so- yolumuzu pratik çizecektir diyordu. "Başkaları bizim derunu yoktu. Onlar bundan da öte stoklamada bulunuyor- ney lerimiz üzerinde yükselecektir" diyerek, devrimin
henUz garantiye alınmadığının işaretini veriyordu. Bu
lardı. Diğer köylü kitlesinin alım gücünün attınlması ise,
düşüncenin peşin sonucu şuydu: Sosyalizm birçok .hata
kırın egemeni durumunda bulunan kulak mülkiyetinin or~
tadan kaldırılmasını koşullandırıyordu. Buharin'in yapacak; deyim uygunsa, kafasını gözünü yara yara ilerönerileri alternatifti ama, bu alternatif sosyalizme değil, leyecekti. Yöntem deneme-yanılma olunca, hatalardan
kapitalizme hizmet ediyordu. Bizce, Buharin'in alternatif- kaçınmanın olanağı yoktur.
lerinin sosyalizmi kurmanın bir başka yolu olup olÖrneğin, önceleri pek sözü edilmeyen kooperatifierin
madığının anlaşılması için sorun, NEP'in sonuçları
pratik yararı görUlUnce Lenin, rahatlıkla 'sosyalizm
gözden kaçınlmaksızın şu şekilde konmalıdır: Kollektivi- hakkındaki düşüncelerimiz değişmiştir' diyebilmekteydi.
zasyon mu, yeni kulaklar mı? Üretime yönelik, sanayi İkti~ erkinin kullanılmasında da'böyledir. Stalin'i iktimi, tüketime yönelik sanayi mi? Merkezi planlama mı, dan sovyetlerden almakla suçlayanlar, ilk adımın' Lenin
pazar mekanizması mı?
tarafından atıldığpıı unutuyorlar. İşçi sınıfının ekonomist
19301u yıllar değerlendirilirken ve yargıya vanlırken eğilimini pratik sUreç içinde gören Lenin, daha uzun bir
bu soruların üstünden atlanamaz. SUreci değerlendirirken zaman Partinin erki doğrudan elinde tutması ve sınıf
esas yakalanması gereken halkayı değil de, teori ile pratik karşısında bile özerk konumda · olması gerektiğini vurguluyordu.
arasındaki mesafeden doğan bazı yanlışlan veri alarak
süreç hakkındaki yargıda bulunmak yanlışlıklan berabeDemek oluyor ki, gerçekliğin teoriye göre
rinde getirecektir. Üstelik, safların netleştiği, sadece plan- değiştirilmesi, gerçeklikten hareketle teorinin
da öngörülemeyen şeyler değil, pratiğin doğurduğu yeni oluşturulmasındaki gibi kolay, sancısız ve pürüzsüz ol-
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muyor. Sosyalizmin genel hatlarıyla oluşturulmuş proje- savaş süreci yalnızca karşı-devrimcilerle mücadele içinde
si, Rusya gerçeklerine ayaklarını basar basmaz, baş etme- geçmemiştir. Belli bir süreden sonra namlular menşevik
si gereken toplumsal yapı soyut düzlemde belirtilmiş ka- ve SR'lere de yönelmiştir. Krostadt ayaklanmasını ezen
pitalist toplum değil, karmaşık ve çelişik toplumsal · lenin, onların kullandığı sloganiara göre değil, iktidara
yapısıyla Rusya gerçeğiydi. Lenin "her ülke sosyalizme
karşı aldıkları tutuma göre davranmışur. Bugün SR ve
kendinden bir şeyler katarak geçecektir" dediğinde, genel Anarşistlere sorulsa, en büyük diktatörün Lenin olduğunu
_
soyutlamada yeri olmayan ve -iktidara ilkin nerede geli- söyleyeceklerdir.
neceği bilinmediğinden- nasıl olacağı belli de olmayan
Bir adım daha geriye gidelim. Yani devrim günlerine.
ulusal özelliklerden sözediyordu.
Almanların Lenin'in Rusya:ya girişine göz yumması, bir
Öyleyse, bUtUn bunların ışığı alUnda yaklaşmalıyız an önce kendi arnaçianna varmak istemelerinden kaynaksoruna. Stalin'in Lenin'in dUşüncelerini yaşatinadığını - lanıyordu. Rugya'da bir karışıklığın çıkması Almaniann
ki biz aynı kanıda değiliz- söylemek yetmiyor; Lenin'in işini kolaylaştıracaktı. Ruslar da bunu biliyor ve Lenin'in
sonraki sürece ilişkin dUşüncelerin de ortaya koymak faaliyetlerini etkisiz kılmak için, O'na Alman ajanı damgerekiyor. Marx ve Engels'ten sosyalizmi tam anlamıyla gasını vurdular. Bu suçlaina resmi çevrelerle kalmadı,
formüle etıriedikleri içiri yakınanlara "onlar geleceğin kat- giderek diğer ı;.~simlere de sindi, Brest-Litovsk barış
maşık süreçlerinin leesin bir şekilde belirlenemeyeceğini . görüşmelerinde Lenin'in tavrı Almanları isteklerinin kabilecek kadar akıllıydılar" yanıtını veren Lenin gelecek bul edilmesi şeklinde somuttaşınca Bolşeviklerin bir keüzerine ipotek konulmayacağını biliyordu . .Rus Devrimi simi bile O'nun Alman ajanı olduğuna kanaat getirdi.
süreci bunun kanıtlaiıyla doluydu. Ancak, Upkı Marx ve "Yoldan çıkmış yoldaşlar" diye tabir edilerek ayaklanan
Engels gibi ana yönelimi belirleyebilirdi. Bunu da bir kesimin silah zoruyla safdışı edilmesi bu dönemin
yapmıştır. Lenin'i rafa kaldırdığı iddia edilen Stalin ise,
ürünüdür. Lenin'in ikinci ,kez istifa tehdidiyle ortaya
bu ana yönelimden ayrılmamış, sosyalizme olan sonsuz çıktığı yine bu dönemdedir. O'nun Avrupa devrimine ihainancıyla onu gerçekleştirmeye çalışmıştır.
net ettiği tespiti de burda dile getirildi.
.
Stalin, kendi felsefesini dünya komünist hareketine
Oysa tarihsel gelişme Lenin'i haklı çıkardı. Rusya'da
egemen kılmak, muhalefete karşı sert davranmak ve pekişen sosyalizm sonraki süreçte kapitalizme ağır bir
darbe indirdi. Lenin'in öngördüğü gibi, faşizmle işbirliği
faşizmle anlaşma yapmakla suçlanıyor. Dünya devrimine
ihanet ettiği de bunun cabası. Hitler'in Moskova önlerine yaptığı için suçlanan Stalin, Almanya'ya bırakılan topkadar sorulması ve 20 milyon insanın katledilmesinin tek raklan geri aldı. "Ya malın ya canın" tercihi karşısında
sorumlusu da Stalin'dir.
canını kurtarınayı yeğleyen birinin sonradan malını geri
·
Insanlar geçmişi çabuk unutur. Bunun için de tarihin almasının öyktisüdür bu.
tekerrür ettiğini sanırlar. Komünistler, tarih bilinci denilen şeyi bildiklerinden sıradan insandan aynlırlar. Fakat
Sonuç olarak; Stalin dönemi, sosyalizmin pekiştiği
komünistler de insandır ve bazen geçmişte neler olduğunu bir dönemdir. Bütün yanlışlıkianna karşın böyledir.
unuturlar. Komünistler için istisna olması gereken bu Önemli yanlışlıklann yapıldığı do~rudur. Parti içi dedurum, Stalin ve sosyalizmin bombardımana tutulduğu
mokrasinin giderek ikincil kılınması, kişilik ktiltür,
şu sıralarda genellik kazanmış bulunuyor. Biraz daha gc:rişiddetin suçsuz insanlara yönelmesi, yargılamalardaki
lere giderek birkaç not düşmek istiyoruz. Bir zamanlar Le- haksızlık vb. gibi. Bütün toplumu saran kuşkuculuk
nin'in afaroz edilmek istendiğini hep birlikte göreceğiz.
koşulları Stalin'in korkularını harh çıkarmaz. Bir
Korointerne giren partileri bağlayan koşulların komünistten beklenen soğukkanlılık gösterilmemiştir.
olduğunu herkes biliyor. Bunların Lenin tarafından savu- · Daha da önemlisi 30'lu yıların zorunlu kıldığı mekanizmalar, savaştan prestiji yUkselerek çıkan sosyalizm
nulduğunu da. Ve bu koşullarıın Bolşevikliği bütüıi
komünist partilerine empoze etme, bir tek Dünya koşullannda da sürdürülmüştür. Sosyalist demokrasinin
Komünist Partisi yaratma, diğer bir deyişle, SBKP'nin derinleştirileceği yerde kullanıla gelen mekanizma kulfelsefesini diğer partilere benimsetme amacını taşıdığını lanılmıştır. Stalin sorunlara Işaret edip çare aranması geda. Öyleyse bunu getirip Stalin'e maletmenin anlamı ne? rektiğini belirtirken, kimsenin ortaya çıkıp alternatifler
Stalin bütün KP1eri belli bir hedefe doğru yöneltmek için sunmaması belki de bu yönetimden uzak tutulmuşluğun
kendi anlayışını egemen kılıyordu da, Lenin bundan ürünüdür. Hatta, kendinden sonra yükselen sağ dalganın,
savaş koşullannda pek göze batmayan ama sonrasında
kaçınıyar muydu? Eğer böyle algılanıyorsa bu, Kominparti üyelerini bile sıkan tek kişiye dayalı yönetim mekatern'in ruhunu anlamamak olur.
nizmasıdan kaynaklandığı söylenebilir. Saldırıların
Muhalefete karşı tutumda Lenin gayet hoşgörülü biri O'nunla kalmayıp eserlerine yönelmesinde bunun payı
olarak gösteriliyor. Bir yanda azizlikten, dogml!tiklikten olsa gerek. Stalin, eskisi gibi olmayacağını gördü ama,
nasıl olması gerektiğinı netleştiremedi. Sorunların
yakınılırken, diğer yandan Lenin aziz haline getiriliyor.
çöztim U sonrakilere kaldı. S tali n hakkındaki
Bu tutumun, Stalin'e yönelik eleştiri ve karalamaları değerlendirmeleri dahil, birçok konuda sonrakilerin
çizgisi g~rçekçi değlidi. Tıpkı Stalin'i reddedenterin yakmeş~ulaşurmaktan başka bir anlamı yoktur. Lenin
döneminin gerçekliği de iddia edildiği gibi değildir. İç laşımı gıbı... e
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Dergimizin 10. · sayısında C. Cevher imzasıyla yayınlanan
"Yerel Seçim Sonuçları, Olası Erken Genel Seçimler Ve
Sosyalist Yaklaşım" başlıklı yazı üıerine.
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Gerçi son 6-7 aydır, yerel
seçimle r dolayısı ile bizimle
ilgili olarak çok şey söylend i.
Gerçeğe
uygun olmay an
dediko du, şayia mahiye tiqdeki
her beyana çevap vermek
imkanım da yoktu, polemik lere
girmer nek için gerek ' de
görmüyordum.
Medya Güneşi'nin Temmu z Ağustos
1989 sayısındaki
yazınızda, direkt veya dolayh
olarak
bana
yönelt ilen
eleştiriler
var.
Size
yazdıklarımla, öncelik le bu
yönde söyliye ceklerim olacak.
Bu arada, yazının beniml e ilgili
olmaya n bir-iki bölümü için de
diyece klerim olacak . Ama,
doğru da olsa, yanlış da bulmuş
olsam, yazının her paragrafını
irdeleme gereğini görmüyorum.
57. sayfada , . sütunu n 6.
paragrafında,
"
seçimi
kazanm ak için iki yüzlü bir
politik a izlediğimizden ... "
sözedil111ektedir. Bana bu yönde
suçlama yapıhrkeh, ortada kötü
niyet yoksa bilgisiz lik vardır.

fazla gereke nden azdı. Ancak bazı
Yani kimseler~ eyyama göre hareket
sizin tesbiti nizin aksine , ettikler inden, bazan aslanlaşıp,
kampa n)lla
sırasında bazan
ta vşanlaştıklarından,
söylediklerim, sözünü ettiğiniz bize ders vermek akıllarına
sorunla rla ilgili olarak daha geliyor du. O zaman ne ben
önce söyled iklerim den fazla politikacıydım, ne seçim vardı,
değildir, azdır.
ne oy kaygusu vardı.
Mesel a
Sıkıyönetim
Bizi övünm ek zorund a
Mahke meleri nde, ifadele ri bıraktığımza göre bir-iki şey
alınırken sıkıştırılan sanıkların daha
söyliye lim: Hazira n
sorunları için, 12 Eylül'den sonra 1987'd e SHP'ni n Ankara
'da
Mahke meler huzuru ndaki Tüzük Program Kurultayı vardı.
tavrımızı bilenle re bir sorun. Progr am
Komis yonun a
Mahke me Başkanının tavrını Diyarbakır delegesi olarak ben
kasd~derek
"Zora dağlar katılmıştım. Benim önerim
dayanm az" dediğimizde, bunu üzerin e şu ifade partini n
. hakare t sayan mahke me programına alındı: "SHP doğan
başkanının, bütün tsrariarına ve çocuğuna istediği ismi
vermesini
dayalmalarına
rağmen her vatandaşın ·en doğal hakkı
"sözüm üzü geri almamamız"ı sayar''. Biz bu öneriyi yapark en
büyetenlere sorun. O zaman ne ben ne seçim vardı, ne seçmen .
politika yla ilgileni yordum , ne Komis yon kapalı kapılar
de seçim vardı. Tarih daha ardında çalışıyordu.
Aralık 1980 idi.
Aynı komisy onda, şöyle bir
Ama o tarihler de, o tarih önerim de oldu. Bu önerim
öncesinde, halka kendilerini dev üzerin e,
öneriy e
·karşı
göstere nierin nasıl cüceleştiğini çıkanlardan biri adeta devlet
gördü k.
Ağlayanları, kuracağımızı ima ederces ine,
zırlayanları,
en
yakın "bunla r daha mühür basmak
arkadaşlarını ispiyon edenler i, istiyec~kler"
demiş, Öneri
ifade vermek için Sıkıyönetim şuydu: Ulkede işkencenin bitmesi
Komuntanlığına ancak bizim isteniyo rsa, Doğu Anadol
u ve
gölgem izefe
gideb ilen Güney Doğu Anado lu'daki
cücefeşmişleri gördük:.
illerde, bugünk ü yetkil~ri haiz
12
Eyül'd en
sonra, olarak Yalilerle Kolluk Güçleri
Mahke meler huzuru ndaki
gerekli tavnmıza şahit olan bir amirler ininr (Emniy et Müdür üAlay Komutanı)
kısım sanıklar, bunu aşırı bir Jandar ma
görev aşkı görüyo r olmalılar ki, seçimle · işbaşma getirilm esi,
hapish aneden gönder dikleri SHP Programına alınmalıdır.
haberle rle Nurett in Yılmaz Bunun gerekçesini uzun uzadıya
Şerafetlin Elçi, "soğukkanlı" arzetmiştim komisy ona, bu
olmamızı tavsiye ediyorlardı. bakıma tartışmalar olmuştu, gece
Aslında biz soğukkanlıydık. saat 3'te ancak oylama
yapılmış,
Mahke meler
huzur unda önerim i destekl eyenler iki oy
yaptığımız,

di

Sosyal ist-Ma rksist Kültür le
yeterli derecede aşina olduğunuz
anlaşılabilmektedir.
Ancak,
böyles i
bi.r
aşinalık,
Diyarbakır'daki
26 Mart
Mahalli Seçimlerini gerçekçi bir
şekilde eleştirme, irdelem e,
değerlendirme için yeterli mi?
Kanaat imce değil. Zatan bu
konuda yazmarnın sebebi de

sorunları ile ilgili olarak
birşey söylemiş değilim.
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Sayın Cemil Cevher ,
Yazdıklarınızdan,
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D§P Di)'ARBAKIR BELEDiYE BAŞKAN ADAYI
HUSEYlN TAYFUN'UN AÇIKLAMASI
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Seçim kampanyası
Kürt Halkı'nın

sırasında,

yapmamız
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kazandığım iddiasınd a değilim,

an cak

böylesi

b ir

ortam

ha l k ı mı - ve
doğmu ş s a ,
toprakla rımı sevrnem den ve buna
paralel hizmetim den olmuştur.
Gençliği min en verimli çağında,
fraksiyo n v e g r u p farkı
göze t me ks izin, h alkımı z ın
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Hikmet Çetin Komisy onun
başkanıydı. Urfa'dan Av. Sabri
Çepik ile Viranşehir'den demagojisi ile herkes düşman
'Mehmet Orman'd an sorulabilir. sayılmıştır .
k i msenin
Yurtsev erlik
kalıyorsanız
İstanbul'da
ne
Viranşehir'li Mehmet Orman tekelind e değildir. Bize göre
kla
olunma
aday"
ız
şimdi orada, bulup durumu "Bağıms
bir
öğrenmeniz mümkün. O gün de ne "Kürt" olunabil ir, .ne de
olmak
aday
n
partide
adaydım.
ben
de
ne
seçim vardı,
Yukand a sözünü ettikleri m "Kürtlük " ten ihraç için yeterli
gör ü ş
Resmi
hizmet ler sayılmaz.
önemli
çok
derken
yoktur"
Kürt
'de
"Türkiye
r'in
olmayabilir. Pekçok yurtseve
daha önemli pratikleri olmuştur bağımsız aday ve çevresi de
O zaman seçim "bizi destekle miyenle r Kü rt
şüphesiz.
söyledi k- değildir" diyorlar sa ortada bir
kampanyasında
orsunuz . taklitçili k sözkonu sudur. Size
büyütüy
lerimiz,i niçin
Eğer seçim · kampanyasında göre taklitçi kimdir.
bağımsız
Diyarbakır ' da
söyledi klerimi z hakikat en
. önde
olan
de
çevresin
adayın
önemliy se, büyükse , önceleri
hepsini
hemen
n
kişileri
daha
çok
z
söyledi klerimi
önemlid ir, büyüktü r. Kabul tanıyoruz. Klasik bir deyişle
etmeye nlerle tartışabiliriz. çoğunun "Cemaziyelevvellerini"
Ama "hayır", biz söyleriz, biz biliyoruz, buna adayın kendisi
·tasdik ederiz olur, biter de dahildir . Bunlar seçi ~
sırasında Kürtçe konuşmakla
diyenlere de sözümüz olmaz.
klerine,
övünece
Biz işkence için çözüm
ırlarken mahkem eler
yargılan
Barolar
r
zamanla
bir
anyordu k,
kanaat lerin i
Birliği Başkanlığını yapmış, huzuru nda
. Çoğunun
elerdi.
demokr at, hatta sosyal- söyles
yaptık.
i
kierin
vekilii
Sav
Atilla
demokra t bildiğimiz
"Mühür basmak " vehmin e Mahkemeler huzurun da sus-pus
"öküz altında duranların, havalar düzeldik ten
katılmıştı,
Sizin sonra çektikle ri nu tuklarla
arıyordu.
buzağı"
ki bizden daha samimi bir şekilde
Demek
gibi.
. yazınızda olduğu
Kürt halkının sorunlarına
arayan
buzağı
'
altında
öküz
kim i
yalnız Atilla Sav değilmiş, yaklaştıklarına
.
iz
bilirsin
inandıra
seçim kampanyası sırasındaki'
Fiili ile kavli bir olan
üç-beş pek önemli olmayan
olmuştur: Paşa Uzun,
insanlar
aya
kazanm
"seçim
zü
sözümü
yönelik" olarak görülebilmiştir. Ruşen Aslan, Mehdi Zana ,
Aslında, bağımsız adayın Mehmet Cıbran, Yakup Çiçek,
seçim kampanyasında · da gör~şleri arasındaki fark ı
önemli birşey gözetme den isimleri ilk akla
söylenmiş
Halkımız .ın gelenler dir. Bunlar, mahkem e
olmamıştır.
' duyguları sömürülmüştür. Daha huzurlarında, düşündüklerin i
önce çalınmalarında ürkekçe cesaretle , pervasızca söyliyebirkaç kaset bilenlerdir. Bu sebepledir ~i bir
davranılan
"Adayımız . kısmı hala hapisha nelerded ir.
çalınmıştır.
seçilme zse, hapse girecek , Düşünce ve görüşlerini
mahkum olacak" türünde n, m(Jhkemeler huzurun da saklaburjuva partilerinin bile tevessül yanların, tahliye oldukta n
fırsatçılıklar sonra, eyyam değişli kten sonra,
etmedi kleri
kadınlarımıza seçim kampanyasında üç-beş laf
Genç
· yapılmıştır.
gece Kürtçe konuşmuş olmaları, onları
kızlarımıza .,
' ve

bizd en samımı saymak için
yeterli mi?
58. sayfanın 1. sütunun un son
paragrafı ve parante z içine
aldığınız ifade ile bana. iyice
Önce,
yüklen mek te siniz .
parantez içerisind eki ifadeden
tarih
Ge rçi
, başlayayım:
mahalli seçimler d olayısı ile
bazı ibret verici örnekler den söz
edecektir. Ancak bu ibret, sizin
d üşündüğünüzün tam tersi
anlamda olaca ktır.
Öte yand an, ben kitleler
nezdind e itibar ve püpülar ite
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yanlarından sonra bile uyuyan
halkımızın kapıları çalmara k
"yalnız biz Kürt'üz . Bizim
adayımıza oy verin" yalan ve

di

kaybetmişlerdi.
Şahitlerimiz vardır. Mesela

farkla
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de.ğişik kesimler inin, işçilerin,
a ydınların,
öğretmenlerin,
yarıaydınların zor günlerin de
gücüm oranında destek olmaya
Bunda n dolayı
çalıştım .
de istiyor
birşey
n
kimsede

değilim, kimsenin bana minneta r
olmasını isternek aklımdan da
gcçmemi ştir.
Ama , kadroların d ağınık

olduğu bir ortamda , belki de
adam kıtlığında zorunlu olarak
politika ile uğraşm ı şsam, bir
k ısım in sanlar d a b aşkaca
alternat if o lma_dığında n bana
kendilik lerinden, · demokratlık
ları gereği destek vermişlerse,

hepsine teşekkür borçluyu m. Bizi
tanıyanlar iyi bilirler ki, kişisel
hırsımız, hesabımız, emelimi z
yoktur.
Ancak sizin ima ettiğiniz , '
belli bir çevrenin biz_e itibar
kazandırdığı, biz de bu itibarı
kazanmayı fırsat· bilerek onlar~·
yan çizmişiz d emekse . bum •
redderi z. Tarafs ı
şiddetle
çevrelere sorarsanız, kimin kirr. '
ka zand ır d ığın ;
itib ar
öğrenirsi n i z. Sizin sa ndığınız
gibi ols ayd ı, bi ze itibar
kazandırdığını

verdik l eri

sandıklar ınız

rütbele ri( ?)

'

.

söktükl erine göre Diyarbakır'da
en çok oy alan ilk sıralarda
olmazdık. Pek çok çevreni n,
yoğunluğiın, milletv ekilleri nin
topuyla tüfeğiyle saldırılarına, ·
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müraca at edilebi lir sürenin
Bu konuda söyleye ceklerim in
sonuna kadar öeklem emin sebe- yazının özü ile bir ilgisi yoktur.
bi, belki yukarıda sırala~ığım Usule, imiaya ilişkindir. "Tali~
nitelikt eki biri bağımsız aday ile "ikinci " aynı anlama .
olur diye bekledi m.
geliyorsıı, ya ikisind en biri
haksız saldırılarına rağmen.
Benim le ilgili olmaya n parante z . içine alınır, ya da iki
Maksadını ve kapasit elerini
konula rdaki söyliye cekleri me çizgi arasına. Yani, eş anlamlı
bildiğim
kişilerin
peşine
gelince : 6!. sayfanın 1. kelime ler arasına tek çizgi
düşerek, belli bir senaryo ya göre
sütunu nda, Ozgür Gelecek 'ten koyma gibi bir imla kuralı
oynana n oyunun figüranı olmak alıntı ya.pıyor ve görüşlerinin
yoktur. Yakın anlamlı, yakın
zorund a değilim. Hiçbir kişi ve yanlışlığını ileri sürüyo rsunuz.
ilişkili · kelime lerde (mesela :
kuruluşun · adamı olmadım,
Medya Güneşi elime geçtikç e Ana-ba ba, Dicle-Fırat vb.) bu
bundan sonra· da olmam. Ancak okurum , pekçok sayısını g.~zden
belki mümkü ndür.
.
halkımız için bize düşeni, do_ğru
geçirmişimdir. Ancak Ozgür
Kaldı ki "ikinci" "tali"ni n
olanı, dün olduğu gibi bugün de , Gelece k'i
okuma fırsatım tam karşılığı değildir. Tali'_
yapmay a hazırım.
.,
olmadı, daha doğrusu okumak
"asli"
"ana 1'
Bizden üştün nitelikt e olan, üzere aramadım. Ancak, olmayan olmay an,
dır. Yani "tali", ikinci
yurtsev erlikelr inden kimsen in "kazan ma
şansı"
ile olabileceği gibi birincid en sonra
şüphesinin bulunmadığı, genel
destekl erneyi düşünmesi, sizin gelen herhan gi bir dereeli de
, yararı
kişisel yarada n üstün b~yüttüğünüz dereced e
yanlış_ olabilir .
tutan kişiler sözkon usu olursa, olmasa gerek. Sizin gibi
Bütün yazdıklarımla maksakimsen in tavsiye ve telkinin e düşünenlerin,
Siirt'd e, dım kimsey i kırmak değildir.
gerek olmad an kendim iz Mardin 'de, Hakkar i'de değil de
Ancak, bilhass a bir yazıda,
destekl emesini biliriz. •Bu arada ı sadece Diyarbakır'da bağımsız
herkesi n farkedeceği şekilde
şunl! da belirtey im. Ben 24 Ocak
aday
çıkarması
ve . bizden sözedil iyorsa, eleştiri
1989'da DSP'de n aday · olmak destekl emesi, "kazan ma şansı"
liyorsa k düşündüklerimizi
için baş vurdum . Bu partide n ile olaya baktığını gösterm iyor
yazalım dedik.
.
adaylık, ertesi gün, yani 25
mu.?
Bu vesileyl e selam, sevgi ve
Ocak'ta son buluyo rdu. Bu
58. sayfanın 2. sütunu n 4. saygılar. e
tarihten sonra karşıma bağımsız · paragrafında " ... ·arasında tali. AGUSTOS/1989
aday çıkarıldı. Aday olduğum ikinci dereced e olsa ...." şeklinde
DİYARBAKIR
tarihe kadar beklem emin, yani, bir ifade kullanıyorsunuz.

AYDIN E TİPİ CEZAE viNDE N KAMU OYUNA DUYUR U
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EskiŞehir özel tip cezaevinde 22 Haziran'da "tünel" vb. basit
gerekçeler bahane edilerek her türlü
insani, sosyal ve siyasi haklarımız bir çırpıda gasp ~dildi.
Başta C. Savcısı f. Hakkıoğlu olmak üzere tü_
m idareciler bizlerle diyalog yollarını kesip tam bir
vahşe! örneği sergilendi. tüm eşyalarımız parçalandı, yağmala
nıp talan edildi. Ölümle tehdit edildik.
1
Cezaevleri güvenlik görevlisi; olarak bulunan ve operasy
onu bizzat yöneten Binbaşı Zafer NakıŞoğlu
"artık ben geldim, elimde çekeceğiniz var" vb. tehditler
le tam bir terör havası estirdi. Eğer Eskişehir özel
tip cezaevinde büyük bir katliam meydana gelmediyse bu, yetk~lilerin bizleri öldürme
k istememelerinden
değil, biz tutukluların provakasyona gelmemiş olmasınd
andır. Tüm iyi niyetli, girişim ve diyalog
çabalarımıia rağmen hiçbir hakkımız geri veriİmedi. Bu yönlü
girişimierimize her defasında cezae•Ji
yetkilileri "bundan böyle Bir Ağustos Genelgesi uygulanacak" karşılığını veriyord
u. Gelinen bu aşamada
artık bizim yaiJabileceğimiz hiçbir şey kalmamıştı.
Tüm diyalog yolları kapatılmış, tüm haklarımız
gasp edilmişti. Tüm girişim ve diyalog yolu tıkanınca , gasp edilen haklarımızın
geri verilmesi keyfi
uygulama ve yaptırırnlara bir an önce son verilmesi vb. insani ve sosyal talepleri
miz teıpelinde bir
kısmımız 29 Haziran, geri kalanlarımız ise 6 Temmuz
1989'dasüresiz açlık grevine başladık. Açlık grevi
öncesi~de olduğu gibi, açlık greyi süreci içinde de
başta Adalet Bakanı olmak üzere tüm yetkililer
sorunlarımızın çözümüne yanaşmadığı gibi, bu kezde
"bunların amacı farklıdır bunlar dışarda çeşitli
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merkezlerde n emir alıp eyleme girdiler" vb. açıklamalarla doğruluk payı olmayan, aldatıcı, hedef
kendisi de -bizzat
saptırıcı, yanıltıcı tutumuyla komuoyunu aldatma içine girdi. Oysa Adalet Bakanı'nın
1 Ağustos
taşıyan
bağrında
ı
uygulamalar
ve
işkence
dışı
insanlık
türlü
her
olanonun mimarisi
' Genelgesi'nin eczaevi yaşamını çekilmez kıldığını, tutuklu v.e hükümlüleri n siyasi ve insani kimliğini
hedefleyen bir ortam yarattığını ve bizim bu eylemimizin de bu insanlık dışı genelgeye ve genelgenin
ederken 24
yarattığı olumsuz koşullara karşı olduğunu çok iyi biliyordu-bili yor. Açlık grevimiz dcvem
Temmuz günü Ağırceza Mahkemesin e açılmış bir davadan dolayı- ifade vermek için götürülen
tarfından
arkadaşlarımız, yine Binbaşı Z. Nakışoğlu'nun "kafalarıni kırın, öldürün!" emriyle askerler
du.
dipçiklcniyor
coplanıp,
dövülüyor,
duruşma salonunda arabalara kadar kıyasıya
ve silahlı asker,
Açlık grevinin 35. gününde Binbaşı Zafer Nakışoğlu'nun komuta ettiği yüzlerce coplu
bir o kadar polisle birlikte yapılan operasyonla tüm tutuklular hücre tipi arabalara (ring) dbldurularak
Aydın E Tipi Cezaevine sürgün edildik. Normal koşullarda sağlıklı insanların bile bu arabalarda
yerlerine sağlam yetişmeleri imkansız iken bizzat Adalat Bakanı'nın direktifi ile açlık grevinin 35.
gününde bizlerin sürgün edilmesi Adalet Bakanı'nın dircktifiylc. ölümüm"üze karar kılınmasından başka
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w
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bir şey değildir.
Doktorlar "yolculuk yapabilir" raporunu gene aynı güçlerle zorla imzalatılması bunun en açık
göstergesidir . Ayrıca oniki saat yolculuk boyunca, yoldaki malalarda -ki b~ molalar Binbaşı Zafer
bilinçli olarak
Nakışoğlu ile askerleri için ziyafet molalarıydı. Ve cezaevinin önünde arabalar içinde
damla su verilmedi.
kapalı tutulup havasız bırıkılmayı da dikkate alırsak, tam 24 saat boyunca bir tck
Sac ve çeşitli metallerle yapılmış kutu gibi arabaların içindeki sıcaklıl< ve havasızlık Hitlcrin binlerce
ve sevk için
.insanı cayır cayır yaktığı fırınlarını andırıyordu. Su ve oksijen isteme çığlıklarımız operasyon
Adalet Bakanlığı tarafından özel görevlcndirilmiş Nakışoğlu'nun "vatan düşmaniarına su ve hava yok,
hepiniz ölümü hak etmişsiniz" yanıtıyla karşılanıyordu. Hepimiz hal siz, bitkin ve birçoğumuz da baygın
bir halde Aydın Özel E Tipi Cezaevine gctirildik. Burada, çeşitli eczaevlerind en özel eğitilmiş
gardiyanlard an oluşan, özel işkence ekibi tarafından karşılandık Insanlık tarihinde görülmemiş biçimde
35 gün aç ve ölüm yatağında yatmış yarı baygın bizlere işkence yapıldığına tanık olduk. Yapılan
siyasi iktidar
işkenceler alındığımız hücrelerde de sürdü. Kısacası, aydın'a vardığımızdan bir saat sonra
uygulama
dışı
insanlık
yapılan
bize
boyunca
sevk
getirilmişti,
yerine
istemleri
Bakanı'nın
ve onun Adalat
sonucu arkadaşlarımızdan H. Hüseyin Eroğlu ve Mehmet Yalçınkaya katledildi. Her türlü insanlık dışı
uygulamalar a, hile, uyum ve işkencelere rağmen bir-iki siyasi grubun dışında tüm tutuklulur eylemi
52.gün SHP
karalılıkla yürüttü, ve sonuçlandırdı. Eylemin 44. gününde -genel süre itibariyle
Milletvekille ri Tufan Doğu ve Hilmi Ziya Posta.cı, Cumhuriyet Başsavcısı Nural Uçurum, Cezaevi
tüm tanıklarımız
Savcısı, cezaevi müdürleri Zekeriya ... Seyfettin ... Reşat. .. Halim .. .'inde görüşmede
tüm sözlere '
verilen
edilmesi,
kabul
in
Taleplerimiz
verildi.
söz
kabul edildi ve haklarımızın verileceğine
birçok
halsiz,
bitkin,
Hepimiz
.
uygulanmadı
pratikte
isteğimiz
hiçbir
rağmen
ve güveneelere
eylemden sonra en
arkadaşlanmız ise çeşitli ölümcül hastalıklara yakalanmış durumda. Buna rağmen
ufak tıbbi müdahalede bulunulmadı, hepimiz ölüme terkcdildik-e diliyoruz. Bizler ölümle başbaşa
talcbin~e bulunmamıza
bırakılmış her an toplu bir ölüm beklentisi içerisindeyiz . Yetkililerle görüşme
rağmen en ufak bir yanıt alamamaktayız. Yetkililcrle görüşme olanağını bulmamaktayız. Sonuç olarak,
bize verilen sözler sırasında bizzat yanımızda bulunan ve teminat unsuru olma görevi yüklenen SHP
Milletvekiler i Tufan Doğu ve Hilmi Ziya Postacı'nın kamuoyuna açıklama yapmalarını ve verilen
veren
haklahmızın pratikte uygulanması için gerekH girişimlerde bulunmalarını ve en önemlisi de söz
yetkililerin, verilen sözlerin gereklerini yerine getirmelerini istiyoruz. Ayrıca bizlere yapılan insanlık
Birliği
dışı işkence ve uygulamaları bizzat yerinde görmek için İnsan Hakları, Tabiblcr Birliği, Barolar
kadar
bugüne
başlayıp
Eskişehir'den
istiyoruz.
gelmelerini
Cevaevine
vb. kuruluşların Aydın E Tipi
arkadaşımızı
iki
süreçte
Bu
kaldık.
maruz
a
uygulamalar
dışı
insanlık
rastlanıp
ender
eşine
dünyada
yitirdik, birçok arkadaşımız işkenceyle açlık grevi sürecinde yaralandı, sakat kaldı. Tüm bunlara
-eylem biçimleriyle
rağmen, verilen sözler yerine gctirilmeyip, insanca bir ortam sağlanınazsa daha üst
kendine insanım,
tutmaya,
sözleri
verilen
Yetkilileri
ız.
kaçınmayacağ
asla
yeni canlar vermekten
. d.emokratım, devrimciyim diyen herkesi sorunlarımıza ve direnişimize destck olmaya çağırıyoruz.
AYDIN E TİPİ CEZAEViNDE BULUNANSİYASİ TUTSAKLAR ADlNA
FUAT KAY-Rıza Doğan, CAFER CANGÖZ, Celal Avcı, RECE~ MARAŞ-Ll, Cuma 'Cihan, REMZİ
KARAKAŞ, Efendi Yıldız, HALUK GÜL, Ahmet Kaya, HANIFl SÜMER, Abidin Polat
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Son döAemlerde halkımız üzerinde yoğuntaşarak artan ve eşine az rastlanır koyu bir devlet terörü estirilmektııdir:· Yı3şll'na n · !8re'çbir bütün olarak
dikkate alındığında devletin askeri, polisi, özel !imi ve yaygın işbirlikçi-muhbir ağıyla başta sosyalist, devrimci ve yurtseverler olmak üzere tüm halka
yönelik bir imha ve soykırım politikasını daha yoğun bir şekilde gündemde tuttuğu görülecektir. TC Genel Kurmaybaşkanı Torumtay, son olarak yaptığı
açıklamayla halkımızı bir bütün olarak düşman ilan etmiştir.
Bir yandan 'köy korucusu' adı verilen karşı devrimci paralı milis kurumunun, köylülüğün devrimci ve yurtsever güçlerle olan bağlarını engellemek için
daha sistemli ve daha düzenli bir hale getirilmesi amacıyla çabalar yoğunlaştırılırken, öbür taraftan da, 'tatbikat" adı altında kimyasal silah da dahil toplu
yok etme araçlarıyla gerçekleştirilecek soykırımların provaları yapılmakta ve yine bu amaçla 'uygun bir zemin" oluşturulması için köyler boşaltılmaktadır.
Bunlara 'son olarak' sürgün de eklendi. Bütün bunlar olurken örgütsüz ve çoğu kez kendiliğindenci de olsa halkımız, devlet terörü ne, köy boşaltmaianna ve
sürgünlara karşı sessiz kalmıyor ve 'direnme sanatı" nı gösterdiği pratik tutumlarıyla kavramaya başladığını dost düşman herkese gösteriyor. Geçenlerde
Cudi dağı etrafında bulunan Gundik (Balveren) ve civarındaki köylerde yaşayan köylüler, köylerinin boşaltılmasına karşı kitlesel bir şekilde direnerek tavır
koydular. Bunun üzerine devlet yetkilileri köylülere, köylerinin boşaltılmayacağına dair söz vermek zorunda kaldılar. Yaklaşık beşbin kişinin gerçekleştirdiği
eylem, son yıllarda Güney Afrika'daki siyahtarla Filistin'de Filistin'lilerin gerçekleştirdikleri kitle gösterilerin ilk nüvelerini andırmaktadır: Baskılar
yoğunlaştıkça halkımız devlet terörüne karşı takınılması gereken tek doğru tavrı n direniş olduğunu daha iyi kavrayacak ve kendi koşullarına özgü her türlü
kitlesel ve örgütlü mücadeleyi boyutlandırmaktan geri durmayacaktır.
Bu sayımııda Murad CIWAN 'Kürt halkına yaşatılan trajediye dur demek için acil çıkış yolu" başlıklı yazısıyla ülkemizdeki güncel politik süreci
değerlendirip, geliştirilmesi gereken mücadele tipleri hakkında kendi görüşlerini dile getiriyor. Bu yazıyı Gundik ve diğer köylerde estirilen devlet terörüyle ilgili
yazılar izliyor. Cezaevlerindeki direnişleri destekleme amacıy la tutuklu aileleri ve halkımızın dayanışmasını konu alan N. ADAR'ın yazısını, Doç. Dr. Şehmus
GÜZEL'in Casımio'nun katiedilişiyle ilgili olarak hazırlayıp bizlere Paris'ten gönderdiğ i yazıyı yayınlıyoruz. B. ARDA'nın devam eden yazısı 'devrimci
şiddet'i ele almaktadır. Kaya IZOL ile röportajın ardından Geladet BEDIRXAN'ın yaşamı ve Kürt diline yaptığı katkıları konu alan M. UZUN'a ait yazıyı
okuyabilirsiniz. Bu sayımııda zevkle okuyacağınıza inandığımız bir diğer yazı Malmisanij'ın 'Dilimiz Kürtçe· ve Kamuran BEDIRXA N'ın hazırladığı Kürtçe
alfabedir. Ayrıca ünlü Kürt ozanı Cegerxwin'in anısına üç tane kürtçe şiirini yayınlıyoruz . Bave Naze'ye ait "Kurden Sovyetisıane Doza Mafen Xwe Dikin"
başlıklı yazıyı ülkemizdeki sendika seçimlerinde devrimci-demokrat işçilerin, işçi aristokratianna karşı takındığı devrimci tutumu konu alan bir yazı
izleyecektir. Dergimizin 7. sayısında yayınlanan R. POLAT'ın "Bilimsel Sosyalizm Rönesans Çağını Yaşıyor' yazısına cevap niteliği taşıyan F. BARAN'ın
'Tarihsel Olayları Koşulları Içinde Değerlendirmek' yazısı Stalin gerçekliği ile ilgili düşüncelerini dile getiriyor. H. TAYFUN'un seçimler konusunda Gernil
CEVHER'in kendisine yönelttiği bazı eleştirilere cevap veren mektubundan sonra Eskişehir'den Aydın Cezaevine nakledilen tutukluları n yayınladıkları bir
açıklamayı yayınlayarak sayfalarımızı dolduruyoruz.
Son olarak bir iki noktaya daha değinelim: 10. sayımııda 'KurdbOyina Elvis Presley" başlığıyla Elvis'in Kürt kökenli olduğu yolunda açıklamaların yer
aldığı bir mizah yazısını yayın!amıştık. Yazının başına koyduğumuz notta 'Mirkut" adlı bir mizah dergisinden alındığını belirirnemize rağmen biLçok
okuyucumuz yazının mizah olduğunu antayamayıp gerçek sanmıştır. Bunların yanında Türki~·e'de en çok satan gazetelerden biri olan Hürriyet Gazetesi'de
yazının mizah olduğunu anlayamamış olacak ki 2 Ağustos 1989 tarihli baskısında "Eivis Preslay Kürtmüş" manşetiyle konuyu ele alıp Elvis'in gerçekte Kürt
olmadığını kanıtlamaya çalışmış. Bununla da yetinmeyip bizi palavra atmakla suçlam ış lı. Hürriyet'in sergilediği bu tutum O'nun o layları ele alış tarz ın ı n ne
kadar ciddi(!) oduğunu göstermektedir. Ayrıca 1O. sayımııda 61. sayfadaki ikinci sütunun başında' ... : şeklinde geçen kısım "Kazana mayacağ ı ', biçiminde
olacaktır düzeltiriz.
MEDYA GÜNEŞ i
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