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BU SAYlMlZ 
Zorlu yürüyüşümüzde, 12. sayımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Medya gerçekliğini bilenler için bu sevinç daha bir 

anlamlıdır. 
Bugüne kadar dergimizde yapılan Kürtçe yayınların yurtiçinde, yurtd ı şında ve metropollerde büyük bir ilgi ve beğeniyle 

karşılandığını okuyucularımızin bu konudaki mektuplarından anlıyoruz . Bu destek ve beğeni , coşkumuzu pekiştirerek , bizleri daha da güçlü kılıyor. Şunun bilincindeyiz : Dilimiz üzerindeki yasakların kaldırılması için "Kürt Dili Üzerindeki Yasaklar 
Kaldırılsın " gibi soyut belgileri sloganiaşıırmak yetmiyor; ölçüt pratiktir ve bu yasağın bizzat pratikte kırılmasını yoğunlaştırmak gerekiyor. Ama, ne yazık ki , şimdiye kadar bu zorlu çabamızda "yalnızlıktan" kurtulabiimiş değiliz . Evet, Kürtçe yayınlar 
okuyucularımızın beğenisini kazanırken , Kürtçe'de yapılan dizgi vb. hatalar ise haklı olarak tapkilere yol açıyor. Örneğin geçen 
sayımızın ön kapak iç kısmında "BANG" (ÇAGRI) yerine "BERBANG" (ŞAFAK) yazılmış olması büyük bir yanlışlıktı. Bunu düzeltiyor ve bundan böyle "en az yanlışlı " bir Kürtçe'yle sizlere ulaşmaya çalışacağımızı belirtmek istiyoruz. 

Geçen sayımııda yapılan diğer önemli bir yanlışlık da, "Diyarbakır'dan Bir Grup Devrimci Demokrat Işçi " imzasıyla dergimize gönderilen ve 48-49 . sayfalarda yayınlanan "ÜLKEMIZDE SENDIKA SEÇIMLERI VE SONUÇLARI ÜZERINE" başlıl< lı yazının dizgi yanlışlığından dolayı imzasız çıkmış olmasıdır . 
Bu sayımızda , "Bu Bir Savaştır" başlıklı yazısıyla M. Şilan , güncel gelişmeler ve Silopi olayı ile ilgili kendi yaklaşımını sunuyor. "Silopi'de Halk Direnişi " başlıklı Hüseyin EKiNCi'nin yazıs ı. Silopi 'deki katliamın içyüzünü değişik boyutlarıyla 

yansıtıyor ve bununla bağlantılı olarak ülkemizde sürdürülen devlet teröründen bazı kesitler sunuyor. A. DILŞAD yaz ısında , 
yaşanan süreç ve güncel siyasal gelişmelerle ilgili olarak kendi düşünce lerin i dile getiriyor. Siirtli sürgünler Zübeyr A YDAR ve Mehmet Ali SEViLGEN ile yaptığımız söyleş i, sürgün politikalarının insanlık dışı niteliğini tüm boyutlarıyla sergilerken, aynı zamanda ülkemiz gerçekliğinden de önemli kesitler sunmasıyla ayrı bir anlam kazanıyor. Diyarbakır Tecrit Kamp'ındaki 
peşmerge sorumlularıyla yaptığımız söyleşi, kamptaki insanlarımı zın sorunlarını ve istemlerini ülkemiz ve dünya kamuoyuna 
yansıtma amacını taşıyor. Behram ARDA'nın "Kürdistan'da Devrim Dinamizmi ve Bağımsız Örgütlenme Sorunu" başlıklı yaz ısı "Emek yazarları"na cevap niteliği taşımakla kalmıyor, bu ve buna paralel yaklaşımlar içinde olan diğer Türkiye sol çevrelerin in de 
soruna çarpık yaklaşımlarını sergileyen bir özellik taşıyor . 

Bazı aydınlara "Kürt Aydını ve Basını'nın Görevleri" ile ilgili olarak bir soru yönelttik. Derg imize iletilen bu yan ıtları bölümler 
halinde yayınlayacağız . Bu sayımızda, halkımızın tarihsel -toplumsal gerçekliğini resmi ideolojiden arınarak irdeleyen. ve bu nedenle de egemen güçlerin yoğun saldırılarına maruz kalan ender Türk aydınlarından , değerli bilim adamı Dr. !smail 
BEŞiKÇi ile tarihçi , çevirmen, şair, yazar ve dilbilimcilerimizden Malmisanij'ın dergimize ulaşan yanıtlarını yayın l ıyoru z . 

Yine bu sayımızdan başlayarak "Xwendin O Nivisandina Kurdi" başlığıyla bir Kürtçe eğitim köşesi açıyoruz . Dilimizi basitten 
karmaşığa doğru irdeleyip öğrenmek isteyenlere önemli bir yardımcı kaynak oluşturacak olan M. Eli'nin bu dizi yazısının ilgi ile 
izleneceğine inanıyoruz. Bu yazıdan sonra, Prof. Şakiro Xido Mihoyi'nin "Rewşa Kurdan Li Azarbeycana Sovyete" başlıklı 
v.azısı yeralıyor . "Uluslararası Sosyalizmin Güncel Sorunları" ana başlığıyla yayınlanan Beh.ram ARDA'nın dizi yazısı "Tek Ulkede Sosyalizm ve Stalin Gerçekliği" bölümü ile bu sayımııda noktalanıyor. " Diyarbakır'da Oğrenci Gençliğin Mücadelesi ve Dev-Genç'in Çarpıtmaları" başlıklı mektup, Dicle Üniversitesi'ndeki bazı gerçekiere ışık tutuyor. Hüseyin TAYFUN'un geçen 
sayımııda yayınlanan yazısında Cemil CEVHER'e ve birbütün olarak sosyalist, devrimci ve yurtsever insanlarımıza yönelttiği suçlama ve saldırılara Cemil CEVHER "Güneş Bal çı kla Sıvanmaz" diyerek cevap verirken ; konuyla ilgili olarak dergimiz 
tarafından yapılan kısa bir açıklamayı da sayfalarımııda bulabilirsiniz. 1 

Sosyalist, devrimci, yurtsever ve ilerici basın üzerindeki baskılar tüm yoğunluğuyla sürüyor/ Bu baskıların son bir örneğini de 
Yöneliş Dergisi Yaz ıişleri Müdürü Aytaç VAROL'un tutuklanmas ı oluşturuyor . Yöne liş Dergisinin bir özel sayısı ile ilgili olarak 
yazıişler i müdürünün tutuklanmasını protesto ediyor, Ay taç VAROL ile dayan ışmayı yükseltelim diyoruz. 

Sözlerimizi noktalamadan önce, abonelerimize aboneliklerini yenilemeleri gerektiğini hatiriatmak istiyor; yaptığımız zamın 
okuyucularımız tarafından hoşgörüyle karşıllanacağına inanıyoruz. 
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... Kasaplar Deresi, Yeşilyurt, Balveren, Silopi, Van, ... Evet, 

-
BU BIR SAVAŞTIR 

M. Şilan 

12 Eylül faşizmiyle birlikte, ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelemizin bağnnda derin yaralar açan sömürgeci 
tekelci burjuvazi, ller geçen gün dozu arttılarak 9 yıldır 

sürdürülen ilan edilmemiş bir savaşla, Kürdistan'ı bir savaş 
alanı ve açık bir zindana dönüştürmüştür. Bugün gelinen 
aşamada askeri, ekonomik, politik işgal ve ktiltürel 
asimilasyonların soykırımlarla butünleştiği Klasik sömürgeci 
politikaya ve bu ba~lamda ülkemizde sürdürülen ilan 

.edilmemiş savaşa ragmen, sömürgeci zor, ülkemizdeki 
egemenliğini eski yöntemlerle ve eskisi gibi sürdürememektedir; 
somürgccilik reorganize edilerek, yeni bir karşı-devrimci 
politika uygulanmaK. istenmektedir. 

Bugüne kadar halkımıza karşı sürdürülen "gizli" sava~, TC 
Genell<urmaybaşkanı Torumtay'ın açıklamasıyla yenı bir 
oor.ut kazanmış; halkımız bir bütün olarak "düşman" ilan 
edılerek açık bir savaş ilanı yapılmıştır. Bu anlamda da bugün 
ayrımlar daha- bir netleşmiştir. Bir tarafta tüm kurum ve 
kUruluşları aracılığıyla boyutlandırdığı baskı, zulüm, terör ve 
katliarnlarıyla sömürgeci butjuvazi ve onların ülkemizdeki her 
türlü işbirlikçileri; dığer tarafta da, her geçen gün daha da 
biçimlencn öfkesi ve bilinciyle, sömürgeci zora karşı yaşamı 
pahasına direnen Kürdistan halkı. 

Evet, halkımızı "düşman" ilan eden sömürgeciler, 
söyledikleri ve yaptıklarıyla da,bu "d~şman"a karşı nasıl bir . 
tutum takındıklarını somutluyorlar. Uçte ikisi Kürdistan'a 
yığılmış bulunan sömürgeci T.C ordusunun en yetkili ağızları, 
halkımızı kastedip "biz insan öldürmekten zevk alıyoruz" 
diyebilmektc ve bunu daha ileri boyutlara vardırarak "bu işi 
bana bırakın, buralarda değil insan, ot bile yeşertmem71 

diyebilecek kadar vahşileşebilinektedirler. Bununla da, bir kez 
daha ırkçı, soykırımcı ve insanlık dışı yüzlerini açığa 
çıkarmaktadırl.ar. · 

Latin Amerika ülkelerindeki "teritoryal birlikler" yani 
"ölüm rnangalan"run ülkernizdeki özgün bir biçimini oluşturan, 
özel eğitilııliş dazlak kafalı Rambolar ya da diğer bir adıyla 
"özel tirnler'', "ha bir Kürt öldürmüştiz, ha bir it" diyerek, 
rastgele insanlarımızı katlediyor, terör estiriyor, .. bunurua da 
sömtirgecilerin "savaş ilanı"nı pekiştiriyorlar. Ulkemizdeki 
işbirlikçi, paralı milis güçleri (köy korucuları, yani cahşlar) ve 
ajan-muhoir ağıyla, bir yandan kendi oluşturduğu dayanaklan 
güçlendiren, bır yandan da bu uşaklanyla terör ve katliamianna 
yeni boyutlar kazandıran sömürgeciler; tüm uzantılanyla 
birlikte, ülkemizi fiili bir savaş alanına dönüştürmüşlerdir. 

Bugün ülkede terör had safhadadır. Osmanlı sömürgeciliği 
dönemfennde olduğu gibi, bugün de, Kasaplar Deresi cesetlerle 
doldurulan bir mezarlığa dönüştürültirken; Yeşilyurt'ta 
insanlara pislik yediriliyor, Balveren'de binlerce insanımız 
topraklannaan sürülüp tampon bölgeler oluşturuluyor, kimyasal 
silah kullanılarak soykırım provaları yapılıyor; bunlar 
yetmiyormuş &,ibi insanlar öldürüldükten sonra vucütları 
paramparça edilip yakılıyor. Terör daha da boyutlandırılarak 
Silopi'de üç yurtsever geriliayla birlikte örgütsüz halktan altı 
kişi de hunharca katledilıyor; yayiaya çıkan, dağlarda 
dolaşan çobanlar, köylüler sorgusuz-sualsiz ve Kürt olrilaktan 
başka bir özellikleri yok iken, açık bir şekilde katledilebiliyor; 

geceleri bazı yerlerde iden sonra, bazı yerlerde de 10'dan sonra 
yaşam duruyor, fiili ya da resmi sokağa çıkma yasa$ı 
uygulanıyor ve taşıtlar ancak konvaylar halinde trafige 
çıkarılıyor. Kırsal alanlarda geceleri, kıpırdar.an ve canlı ne 
varsa taranıyor, gerillalar nunharca katledıliyor; ülkemiz 
işkence, terör, basKı ve katliamlann günlük yaşamın bir parçası 
haline getirildiği bir zindana dönüşfürillmuş bulunuyor. Evet, 
kısacası ülkemizde bir savaş yaşanıyor ve bu savaşın 
muhatabı olarak da, açık bir şekilde halkımız hedef alınıyor. 

Süreç böyle bir seyir izlerken, sömürgeci burjuvazinin tüm 
kesimleri, oazı nüans farklılıklarına rağmen, halkım~a 
açılan savaşı onaylayarak, Kürdistan sorununda "ulusal bir 
mutabakat" sağlamış bulunuyorlar. Ve yeni yeni uygtılama ve 
politikalarla ôa ülkemizin sömürge statüsil daha da 
belirginleştirilip, savaş ilanma yeni bir boyut kazandırılınaya 
çalışilıyor. Sömürgeci butjuvazinin temsilcileri tarafından 
yapılan açıklamalara bir göz atıldığında, bu . "ulusal 
mutabakat" tüm çıplaklığıyla görülebjlıriektcdir. 

Ecevit, özel bir "Bölge Bakanlığı" (yani Kürdistan 
Bakanlığı) önerd~~en sonra, "orduyu bu meseleye bulaştırarak 
yıpratmayalım. üzel timlerden oluşturulmuş bir orduyla 
sorunu halledelim" doğrultusunda bir yaklaşım sergiliyor. 
Bununla da sömürgeci, ırkçı yönünü ve ülkemizdek:ı savaş 
halinin devamından yana olduğunu gösteriyor. Bir yandan 
böyle bir yaklaşım sergilerken, bir yandan da son olarak 
Milliyet sazetesine yaptığı açıklamalardan da görüleceği 
gibi, sömurgeci egemen güçlerin uzun vadeli çıkarfarını dana 
ıyi koruyacak politikalar öneriyor. Ecevit şöyle diyor: 
"TOrkiye'deki TOrK ulusu, değişik ırklardan ve Olkelerclen değişik 
etnik kökenierden gelen unsurların, yazyıllar boyunca ayrımsız 
kaynaşıp bOtOnleŞmesiyle oluşmuştur. 

Bizim Olkemizde, 'TOrk' adı, bir ırkın değil, değişik ırklardan, 
kökenierden gelişip bUtOnleşmiş insanların oluşturduğu bir ulus 
adıdır. 

Bir yurttaşımıt 'ben KOrt asıllıyım' dediğinde paniğe 

kapılmamalıyız. Yeterki o yurttaşı m ız 'KOrt asıllı bir TOrk' · 
olduğunu içine sindirmiş, ulusal anlamda TOrkJOğO benimsemiş 
ve özOmsemiş olsun! • 

.. . Tıpkı Atatork'Un 'Ne Muttu TOrkarn Diyene' dediği gibi. 

.. . TOrkiye'de 1920'1erden bu yana KOrtiOk konusunun bir 
soruna dönOşmesinde belirleyici roiO, dış kışkırtmalar ve 
tertipler oynamaktadır. 

Ülkemizde KOrtiOğO, KOrtçOIOğe ve böiOcOIOğe 
dönOştOrmeye kalkışan hareketler hep dışarıdan 

kaynaklanmıştır. 
... Resmi dilimiz olarak Türkçe'ye elbette ortak kabul 

edilemez." (Ecevit'in Milliyet Gazetesi'ne yaptığı 
açıklamayı ele alan ve 4 Eylül 1989 günlü Cumhuriyet 
Gazetesi nde yayınlanan Hasan Cemal'in yazısından 
alınmıştır.) 

Kürtler'in "Türk ulusu" nun bir parçası olduğunu ve "ulusal 
anlarnda Türklüğü benimsemiş ve özümsemiş" olmaları 

· gerektiğini belirten ırkçı, şoven ve asimlasyoncu Ecevit'in bu 
yaklaşımını olduğu gibi savunan Erdal İnönü ise, bunlara ek 
olarak "Silahlı eyleme karşı sözle mücadele edemezsiniz. 
Silahla savunmak gerekir'' diyor. Tabü ki, bir halkın tümü 
(yani Kürdistan halkı) düşman ilan edildikten sonra, "silahlı 
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savunma" da "doğar olarak, bu halkın tümüne karşı bir savaş 
anlamına geliyor. 

Süleyman Demirel de sömürgeci tekelci burjuvazinin 
t~rihsel-sınıfsal çıkarlarının en oağnaz savunuruluğunu 
yaparak, klasik sömürgeciliitin tüm ooyutlanyla sürdürülinesi 
gerektiğini belirti~r ve, bu~ sömürgoci vahşet ve terörü bile 
yeterli görmedığini somutlayan bir yaklaşım sergiliyor. 
Demirel şöyle diyor: "Kendisine kurşun sıkana devletin kuvveti 
ne yapacak? Yani silahlı çatışma bu. Devlet kuvvetine ateş 
eden, şehit eden kimseye her halde, kimsenin aklından 
merhamet geçmez. Devlet görevini yapmaya çalışıyor. Yalnız, 
devlet görevini yaparken elini kolunu soOutmamak lazım . 
Devletin bu işin hakkından gelmemiş olması ıstırap vericidir. 
Duruma yeniden bakıp yeni tedbirler almanın zamanı gelmiştir, 
geçmektedir." Demirel'ın bu yaklaşımının yanınd~ Torumtay 
aracılığıyla halkımıza savaş ilanı yap~n Evren, Ozal vb.'leri 
de sömürgeci vahşet, terör ve savaşın baş aktörlüğünü 
yapıyorlar. .. . 

Kısacası, Evren'leri, Ozal'lan, Ecevit'leri, Demirel'leri, 
İnönü'leri ve Torumtay1anyla bir bütün olarak sömürgeci 
egemen güçler, halkımıza karşı açık bir şekilde savaş ilan 
etmektedirler. Baskı, terör, işkence, katliam, sefaJet ve zindana 
dönüştürülmüş yaşamımızın sürdürülmesi, onların çıkarianna 
yarama ktadır. 

Fakat ·yoğunlaşan bu sömürgeci zora karşı, halkımız da 
artık sesini açık bir şekilde yükSeltiyor; ve egemen güçlerin 
gerçek ~lerini her geçen gun daha if! görebiliyor. Yeşilyurt 
(Cinebır)'ta, Balveren (Gundik)'de, Silopi'de, Hakkari'de 
ör8Ütsüz, yan.()rgütlü ya da örgütlü direnişler yaratarak "savaş 
ça~nnız kabulümüzdüi" dereesme sesini yükse1tiyor. Yani artık 
terôre, sömürgeci vahşete boyun eğmiyor, sinmiyor ve haskılara 
karşı yılmıyor. İşte son olarak Silopi'de yükselttiği direnişle de 
açık bır şekilde bunu somutluyor. 

Silopi direniş~ ülkemiz gerçekliğinin bir aynasıdır. Silopi 
direnişi, sömürgeciliğin vahŞet ve terörünü içeriyor; halkımıza 
karşı topyekün bir savaşın açılışını içeriyor; kendisine açılan bu 
savaşa karşın, halkımızın örgütsüzlüğünü, dağınıklığını ve en 
küçük bir olayda oile pattamaya hazır bir duruma gelişini 
içeriyor; halkıinızın sömür~eci baskılara, teröre artık "hayır'' 
diyerek örgütlü, yan.()rgütlu ya da örgütsüz de olsa tepkilerini 
en sert şe'killerde dile getirişini içeriyor; ve en önemlisi, 
işlenmeye hazır bu denli geniş bir potansiyelin varlığına 
rağmen, sosyalistlerin ne ölc;ude sürecin gerisiride olduklannın 
bizzat yaşamıp kendisinde somutlanışmııçeriyor. 

Evet, S11opi'nin Gir~olya köyünde 3 yurtsever gerilla ile 
birlikte 6 köylü de hunharca katledildiler. Sömürgeciler ilk 
başlarda bunların hepsinin "terörist'' olduklarını ilen sürdüler. 
Fakat 6 köylünün yakınları sorunu kamuoyuna yansıtıp, 
sömürgecilerin i~renç ~lerini teşhir ettikten sonra, bu kez 
egemen güçlerde'bir panik başladı. Çünkü, artık halk baskı ve 
katliamlara karşı sessiz durmuyor, anında tepkilerini dile 
~etiriyordu. Bu durum karşısında egemen güçlerin bir kısmı 
'bunların 9'u da teröristtir'' djyerek katliamı bu boyutuyla 
savunurken, diğer bir kesimi de (DYP, SHP, OOP vb.) bu tutumun 
gerçekleri örtbas edemeyeceğini g<?rerek, "devletin şahsiyetinin 
zedelenmesini önlemek" amacıyla, ayt!l politikar.ı farklı bir 
şekilde gündemleştirmeye başladılar. Buniian sonra 
öldürülenlerin 6'sı "masum Köylü", 3'ü de "terörisr şekilinde 
nitelendirilerek, halkın sömürgecilere olan tepki ve nefretlerini 
yahşhnp bunu kendi potalannda eritmeye yönelik bir tutum 
sergilediler. Böylece de "devletin şal\siyeti" korunma)'a 
çalışıldı. Ayrıca böyle bir ayırım gündemleştirilerek, .halk 
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örgütlü 8Üçlerle karşı karşıya getirilmeye ve estirilen sömürgeci 
teröre bır "meşruiyet" kazandınimaya çalışılmaktadır. ""Bu 
kesim, halkımıza karşı sürdürülen savaşı "devletin güvenliği 
için" gerekli görüyor. Bumin için de, öldürülen insanların 
yakınları seslerini çıkarmıyorlarsa, "heV,si teröristtir" ve bu 
nedenle de öldürülmeleri "meşrudur ' . Fakat halk tepki 
gösterirse, "masum insan" ve "terörist" ayırımı yapılarak 
sömürgecilerin vahşet ve terörü gizlenmeye çalışılmaktadır. 
Böylece ayağa kalkan kitlelerin urusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesine kanalize edilmelerinin önüne setler çekilmeye 
çalışılacak, sömürgecilerin yüzyıllardır sürdürdükleri "sopa ve 
havuç'' politikası bir kez daha gündemleştiriliyor. . 

Bunun için de, bu politikanın altında yatan sömürgeci 
vahşett ırkçı-terörist yuzü açığa çıkarmak bizlere düşüyor. 
Sömürgeci katillerin gerillaları katietmelerine karşı sessiz 
durmamalıyız. Bunların gerilla olması, sömürgeci teröre 
haklılık kazandırmaz . Orj1ütsüz halktan ınsanların 
katiedilmeleri ne kadar ''haklı ise, gerillaların katiedilişi de 
o kadar "haklıdır". Kitlelere bu gerçekliği kavratmak 
zorundayız. Bu son gelişmeler de gosteriyor ki, saldırılar 
:r.alnızca sosyalist, devrimci ve ~rfsever ınsanlarla sınırlı 
aeğildir, kalmayacaktır; artık nalkımız bir bütün olarak 
sömürgecilerin gözünde "terörist"tir. Ve hepsinin imhası 
"mübantır". Durum bu iken, "terörist'', "masum insan" 
aynmıyla sömürgeci zulüm ve terörü gizleme çabalarına karşı 
uyanıK olunmalı, savaşın tüm halkımıza karşı açıldığı bilince 
çı"karılmalı ve sömürgecilerin bir bütün olarak (ANAP'ı, 
SHP'si, DYP'si vb.) halkımızın düşmanı olduğu gerçekliği 
kitlelere kavratılmalıdır. 

Evet, Silopi direnişi de bir kez daha göstermiştir ki, 
ülkemizde savaş ve direniş bir arada sürdürü1mektedir. Ama 
}?,unun yanında şu gerçe.klik de net olarak somutlanıyor: 
Ulkemizin sosyalist ve devrimd güçleri süreci kavrayıp 
müdahalede l:iulunamıyor; sürecin gerisinde kalıyorlar. 
Kitlelerin aktiviteleri bizleri kat kat aşıyor. Ve onlardan çok 
şey öğrenmemiz gerektiğini de bir lçez daha gösteriyorlar. Bu 
neôerile de, kitlelerin ku)'J!lğunda değil, en ön saflarında, onlara 
öncülük ederek, mücadeleyi yül<seltmemiz, bilimsel bir 
gerçeklik olduğu gibi, bir zorunluluk halini de almıştır. 
Sosyalistler bir yandan, mücadelenin yeni bir dinarnizimle 
ilerıye doğru atılımını frenlemeye çalışan sağ anla:r.ışlan 
çüriıtüp mahkum etm«:Je çalışırken, bir yandan da bılimsel 
dünr.a anlayışları ışıgında1 yalnız teoride değil, bizzat 
pratıkte yani yaşamın kenaisınde de küçük burıuva "sol" 
anlaY.ışlarla ayırımlarını netleştirmeli, bu anlayışların 
çarpıklıklannı somu,tla:r.arak1 kendi öncülük misyonlarını 
yerıne getirmelidir ler. Işte bu diı§ünceden hareketle de çok yönlü 
ıdeolojik-politik mücadeleyle birlikte ve birbirini besieyecek 
şekilde silahlı mücadelenın de örgüttendirilip verilmesi bir 
zorunluluktur. Bu gerçeklik kavranmadan, ülkemizin mücadele 
çizgisini yanlış perspektifiere dayandıran ve tek mücadele 
biçımini -leoride olmasa da, pratiK olarak- mutlaklaştıran sağ 
ve "sol" anlayışiara karşı, sosyalist bir yaklaşımla sürece 
müdahale etmek ve kitlelere öncülük misyonumuzu yerine 
getirmek mümkün değildir. Işte, bu tarihsel sorumluluk bugün 
SOS)'!listleıin omuzlannda, acil bir görev olarak duruyor. 

O halde, devrimci bir dinamızimle ileriye doğru atılmak 
ve fabrikalarda, okullarda1 tarlalarda, sokaklarda, 
da21arda; yani yaşamın her aıanında mücadele ba:r.rağını 
dana da güçlü bır sesle dalgalandırarak, ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelemizin omuzlarımıza yüklediği tarihsel 
görevleri yerine getirmek için önümüzde tek yol vardır: Sir.asal 
mücadeleye bağ1ı bir şekilde ve yoğun bir çalışmayla, s.ılahlı 
mücadeleyi de örgütleyerek savaşmak, savaşmak ve yine 
savaş~ak... t 
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Silopi·de. Halk Direnişi 

C 
udi Dağı eteklerinde, baskıların odak noktası 
haline gelmiş Silopi'ye bağlı bir köy. Yapılan 
tüm baskılara, insanlık dışı uygulamalara 

rağmen köy koruculuğunu kabullenmemiş bir köy. 
Kendisine yaşatılan cehennem ortamında direnerek 
yaşamını sürdürmeye çalışan, barbarlarca sırtlanndan 
bir şafak vakti 3 geriliayla birlikte kurşunlarak 
öldürülen 6 Kürt köylüsünün köyü; Gire<;olya. 

Ülkemizde baskı yöntemleri de gün geçtikçe 
9eğişikliğe uğr~dı ve yeni yeni boyutlar kazandı. 
önceleri köyler değil de, köyden bir veya iki ev basılırdı, 
insanlar topluca değilde tek tek alınırdı. 

Artık köylerimiz topluca basılıyor, insanlarımız 
topluca katlediliyor. Ve işte Gire<;olya (Derebaşı)'da bir 
katliam yaşandı ... 

Haberimizin ayrıntısına girmeden önce, 
Gire<;olya'dan L.B'ye kulak verip, ondan sonra katliamı 
ve devlet terörünü irdeleyelim. 

L.B., Gireçolya'dan bir köylü. Geçimini bir iki hay
van ve bin bir güçlükle ektiği meyvalıklanndan sağlıyor. 

Daha önceleri 'Devlet büyüktür' dermiş ve yapılan tüm 
haksızlıkları sineye çekermiş. Ama şimdi qevlet, 
büyüklügünü Onu ezerek gösterdiğinden, bu inancı 
tamamen ortadan kaybolmuş, artık başka şeyler 

düşünüyor: · 
"Önceleri Asker ve özel timlerin yaptığı baskıları, 

çevre köylerden bazı insaniann hayvanlarını otlatırken 
veya tarlasına giderken öhlürüldüklerini, 
kaybolduklarını duyduğumda gerçekten inanmazdım. 
Yavaş yavaş buralara da geldi"ler, daha önce 
duyduklarımızı görmeye başladık. Çok korkuyorduk. 
lşimize korka korka gidiyorduk: Evden çıkınca çoluk 
çocuğumuzun yüzüne bakarak çıkıyorduk belki 
dönemeyiz diye. Bu korku belli bir süre sürdü. Öyle bir 
duruma geldik ki, korka korka, korkusuz olduk. 
Yarınımızın karanlığını sezerek yaşıyorduk. lnanın 

şimdi korkmuyorum. Çünkü biliyorum ki buralarda 
kalırsam benim de sonum bir gün sırtımdan 

kurşunlanmak olacak. Onun için bir yolunu bulup 
buralardan gitmeyi düşünüyordum." 

Gire<;olya olaylan nasıl başladı, sırtlarından kurşun 
yağmuruna tutulan ve delik deşik edilen 6 köylü nasıl 
öldürüldü, bölgede kafaları usturayla kazınmış_ve Kürt 
insanını öldürmek için geldiklerini açık açık anlatanlar 
kimlerdir? 

Tarih 17 Eylül 1989. Gireçolya köyünden 8 köylü 
sabahın erken saatlerinde geçim kaynakları olan 
mahsullerini satmak için Silopi'ye gitmek üzere yola 
çıkıyor. 

Tarih 17 eylül 1989. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
akşam saat 8 haberlerinde bir açıklamayla birlikte "9 
teröristin çıkan çatışma sonucu öldürüldüğünü" 
bildiriyor ve kanlar içerisindeki cesetleri sergiliyor. Ve 
bir iki gün geçmeden öldürülen 9 kişiden üçünün 

Hüseyin EKiNCi 

PKK'lı, diğer 6'sının Gireçolya'lı Al?,bas Çiğdem, Fevzi 
Beyan, Sadun Beyan, Münir Aydın, Uzeyir Erik ve Reşit 
Eren olduğu anlaşılıyor. 

Olayın görgü tanıklarından Cemalettin BEY AN 
olayı ve gelişmeleri şöyle anlatıyor: 

"Akşamdan, sabah kasahaya giden köylülerle 
haberleştik ve sabahın erken saatlerinde öteberimizi 
yükleyip yola çıktık. Daha köyden tam 
uzaklaşmamıştık ki, yaklaşık SO kişilik bir Özel Tim 
grubu yolumuzu kesti. İçimizden Fadıl, Reşit, Münir ve 
Izzet'i aldılar. Hepimiz şaşırıp kalmıştık. Ben içlerinden 
komutanlan olan birine 'Neden onları götürüyorsunuz 
nereye ve niçin götürüyorsunuz,' diye sorunca biri 
Kürtçe olarak bana: '~Dün akşamki olayın olduğu yeri 
bilmiyoruz. Bunlar bizi oraya götürecekler, bize yol 
göstersinler." 

Baba Cemalettin Beyan ve yanındaki üç köylü 
aslında ne olacağını biliyormuşcasına götürülen 9ört 
kurbanın arkasından donarak öylece kalıyorlar. Özel 
Tim ve aldıklan dört köylü, yaklaşık olarak ikiyüz metre 
ötede hayvanlarını otlatan Fevzi Beyan ve Abbas 
Çiğdem'i de yanlarına alarak gidiyorlar. Cemalettin 
Beyan'ın anlattığına göre, köylüler ve Özel Tim biraz 
uzaklaştıktan sonra yaklaşık olarak iki saat kadar 
bekliyorlar. Köylüler, elleri kafalarının üstünde tek sıra 
halinde yürümeye başlıyorlar. 

Birer esir gibi alınıp götürülen 6 köylü daha sonra 
hedef tahtası olarak seçilip otomatik silahlarla taranıp 
oracıkta öldürülülüyor. 

Olayın basma yansıması ve bu alanda kamuoyunun 
oluşmasıyla Olağanüstü Hal Bölge Valiliği bir açıklama 

yapıp öldürülen 9 \<işinin «terörist" olduğunu 

belirterek, Gireçolya'ya bağlı yakın bir mezrada oturan 

üç köylüyü tanık olarak gösteriyor.Görüştüğümüz bu 3 

köylü: Hasan Adıyaman, Selim Oktay ve Abdülkerim 

Kııtledilen ·6 köylünün yakınlıırı ve Silopi halkı hükümet 

konağının önünde egemen güçlerden hesap soruyorlar. 
1 
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KiltlediJen 6 köylünun yllktnlllrtndiln bir grup 

Beyan olayı şöyle anlattılar: 
"Gece saat 02'~en OS'e kadar silah sesi duyduk. 

Sabah saatlerinde Özel Tim'den bir grup bize bölgenin 
yabancısı olduğunu ve olay yerine götürülmelerini 
istediler. Önce biz de korktuk. Mecburduk götürmeye, 
istemeyerek de olsa götürdük. Olay yerine yaklaşık 
olarak yüz met~e kala, olay yerinde de bir grup Ozel Tim 
gördük. Bu Özel Timler üç cesedi iple yerlerden 
çekiyorlardı. Bize 'buradan gidin' dediler. Döndük ve 
biraz ilerledikten sonra karşı yamaçtan yine bir grup 
Özel Tim ve elleri kafalarının üzerinde olan, tek sıra 
halinde yürüyen 6 kişi gördük. Yolumuza az daha de
vam ettikten sonra çok seri şekilde silah sesleri 
duyduk." 

Evet. .. Kasahaya giden ve hayvanlarını otlatmakta 
olan toplam altı Kürt insanı kurşuna dizilerek öldürülü
yor. Egemen güçler ol~yın tepkisi üzerine, işledikleri bu 
insanlık suçunu örtbas etmeye çalıştılar. 

17 Eylül 1989 günü acımasızca katledilen altı 
köylünün olayından sonra, hem genelde hem de Silopi 
özgülünde gerginlik gün be gün arttı. Nitekim 19 Eylül 
günü yetkililer Gireçölya köy muhtan Abdülkerim 
Beyan'a, gelip cenazeleri almasını istediler. Bu çağrı 
üzerine; Gireçolya köylüleri katillerden hesap sormak 
için, yaklaşık olarak iki saat yürüyerek Silopi'ye geldiler. 

VE DiRENiŞ 
Köylüler topluca yürürken özellikle kadınların toplu 

bir şekilde hep bir a,ğızdan Kürtçe ağıtlar yakması, Tilili 
(Zılgıt) çekmeleri yürekleti parçahyordu. Yürüyüşün 
verdiği korkusuzluk, heybet Cudi Dağı'nın heybetiyle 

· birleşince kitle cesaretleniyor, cesaret yenilmezliği ve 
bu insan kasapiarına olan kinlerini pekiştiriyordu. 

Gireçolya köylülerine yolda rastlayan herkes, 
onlara katılmakta gecikmedi ve bu kalabalık insan seli 
doğruca Silopi Hükümet konağına doğru yürüdü. Silopi 
Hükümet Konağı önünde biriken köylüler sloganlar 
atarak, Kürt halkı üzerinde estirilen baskıyı, zoru 
protesto ettiler. Atılan sloganlar: "Kahrolsun Faşizm", 
Kahrolsun Özel Tim", "Kurdara Azadi", "Katiller 
bulunsun" türünden . idi. Halkın Hükümet konağını 
işgal etmesi üzerine, daha önceden ~ükümet Konağı 
önünde hazır bulunan çok sayıda Özel Tim rastgele 
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otomatik silahlarla ateş açmaya başladı. Açılan ateş 
sonucu dağılmaya başlayan halk ile özel tim ve askerler 
arasında Filistin direnişini aratmayacak kıyasıya taşlı, 
sopalı bir çatışma başladı. 

Özel Tim'in halkı dipçiklemesi ve rastgele ateş 
açması üzerine Ruşen Bilgiç ve Sabahattin Öktem adlı 
köylüler yaralandı. 

Özel Tim'in bir saat süren aralıksız ateşine karşın, 
tekrar bir araya gelen köylüler ve Silopi halkı, kurşuna 
dizilen 6 köylünün cenazesini alarak döndüler. 
Köylüler le birlikte. kalabalık bir grup cenazeleri toprağa 
verirken tekrar tehdit edildiler. Cenazelerin gömülmesi 
sırasında Özel tim'e mensup katiller, köylülere "Bu 
gün altınızı, yarın onaltınızı öldüreceğiz . Ha bir it ölmüş, 
ha bir Kürt bizim için farketmez" dediler. 

Hayvanlarını otlatırlarken Özel Tim tarafından 
alınıp sonradan kurşuna dizilen Abbas Çiğdem'in eşi, 
Hasibe Çiğdem ile konuştuk. Hasibe Çiğdem ve dört 
çocuğu faşist katiilere olan kinleriyle, bize ağlayarak 
şunları söylediler: 

"Benim eşimin işinden gücünden başka birşeyi 
yoktu. Hayvanları ile ilgilenirdi. Bizim geçimimizi · 
sağlamak için canını dişine takar, öylece çalışırdı. Şimdi 
devlet onu öldürdü, bize ne olacak? Kocam suçsuzdu. 
Hiçbir suçu yoktu. Allah hesabını onlardan soracak." 
Abbas Çiğdem'in büyük oğlu Yusuf ise artık neyin ne 
olduğunu az çok anlamış gibi, anlamlı anlamlı 
çevresine bakınarak "Bir gün bunun hesabını 
verecekler" diyor. 

Meydana gelen olaylardan sonra, başlatılan 
operasyon sonucu yaklaşık olarak 50 ki'şi gözaltına 
alındı. 

KÜRT iNSANINI ÖLDÜRMEYE 
YEMIN ETMiŞ DAZLAKLAR KiMDiR? 
Köylülerin anlattığına göre, bölgede kafaları 

usturayla kazınmış ve çok serbest bir şekilde ''buraya 
her köyden bir Kürt öldürmeye geldik" diyen özel 
timler ellerini kollarını saliayarak Kürt insanını 
öldürüyorlar. Amerikan Filmlerinde seyrettiğimiz bu 
yamyam kılıklı ve halk düşmanları daha ne zamana 
kadar insanlanmızı zevkleri için öldürecekler? 

GAZETECILERE DAYAK 
Olayları görüntülerneye ç_alışan gazeteciler de, Özel 

Tim'den nasiplerini aldılar. Ozel Tim'e mensup katiller 
yalnız halka değil, gazetecilere de saldırdılar. 
Gazetecilere "siz de teröristsiniz, orospu çocukları" 
diyerek dipçiklerle saldırdılar. 

GiREÇOL YA GERÇEGI... 
Gerek GUNDlK (Bal veren), gerekse GİREÇOL YA 

(Derebaşı) köylülerinin baskılar karşısında 
sergiledikleri bu kahramanca direnişler, egemen 
güçleri ürküttüğü gibi, Kürt halkının tarihin hiçbir 
döneminde haskılara boyun eğmediğinin ve 
eğrneyeceğinin somut birer ifadesidir. 
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Devlet Terörü Tırmandinliyor 
Ülkemizde son zamanlarda karanlıkta kalan bir çok 

olay yaşandı. Bir çok olay oldubittiye getirilmek 
isteniliyor. Ancak aydınlığa kavuşturulan olaylar, kim 
vurduya getirilen diğer olaylar hakkında da aydıntatıcı 
bilgiler veriyor. Karanlık olayların sis perdelerini 
aralamak, kim vurduya getirilen olayları aydınlatmak 
ve yapanları günyüzüne çıkartmak bir zorunluluktur. 
İşte bu. gerçe~l~rden ~arek~tle son. ~am~nlarda 
ülkemizın degışık kesımlerınde estırılen devlet 
teröründen kesitler alıyoruz. 

SEKIRAN MEZRASINDA 
BiR EV ATEŞE VERiLDi ... 
Sekiran mezrası, Lice'nin Duru köyüne bağlı 

otuzbeş hanelik küçük bi~ yerleşim yeri. 31 Ağustos'ta 
gece saat 03.30'da Sekiran mezrasında oturmakta olan 
Ziya Duman'a ait evin kapısı özel harekat timi 
tarafından çalınıyor. Kapıyı açan Ziya Duman'a 
kendilerini "teröristlerin yanına götürmelerini" 
istiyorlar. Ziyan'ın "teröri stleri tanımıyorum" cevabı 
üzerine kendisini kilime sarıp "seni yakacağız" 
tehditinde bulunuyorlar. Eve girenler ise evi harabeye 
dönüştürdükten sonra benzin dökerek ateşe veriyorlar: 
Bu arada Ziya'ya rastgele silah dipçikleri ile vuruluyor 
"bizi teröristlere götürmesen seni rahat bırakmayız, 
tekrar geleceğiz, o zaman tüm ailene de, sana 
yaptığımızı yapacağız" tehditini savuruyorlar. Oysa o 
sırada Ziya'nın eşi Ayla ile çocukları Ferhat, Mehmet, 
Fatoş, ve Ömer'e de dipçiklerle vuruyorlar. Ziya 
vurulan darbeler sonucu baygınlık geçiriyor, karısı ve 
çocukları ise alevlenen ateşin ortasında kalmışlar, 

feryat çığlıklarını atıyorlar, çünkü evden çıkmalarına 
izin verilıniyor. 

Olayın gelişimine sebebiyet veren bir muhbirin 

E17i 17e eşyaları yakılan, yüzündeki 'yara/ardan da gördüğü 
işkence somut/anan Ziya Duman, ailesiyle birlikte 
kendilerine yapılan zulmü gösteriyorlar. 

şikayeti idi. Tüm bunlar ihbarcı Ürfi ve Abdullah Dolan 
adlı şahısların yüzünden oluyor. Bu iki satılmış şahıs bu 
olaydan önce de bir çok kişiyi hiçbirşey olmaksızın 
ihbar ediyorlar ve aynı kişilerin ihbarı yüzünden bu 
olaya benzer olaylar başkalarının da başına geliyor. 

Özel tim Bekiran mezrasına ilk kez gitmiyordu. 
Daha önce de köylüleri koruculuğa zorlamak amacıyla 
bir çok kez gidihİı.iş, ancak köylüler koruculuğu kabul 
etmemişler. Bundan dolayı köylüler gelenleri iyi 
tanımışlar, ama iyi tanımaları yetmiyor. Çünkü olayı 
yapanlar korunmaya alınıyor. Hasar tespitini yapanlar 
bile evin içindeki hiçbir eşyanın sağlam kalmadığını, 
evin habarebeye çevrildiğini söylüyorlardı. Ama hiç 
kimse hakkında herhangi bir şey yapılmadı. Ziya'yı 
komaya sokanlar şöyle diyorlarmış: "Türk olduğunu 
kabul et, ateşi söndürürüz." Bu ve buna benzer sözler 
her olayda tekrarlanıyor. Bu da gösteriyor ki 
hedeflenen, salt "dağdakiler" değil, bir bütün olarak 
Kürt halkıdır. TC Genel Kurmaybaşkanı'nın son 
açıklaması da bunu doğÇuıuyor. 

Olayın gelişimini bizzat olayı yaşayanların 

ağzından yazalım: Ziya atılan dayaktan gözü şişmiş 
olmasına rağmen olayı anlatıyor: ve şöyle dile getiriyor: 
"31 Ağustos gecesi sabaha karşı saat 3.30'da evimin 
kapısı çalındı, kapı sesi ile .uyandım ve kapıyı açmadan 
kim olduklarını sordum. Özel harekat timi olduklarını 
söylemeleri üzerine kapıyı açtım, beş kişi evimin içine 
daldı. Evimin her tarafını sıkı bir aramadan geçirdikten 
sonra bizleri evden dışarı çıkardılar. Evimin içindeki 
yorgana benzin dökürek ateşe verdiler. Bizi ateşin içine 
atacaklarını söylüyorlardı. Ben de ne istediklerini 
sordum, bizleri 'teröristlere' götür, cevabını 

aldım. 'Terörist' denen kimseleri tanımadığımı 

söylemem üzerine dayaktan geçirildim. Vücudumun 
her tarafı sızlıyana kadar dövüldüm. Atılan dayaktan 
dolayı gözümün altı morarmıştı, sırt kemiklerimde 
çatlaklar ve kırıklar oluşmuştu, kafam zonklamaya 
başlamıştı. Bir ara baygınlık geçirdim. Ancak tüm 
bunlardan sonra yangını söndürmemize izin verdiler. 
Mezradan ayrtlmadan önce bir daha geleceklerini, bir 
dahaki seferde istediKleri yapılmadığı taktirde tüm 
aileyi dayaktan geçireceklerini söylediler." 

Ziya'nın eşi Ayla ise olayı şöyle anlattı: "Ziya'ya 
vurdukları sırada bana ve çocuklara da dipçikle 
vuruyorlardı. Sizi de ateşin içine atanz, bizi o adamlara 
götürmediğinizde sizi rahat bırakmayız diyorlardı. 

Evimiz adeta bir harabeye çevrilmişti, camlar 
tümden kırılmış, bir çok çatlak meydana gelmişti." 
Bunlanl\ nasıl oluştuğunu sorduğumuzda, aldığımız 
yanıt şöyleydi: "Ucunda ip bulunan topa benzer 
yuvarlak (plastik bomba olduğu söyleniyordu) bir cisim 
atılıyor, bu cismin patlaması sonucu camlar kınlıyor ve 
çatlaklar oluşuyor". Günümüzde devletin estirdiği 
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teröre her gün yeni halkalar ekleniyor, zulüm ve 
barbarlık alabildiğine tırmanıyor, Ziya'nın annesi 
bağırarak "bu vahşeti yazın tüm insanlar duysun" 
diyordu. Evet, ülkemiz ve dünya ilerici, yurtsever, 
devrimci, sosyalist kamuoyu bunları duymalı ki, 
vahşetin ulaştığı boyut daha net kavranabilsin; ona göre 

·de, atılması gereken adımlar hızla atılabilsin. 

ÇINAR'DA KÖY BASKINI 
7 Eylül 1989 günü gece yarısı Diyarbakır'abağlı Çınar 

ilçesinin Çakılkaya köyü Şeyh Çoban mezrasına yöre 
kıyafetleri ile gelinrek, Faruk Kavak adlı kişinin kapısını 
çalıp, kendilerini ~KK'li olarak tanıtan özel timler ile 
Faruk Kavak arasında şu konuşma geçiyor: 

-Biz buraya yeni geldik, arkadaşlarımızı anyoruz. 
- Arkadaşlarınız kimlerdir? 
-Biz PKK'liyiz. Arkadaşlanmızı anyoruz. 
-Bizim burada PKK'li yok. 

1 
- Hayır vardırlar, bize onların yerini göstereceksin. 
- Ben PKK'lileri tanımam. Bu güne kadar da bizim 

buraya kimse gelmiş değil. Faruk'tan bir şey 
"öğrenemeyen" özel timler, Faruk'u o gece gözaltıne 
alılyorlar, iki gün sonra ise içlerinde köy muhtarı 
Abdulkadir Kardeş ve çoğunluğu yaşlılardan oluşan 13 
kişi gözaltına alınıyor. İşte, olanlar bundan sonra oluyor. 

Bir hafta boyunca köy sürekli kuşatma altında 
tutuluyor, sabah ve akşamlan köylüleri meydana 
toplayarak kimlik kontrolü gerekçe gösterilerek 
köylüler toplu işkenceden geçiriliyor. Bu toplu 
işkenceler bir hafta boyunca sürdü. Köylüler işkence 
ve gözaltına alınma korkusundan dolayı köyü 
terkedip Diyarbakır'a gidiyorlar. Köylülerin 
söyle:cJiğine göre köyde herşey başıboş ve sahipsiz 
kalmış, köylüler "köyümüze gidemiyoruz, gitsek bizi 
de gözaltına alırlar ve üzerimize bir suç yüklerler" 
diyorlarqı. Sabah ve akşam işkencelerinin dışında, 
ayrıca köyün içinde sürekli silahlar sıkılır, köyün 
otluklarına bomba atılır. Bu kuşatma ve toplu 
işkenceler bir hafta boyunca tekrarlanır ve hiç birşey 
olmamışcasına sona erdirilir. Olan köylülere oluyor; 
çünkü her an yakalanıp işkenceden geçirilmek 
korkusu ile köyü terkediyorlar, terk ettikten sonra da 
"çocuk ve kadınlara acaba ne oldu?" diye merak 
ediyorlar. Görüştüğümüz köylüler "köyde kadın ve 
çocuklann dışında hiç kimse kalmamış, hayvanlar 
sahipsiz kalmış, köye gidemiyoruz, gittiğimizde 
akıbetimizin ne olacağı belirsizdir. Çünkü benzer 
olaylar daha önce de çevre köylerimizde yaşandı. 
Yaşananlar bizi ürkütüyor." Evet, baskı, terör, işkence 
ve katliamlar her geçen gün daha da boyutlanarak 
sürüyor. e . , 

~· · 

KlZlLTEPE PEŞMERGE TECRiT KAMPlNDAN KAMUOYUNA ... 
Kızıltepe Peşmerge tecrit kampından insanlığa, kendisine demokratım diyen herkese ve insan haldarını savunanlara sesleniyoruz. .. 
Saddam rejiminin eli kanlı faşist katillerinin Güney KOrdistan'a uçak. tank, ağır toplar ve büyük bir askeri güçle saldırmalarının üzerinden bir yılı aşkın bir 

süre geçti. 
17.3.1988'de Halepçe'nin kimyasal silahlarla bombardıman edilmesi sonucu çoğunluğunu kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu beşbinin lızerinde Kürt 

insanı ka~edildi. Onbineten fazlası da yaralandı. • 
25.081988'de Behdinan bölgesine yOnelik olarak yapılan en büyük saldırı sonucunda, yalnızca bu bölgede 77 kOy yine kimyasal silahlarla bombardıman 

edildi, bu saldında yüzlerce insan ka~edildi, bir o kadarı da yaralandı. Halepçe ve kOyleri dışında. yine Kürdistan'ın yüz oniki köyü bu saldırılardan etkilenmiş, 
yine Oçbinden fazla kOy boşaltılmış, 60 bin km karelik bir alan çölleş tirilm iş, yüzbinden fazla insan yerinden yurdundan edilmiş, bu insanlar zorunlu olaralk 
Türkiye ve Iran'daki soydaşlarının yanına sığınmışlardır. Bu sığınmacılardan 40 bini Diyarbakır, Kızıltepe ve Muş'ta kurulan tecrit kampianna yerleştirilmiş, 
kendi insanlarımızın dahi bizlerle ilgilenmeleri zorla engellenmiştir. 

Bizlere bu güne kadar bir isim verilmezkan kendi ismimizle de anılmamızdan korkuluyor, yani Kürt sözcüğü bile sömürgecilerin uykulan nı kaçırıyor. Burada 
bir yılımız doldu. Halen hiçbir sorunumuza çözüm getirilmiş değil, çözüm getirilmediği gibi yetkililer bize yeni zorluklar çıkarıyor. Bu zaman dilimi içerisinde en · 
temel insani haklarımızdan bile yoksun, tecrit kamplannda her türlü baskı altında inim inim inlemekteyiz. Özellikle biz Kılıztepe'd~iler büyük baskı a~ındayız. 
h;. açık ve susuz ı;ok kötü koşullar altında yaşarnaya mahkum edilmişiz. Bu kötü koşullarımızın düzeltilmesi için yetkililer hiç bir çaba sarfetmediı}i gibi bize yer 
yer güçlükler çıkardığı herkesçe de bilinmektedir. 

Çeşitli Devlet ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan yüzden fazla heyetin kampları ziyaretine rağmen bugüne kadar hiçbir dOzelma görülmemiş, 
durumumuz güngeçtikçe kötüleşmiştir. BaŞta T.C. başbakanı Turgut Özal·olmak Ozere, ana muhalefet partisi lideri Erdallnönü, Avrupa Parlamenıosu ltjeleri, 
Birleşmiş Milletler, Kızıl Haç ve Uluslararası Mülteciler Komitesinden temsilciler, bir çok Avrupa ülkesinden parlamenterler, Insan Hakları Demeği, Islam 
Kongresi temsilcileri, Danielle M~terand ve Fransa elçisi, Amerikan elçisi, birçok yerli ve yabancı basın ve televizyon ekipleri kamplanmızı ziyaret etmiş, kamp 
koşuUarının dOzaltilmesi yonOnda faaliyette bulunacaklarına dair söz vermişlerdir. 

Ama ne yazık ki, bugüne kadar durumumuzda olumlu ar değişiklik almamış, aksine gO n geçtikçe kötüye g~miştir. Bu durumdan kurtulmak için üçlıine yakın 
insan kampları terk etmek zorunda kalıp, ölümleri pahasına Irak ve lran'a gitmiştir. Bu insanların haya~arının tehlikiıde oldugundan eminiz. Bu insanlarımızdan 
yediyüzü hiçbir güvence olmadan lrkçı Baas rejimine teslim olmak zorunda kaldılar ve bunlardan yirmisinin kurşuna dizildiQi söylenmektedir. Güney 
Kürdistan'da katliamlarını sürdüren ve Kürt halkını Arap çöllerine sOran Saddam reılmin eli kanlı faşist katillerinin daha bir çok insanımızın kanına 
gireceklerinden kuşku duymuyoruz. Bu halkın dramına kimler son verecektir? 

Yerimizden, yurdumuzdan olmuş kendi ül~emizde bile mülteci kalmam ız reva görülmemiştir bize. Insanlarımızın tecrit kamplarındaki sefil, perişan 
durumlarına. Kürt-Türk ve Dünya halkları seyirci kalmamalıdırlar. Tecrit kamplarını ziyaret eden kuruluşların temsilcilerinin vermiş oldukları sözlerini yerine 
getirmeye çağırıyoruz. Insanlık tarihi bu insanlık ayıbını afetmeyecektir. 1.9.1900 

KlZlLTEPE PEŞMERGE KAMPlNDAKI PEŞMERGELER ADlNA: R. HURIRI 
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S0YLEŞI 

Istanbul büromuzu ziyaret eden Siirtli sürgünler, 
Zübeyr Aydar ve Mehmet Ali Sevilgen ile Dergimizin 

Yönetim Yeri'nde yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. 

SiiRTLi SÜRGÜNLER: 

1 "Korkunun ecele f~ydas1 yoktur. 
Baski ve haksiziikiara karş1 direnmek gerekiyor." 

· M•ilya Gllllefl: Sayın Aydar, sayın Sevilgen. 
0/cMyı.ıcıdarımıza kısaca kendinizi tanıtmakla 

söylejumze başlayalım, isterseniz. 
Zilbeyr Ay dar: Kimliğime bakılırsa 1. 1.1961 

doğumluyum. Aslında bu tarih yanlı§tır. Ana doğumuro 
1958'dir. Tabii ki, birinci ayın birinde de doğmu§ değilim. 
Fakat biz Kürtlerin kimliklerine bakarsanız çoğunun resmi 
doğum tarihlerinin 1.1.19 ... olduğu görülecektir. 

Botanl" •m. likokulu köyde, ortaokulu Siirt Merkez' de, 
· liseyi Diy..roakır'da bitirdim. 1983 yılında İstanbul Hukuk 
Fakültesi'ni bitirdikten sonra stajımı ve ardından · da 
askerliğimi utarıbul'da yaptım. 1986 yazından beri Siirt'te 
avukatlık yapmaktaydım. Avukatlık ya§amımda, Siirt'te 
insan haklan ve belli siyasal meselı·l,.,r, halkın üzerinde 
estirilen basKı ve sUrgün olayiarına kaı~ · mücadele vermek, 
ki§i olarak mücadele etmek, bunu degı§ik platformlarda 
yapmak, SHP gibi parti ve derneklerde yapmak §eklinde 
olmuttur, Evliyim ve bir çocuk babasıyım. 

Melımet All Sevllgen: 1946 Siirt doğumluyum. 

Hayvancılık yapıyordum. Şimdilik sürgün olarak 
. lstanbul'da bulunmak zorundayım. 12 çocuk babasıyım, 
çocuklarımın bir kısmı Siirt'te, bir kısmı da köyde kalıyor. 

Ben buralarda onlardan ayrı kalmak zorunda bırakıldım. 
M.G.: Netkn ve nasıl sürgÜII edildiniz? 
Z.A: Çok genit bir soru, soru kendi içinde alt kesitleri. 

(soruları) barındırıyor. Kısaca özetlemeye çalışayım. 

Özellikle bölgede insan haklarına sahip çıktığım için, 
mücadele ettiğim için sürgün edildim.Bu konuda bölgedeki 
baskıcı insanlara; valiye, alaya, emniyete taviz 
vermediJim için sUrgün edildim. Kürt olu§umdan, Kürt 
ulUial sorun\Jila olan bakışımdan kaynaklanıyor, bu sürgün 
olayı.Bunu somuta indirgersek; · özellikle avukatlık 

mesleJim çerçevesinde ister köylü, ister §ehirli olsun, 
baskı gören, işkenceden geçirilen insanlara sahip çıkmam, 
sorunlarını dile getirmem, yöneticilerin böyle bir karar 

almalarına neden oldu sanırım. 
Bazı somut olayları ele alırsak, bu durum daha da net 

olarak &lirUlUr. Orneğin "koruculuk" sistemi konusunda, 
Vali ve Alı&)' Komutanı ile ters dU§tük. Onlar köylüler~ zorla 
silah · dajıtıyorlardı, onları zorla "korucu" yapmaya 
çalıfıyorlardı. Biz de buna kar§ı çıktık. Silahlarını teslim 
etmek isteyen köylülerin silahlarının geri alınması için 
·yetkililere müracaat ettik. Onlar "sil;ıhlar geri getirilsin, 
alırız" demelerine rağmen gelişmeler hiç de öyle olmadı. 
Silahl~ını teslim etmek isteyenlerin dilekçelerini yazdım 
ve gidip valiye havale ettiler, oradan da Alaya 

Siirtli sUrgUnler, Zilbeyr Ayd11r (Soldll) 
ve Mehmet Ali Sevilgen 

gönderildiler. Bu dilekçelerin halen bende havaleli 
fotokopileri mevcuttur. Bu insanların silahları geri 
alınacağına, köylüler geri döndükten sonra, Siirt'in şimdiki 

Jandarma Alay Komutanı Temel Cingöz helikopterlerle 
köylere gidiyordu. Tabi kendi başına bunu yapmıyordu, 

valiyle beraber koordineli bir şekilde yapıyordu. Köylüleri 
toplayıp, onlara silahlarının geri alınmayacağını, tehditler 
savurarak, orada beni hem de isim belirterek, tehdit 
ediyordu. Bu işin örgütleyicisi olduğumu söylüyordu. 
Silahların geri alınmayacağı, köylülerin silah al111aya 
mecbur olduğunu söyleyerek köylüleri zorla "korucu" 
yapıyordu. Böylece, bana yağdırdığı hakaret ve tehditlere 
ek olarak "ya ben ya da Zübeyr Aydar Siirt'te kalır" diyordu. 
lik önemli sUrtü§memiz böyle başlıyordu. 

Ondan sonra i§kence gören insanların müracaatları 

üzerine kendilerine avukat olarak, bir parti yetkilisi olarak 
yardımcı oldum. Gerek raporların alınmasında, gerekse 
§ikayetlerin yapılmasında kendilerine hukuki yönden 
yardımda bulundum. Bu da onların ho§una gitmedi tabi. 
Nitekim bir işkence olayında, işkence gören bir vatandaşı 
babasının sırtında taşınırken gördüm. Ayağı yaralı olduğu 
halde ifadeye götürülüyordu. Ayağından kan ve irin 
akıyordu. Bir insan olarak bu olay karşısında kayıtsız 

kalamazdım, yardım etmek istedim. öncelikle kendisini bu 
duruma sokanlardan şikayetçi olup olmadığını sordum. 
önce korkudan şikayetçi olmadığını söyledi. Tabi polisin 
orada olması da onu böyle davranmaya itiyordu. Sonradan 
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SÖYLEŞI 

milletvekillerinin ve basın mensuplarının gelmesiyle, 
kendisine güven gelmiş olsa gerek, şikayetçi olduğunu 
söyledi. Ben de kendisine bu konuda yardımcı oldum. Adli 
tabib kendisine ıs · gün rapor verdi. Bunun üzerine 
kendisine işkence yapan polisler hakkında soruşturma 
açıldı. Bunu duyan polisler kendisine baskı yaparak, tehdit 
ederek Ona iki ayrı dilekçe imzalattılar,, Dilekçeterinde 
işkence görmediğini, benim ve Diyarbakır milletvekili 
Fuat. Atalay'ın tahrikleri sonucu polislere iftirada 
bulunduğunu yazdırmışlardı. Emniyetin bu ıertibi ·sonucu, 
arkadaşıının milletvekili oluşu ve dokunulmazlığının 
diıtışundan dolayı, yalnızca benim hakkımda soruşturma 
açıldı. Benzer örnekleri çağaltmak mümkündür. Bunlar 
dışında köylülerden gelen şikayetterin artması üzerine, 
köylerdeki uygulamaları parlamenterlere ispatlanısk ve 
basma açıklamak amacıyla Siirt'in bazı köylerine geziler 
düzenledik, Eruh'ıın Kürtçe adları Torik ve Derawat olan iki 
köyü -biliyorsunuz '60'lardan bu yana uygulanan 
asimilasyon politikaları sonucu çocuklarımızın isimleri 
gibi, köy kasaba ve yörelerimizin isimleri de 
değiştiriliyor- çepe çevre sarılmış durumdaydı ve nizarniye 
kapıları gibi, girişler kontrol altındaydı; askerler Kıbrıs'a 
çıkarma yapınışeasma mevzilerinde tetikte bekliyorlardı, 
köylülerin kimlikleri toplanmıştı. Köylere giriş ve çıkışlar 
izne bağlıydı. Bunun yanında askerlerin ekmeği hergün 
köyden sırayla bir kadına yaptırılıyordu. Hertürlü hakaret 
ve dayak da cabasıydı. 

Bir de bölgedeki toplu mezarlara en somut örnek olacak 
Kasaplar Deresi olayı ·var; biraz da ondan sözetmek 
istiyorum. Bu dere Siirt'in 2 km. kuzeyinde bir yer. 
Belediye burasını çöplük olarak kullanıyor. Burası 
Osmanlılardan beri devletin öldürdüğü insanların toplu 
olarak gömüldüğü yerdir. Yani Ermeni katliamında, Kürt 
ayaklanmalarındaki katliamlarda v·e mahkemelerce idamına 
karar verilip kararı infaz edilenlerin cesetlerinin topluca 
gömüldüğü yerdir. Burası bir süredir unutulmuştu, ama 12 
Eylül 1980'den sonr~ eski işlevine yeniden kavuşturuldu. 
Gerek işkencede öldürülenler, gerekse bölgemizde cereyan 
eden ilan edilmemiş savaşta öldürülen insanların cesetleri 
bu çöplüğe atıldı. Bıınu herkes biliyor. Basın da olaydan 
az-çok haberdardı, fakat kimse açmaya cesaret etmiyordu. 
Böyle bir olayı salt insani nedenlerle olsa dahi gündeme 
getirmek gerekiyordu. Biz de insani sorumluluğumuzu 
yerine getirmek amacıyla, basından gelen talebi yanıtsız 
bırakmadık, olayın gün ışığına çıkmasına yardımcı olduk. 
Oraya atılan insanların kimliklerini tespit edip, olayı açığa 
çıkardık. Olayın açığa çıkması, sorumluları epey zor 
durumda bıraktı, kamuoyu bu konuda epey çalkalandı. 
Yetkililer, kendilerini aklamak amacıyla bu konuda 
soruşturma açmak zqrunda kaldılar. Böylece bu derenin 25 
m. karelik kısmının açılması sonucu 6 (altı) ceset çıkarıldı. 
Ancak olay örtbas edilmeye çalışıldı ve öylece bırakıldı: 
Bu olaydan dolayı da üzerimizdeki baskılar daha da 
katmerleşti. Olayın failleri, bu çabalarımdan dolayı beni 
tehdit ettiler, ~asaplar Deresi'nde bana da yer ayırttıklarını 
söyleyip beni yakın takibe aldılar ·ve hakkımda çeşitli 
bahanelerle davalar açtılar. 

Bu senenin mayıs ayında Eruh'un Fındık nahiyesinde, 
arka arkaya üç köylü gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan 
16 gün sonra Osman Esendemir'in cesedi parçalanmış bir 
şekilde bulundu. Ömer Savun ve Hüseyin Demirtaş adlı 
köylülerden halen bir haber alınamadı, cesetleri daha 
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bulunamadı. Bu insanların yakınlarının bize müracaatları 
üzerine gerekli girişimlerde bulunduk. Bu olayla ilgili 
olarak da kamuoyu oluşturmaya çalıştık, basını haberdar 
ettik, milletvekilierini incelemede bulunmaları için 
çağırttık. Tabii bu bardağı taşıran son damla oldu. Bundan 
sonra, tamamıyla ablukaya ahndım. Beni toplumdan 
soyutlamaya çalıştılar, ekonomik olarak da beni zor 
durumda bırakmaya çalıştılar; insanlara bana dava 
vermemeleri yönünde baskı y.aptılar. 

Gerek basınla olan ilişkilerimizden, gerekse iç ve dış 
kamuoyunda tanınmamızdan dolayı bizi fiziki olarak 
ortadan kaldıramadıkları için, bütün haskılara yılınadan 
göğüs gerip mücadele ettiğimiz için ve bölgeyi bütün 
bunlara rağmen terketmediğimiz için elimize bir vesika 
verip sınırdışı ettiler. 

M.G: Kararı "Olaganüstü Hal Bölge Valiligi"mi 
bildirdi size? 
Z.A: Evet, ancak gerekçe pek açık ve net değildi, • 

muğlaktı. Şöyle; "Kamu düzenini bozucu faaliyetlerde 
bulunduğunuz ıçın bölgede kalınanız sakıncalı 
görülmektedir. Bu . nedenle 48 saat içinde bölgeyi terk 
etmeniz gerekmektedir" deniliyordu. Ülkenin ilk sürgünü 
ben değilim. Cumhuriyetin kurulmasından sonra baş 

·gösteren Kürt ayaklanmaları gerekçe gösterilerek vb. 
vesilelerle çok sayıda Kürt insanı sürgün edilmiştir. 
Bunlara son dönemde h1zlandırılan ekonomik göçleri de 
eklemek gerekiyor. Değişik olmasına rağmen, tüm göç 
politikalarının asıl amacı bölgede bir nüfus boşluğunu 
yaratmak, burada yaşayanları batıya sürmek ve orada 
asimile etmektir. 

12 Eylül'den sonra bölgedeki baskılar daha da 
katmerleşti. Özellikle 1984'te başlayan sıcak gerilla savaşı 
ile baskılar daha da yoğunlaştı. Sözü edilen baskılarla da 
bölge nüfusıınu azaltmaya çalışıyorlar. Bu bir gizli sürgün 
olayıdır. Bizim bölgemizden şimdiye kadar çok büyük bir 
nüfus batıya göç etmiştir. Olayların başlamasından bu yana 
Olağanüstü Hal Valiliğine göre göç oranı % 48 
civarındadır. Hele hele bazı bölgeler tam boşaltılmıştır. 
Tespit edebildiğim kadarıyla Siirt çevresinde son bir ay 
içinde 23 köy boşaltıldı. Tabii bu köylülerin ellerine birer 
sürgün vesikası verilmedi. Bölgede can güvenliğinin 
kalmaması, köylülerin rahat· rahat tarlasına, merasına 
gidernemesi ve diğer ekonomik baskılar sonucu yerini 
yurdunu terk etmek zorunda kalıyorlar, bırakılıyorlar. 

M.G: Sayın Sevi/gen aynı soruyu size de soralım. 
Evet, neden ve nasıl sürgün edildiniz? 
M.A.S: 1985'ten bu yana Güneydoğu Anadolu'da köy 

"korucu'1uğu sistemi yerleştirilmeye çalışılıyor. Bir aşiret 
mansubu olarak beni de çağırıp silah vermek istediler. 
Silah almayı kabul etmedim. Bıınun ; üzerine bana ve iki 

reğenime "aranıyorsunuz, yarın ifadeye gelin" dediler. 
fadeye gittiğimizde bizi gözaltına aldılar, tehdit ve 
baskılarla bizi "korucu" olmaya zorladılar. 7 gün 
gözaltında kaldıktan sonra ifadelerimizi alıp serbest 
bıraktılar. Gözaltına almalarının gerekçesi de şuydu: 
"Çatışmada öldürdüğümUz bir teröristin üzerinde çıkan 
defterde isimleriniz vardır, onıın için sizi gözaltına aldık." 
dediler. Çıkarıldığımız DGM'de takipsizlik kararı sonucu 
salıverildim. Fakat devam eden sürekli baskılardan dolayı 
1986'da köyden Tatvan'a göç ettim. Burada da beni rahat 
bırakmadılar. Bir gün yine jandarmalar beni evimden alıp . 
helikopterle Siirt'te götürdüler, Baskı ve tehditle silah 
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almamı, "korucu" olmarnı istediler. Bu benim düşüneerne 
.ters düşüyordu, isteklerini yerine getirmedim. Birkaç 
günlük gözaltından sonra serbest bırakıldım. Bana rahat 
kalmamıştı. 500 baş hayvanım vardı, onları da yok 
pahasına sattım. Aynı yılın sonuna doğru Siirt'e gelip 
yerleştik. 1987'de kimi akrabalarımı "korucu" yapmayı 
başardılar. Ardından da bir yeğenimi vurdular. 1988'de yine 
bir ay gözaltında kaldım. Bu kez de salıverildikten sonra 
bana ajanlık teklifi yaptılar. Kabul etmedim. Onlar da beni 
rahat bırakmayacaklarını söylediler, "en iyisi batıya göç 
et" dediler. Ben ise evimi ve işimi terketmeyeceğimi 

belirterek, kabul etmedim. 
1989 kongresinde Siirt SHP il 2. başkanı seçilmiştim. 

Ancak merkez bizi görevden aldı, il örgütünü feshetti. 
Yine '89'un 1. ayının 18'inde şehirde çatışma sonucu 

yaralı olarak ele geçirilen ve PKK'lı olduğu iddia edilen bir 
şahsın, üzerime ifade verdiği ve bu örgütle mutabakat 
sonucu, şimdiki Siirt Belediye Başkanı ve ekibini seçtiğim 
iddiasıyla aynı yılın · 3. ayının 5'inde yine gözaltına 
alındım ve tutuklandım. Oysa belediye başkanı genel 
merkez tarafından önerilmişti. Yani SHP genel merkezinin 
adayıydı, belediye başkanı. Cezaevinde 70 günlük bir süre 
kaldıktan sonra mahkemeye çıkartldım ve ilk celsede 
tahliye edildim. Belediye Başkanı Ekrem Bilek'i genel 
merkez tayin · ediyor, cezasını ben çekiyorum, akıl karı 

değil. 
Tabi amaç baskı yaparak ben ve benim konurnurndaki 

insanların bölgeyi terketmelerini sağlamaktı . Hele hele 
genel kurmayın "bölgede bize yardım etmeyen herkes 
düşmandır" açıklamasından sonra baskılar yoğunlaşıyor, 
operasyonlar sıklaşıyordu. 

Yine şehirde gerçekleştirilen bir operasyon sırasında, 
Zübeyr Aydar hasta olduğundan evine, ziyaretine 
gitmiştim. Sohbet esnasında kapı çalındı, hanımı kapıyı 
açtı, döndüğünde polis olduğunu ve Zübeyr'i istediklerini 
söyledi. Biz şaka yaptığını sanmıştık ama değildi. O 
esnada benim de evimi sorduklarını öğrenince eve 
gitmedim, sonucu bekledim. Kısa bir süre sonra Zübeyr geri 
döndÜğünde sürgün edildiğimili öğrendik. 

M.G: lkiniıinde, Kür.t SHP'li olduğunuıdan değil de, 
özellikle Kürt olduğunuı ve Kürt halkına 1apılan 

baskı/ara karşı çıktığınızdan, size dayatılan muhbirliğe 
"evet" demediğinizden dolayı sürgün edildiğinizi 

söylemek mümkün mü? 
Z.A: Tabii ki, bu olay SHP'li olduğumuzdan dolayı 

değildi. Direkt bizim kimliğimizle Hintili bir olaydı. Yani 
orada insanlarla olan ilişkilerimizden, hem Kürt oluşumuz 
hem de yapılan haskılara karşı sessiz kalmayışımızdan 
kaynaklanıyordu. İşlenen insanlık suçlarına karşı 
çıkışımızdan, insan haklarını savunduğumuzdan sürgün 
edildik. Olay bu. 

M.A.S: Doğu ve Güneydoğu Anadul'da devlet, polisi 
ve askeri gücüyle feodalizmi ve feodal ilişkileri geri 
getirmeye çalışıyor. Güpegündüz adam vuran ağaları 
"korucu" yapıyor ve bunları helikopterle tugaya götürüp
getiriyor. Bu anlayışla bana ve benim gibi birçok insana 
bu tür teklifler götürülmüştür. 1980'den günümüze kadar bu 
tür baskılar devam etmektedir. Bunun sonucu birçok insan 
bölgeyi terketmek zorunda kaldı. Bütün bu anti-demokratik 
uygulamalara ben, Zübeyr ve diğer ilerici insanlar boyun 
"'ğmedik, direndik. 

M.G: Ikiniz de ülkemizin bazı bölgelerindeki, 

özellikle Siirt bölgesindeki köylerin boşaltıldığını 

söylüyorsunuz. Sizce bw olay neyi amaçlıyor ve ne tür 
sonuçlar doğurabilir? 
Z.A: Şimdi siz de bilirsiniz, bu olayı herkes kendine 

göre yorumlar. Devlet yetkilileri insanlarımızın bir 
kısmına suçlu, bir kısmına da potansiyel suçlu gözüyie 
bakıyorlar. Herşeyden önce bu insanların gelecekteki 
muhtemel direnişlerini şimdiden ortadan kaldırmak, 

ikincisi bu insanları batıya sürerek asimile ve pasifize 
etmek, bölge ekonomisini felce uğratmaktır. 

Tabi batıya sürülen insan varını-yoğunu satıp, oraya 
götürmek durumunda kalıyor. Yani oradan batıya bu yolla, 
kısmen de olsa, sermaye akışı sağlanıyor. · Son zamanlarda 
ormanları da yakarak bölgeyi çölleştiTmek istediklerini 
açık bir şekilde ortaya koyuyorlar. Tabi bu sürgünler de her 
baskıcı yöntem gibi geri tepecektir. Batıya sürülen 
insanlar birçok ekonomik, sosyal ve siyasal baskıyla 

karşılaşacakları için yine sorun olacaklardır. 

M.A.S: Benim ekleyeceğim, sömürgeci Saddam 
Rejiminin ' Güney Kürdistan'da yaptığı gibi bölgenin 
insanlardan arındırılarak, çölleştirilmek istenmesidir. 
Dersim vb. katliamlardan sonra yapıldığı gibi insanlar 
yerlerinden yurtlarından edilmeye, batıya sürülmeye 
çalışılıyor. 

M.G: Osmanlı döneminden günümüze kadar, çeşitli 

· sürgün politikalarının · sürekli gündemde olduğunu, 
Cumhwriyet döneminde de sürdüğünü ve en son olarak 
sizin de sürgün edilmenizin bw politikalarını bir sonwcw 
olduğunu söylediniı. Peki son dönemlerde sizden başka 
"Olağanüstü H al Bölge Valiliği" nin aracılığıyla sürgün 
edilenler var mı? 
Z.A: Şimdi Siirt'ten gayri resmi sürülenterin dışında 

bizimle beraber 8 kişinin sürgün edildiğini biliyoruz. Onun 
dışında gizli tutulanların olup olmadığını bilmiyoruz. 
Bizim tanıdıklanırtızın isimleri şöyle: Başta ben (Zübeyr 
Aydar), Mehmet Ali Sevilgen, Aydın Kilvan (Kurtalan'dan 
sürülmüş, şu anda İstanbul'da bulunmaktadır), Ayşe 
Karabulut (altı çocuk annesi, eşi g.erillalara katılmış), 

Hasan Ertaş (Eruh'un Bılcuna yani Türkçe ismiyle 'Narlıdere' 

köyü muhtarı), Remziye Rüzgar (Batman'dan), İzzettin 
Aksu (Beşiri 'den) ve yine Beşiri'den Emin Turhan olmak 
üzere. 8 kişiyiz. Bunlardan son iki kişi dışındakileri 
tanıyorum. Bunların tümü "Olağanüstü Hal Bölgesi" dışına 
çıkanlmış durumdalar. Ancak her nedense Ayşe Karubulut'a 
Osmaniye'den öteye gideceksin denilmiş . Kadının okuma
yazması da yok, neyinden korkuyorlar onu anlayamadım. 

Bu isimlerini saydıklarımızın dışında bir de tayin yoluyla 
sürülen işçi ve memurlar var. Şimdilik tepkiler 
yoğunlaştığından resmi sürgünler de durmuş durumdadır. 

Ancak ilerde ne olacağı belli değil. 
M. G: Kamüoyunun, basının veya diğer kllrwm ve 
kurilliiŞ/arın sürgün edilmeniz konllSwndaki tepkileri ne 
derecede oldu, yeterli bwluyor muswnwı? 
Z.A: Ülkemizde olsun Türkiye'de olsun kamuoyu bu 

konularda özellikle yapılan baskılar konusunda yeterince 
sesını duyurarnıyar ya da bu tepki yeterince 
örgütlendirilemiyor. Fakat sürgün olayında diğer 
olaylardan farklı olarak, bana göre kamuoyu daha duyarlı 
davrandı . Sürgün belgelerimiz elimize verilir verilmez 
basınla olan ilişkilerimizden dolayı, hemen haberdar 
oldular. Basın vasıtasıyla olay Siirt halkına ve diğer 
kamuoyuna hemen .iletildi. Bu kısa zııman zarfında Siirt'ten 
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bizi yolculamak için kalabalık bir halk kitlesi toplandı. Bu 
kitleden hiç tanımadığımız insanlardan bize sarılanlar oldu, 
bizim için a~layanlar oldu. Kimle, nasıl vedalaşaca~ırruzı 
şaşırmıştık. Siirt halkının bütün baskı ve sindirmeye 
rağmen olayı protesto edercesine bizi bu şekilde 
yolcularnaları çok duygulandırıcı bir olaydı. Bizi tanıyan
tanımayan, her katmandan insanların bu örnek 
dayanı~maları, ulusal bilincin gelişmişlik düzeyinin açık 
bir göstergesi olsa gerek. Aynı zamanda halkımız 
Diyarbakır'da da bizi coşku ve çiçeklerle karşılayıp 
yolculadı. Ancak olayın yeni oluşu ve şaşkınlı~ını 
üzerimizden atamayış'ımız, olaya gereken tepkinin göste
rilmesini geciktirdi. Basın gereken duyarlılığı gösterdi. Bu 
arada hiç beklemedi~imiz yerlerden tepkiler geldi. Ome~in. 
siyasi partiler de, gerek SHP gerek DYP olsun, şu veya bu 
şekilde tepkilerini dile getirdiler. Diğer yandan İnsan 
Hakları Deme~i ve diğer demokratik kitle örgütleri de 
tepkilerini dile getirdiler. Dışardan da çeşitli tepkiler 
geliştirildi, Avrupa basını olaya geniş yer verdi. 
Uluslararası Af örgütü olayla ilgilendi. Bütün bu tepkiler 
sürgürtlerin durmasma ve hükümetin geri adım atmasma 
neden oldu. Bu çerçevedeki tepkilerin bir öme~i de, 
İstanbul'da binlerce insanın Sirkeci P'IT'sinden telgrafla 
olayı protesto etme şeklinde, verildi. Umarım bu tepkiler 
çok önemli olaylarda da gösterilir. Çünkü, bizim 
sUrgünümüz diğer olayların yanında, devede kulak gibidir. 
Bir Silopi olayı yanında hiçbir şeydir. Gönül ister ki, 
bütün haksızlıklar karşısında kamuoyu gerekli duyarlılığı 
göstersin, tepkisini açık bir şekilde dile getirebilsin. 
Çünkü, suç işleyenierin en çok korktukları şey 
kamuoyunun tepkisi ve baskısıdır. Bu tepkiden, öcüden 
kaçarcasıı:ıa korkuyorlar. 

M. G: Kamuoyunun oluşumunda birtakım kitle 
örgütlerinih ve diger kuruluşların yanısıra, burjuva 
partilerinin de, yani SHP ve DYP'nin etkide 
bulunduklarını belirttiniz. Acaba bunların bu konuda 
samimi ve dilrilst olduklarına inanıyor musunuz? Yani 
bu noktada aç~ga çıkmamış bir sürü sorun ve halkın 
ilzerinde bu kadar baskı varlcen tam da bu süreçte 
bunların ön plana çıkmaya çalışmalarını nasıl 
degerlendiriyorsunuz? 
Z.A: Tabi bu konulardaki tepkiler farklıdır. Kimi 

çevreler olayı kendi çıkarlan do~rultusunda kullanmaya 
çalışırlar. Bazıları devlet politikası açısından yanlışlıklar 
yapıldı~ı için, bazıları da insani açıdan yani insan hak ve 
özgürlükleriyle bağdaşmayan olaylar oldu~u içiıı karşı 
çıkıyorlar. Ancak bu olayda herkesin yanlışaparmak basıp 
aynı tepkiyi göstermesi sanırım dikkat çekicidir. Herkesin 
tepkisini ayrı ayrı irdelemek yorum gerektirir ancak, bazı 
çevrelerin olaya kendi çıkarları açısından baktıkları 
muhakkaktır. 

M.G: Sayın Sevilgen siz bu sürgünlere karşı 
gösterilen tepkileri, öz olarak, nasıl 
deferlendiriyorsunuz? 
M.A.S: Şimdi, Türkiye'de insan haklarından, 

demokrasiden sözetmek biraz zor. İnsanlar güpegündüz 
evinden alınıp · kur~una diziliyor, bu olaylar sürgün 
olaylarmaan daha önemli olaylardır ve buna gereken tepki 
gösterilmedi. Ancak sürgün olayı ön plana çıkarıldı ve 
gereken tepki gösterildi kanısındayım, tabii daha önemli 
olaylarla kıyaslandığmda bu sonuca varmak mümkündür. 
Bu tepkiler sonunda resmi sürgün olayı geçici de olsa 
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durduruldu. 
M.G: Sürgün edilmenizden sonra belli bir lam11oy11 
oluşturuldu ve ardından diger kararloJo geri alııtdı. Yarti 
sürgün işlemi geçici olarale durduruld11. Siıce bıuula rol 
oynayan belirleyici etlcen neydi, buıtdan sonra da 
sürgün kararları gündeme gelebilir mi? 
Z.A: Tabii kamuoyunun tepkisi uygulamaya konulan 

kararların durdurolmasına _yolaçan en önemli etkendir. 
Fakat devlet politikası açısından da bu kararlar :ıaaf teşkil 
ediyordu, bu da bir etkendi. Çünkü, T.C. d11nya kil'nuoyuna 
bugün hep şunu diyor: "Bulgaristan'dan soydqlarımı:t :ıor:Ja 
sınırdışı ediliyor, göçe zorlanıyor." Onların aynı 1eyi 
yapmaları, dünya kamuoyunda gülünç duruma dtltmelerine 
yolaçıyordu. Dünya komuoyunun istekleriyle çeliten bir 
olaydı yaptıkları. 

Yani ilginçtir, ben sürgün ka~ıdımı elime alıp eve 
dön4üğümde, TV'de haber programının ille haberi, Evren'in 
bir demeciydi. Evren; "Yirminci yü:ıyılm son çeyre~inde, 
insanların do~dukları topraklardan zorla sQrQlmcteri bir 
insanlık dırarnıdır ve utanç vericidir" diyor ve kamuoyunun 
dikkatini bu konuya çekmeye çalışıyordu. Ancak aynı 
zamanda Evren'in başında bulundu~u mekani:ıma, benim de 
elime, üzerinde do~du~um topraklardan, Ulkemden 
sürülmemi erttreden bir utanç vesikası veriyordu. Evren, 
Bulgaristan'ı böyle kınarken, aynı gün Evren'in stlrgtln 
emri de bana tebli~ edilmişti. Bu bir trajediydi, koınikti, 
gülünçtü. Buna herkes gülerdi, dolayısıyla ben de gtıldtlnt 
bu olaya. Bu olay her ne kadar onlar için bir çeU,ki de olsa 
bundan vaz geçmiş de~iller. Bu geçici bir durdurmadır, her 
an yeniden başlayabilir. Zaten resmi sürgtln durdurolmuşsa 
da gayri resmi olarak sürgün devarn ediyor. İnsanlara baskı 
yapılıyor, dayanamayan, direnemeyen insanlar da 
memleketlerini terk edip kaçıyor. Bunun örnekleri çoktur. 
Bu insanlardan biri dün yanımdaydı. Bizden sonra tehditle 
sürülenler var, yani o politikadan vazgeçİlınit delil, bu . 
politika devarn ediyor, yarın öbür gtln resmiJeterek de 
sürebilir. Bu ülkenin tarihine baktılımı:ı zaman, ülkede 
herhangi bir kıpırdanma oldu~unda, Osmanlı'dan bu yana 
hep sürgün olayı yaşanmış. Tabii bu sUrgtlnler katliamlarla 
beraber yaşanmış. Bizim sürgünümUz de katliamlarla 
beraber yaşandı, bunu başka katliamlar da izleyebilir. Bu 
bazı şeylerin belirtisidir. B ana göre bölgede itlencn 
suçların, katliamların açı~a çıkmasını istemiyorllr. AçıAa 
çıkarmaya çalışanları da bu şekilde sUrzUn ederek, 
yaptıkları katliamların gizli kalmasını iaAlamaya 
çalışıyorlar. 

M. G: Sayın Sevilgen siz bu ton11da ne 
düşünüyorsunuz. Sizce bu sürgün politikası geÇici 
olarale mı durdurulmuştur? 
M.A.S: Biraz direnen insanlanmız bakıyorlar Id bu it 

yine devam edecektir. Direnen insanlar için stlrgtln her 
zaman gündemdedir. Birçok aile zorla baskıyla göçetmek 
zorunda kalıyor. Bu insanlar, bOytık kentlerde 
Çukurova'larda perişan sefil bir yaşama mahkum 
ediliyorlar. Bu insanlar ço~u zaman gecekondularda bile ev 
bularnıyor, sokaklarda kalıyorlar. 

M.G: Sayın Aydar daha önceleri yaptıfınıı belirli 
çalışmalardan dolayı lll/cenizden silrgiln edildifiniıi, 
fakat yapılan dayatmalar lar1ısı'nda "yeriniıi 
terlcetmedifinizi" söylediniz. Aneale daha sonra remıi 
olarak elinize bir belge tutuşturul~tyor ve llllerıizi terk 
etmeniz isteniyor. Oluşan bunca tepkiye rafmert, 
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SÖYLEŞI 

kamuoyunun. bunca ilgi ve desteğine rağmen neden bu 
'dest~k ve ilgeye dayanarak ülkenizde kalmakta 
diretmediniz? 
Z.~: Haklı bir soru, bunu düşilmnedim değil ama 

olayın ' ilk oluŞunun şaşkınlığı içindeydik. Uzun süreden 
beri ülkemizde böyle resmen elimize bir· kağıt 
tutuştunilarak' sürgün edilme olayı yaşanmamıştı. Bölgeyi 
terkeıme'me 'gibi bir eğilim de vardı bende. Tabii başka 
nedenler' de var, özellikle kendimden ziyade bölgede 
y&şanan blay.lan sürgünde daha rahat bir şekilde kamuoyuna 
duyurabil~eğim kanaatındaydım. Bu anlayıştan hareketle 
bölgeyi terk ettim. · 

Sürgtrn süremiz henüz tamamlanmadı, yalnız bir ay 
geçmiştir üzerinden, kamuoyunda da yeterli olmasa da 
duyuldu. Dönüş için kamuoyundan uygun destek bulursam 
sürgün sürenil tamamlamadan da dönmekten çekinmiyorum. 
Bu konuda sizinle hem fikirim, bu olaya karşı direnmek 
gerekir. Bii yönde bir destek olsa, teklif gelse, böyle bir 
teklife de aÇığl.m. 

M.A:S: Olayıh başlangıcında siyasi partilerin, insan 
haklarını savunan kuruluşlann diğer demokratik kitle örgüt 
ve kuruluşlannın desteğini arkamızda görmediğimiz için 
ülkemizi terk · edip buralara geldik. Biz bu konuda siyasi 
partilerden, SHP'den bizi desteklemesini istedik, ama 
kimse yanaŞmadı, bir anlamda yalnız kaldık. Şahsi olarak 
Aa bazı tehlikeleri göze alamadım. Destek verenler olursa, 
buyursunlar beraber gidelim. Ben kendim de bu konuda 
destek anyotum. 

. M.G: Siırgi.in süresi ne ·kadardı? • 
Z.A: Sürg'ünümüzün süresi belli değildi, yani · süresiz 

diyebilirız. Bana verilen kağıtta herhangi bir süre 
belirtilmiyordu. Ancak süre de konulsa bunun uzatilması 
herzaman mümkündür. Fakat sürgünterin geçici 
durdurulmasından sonra yapılan açıklamada üç ay sonra 
dönebileceğimiz belirtiliyor. Sanınm sürenin üç ay olması 
gerekir, .am·a biıriun uzatılıp uzatılmayacağını önceden 
kestirebilmek ritülT!fPn degildir. . 

M.G: Son durumunuz, nasıldır. Nerede kalıyorsunuz, 
nasıl seç,iniyorsunuz ve zamanınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Z.A: Biz ilk olarlık Ankara'ya gittik, bir süre orada 
kaldık. Daha sonra İstanbul'a geldik, ancak bir süre sonra 
Ankara'ya dönmemiz icap ettti yine. Şimdi yine İstanbul'da 
kalıyoruz. lik etapta siyasi partilerle ve basınla 
temaslarımız oldu, onlarla görüştük. Biz buralarda yaşa
makta fazla zorlukla karşılaşmadık. Pek tanımadığımız bir 
yer değildir ve gittiğimiz her yerde insanlarımızdan destek 
gördük: Gerelc

1 
maddi ve gerekse manevi olsun insanlarımıi 

bize destek oldular. Bizleri duygutandıran olaylar da oldu. 
Bizleri tanım.ayan önemli mevkiilerdeki insanlar dahi bize 
evlerinin anahtarlarını teslim ettiler, "kalabilirsiniz" 
dediler. Burada yaşayan Kürtlerin hemen her kesiminden 
büyük ilgi ve destek gördük, "bize sahip çıktılar. 

Türk s~l siyasi çevreleri de bizi desteklediler, 
kendilerinden memnunuz. Bize destek veren herkese 
teşekkür ediyoruz. 

M.G:Ailelerinizin durumu nasıldır? 
Nasıl geçiniyorlar? 
Z.A: Ailelerimiz Siirt'te, ayrılığın vermiş olduğu, hele 

hele zorla baskı 'ile olan bir ayırlığın vermiş olduğu özlem 
ve burukluk dışında önemli bir sorunları yoktur. Bizim 
insanlarımız bize sahip çıktıklan gibi ailelerimize de sahip 

çıkıyorlar. Maddi olsun manevi olsun yalnız bırakmıyorlar 
onları. Kürtlerin böyle birbirlerine destek olması çok 
olumlu bir olaydır, iyiye işarettir. Ayrılığın ~ermiş olduğu 
sıkıntı dışında sanınm bir sıkıntıları yoktur. Yine tüm 
insanlarımıza teşekkür ediyorum. 

M.A.S: Arkadaşıının da belirttiği gibi insanlanmız 
ailelerimize sahip çıkıyorlar. Kışlık odunb ve kömüründen, 
yiyeceğine kadar ailelerimizin her tUrlU ihtiyaçları 

karşılanıyor, . insanlanmız tarafından. Hiç tanımadığınız, 
ilişkimizin olmadığı insanlar evine belki et almıyor; ama 
ailelerimize alıyorlar. lnsanlarunıza bu fedekarlıklanndan 
dolayı teşekkür ediyoruz. 

M.G: Genel olarak, egemen güçler herhangi bir kcmuda 
geri adım atmak zorunda kaldıklarında hırçınlaşıp 

saldırganlaşırlar. Sürgün olayınızdan sonra oluşan 
kamuoyu siyasi iktidara geri adım allırdı, uygulama 
geçici durdurulmuşa benziyor. Peki bu durum ailelerinize 
yönelik ek bir haslayı beraberinde getirdi mi? 
Z .A: Bizim ailelerimiz üzerindeki baskı olayı 

değişmemiş. Geçmişte evimizin yolunu gözetleyen polisler 
halen aynı işlerini yapmaya devam ediyorlar, evimiz halen 
gözetim aJtındadır. Eve gelip giden insanlar takip ediliyor, 
rahatsız ediliyorlardı. Bu uygulamaların dozu şimdi daha da 
artmıştır. önceleri daha çok bizimle uğraşıyorlardı. Şimdi 
orada olmadığımıza göre daha çok ailelerimizi rahatsız 
ediyorlar, artık baskıların odağında onlar vardır. Fakat 
baskılar yaşamımızın "olağan" durumlan haline geldiği 
iyin kanıksamıyoruz . 

M.G: Dergimiz Medya Güneşi aracılığı ile gerek 
ailelerinize, gerekse dostlarınıza, bütün ilerici 
yurtse.ver, Kürt ve dünya kamuoyuna sürgün olayıyla 
ilgili, kendi durumunuzla ilgili iletmei istediğiniz bir 
mesajınız var mı? 
Z.A: Biz Kürtler kendimiz için pek talepte 

bulunmayız. Fazla gururluyuz. Taleplerimiz daha çok 
sevdiklerimiz ıçın oluyor. Şimdilik önemli bir 
problemimiz yoktur. Bize tüm ilgi ve desteklerini 
esirgemeyen tüm birey ve çevretere bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Ama ülkemizde insanlarımızın sorunlan çoktur. 
Bölgemizde h~rgün işkenceler, sürgünler yaşanıyor. Halen 
Siirt'te biri jandarma alayında, biri Emniyet'in bodrumunda 
olmak üzere iki işkencehane mevcuttur. Buralar sürekli dolu 
tutulmakta, akla gelebilecek hertürlü işkence yöntemi 
uygulanmaktadır, "suçlu" suçsuz herkese. Aynı zamanda 
bölgede hemen hemen hergün şüpheli ölümler 
yaş~maktadır. !nsanlarımızın kendi topraklannda özgür 
yaşama talebi ve mücadelesini destekleme yönünde 
kamuoyunu daha duyarlı olmaya çağırıyorum. 

Cezaevlerinde yaşanan haskılara karşı da daha duyarlı 
olmaya çağırıyorum kamuoyunu. 

M.A.S: Bir şiar vardır "Berxwedan jiyane", yani 
direnmek yaşamaktır. Kaldı ki korkunun da ecele faydası 
yoktur. Baskı ve haksızlıklara karşı direnmek gerekiyor. 
Herkesi de dayanışmaya davet ediyorum. 

M.G: Sayın M. Ali Sevilgen ve Zübeyr Aydar bu 
söyleşi için bize zamanınızı ayırmanızdan ötürü sizlere 
ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 

M.A.S ve Z.A.: Biz teşekkür ediyoruz. e 
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Estirilen Devlet Terörü ve Savaşın Hedefi; 

BoşaltiimlŞ Kürdistan Topraklart Yarafilmasi 
ve.Bu Topraklann Askerileştirilmesidir 

S 
ömürgeci dcvlet,in terörü Kürdistan'da sınır 
tanımıyor. Artık hiç bir Kürdün can ve mal 
güvenliği söz konusu değil. Gündüz-akşam 

dcrneden "dur ihtarına uymadı" diye, yoldan geçen arabalar 
taranıyor, işine gücüne, tarlasına giden zavallı insanlar 
katlediliyor. ·sonra da TV ve Radyo'larda İçişleri 
Bakanlığının eline sıkıştırılan yazıyla; bunların "terörist 
oldukları ve askerlere ateş açtıkları ve çıkan çatışmada 
tümünün ölü olarak ele geçtiği" ilan edilir. 

Dr. Şıvan'ın çok yerinde bir tespiti vardı. Türkiye'de, . 
Kürt sorununda T. C. içinde hiç bir zaman söz sahibinin 
sivil hükümetler olmadığı, esas olarak bu konuda T.C.'Y.i 
yönetenlerin askeri genel kurmayda bir avuç generallerin 
ve MİTin olduğudur. Kürdistan'da bugün estirilen terör ve 
savaş bu gerçeği açıkca ortaya seriyor. Kürdistan 
sorununda sivil yöneticilerin birer kukladan öteye bir şey 
olmadığı, Silopi katliamında, İçişleri Bakan'ının eline 
sıkıştırılan açıklamayla çok açıkça sırıtıyordu. 

T.C.'nin kuruluşundan bu yana , Kürdistan'da devlet 
terörü vahşice sürmüştür. T.C., Türk'lerin dışındaki 
halkları yok sayan, onların inkarı temelinde, yani 
Türkiye'yi Türkleştierne felsefesi esası üzerine inşa 
olmuştur. Bugün okullarda öğretildiği, tarih kitaplarında 
yazıldığı , Türk, Kürt aydın ve ilericilerin iddia ettiği gibi 
"Türkiye Yedi Duveli muazama karşı bir kurtuluş savaşı" 
vermemiştir ve böylesi bir görüş, tarihi çarpıtmaktan 
başka bir şey değildir. Gerçek tarih şu ki; Kemalist 
hareket Türkiye'deki Ermeni, Rum, Kürt ve diğer halklan 
kırarak, onları yerinden yurdundan ederek T.C'yi inşa 
etmiştir. Tarihe ışık tutan bazı araştırmalara göre o 
dönemde T.C'nin bugünkü sınırları içinde olan nüfus 
oranı 13 milyondu. 13 milyonun yaklaşık 2,5 milyonu 
Kürt, 1,5 milyonu Ermeni, 2 milyonu Rum, 3 milyonu 
diğer azıniıkiardı ve Türkler sadece 3,5 milyondu. 
Kemalist hareketin Türkler dışındaki diğer halklara karşı 
jenosit ve zorla göç politikası, T.C. inşasının temel 
harcını oluşturdu. Öyle yaygınca bilindiği gibi, 
Kemalist hareketin esas olarak yöneldiği güçler işgalci, 
emperyalist veya dış güçler değildi, yöneldiği güçler 
içerdeki Kürt, Ermeni, Rum ve diğer azın1ıklardı. Bu 
tarihi gerçeklerden hareketle rahatlıkla söylenebilir ki, 
Türkiye'nin kurtuluş savaşı esas olarak 13 milyon nüfUs 
içinde azınlık olan Türklerin, Türkiye'de diğer halkların 
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üzerinde hakimiyetini kurmak ve Türkiye'yi Türkleştirme 
savaşıdır. 

Bugün Kürt halkına karşı sürdürülen düşmanca 
politikalar artık doruğuna varmıştır. Kürdistan'da devletin 
varlığı , insanları sorgusuz sualsiz katleden, hain 
işbirlikçi koruculuk kurumuyla halkı biri birine düşüren, 
yol kesen, ev basan, adam kaçıran, "ha bir it'i öldürdük ha 
bir Kürdü öldürdük" çağ dışı felsefesine sahip ve 
tamamıyla halka yabancı ve karşı bir kuruma 
dönüşmüştür. 

BOYALl TÜRK BASlNlNI 
HANGi GÜÇLER YÖNLENDiRiYOR? 
P.K.K'nın silahlı eylemleri başladığından bu yana 

Türk basınını sürekli MlTin yönlendirdiği artık gün gibi 
ortadadır. Öyle sanıldığı gibi boyalı burjuva basını 
Türkiye'de olup biten gerçekleri olduğu vechiyle 
aktarmıyor veya salt gazetelerin trajını arttırmak için 
haberler uydurmuyor. , 

Son dönemlerde bir kaç olay MİT'in basın üzerindeki 
etkinliğinin ölçütünü yansıtır niteliktedir. MİT Raporu 
diye kamuoyuna yansıyan raporu ele geçiren gazeteci, 
Babıali'de kapı kapı dolaşarak hiç bir gazeteye 
yayınlatamadı ve hiç · bir gazete patronu raporu 
yayınlamayı göze alamadı. Başka çarpıcı bir olay da bir 
müddet önce S.H.P. Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın 
Kenan Evren ile Asil Nadir'in ilişkileriyle ilgili 
açıklaması haber ajanslarından bile geri çektirildi. 

Peki basın üzerinde böylesi bir kontrola sahip olan 
MİT niçin P.K.K. ile ilgili çarşaf çarşaf haberlerin 
yayınianmasına müsade ediyor? İşte bu sorunun cevabı 
bugün Kürdistan'da estirilen devlet terörüne ve savaşa 
kamuoyu oluşturmak, halkı yerinden yurdundan edip Kürt 
halkına estirilen terörle zorlu göçü dayatmaktan başka ne 
olabilir ki. 

87 Pınarcık katliamından hemen sonra bilindiği gibi 
Hürriyet gazetesi "işte katiller" diye fotoğraflar yayınladı 
ve fotoğraftakilerin isimlerini açıkladı. İki üç gün sonra 
fotoğraflardaki bazılarının bir yıldan beri hapiste 
oldukları açıklandı. Hürriyet gazetesinin genel yayın 
koordinatörü Çetin Emeç, bu fotoğrafları ve bilgileri 
MlTten aldıklarını açıkladı . Bunun Uzerine Başbakanlık 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



adına yapılan açıklamada MIT'in kimseye bilgi ve 
fotoğraf vermediğini, her gazetenin kendi kaynaklanndan 
bilgi edindiği söylendi. O sırada belki de gerçeği iyi 
şekilde ifade eden Örsan Öymen oldu. örsen Öymen 
"MİT yeniği" diye yazdığı yazıda iddia ettiğine göre, 
P.K.K ile ilgili haber, bilgi, fotoğrafları MİT veriyor ve 
basını bu konuda M1T yönlendiriyor. 

Sosyalist görünümlü bazı yayınlar da bu 
kampanyanın içinde etkin rol alıyorlar. 2000'e Doğru 
Dergisi'nde yayınlanan bazı yazılar boyalı burjuva 
basınına dudak ısırtacak niteliktedir. 2000'e Doğru 
Dergisi'nin yayın politikası, acaba yalnızca Perinçek'in 
Apo'ya karşı ilgisi Mao'nun Pol Pot'a karşı ilgisiyle izah 
edilebilir mi? 

MİT'le ilişkileri bilinen ve Jirki aşiretiyle devlet 
arasında arabuluculuk yaptığı sırada kuşkulu bir şekilde 
öldürülen Aziz Korkmaz'ın oğlu Cevat Korkmaz'ın 
2000'e Doğru Dergisinde yazdığı "300 kadar Permerge 
giysili Özel Harekat Timi Lübnan'da Bekaa Vadi'sinde 
üstlenen P.K.K. lideri Apo'ya suikast girişiminde 
bulunmak üzere sının geçmiş" şeklindeki yazı hakkında 
kimlerden, önbilgileri hangi kaynakwdan edindiği ayn 
bir kuşku noktası. 

84'teıt bu yana devletin P.K.K'yı hep olduğundan 
başka göstermesi, son dönemlerde Özal'ın blöf ve boş 
tehditlerinden de ortaya çıkıyor. Burjuvazi Kürdistan'da 
yeni Dersim'ler yaratmak için P .K.K'nın silahlı 
eylemlerini kendisi için kaçınlmaması gereken bir fırsat 
olarak değerlendiriyor. Özal'ın Bitlis ve Hakkari'deki 
konuşmalarında "Gerekirse sınır ötesinde bulunan 
merkezlerini bile vururuz." sözü bir blöften ve 
kamuoyunun dikkatlerini sürekli bu noktada 
yoğunlaştırmaktan başka bir şey olmadığı, iki gün sonra 
toplanan Milli Güvenlik Konseyi'nde açığa çıktı. M. Ali 
Birand, Özal'ın Bitlis ve Hakkari'de konuştuklarının Milli 
Güvenlik Konseyi'nde hiç görüşilimediği ve 
tartışılmadığını iddia etti. Çok açıkca belli ki, sömürgeci 
burjuvazi P.K.K.'nın bugünkil eylemlerini Kürdistan'da 
sürdürdüğü ve doruğuna 'ulaştırdığı devlet terörüne gerekçe 
yapmaktadır. 

DERSIM'E RAMAK KALMIŞ 
Dersim'le ilgili halkımızın anılannda, dünya ve 

insanlık yaşadıkça unutulmayacak, insanlığın nefretle 
anacağı anılar yaşanmıştır. Anlatılanlara göre, kitlesel 
insan katliamlarından birinde, benzin dökülerek yakılan 
bir yığın insan arasında ateşten kaçıp dışarı fırlayan küçük 
çocukların ateşi çevreleyen askerleri gördükten sanra 
tekrar ateşe doğru, yani ölüme doğru kaçtıklan KUrtler • 
arasında çok yaygınca bilinir. 
. Biigün Siirt, Mardin, Hakkari ve ·Van'da, Dersim'e 
ramak kalmıştır .. O günlerde yapıldığı gibi bugün de 
köleliğe boyun eğmeyi, onursuzca yaşamayı kabulleruiıe
yen Kürt insanı yakılmakta, gündüz ortası Silopi köylü
leri yoldan alınıp katiedilmekte ve ardından Radyo , TV' de 
"güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren teröristler ölü 
olarak ele geçti" diye duyurulur. Çoğu akli evellerin 

"Efendim devlet güçleri P.K.K'ye üstün gelemiyor. Onun 
için hıncını sivillerden alıyor veya P.K.K'nın askeri alan
daki kimi başarılarını ... " düşündüğü gibi değil. Devlet 
terörünün gece gündüz sürdürülmesinin nedenleri boşal
tılmış, insanların barınmadığı yasak bölgeler ilan etmek
tir. Yoncalı, Balveren köylerinde ve Cizre'de dışkı yedir
mek olaylarının P.K.K'yle ilişkisi olmadığı daha sonra 
mahkelemelere bile yansıdı. Dışkı yedirilen yurtsever 
Ciz-re köylüleri Partiya Peşeng a Karkeri Kürdistan 
(PPKK) davasından yargılandılar. Bütün bu saldırıların 
açık adresi-ni Tuğgenarel Atilla Tokat verdi. "Bıraksalar, 
değil insan bölgede ot bile bitmeyecek silahlar 
kullanırım." sözü halkımıza duyulan düşmanlığın açık 
ömeklerindendir. 

Sömürgeci devlet çok iyi biliyor ki her bölgede bin 
kere de katliam düzenlense, yeniden doğan Kürt insanı 
gene kölelik boyunduruğuna karşı özgürlük ve 
bağımsızlık için ayağa kalkacak. Devlet genel 
kurmayıyla, MİT ve kontr-gerilhisıyla bunu çok iyi 
bildiği için halkımızı yerinden yurdundan etmek için bir 
yanda köylerin boşaltılması kararı resmen açıklanırken, 
diğer yandan katmerli bir terör ve savaş havasını estircrek 
halka zorla göçü dayatmaktadır. Ordu Siirt, Van ve 
Hakkari bölgesinde gece gündüz askeri tatbikatlar 
dilzenliyerek, bölgede bir savaş hali varmış imajını 
yaratıp kendi katliamianna ve terörüne argüman 
oluşturmaktadır, 

Bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından asker akını var, 
Kürdistan askeri bölge haline getiriliyor. Bütün bunların 
üstüne üstlük Dünya ve Türkiye kamuoyundan gizli saklı 
Kürdistan'da biyolojik, kimyasal silahlar üreten fabrikalar 
inşa edilmiştir. Kürt halkını toplu kırımiara uğratacak 
kimyasal silahlar harıl harıl üretilmektedir bu 
fabrikalarda. 

Tüm Türkiye Bulgaristan'dan gelen 250 bin göçmenle 
çalkalanırken yol kesen, köy basan, halkı göçe zorlayan, 
malına elkoyan devletin teröründen kaçıp şehirlere göç 
eden SOO bine yakın çilekeş Kürt köylüsünUn tehciri 
duyulmuyor bile. Van, Siirt ve Hakkari artık birer 
Çadırkent'e dönüşmüştür. 

Devlet ulu orta olay._çıkartıyor, P.K.K'lılar eylem 
yapmadığı zamanlarda üzel Hareket Timleri mahalli 
kıyafetlere bürünerek P.K.K adına eylemler yapıyor. 
Sömürgeci'Burjuvazi'nin Kürdistan'daki kaos ve komplo 
ortamının devamından medet umduğu artık sıntıyor. Kürt 
insanına zorla göçü dayatıyor. T.C. devleti, İran ve Irak 
biri birine dersler vererek halkımızın başına yeni çoraplar 
önnekteler. 

Kanlı Saddam diktatörlüğü artık bırak köyleri 100 bin 
nüfuslu Qeladız şehrini boşaltmaktadır. 1980'den bu yana 
4 bini aşkın köyü boşalttı. Kanlı diktatörlük bunlarla da 
yetinmiyor, bu kez de sınırlara 30 Km yakın olan bütün 
şehirleri de boşaltıyor. 

Açıktır ki T.C. Kürdistan'ı' boştatmak için daha 
sinsice davranıyor. Dünya kamuoyunu bölgede halkın can 
ve mal güvenliğini koruma koca yalanıyla aldatarak 
bölgenin boşaltılmasını gizliden gizliye sürdürüyor. 
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P.K.K KÜRT HALKINA GÜVEN VERMiYOR 
P.K.K kuruluşundan bu yana kendisi dışındaki bütün 

yurtSever Kürt hareketlere karşı düşmanca bir tutum 
içinde oldu. P.K.K için, Kürt ulusal demokratik 
muhalefetinin tümü işbirlikçi, hain ve teslimiyeıçi 
olurken, İran İslam Cumhuriyet'i P.K.K'nın stratejik 
dostu oluyor. P.K.K'nın kuruluş Manifestosu dahil tüm 
belgelerinde kendi dışındaki yurtsever güçler sömürgeci 
burjuvaziyle birlikte tasfiye edilmeli diye tespitieTle 
doludur, hata P.K.K için Kürt ulusal demokratik 
muhalefetinin tasfiyesi sömürgeci devletin tasfiyesinden. 
önce gelir. 

P.K.K yurtsever Kürt hareketlerine yönelik böylesi 
bir düşmanca tutum içindeyken, 1986' da yaptıkları 
kongrelerinin sonuç bildirgesinde ve kongre kararlarında 
"P.K.K ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki dostluk 
bağları taktiksel değil stratejik dostluk bağlarıdır" diye, 
Kürt halkının qlusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesinde yeni stratejik dostlar yaratıyor. P.K.K 
bununla yetinseydi neyse. 1983 yılında bizatihi İran 
Devrim Muhafız'larıylfl birlikte İKDP'nin peşmergelerine 
saldırdı. Hatta bu saldırılarda birkaç PKK'li İran 
Kürdistanı Demokratik Partisi'nin Peşmergelerince esir 
edildiler. 1985 yazında Irak'taki yurtsever güçlerle 
çatışmaya ·giderek çok sayıda yurtsever insanın 
öldürülmesine sebep oldular. 

Ulusal den:ıokratik muhalefet P.K.K'yı bu 
tutumundan vaz geçirmek için çok çaba sarfeui, ne varki 
bUtUn bu çabalar sonuç vermedi. Her kim ki Abdullah'a 
ufak bir eleştiri ·yönelttiyse veya P.K.K'nın yanlışianna 
parmak bastıysa, Abdullah onu T.C'nin 
provakatörlüğüyle suçladı, her kim ki diğer yurtsever 
Kürt örgütlerine iyimser bir tutum içinde olduysa MİTin 
P.K.K içindeki ajanı oluyor. Zaten Öcalan için 
Kürdistan'ın bütün parçalarındaki ulusal demokratik 
muhalefetin satılmış, hain ve işbirlikçi olmayanı da 
yoktur.84'de P.K.K'nın kuruluş yıldönümü üzerine 
yayınlanan Öcalan'ın konuşmasında, P.K.K'nın Kürt 
Ulusal Muhalefetine karşı düşmanlığı şöyle ifade 
ediliyordu: "Kürdistan'ın bütün parçalarında bir avuç 

· satılmış ve işbirlikçinin dışında, tüm Kürt halkı PKK'nın 
saflarında toplanmıştır." P.K.K artık Kürdistan\ın tüm 
parçalarındaki Kürtlerin yurtseverliği, vatanperverliğini 
kendisiyle birlikte olup olmadığına göre ölçmektedir. 

Aynı tutumlarını bugün Kürdistan'da da 
sürdürüyorlar. Gittikleri her köyde, yurtsever köylülere 
veya kendi görüşlerini paylaşmayan diğer demokratik 
Kürt örg~tlerine mensup insanlara zorla kendilerine 
katılmayı dayatıyorlar. Kendilerine katılmayı reddedenleri 
katlediyorlar. 

Son gülerde, P.K.K tarafından öldürülen Van'daki 
Alan Aşireti mensubu gençler, sömürgeci burjuvazinin 
Kürt halkına yönelttiği saldırılara karşı duran, ama 
P.K.K'nın politikalarını tesvip etmeyen yurtsever 
insanlardı. Fakat onların yurtseverliği ve 
vatanperverliklerini P.K.K'yla birlikte olup olma-
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dıklarına göre ölçen P.K.K, onlara ölümü reva gördü. 
Öcalan, Toplumsal Kurtuluş Dergisiyle yaptığı 

röportajda Kürt ulusal demokratik muhalefetine 
pervasızca saldırıyor. Tüm yurtsever güçleri hain ve 
işbirlikçi ilan ediyor. Kendileri için ortalıkta dolaşan 
yakıştırmalan diğer yurtsever güçlere yapıştırmaya 
çalışıyor. Bu politikalarıyla P.K.K, toplumda kendi 
politikalarını benimseineyen yurtsever ins'anların 
mailarına el koyuyor, onları ·topraklarını ve evlerini terk 
etmeye zorluyor. 

Türk devleti P.K.K'nın bu tutumlarından olanca 
gücüyle yararlanıyor, artık öyle kaoslu bir ortarn oluşmuş 
ki kimin P.K.K'lı, kirnin Özel Harekat Tim'i veya kimin 
MİT elemanı olduğunu halk ayırt edemiyor. Çünkü Özel 
Harekat Tim'lerince veya başka güçlerin yaptığı bir yığın 
eylemi Öcalan, Serxwebun'da yaz, kış ve sonbahar 
eylemleri diye kendi hanelerine Yazdı. Bazı eylemlerin 
kuşkutarla dolu oldu$unu ve halkın gözünden 
kaçmayacağını düşünen ÖCalan, 2000'e Doğru Dergisi'ne 
açıklama yaparak Necdet Uruğ'un öldürülmesini 
önlediğini söylüyor. Bunu önleyen Öcalan, Pınarcık'ta 
çoluk çocuğun katiedilmesini önleyemiyor. Çok açıkça 
belli ki ÖCalan'ın açıklaması halk arasında yaygınca 
bilinen bir yığın kuşkulu eylemin üzerini örtmeye 
yöneliktir. Fakat öcalan'ın açıklamasında işlerin ne kadar 
biri birine karıştığını anlamak için dahi olmayı 
gerektirmiyor. 

B0TÜN BUNLARA DUR DEMEK 
IÇiN NEYI BEKLEYECEGiZ? 
Kürdistan'daki terörün ve savaşın durdurulması her 

şeyden önce Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kurumunun 
dağıtılması, halkımıza ihaneti, işbirlikçiliği ve kelle 
avetlığını dayatan Köy Koruculuğu · sisteminin 
dağıtılması, Kürt halkının kendi topraklanndan 
yurdundan koparan gizli açık sürgün olaylarının 
durdurulması için sessiz kalınmamalı. 

Çağımızda kendi dilini konuşamayan, ulusal varlığı 
tanınmayan, kölelik zincirine ' vurulan, ulusal onuru 
ayaklar altına alınan, dünyamızda en kala-balık nüfusoyla 
sömürgeci boyunduruğa vurolan Kürt ulusunun 
kurtuluşu önündeki tüm engelleri söküp atmak için 
doktoru, avukatı, mühendisi, öğretmeni, işçisi, köylüsü, 
esnafı ve imamıyla bütün Kürtler, halkımıza dayatılan 
terör. ve savaşa karşı sessiz kalmayalım. 

Ulkemizde doruğuna ulaşmış savaş ve teröre karşı 
harekete geçmek için neyi bekleyeceğiz. Devlet açıkça 
bUtUn halkımızı düşman ilan ediyor. Bizler kendi ulusal 
onu~umuzu, ulusal değerlerimizi, insan hak ve 

· özgürlüklerimizi, kendi haysiyetimizi korumak için 
hangi felaketleri bekleyecegiz. 

Bütün bir ulus olarak zenginiyle, fakiriyle, işçisiyle 
ve köylüsüyle topraklarımızı terketmeyelim. Öğretmen
ler, memurlar ve tüm çalışanlar devletin bugün dayattığı 
sürgün ve il sınırları dışına sürme politikalarına karşı 
inatla duralım; halkımızdan, topraklarımızdan ayrılma
yalım:· e 
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PEŞMERGE SORUMLULARIYLA SÖYLEŞi 
Tecrit kamplannda bir yıllan nı dolduran peşmerge aile~erinin · ~a.len. güncelliğini ve aciliyetini 

koruyan sorunlarını, ülkemiz ve dünya ilerici kamuoyundan ıstemlennı, hızzat peşmergelerden 

dinleyelim dedik. . . . . , . A • 

Bu amaçla da, Diyarbakır Büro muhabırlerımızden Gi!_zel AK ın Dıyarbakı!. peşmerge te~:ıt . . 
kampında kalmakta olan kamp sorumlularından Said NAIF ve Husen ÇELI<l ıle yaptığı soyleşıyı 

yayınlıyoruz. 

- Medya GÜNEŞİ: Diyarbakır, Kızıltepe ve 
Muş tecrit kamplarında toplam olarak kaç 
kişi kalıyorsunuz? 

Husen ÇELKİ : Biz buraya toplam olarak 
38.000 kişi geldik. Bunları kamplara göre ayı
rırsak: Diyarbakır kampında 13.000, Kızıltepe 
Kampında 16.500, Muş Kampında ise 8.500 kişi 

· kalıyoruz. 
- M.G: Toplam olarak 38.000 kişiden kaç 
kişi geri döndü? 
Said NAİF: Toplam olarak üç Kamp:~n ?,ir ~I 

içerisinde Irak'a yaklaşık olarak 3500 kışı dondu. 
Kamplara göre ayırırsak: Diyarbakır'dan 

yaklaşık olarak 1000, Kızıltepe'den 1.350, Muş 
Kampından da yaklaşık olarak 1000 kişi. 

M.G: Buradan geri dönenierin gitmek Için 
temel nedenleri nelerdir? Gidenlerin 
akibetieri hakkında bilginiz var mı? 

H.Ç: Sorunuza yanıt vermeden önce, konunun 
aydınlanması açısından belirtmek istediğim bir 
nokta var: 

Öncelikle buraya gelenlerin hepsinin peşmerge 
olmadığını, büyük ~randa köy.l~ ~l~uklarını 
belirtmek istiyorum. Sızler de çok ıyı bılıyorsunuz 
ki, biz, Güney Kürdistan'da uzun Y.ıllardır Kürt 
halkının özgürlük savaşımını verıyoruz. Irak 
Sömürgecileri de acımasızca üzerimize gelmekte, 
en son model, her türlü silahla bize saldırmakta, 
hergün boyutlanan özgürlük savaşımımızı 

bastırmak istemektedir: Buna karşın · her 
defasında da başarısızlığa · uğramakta, 

başarısızlığın verdiği eziklikle, azgınlaşa~ak 
saldırılarını yoğunlaştırmak-tadır. Ama, bu gune 
değin dağda savaşan peşmergelerle başa çıkmış 

değildir. Bu durumda, saldırılarını si~il halk.a 
yöneltmektedir. İşte Halepçe. Halepçe de şehı~ 
edilen (5.000) insanımızın hemen hemen hepsı 
sivil ve çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan 
oluşuyor. lşte Halepçe'den sonra kullanılan 

ArkRdRşrmız GSul AK, Peşmerge surumlu/Rrıyllı glh'Uşilrkerı 

kimyasal silahların yerinden yurdundan ettiği 
binlerce insan ve o oranda ölü ve yaralı. Bu son 
kimyasal silah saldırısı da köylere ve 
dolayısıyla sivil halka yönelikti. Bu neden~ e., 
peşmergelerle birlikte, büyük oranda sıvıl 

halktan insan da buraya geldi. 
Irak'a geri dönüşlerin nedenlerine gelince: 
- Ani yapılan kimyasal silah saldırısı sonucu 

sınıra kendisini atabilen kurtuldu. Kalan 
insanlarımızın bir çoğu öldürüldü, bir o kadarı ~a 
Irak1ın elinde kaldı. Yani büyük oranda bir aıle 
parçalanması oldu. İşte bir kısmı bu nedenle 
ailelerinin yaruna döndüler. 

-Biz Irak'tayken elimizde 'Ulusal Hain' 
(CAHŞ) dediğimiz işbirlikçiler vardı. Bunlar 
bizim esirlerimizdi. ·Gelirken onları da 
beraberimizde getirdik. Gidenlerin bir bölümü de 
bunlardı. 

- Hepsinden öte, gitmelerde etkili olan Y~f!~ 
kamplardaki yaşam koşullannın oldukça kotu 
olmasıdır. Adeta geri dönmemiz için bazı 

uygulamalar vardır. Isteğimiz bizi .. s~ddam'a 
göndermeme leridir. Uygufanan bu ko tu yaşam 
koşulları insanla~ı adeta zorluyor. Buradan 
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Irak'a dönenierin akibetleri, bildiğimiz ve 
Irak'tan aldığımız haberlere göre, gidenlerin 
büyük bölümünün Irak diktatörlüğü tarafından 
öldürlildüğüdür. Büyük bir bölümünün de ne olduğu 
meçhuldür. 

-Dunenlerin bir kısmı d~ İslami Partilere 
mensup insanlardı. 

- M.G: Geçen Kışı ve Yazı hangi koşullarda 
geçirdlnlz? 

S.N:' Bu, kamplara göre değişiyor. İsterseniz 
kamplara göre ayrı ayrı ele alalım. Bildiğiniz 
gibi Diyarbakır kampı lojmanlardan oluşuyor. 
Her daireye yaklaşık olarak 35 kişi 
yerleştirilmiş durumda. Düşünün, 35 kişi bir 
dairede barınırsa bir çok yeni sorunu da 
beraberinde getirir. Kışın, her daireye bir soba 
verdiler. O da günde ancak birkaç saat yakma 
koşuluyla. Kim ısınacak, kim ısınmayacak. 
Oldukça zor günler geçirdik. Kış bir rezalet olduğu 
gibi, yazın çok daha farklı ve daha zor günler 
yaşadık. Kışın soğuktan dondoğumuz gibi yazın 
sıcaktan kavrulduk. Çocuklarımı; sabahın 
karanlığında sırtlarındaki torbatarla kapı kapı 
dolaşarak buz topladılar. Sırtlarında taşıdıkları 
buzlardan, bir çoğu hastalandı. Su sıkıntısı 
yüzünden yazın yaşam hiç çekilmiyor. Günde bir 
iki saat akan su, beraberinde bir çok hastalık 
getirdi. Tifo · buhların başlıcası. 

Kızıltepe ve M u ş kamplarındaki yaşam 
koşulları bizimkinden çok daha kötüdür. 
Kızıltepe kampında halen çadırlarda 
oturuyorlar. Kışın Kızıltepe'nin soğuğunda 
çadırda yaşayabilmek gerçekten bir mucizedir. 
Hafif bir rüzgarın çıkması veya bir yağmurun 
yağmasıyla çadırlar yerle bir oluyor. İnsan
larımız yılan gibi birbirine sarıtıp öylece yat
maya çalışıyorlar. Sıcaklar daha değişik etki
liyor insanı. Yeteri derecede beslenme olma
dığından, suyun çok az olmasından dolayı salgın 
ve bulaşıcı hastalıklar can üstüne can alıyor. 

-M.G : Soluk, sıcak, gıdasızlık ve satlık 
yetersizliklerinden kamplarda öleolerln 
sayısını verebilir misiniz? 
H.Ç: Kamplardaki doğal koşulların birlikte 

getirdiği sorunlara, yetersiz olan beslenme ve 
sağlık sorunlarını da eklediğimizde, korkunç bir 
manzara ortaya çıkıyor. J(amplarda yeteri 
oranda doktor olmadığından diğer faktörlerin 
sonucu doğan bulaşıcı hastalıklardan genellikle 
çocuklar etkilenip öl4mlere gidiyorlar. Bugüne 

.değin salt bu nedenlerden dolayı çoğunluğunu 
çocukların oluşturduğu yaklaşık olarak (750) kişi 
öldü. Bu ölümterin çoğu Kızıltepe ve Muş 
.kamplarına aittir. 

- M.G: Yaklaşan Kışa hangi koşullar ve 
imkanlarla giriyorsunuz? 
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S.N: Bizim kendi yaşamımızı yönlendirmek ve 
o oranda hazırlık yapmamız sözkonusu değildir. 
Çünkü bu yönde ne bir hakkımız var, ne de böyle 
bir imkanımız sözkonusudur. Bu hükümetin ve 
kamp yetkililerinin elinde olan birşeydir. Eğer 
bize, geçen yılın kışını yaşatırlarsa, geçen yıl 
varolan sorunlar tekrarlanmış olacak. 
Yetkililerden daha soğuk havalar başlamadan bu 
yönde yaşam koşullarımızı düzeltmelerini 
istiyoruz. 

M.G: Karnırlarda geçen bir günlük 
yaşamınızı, kamp yetkiilleriyle ve asker
lerle olan Ilişkilerinizi anlatır mısınız? 

H.Ç: Kamplanmızın etrafı esir kampları gibi 
tel örgülerle çevrili ve ellerinde otomatik 
silahlar olan askerler tarafından sarılıdır. Bu 
manzara psikolojik olarak bize çok ağır geliyor. 
Ilişkilere gelince, kamplarda peşmergeler için 
belirlenmiş bazı kurallar var. Bizce olumsuz olan 
bu kurallara uyulduğu taktirde bir sorun yok. 
Ayrıca ilişkiler kamplara göre farklılık 
gösteriyor. Diyarbakır peş.~erge kampr diğer 
kamplara oranla daha iyi. Orneğin Kızıltepe ve 
Muş kamplarındaki ilişkiler, uygulamalar ve 
yaşam koşulları çqk farklı. Kızıltepe tecrit 
kampındaki yetkililer peşmergeleTin Irak'a 
dönmeleri için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. 

- M.G: Bu tarartakl Kürt kardeşlerinizle 
Ilişkileriniz nasıldır? Onlardan 
beklentileriniz nelerdir? 
S .N: Buradaki Kürt kardeşlerimizle 

ilişkilerimiz oldukça iyidir. Hepimiz Kürdüz 
herşeyden önce. İlişkilerimizin iyi olmaması için 
bir neden yoktur. Onlardan İsteğimize gelince de, 
kendilerinden isteğimiz bugüne kadar bize 
gösterdikleri sıcak ilgiyi ve dayanışmalarını 
sürdürmeleridir. Biliyoruz ki bize yardımcı 
olmak istiyorlar, ama, bize yardımcı olmalan 
engelleniyor. Şundan çok iyi eminiz, eğer sorun 
onlara kalsaydı, bugün çektiğmiz rezalet 
olmayacaktı. Ellerinden gelse hepimizi evlerine 
alacaklarını biliyoruz. Bize olan ilgilerini 
sürdürmelerini istiyoruz. Bu arada yetkililerden 
de bir talebimiz var: Bıraksınlar insanlarımız 
bize yapmak istediği yardımları hiç olmasa 
yapsınlar. 

- M.G: Çocukla.rınız Için açtıtınız etitim 
sınırıarı T .C. Hükümeti tararından 
kapatıldılar. Okul çatma ·gelmiş çocuk ve 
gençlerin etitim sorunlarını nasıl çözmeyi 
düşünüyorsunuz ve bu yönde Ilerici, 
yurtsever kamuoyuna lletmek Istedilniz bir 
mesajınız var mı? 

H.Ç: Eğitim konusu bizim için oldukça önemli 
bir konudur. Bu konuda, buraya geldiğimizden beri 
sürekli taleplerimiz oldu. Ama, her defasında bu 
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taleplerimize olumsuz cevaplar verilip, geri 

çevrildi. Çözüme gelince: Eğitim sorunu ve buna 

benzer temel sorunlarımıza köklü bir çözümün 

getirilmesi ancak bir takım haklar elde etmemize 

bağlıdır. Bize mültecilik statüsü verilmedikçe, bu 

önemli sorunlarımız varlığını koruyacaktır. 

llerici, yurtsever kamuoyundan isteğimiz, bu 

yönde çabalarını arttırmalarıdır. 
M.G: Bulgaristan'dan gelen Türk 

göçmenler Için T.C. hükümeti tüm 

olanaklarını seferber ederken, kamplarınıza 

girmenin, yardım yapılmasının ve 

toplatılmasının yasaklanmasına ne 

diyorsun uz? 
S.N: Biz, herşeyden önce T. C. Hükümetinin 

soruna insan hakları açısından bakmasını 

istiyoruz. Bulgaristan'dan gelen insanlara yardım 

yapılmasına karşı değiliz. Ama, onlar insansa, 

bizim de insan olduğumuz unutulmasın. Onlara 

yapılan yardımlar bize de yapılsın. 
- M.G: İslam Örgütü Birliği'nin size Kuran

I I(erlm, Bulgaristan'dan gelenlere de 

milyonlarca dolar vermesini nasıl 

karşılıyorsunuz? 

H.Ç: İslam Örgütü Birliği Halepçe'de binlerce 

masum insan kimyasal silahlarla öldürüldüğünde 

en ufak bir tepki göstermiş değildir. Biz buraya 

geleli, bir yılı aşkın bir zaman oldu. Avrupa'dan 

sorunlarımızı yakından gör,mek için bir çok kurum 

ve kuruluş geldi. İslam Orgütü gelmedi. Fakat 

Bulgaristan'dan göçmenler geldiğinde, hemen 

onlar için çabalarını yoğunlaştırdılar. 

Bizim bildiğimiz müslümanlar arasında 

herhangi bir ayırım yoktur. Ama onlar bu ayırımı 

yapıyorlar. Bu durumda sorun politik bir sorun 

oluyor. Sorun politik olduğunda da, elbetteki bize 

Kuran-i Kerim, Bulgaristan'dan gelenlere de 

milyonlarca dolar verilecektir. 
- M.G: Türk basının'dan bazılarına göre, 

ağaların emrinde korucu olmayı kabul 

etmişslniz. Bu haber doğru mu? Bu tür 

haberleri yayanlar, yayınlayanlar için 

söylemek istediğiniz birşey var mı? 

' Koruculuk konusunda Türk hükümetinden 

böyle bir talep gelirse cevabınız ne olur? 

S.N: Herşeyden önce böyle birşeyin aslı yoktur. 

Olayın muhatabı biziz, eğer böyle birşey olursa 

ilk bizim bilmemiz gerek. Ama bizim böyle 

birşeyden haberimiz yoktur. Türk . basınının 

bazılarında böyle bir haber çıkması oldukça 

çirkef bir şeydir. Böyle yalan-yanlış haber 

verenleri protesto ediyoruz. 
Türk hükümeti bize böyle bir talepte bulunsa 

kesinlikle reddederiz. Zira, biz Irak'ta bir 

yandan sömürgecilere karşı mücadele ederken, 

diğer yandan da ulusal hainlere karşı mücadele 

ediyoruz. Bunca yıllık mücadele tarihimizi inkar 

edip böyle birşey yapmamız düşünülemez. 

-M.G: Buraya gelişinizin üzerinden bir yıl 

geçti, bundan sonra ne yapmayı 

düşünüyorsunuz? 

H.Ç: Öncelikle bizim için asıl çözüm, bir an 

önce Irak'a dönüp mücadeledeki saflarımızı 

almaktır. Ama, bu şimdilik uzak görülüyor. Bu 

uzaklığı ve zayıf ihtimali gözönüne aldığımızda, 

hesaplarımızı burada kalacağız gibi yapmak 

durumundayız. Sorun böyle olunca, önemli 

gördüğümüz ve bir yerde bundan sonraki 

yaşamımızda ne yapacağız sorunuza da ancak 

şöyle yanıt verebiliz: En doğal hakkımız olan 

mültecilik statüsü bir an önce bize verilmelidir ki, 

kendimiz hakkında karar ve söz sahibi olalım. 

-M.G: Dergimiz aracıiıaıyla Tüm Kürt 

halkına bir mesajınız var mı? 

S.N: Halkımızdan tek isteğimiz bugüne kadar 

sorunlarımız karşısında ortaya koymuş oldukları 

duyarlılığı sürdürmeleri ve daha da ileri 

götürmeleridir. 
-M.G: İlerlcl, hümanist, demokrat, 

sosyalist kişi, kuruluş ve Devletlere 

dergimiz aracıiıaıyla lletmek Istediğiniz bir 

me~ajınız var mı? 

H.Ç: Tüm ilerici, yurtsever, demokrat, 

sosyalist kişi, kuruluş ve devletlere sesleniyoruz. 

Tek tek bireyden tutun da, devletlere kadar 

herkes kendisine düşen tarihi sorumluluğun 

bilincinde olduğunda ve üzerine düşeni 

yaptığında, eminiz ki ezilen mazlum halklar 

üzerinde bugün olan baskılar büyük oranda 

kınlacaktır. Herkes bu düşünceyle Kürt lialkının 

özgürlük mücladelesine yaklaşım gösterirse, 

halkımız üzerinde estirilen terör ve vahşice 

katliamlar büyük oranda bitecektir. Saddam 

sömürgeciliği öylece kolay kolay Kürt , halkına 

karşı kimyasal silah katliamına girişeme

ye,cektir. 
Biz peşmergerlerin sorunları karşısında 

duyarlı olmaları ve bize mültecilik statüsü 

tanınması için seslerini yükseltmele~i ve bu 

konuda daha aktife mücadele ver,melerini 

bekliyoruz. 

- M.G: Sayın Husen ÇELKt ve Said NAtF bu 

açıklamalarınızdan dolayı sizlere çok 

teşekkür ediyoruz. 

HÇ-SN: Biz de sorunlarımız konusundaki 

duyarlılığınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyor, 

çalışmalarınızda başarılar diliyoruz... e 
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KORDISTA·N·DA DEVRIM DINAMIZMI 
VE BAGIMSIZ ÖRGÜTLENME SORUNU 

K 
ürdistan'da örgütlenme sorununa ilişkin poJemik 
yazımda, Türkiye .devrimcileri tarafından tekrar 
tekrar sürdürülen tartışmalardan, sorunun temel 

halkasının aniaşılmadığının ortaya çıktığını belirtmiştim. 
Emek dergisinin Ağustos 1989 tarihli 8. sayısında yayınlanan 
''Kürt sorununda; milliyetçilik mi, birleşik parti mi?" başlıklı 
yazısında Şey ho Sağır arkadaş, adeta bir "sağırlar 
diyalogu"nu tercih cderccsinc, ilgili yazımı tartışırken, herşey 
bir yana, Kürdistan sorununda temel halkayı 
yakalayamadığını bir kez daha gösteriyor. Ş. Sağır arkadaş, 
bir yandan söylediklerimi çarpıtarak, bu çarpıtılmış 
"sonuç"lar üzerine ağzına geleni sıralıyor, öte yandan da, 
bırakalım marksist-leninistlcrin, yurtseverlerin bile tartışına 
yöntemiyle bağdaşmayan ağır suçlarnalarda bulunuyor. 
Yazar, Türkiye devrimcilerine ırkçılığı, şovcnizmi; Kürdistan 
devrimcilerine ise milliyetçi bcncilliği önerdiğimi rahatlıkla 
ileri sürebiliyor. Yıllardır Kürdistan marksist-leninist ve 
devrimcilerine yöneltilen bundçuluk suçlarnasını, Ş. Sağır da 
bolbol yapıyor. 

Daha önceki yazımda, Ernek dergisinde yayınlanan A. · Keçcli ve H. lşli irnzalı yazıları eleştirirken, özellikle 
geçmişte gelişigüzel kullanılan "sosyal şoven" gibi 
tanımlarnalann hangi görüşler için geçerli olduğu konusunda, 
özellikle özern göstermeye çalıştım. Çünkü, Ernek yazarlarının 
Kürdistan'da örgütlenme sorununa ilişkin ciddi ve önemli 
yanlışlıkianna rağmen, bunlar, o yazarları "sosyal şov.en" 
o~~rak ~eğcr~cndirmeyi gerektirm~yordu. Fakat, Ş. Sağır aynı 
yonternı benırnserneyerek hırçın bır dil kullanmayı tercih etti. 
Şunu Jx:lirtmcliyirn ki, eğer o yazımda Ş. Sağır'ın yöntemini 
scçseydırn; Ernek yazarlarına, Lenin'in deyimleriyle "sosyal 
şoven", "emperyalist" veya "alçak", hatta "bundçu" demem 
gerekirdi. Ama ben bu tür "ucuz" yöntemi, marksist-leninist ve 
devrimcilere yakış tıramadığırn için kullanmadım; ve bundan 
sonra da, gerçekten sosyal şoven ve emperyalist alçak olanlar 
dışında, yukarıdaki tanımlamaları, bütün yanlışlıklarına 
rağmen Türkiye komünist ve devrimci hareketinin bir parçası 
olarak değcrlendirdiğirn güçlere karşı kullanmamaya özen 
göstereceğim . Ne var ki bu, komünistlik ve devrimcilik adı 
altında savunulan görüşleri, ince elcyip sık dokurnayı 
engcllcrniyor, aksine daha· bir titizlikle soruna eğilmeyi 
ger~ktiriyor. Biz Kürdistan devrimcileri, "bölücü", "ayrılıkçı" 
gibı suçlamalara hergün maruz kalıyoruz, devrimcilik 
komünistlik adına aynı suçlarnalarda bulunanları da gördük. 
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Ülkemizi boyunduruklan altında tutan egemen güçlerin bu tür 
suçlamalarını doğal karşılıyoruz, fakat komünistlik ve 
devrimcilik adı altında aynı suçlamalara muhatap 
kaldığıınııda üzülüyoruz ve bunu halkların dostluk ve 
kardeşliğiyle bağdaştıranuyoruz. Bu nedenle Ş. Sağır arkadaşı 
öncelikle kullandığı dil açısından daha sorumlu davranmaya 
çağırıyorum. Kürdistan'da örgütlenme sorunu dün tartişıldı, 
bugün ve yarın da ta rtışıla cak, fakat bu tartışmaların yapıcı ve 
son~s alıcı bir zeminde sürdürülmesi, halklanrnızın çıkarınadır. 

Ote yandan, Ş. Sağır'ın yer yer M. Güneşi dergisini de, benim 
ilgili yazımda ileri sürülen görüşler doğnıltusunda eleştirmesi, 
~crind~ durulmas~ gereken bir diğer yanlışlıktır. Yazarın, dergi 
ırnzası ıle şahıs ımıası arasındaki farkı bilmesi gerekir. 
Dikkat edilirse, önceki yazımda hep "Ernek yazarları" 
tanımlamasını kullandım. Umarım Ş.Sağır arkadaş aynı 
yanl_ı_şhğı tekrarlarnaz. 

Onceki yazımda savunulanları elden geldiğince 
tekrarlamadan bu yazımda, Ş.Sağır'ın çarpıtma ve ağır 
suçlamalarla dolu görüş ve yaklaşımları somutunda, 
Kürdistan'da örgütlenme sorununun bazı yönleri üzerinde daha 
ayrıntılı durmak istiyorum. 

"SAGIRLAR DiYALOGU" DEVRiMCiLERiN 
T ARTlŞMA YÖNTEMi OLAMAZ 
Bilindiği gibi, karşısındakinin söylediklerini anlamadan 

veya anlamamazlıktan gelerek kendi bildiklerini hatta 
bazen karşİsındakinin söylediklerini aynen tekrarl~maya, 
kısa~ası diya~og adın! diyalogsuzluğa, "sağırlar diyalogu" 
?,cnıl_mekted~r. S:?~_gır _arkadaşın yazısına bakıldığında 
ozellıkle benım goruşlerı çarpıtarak, kendi kafasındakileri 
bana malederek yorumlarda bulunması, kendisinin "sağırlar 
d!yalogu''nu tercih e ttiğini gösteriyor. Ben, Emek dergisinin 
yazariarına ve "aynı a nl<ıyışta" olan Türkiye devrimcilerine 
eleştiri yöneltirken, Ş.Sağır, "aynı anlayış" sözcüklerinde 
ifadesini bulan ayrımı görmezlikten gelerek Emek'in bütün 
Türkiye devrimeilcriyle aynı kefcye koyulduğu yorumunu 
yapıyor. Halbuki, Emek'le veya yazarlarının savundukları 
görüşlerle Kürdistan sorununa ilişkin bütün konularda "aynı 
anlayışta" olmayanların da bulunduğu yadsınamaz ve 
özellikle bc~rt~ek gerekir ki, Ernek'in savunuculuğunu yaptığı 
anlayışın Kurdıstan sorununda bazı çevrclere göre daha tutarlı 
yaklaşımları vardır, fakat hepsinde egemen olan bir görüş 
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vardır ki, hiç bir "tutarhhk" bunu açıkça genelleştirmeyi 

engelleyemez. Bu da, "merkezi parti"nirı bünyesinde ne tür 

"özel" oluşurnlara gidilir.se gidilsin, sonuçta "ortak 

örgütlenme"nin saVıınulmasıdır. Ş.Sağır, "merkezi parti" 

bünyesinde ayn bir "parti" veya "örgüt" kurmayı"temel" bir 

fark olarak savunuyor, ama bizim kastettiğimiz farklılık ve 

ortaklığın, bununla ilgili olmadığım görmüyor veya 

görmemezlikten geliyor. 
Tartışılması gereken, Kürdistan marksist-lcninistlerinin, 

"merkezi parH''ye bağlı olmayan bağımsız örgütlenmelerinin 

doğruluğu veya yanlışlığı konusunda Türkiye devrimcilerinın 

bir ortak paydaya sahip olup olmadıklarıdır. Kürdistan ve 

Türkiye'deki siyasi yapılanmalann mevcut durumunu bjlen her 

irısanın görebileceği gibi, Türkiye'de kendi bünyelerinde "ayrı" 

oluşurnlara ·giden veya gitmeyen bütün devrimci parti ve 

örgütlerin ortak paydası, Kürdistan marksist-leninist ve 

devrimcilerinin bağımsız örgütlenmemeleri ve Türkiye 

marksist-lenirıist ve devrimcileriyle birlikte örgütlenmeleri 

gerektiği biçiminde oluşuyor. İşte sorun bu noktadadır, yoksa 

Türkiye marksist-leninist ve devrimcilerinin Kürdistan 

sorununda değişik yönleriyle bazı görüş ve yaklaşım 

farklılıklarının olduğu hiç bir biçimde yadsınamaz. Peki 

Ş.Sağır arkadaşa sormak gerekir; "merkezi yapılar" dışında 

Kürdistan'da bağımsız örgütlenmenin "yanlışlığı" konusunda 

Emek, diğer devrimci güçlerden farklı düşünüyor mu? Eğer, 

TKEP'e "bağlı" KKP veya TKP-B'ye "bağlı" YKK'ye 

''bağımsız" örgütler denilecekse, ayrıca ele alacağım gibi, bu tür 

örgütlerin sadece kendi içlerinde ''bağımsız" oldukları, dışanya 

karşı ise bir parçası oldukları yapılanmalara "bağlı" 

bulundukları, bir ülkenin proletaryasının "öz" örgütlenmesinın 

nitelikler~in bilincinde olan her devrimci ve yurtsever 

tarafından rahatlıkla görülebilir. 
Filistin ve Namibya örneklerini verirken, bu ülkelerin 

koşullarının tümünün Kürdistan'da da mevcut olduğunu 

söyleme~iğim gibi, bazı farklılıkların olduğunu özellikle 

belirtmiştim. Bu iki örneğin Kürdistan ile bağlantılarını, 

egemen ülkelerirı toplumsal devrimleri gerçekleşmeden de 

egemenlik altında bulunan ülke halklarının ulusal ve 

toplumsal kurtuluş mücadelelerinin bağımsız bir zeminde 

gelişebileceği gerçeği ile kurmuştum. Ş.Sağır arkadaş, bu iki 

ülkenin Kürdistan'a göre bazı alanlarda daha "açık" aynıncı 

politikalara maruz kalmalarını, "bağımsız" örgütlenmenin 

nedeni olarakgösteriyor ve "ne Namibya ya da Filistin, Kuzey 

Kürdistan'a benzemektedir" diyerek, Çekoslovakya örneğini 

savunuyor. Halbuki Çekoslovakya örneği, hiç de Kürdistan için 

geçerli-bir çözüm biçimini oluşturmuyor. Çek ve Slovakya 

komünist partilerinin devrimden sonra birleşerek ortak partiyi 

oluşturmalan ve devrime kadar bağımsız birer parti halinde 

olmaları, Çekoslovakya örneğini Kürdistan koşulları için 

güncellcştirmenin yanlışlığını ortaya koymaktadır. Bu birleşik 

partiyi oluşturmada, Slovakya Komünist Partisi'nin 

devrimden sonra, sorunların üstesinden gelememesi, bir nevi 

birleşmeye "mecbur" kalması da eklenirıce, esasen Ş.Şağır 

arkadaşın ilgisiz örnekler pcşirıde olduğu görülmektedir. 

"Yaban otu" ve "gelin güvey" tanımlamalarını 

"apolitik"likle değerlendiren Ş.Sağır'ın bizzat kendisinin, bunu 

söyleyerek apolitik konuma düştüğünü belirtmek gerekir. 

Günlük yaşamda kullanılan onlarca, yüzlerce sözcüğün, siyasi 

literatüre girdiğini burda sayma gereğini duymuyorum. Sadece 

"boşanma hakkı" sözcüklerini vermeyi yeterli görüyorum. 

Halk arasında evli insanların ayrılma durumları için 

kullanılan "boşanma'' sözcüğünü, nasıl ezilen ulusların ayrılma 

hakları için de kullanabiliyorsak "yaban otu" veya "gelin 

güvey" gibi sözcükleri de uygun durumlarda kullanabiliriz. 

Onemli olan, bu sözcüklerin yerliyerine kullanılmasıdır. 

Kürdistan sosyalist hareketinin, Kürdistan'da örgütlü bir 

sosyalist miras devralmadan 1975'lerde boyverdiğini 

belir!memi de Ş.Sağır, yanlış yorumluyor, çarpıtıyor. Ben, 

Kürdistan sosyalist hareketi, sosyalist bir miras devralmadan 

1975'lerde boyverdi derken, Türkiye'de devrimi 

gerçekleştirmek hedefi ile yola koyulmuş örgütlerde yer alan 

Kürdistanlı devrimcilerin varlığını yadsımıyorum ve bu 

mücadelede yaşamını verenlerin anısına saygı duyuyorum. O 

dönem Türkiye devrimini hedefleyen parti ve örgütlerde 

yeralan Kürdistanlı devrimcilerin "kişisel miras"larını 

tartışmıyorum, söylemek istediğim örgütlü bir mirastır ve 

1975'lerden önce bağımsız örgütlenmiş bir Kürdistan sosyalist 

hareketi yoktu. O dönemin devrimci parti ve örgütlerinin 

Kürdistan sorununa şu veya bu olumlulukta bakmalanyla ilgili 

olmayan bu örgütlü miras, tekrar ediyorum, 1975'lerde 

başlamıştır. Kürdistan'ın sosyalist örgütü olmak, ulusal ve 

toplumsal kurtuluş stratejisi, egemen ülke devrimine tabi 

olmadan, ülkesel kurtuluşu amaçlamayla anlam kazanır. TIP, 

THKO veya THKP-C, sayısal olarak ne kadar Kürdistanlı 

devrimeiyi barındınrsa banndırsın, önlerine koydukları yakın 

ve uzun erimli stratejik hedeflerle, Kürdistan örgütü olup 

olmadıkları tespit edilir. Deniz Gezmiş'in idam sehpasında 

"Yaşasın Türk ve Kürt Halkının Mücadelesi" şiarını 

haykırması, onur veriddir; ama bu, onun örgütünün bir Kürdistan 

örgütü olduğuna yorumlanamaz. Ş.Sağır arkadaş, 

devrimcilerin anısını bu şekilde kendine· kalkan etmemeli ve 

eşyayı adıyla çağırmalıdır. Kürdistan sosyalist hareketinin 

bir parçası olmak için, günümüzde de geçerli olan, yine yakın ve 

uzun vadeli stratejik hedeflerin "Kürdistani" olup 

olmamalarıdır. Bu açıdan soruna yaklaşıldığında, Türkiye 

devrimini önüne koymuş örgütlerden hiç birinin Kürdistan ulusal 

ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin bir parçası olmadıkları, 

Kürdistan sosyalist hareketinin bileşenleri arasında bu türden 

parti veya örgütlerin yer almadıkları görülebilir. Bu durumun 

"ulus temelinde örgütlenme" ile alakası yoktur, ülkesel bazda 

bir örgütlülük sözkonusudur. Kürdistan marksist-leninistleri 

açısından bu, işçi sınıfının ideolojik, politik ve örgütsel 

öncülüğün~e ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi perspektifi . 

demektir. Orgütscl zemin, ülkesel bazda sınıfsaldır. Bu nedenle, 

Ş.Sağır'ın beni "ulusal görevleri" proleter görevler önüne 

çıkarmakla, ·ikincisini reddedip birincisini savunmakla 

suçlaması, bir çarpıtmadan öteye geçmiyor. · 

Türkiye devrimci örgütlerinde yer alan Kürdistanlı 

devrimcilerin, "ülkesel amaçlar" için Kürdistan örgütlerinde 

yer a1maları gerektiğini belirtınemi ve bu doğrultuda hem 

Türkiye örgütlerine hem de bu örgütlerde yer almış Kürdistanlı 

devrimcilere "çağn"da bulunmamı, Ş.Sağır arkadaş sözcükler 
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.. 
üzerinde oynay~rak ağır çarpıtma ve suçlamalarla 
değerlendirmiştir. Once şunu belirteyim kL geçmişten bu yana, 
Kürdistan sorunu temelde, Kürt ulusunun ulusal ve toplumsal 
kurtuluş sorunu olduğu için, yer yer "Kürdistan örgütleri" yerine 
"Kürt örgütleri" terimi kullanılmıştır. Aynı durum Türkiye 
örgütleri için de sözkonusu olmuştur. Bazen de "yasal" engeller 
nedeniyle Kürdistan sözcüğü yerine "Kürt" sözcüğü 
kullanılmıştır. "Kürt" veya "Türk" sözcüklerinin "Kürdistan" 
ve "Türkiye" sözcüklerinin tuttuklan yeri tam doldurmadıkları 
açıktır, ama alışılagelmiş bir yöntem nedeniyle, Kürt örgütü 
deyince Kürdistan'da n, Türk örgütü deyince Türkiye'den bir 
örgüt akla gelir. Nitekim hem A.Keçeli ve H.İşli hem de 
Ş.Sağır arkadaş, alışageimiş bir deyimle, Kürdistan sorununu, 
"Kürt ulusal sorunu" başlığı altında ele almışlar. Kullanılan 
sözcüklerin özü yansıtması için öneriler yapılabilir, ama bu konu 
üzerine, hem de herkesçe bilinen tanımlamalar üzerine, beni 
"milliyetçi bencillik"e düşmekle suçlamak, iddia sahiplerini · yaralar. Benim yaptığım çağrıyı, "Kürtler bir tarafa, Türkler 
bir tarafa" biçiminde değerlendirmek, açık bir çarpıtmadır. 
Çağrıyı yaparken, özellikle "ülkesel amaçlar" için mücadeleyi 
öne çıkarınama rağmen, Ş.Sağır bunu, ne Rusya'da ne de başka 
bir Avrupa ülkesinde belli bir bölgede çoğunluk oluşturan, 
Yahudi işçilerinin, nerde olurlarsa olsunlar, "ulusal birliği"ni 
savunan bundçulukla özdeşleştiriyor ve bir sürü ağır 
suçlamalarda bulunuyor. Halbuki Kürdistan devrimci 
örgütlcrL belli bir bölgede çoğunluğu oluşturan Kürt ulusuyla bile 
kendilerini sınırlamıyorlar ve Kürdistan'da yaşayan bütün 
diğer ulusal azınlıkları (Ermeni, Arap, Türk, Asuri vb.) da 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi çerçevesinde örgütlenmelerine dahil ediyorlar. Beni Kürt halkını 
tanımamakla suçlayan Ş.Sağır'ın kendisinin Kürdistan'ı 
tanımadığı ortadadır. Eğer bilinçli bir "tanımama" sözkonusu 
değilse, Kürdistan devrimci örgütlerinde diğer ulusal 
azınlıklardan insanların yeralmadığını söylemek için, 
Kürdistan' ı tanımama dışında başka bir neden olamaz. 

Daha ilerisinin yaralılamadığı koşullarda, kendisine 
marksist-leninist diyen bir ezen ulus örgütünde yer almakta nsa, 
yurtsever bir Kürdistan örgütünü tercih etmenin ilkesel 
doğruluğunu savunmamı çarpıtarak yorumlayan Emek yazan, 
"yurtsever bir Kürt örgütü" tanımlamasının başına "kötü" 
sözcüğünü eklerneyi ihmal etmiyor. Emek yazan, bu konuda da, 
"sağırlar diyalogu"nu tercih ettiği için, sorunu, ezen ulus 
marksist- leninistleriyle örgütlenenlerin ve bu örgütlerin 
yurtsever bile olamayacaklarını savunduğuma yorumluyor. 
Halbuki ben böyle düşünseydim, önceki yazımda Türkiye 
"marksist-leninist ve devrimci örgütleri," ortak 
örgütlenmelerde yeralmış Kürt devrimcileri gibi sözcükleri kullanabilir miydim? Tekrar söylüyorum, Kürdistanlıları 
örgütlediği için değil, ideolojik-politik hatları nedeniyle 
yurtsever olmayanlar dışındaki Türkiye devrimci 
örgütlerinin"yurtsever"liklerinden kuşku duymuyorum, hatta 
tüm yanlışlıkianna rağmen, ideolojik-politik hat olarak 
Türkiye'de devrimci örgütlerin daha ağırlıkta oldukları bile söylenebilir. Fakat bizim sorunumuz, Kürdistanın ulusal ve 
toplumsal kurtuluşunda kendi geleceğini bula'nlann, Kürdistan 
zeminini esas alan örgütlenmelerde yer almalan gerektiğinde 
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düğümlenmektedir. Ayrıca bu örneği de anlayış açısından 
vermiştim. Yoksa günümüzde bütün eksiklik ve yanlışlıkianna 
rağmen Kürdistan'da marksist leninist ve devrimci örgütler 
vardır ve Kürdistan zeminini esas alacak marksist
leninistlerin, yurtsever bir örgütü tercih etmelerine de gerek 
yoktur. Emek yazarının El Salvador KP Genel Sekreteri 
Handal'ın Filistin kökenli olması ve Filistinlllerin !srail KP'de 
yer almasından,bütün Filistinlileri.n "gurur" duyduklarını 
belirtmesLhem ya~ bir benzetmeyi hem de doğru olmayan bir 
bilgiyi içeriyor. Once şunu belirteyim ki Handal, "yarı 
Filistinli" olsa da bu niteliği El Salvadorluluğuna göre çok çok 
geride kalıyor. _tfandal'ın durumunun benim savunduğum zemin ile ilgisi yok.Ote yandan, Filistin KP dışında diğer Filistinli 
örgütlerin, !srail KP dahil, İsrailli devrimcilere 
"sıcak"bakmaları bir yana, "kuşku" ile yaklaştıkları 
bilinmektedir. Daha son zamanlara kadar, Filistinli 
örgütlerin, İsrail'in "varlığı"nı bile kabul etmedikleri ve 
Filistin haritasının, sadece işgal altındaki Gazze Şeridi ve 
Ba~. Şeria'yı değil, "bütün !srail" i de kapsadığı bilinmektedir. 
FKO, son dönemlerde, El Fettah'ın ağırlığını koymasıyla belli 
koşullarla İsrail'in tanınabileceğini belirimesine rağmen, 
Filistinli örgütlerin önemli bir kesimi,eski yaklaşımlarından 
tümüyle sıyrılmış değiL ve aynı harita savunuluyor. 

Türkiye devrimci örgütlerindeki Kürdistanlılara yaptığım 
çağrıya neden burjuva partilerindeki Kürdistanlılara 
yapmadığımı soran Ş. Sağır, yine yanlış bir halkadan hareket 
ediyor. Devrimcilik adına bu*va partilerinde çalışmanın genel yanlışlığını tartışmaya bile gerek yok ve bu sorun, hem 
Kürdistan hem de Türkiye devrimci örgütlerinin ortak 
sorunudur. Geçmişte kişisel insiyatiflerle, sosyal demokrat partilere girenleri, örgütsel devrimci mücadeleye çekmenin 
önemi ortadadır. Kürdistan ve Türkiye devrimlerinin 
karşısında yeralan burjuva partilerindeki "devrimcilere 
çağrı"nın niteliği farklı olduğu için, tartışma gereğini bile 
duymadım. Çünkü bu~uva partileriyle uğraşmanın zemini 
ayrıdır. 

Kürdistan'ın ulusal ve toplumsal kurtuluşunu Türkiye 
devrimine bağlıyan bir anlayışta da olsa KKP sekreteri ve 
diğer bazı yöneticilerinin zindanlarda ve mahkemelerde kendi 
inançlarını savunarak sergiledikleri devrimci tutumu saygıyla 
karşılarım, ama sorun, KKP'nin ''bölücü çete" maddesinden 
değil de "komünist düşünce ve örgütlenme" maddesinden 
yargılanmasını, "komünistliğin göstergesi" olarak 
değerlendirmeye dönüştürülürse, o zaman söylenecek çok şey 
vardır. KKP savunmasında yöneticiler kendi inanaçiarını 
savunmuştur, fakat "bölücü çete" maddesinden 
yargılanrnalannı, ne bugün ne de devrimden sonra "bağımsız bir devlet"ten yana olmadıklarını "kanıtladıkları" için, 
sağlayabilmişlerdir. KKP'nin Kürdistanın ulusal ve toplumsal 
kuruluşunu nasıl "sımsıkı" Türkiye devrimine bağlı gördüğü, 
KKP savunmasında açıkça görülüyor. 

Tüm bunlar da gösteriyor ki, sağlıklı ve belli sonuçlara 
götürebilecek bir tartışma ortamı için, öncelikle birbirimizi 
anlamaya, görüşleri olduğu gibi ele alarak değerlendirmeye 
büyük önem vermeliyiz. Konuya ilişkin farklılıkları kısa 
vadede g·idermeyebiliriz; ama hiç olmazsa farklı 
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yaklaşımlan, ağır çarpıtma ve suçlamalann toz dumanı içinde 

"arapsaçına" çevirmeyelirn. 

BUNDÇULUK BiRLEŞiK 
ÖRGÜTLENMELERiN SORUNUDUR 
Sadece Kürt ulusuyla sınırlı olmayan, Kürdistan düzeyinde 

bağımsız bir örgütlenmeyi savunmama rağmen, Ş. Sağır, 

sözcükler üzerinde oynayarak benim "ulusallık" temelinde 

örgütlenmeyi savunduğumu, bunun ise bundçuluk olduğunu ileri 

sürüyor. Ş.Sağır'a göre, güya ben proletaryanın milliyetlere göre 

ayrıştırılması ve örgütlenmesini savunuyormuşum. Tekrar 

ediyorum, Kürdistan marksist-leninistleri milliyetlere gör.e 

örgütlenmeyi savunmadıkları gibi, Kürt halkı da bir 

"milliyet" değil, "millet"tir, yani diğer bir ifadeyle ulustur ve 

bundçuluğun, savunuruluğunu yapmak iddiasıyla ortaya çıktığı 

Yahudi işçilerinin durumuyla Kürdistan'da bağımsız proleter 

örgütlenmeler arasında hiç bir benzerlik de yoktur. 

Kürdistan marksist-leninist ve devrimcilerini bundçulukla 

suçlama, bilindiği gibi yeni değil ve Emek yazarı arkadaş, 

yıllardır söyleneni bir kez daha tekrar lıyor. Geçmişte konunun 

üzerinde geniş bir biçimde duruldu ğu için h.ındçuluk üzerinde uııın 

uzadıya durma gereğini duymuyorum. Fakat şunu söylemek 

gerekir ki, eğer Ş.Sağır, bundçuluğun hangi tür örgütlenmelerin 

bir hastalığı olduğunu, ~nin'e tekrar başvurarak öğrenme 

"zahmeti"nde bulunursa; görecektir ki, esasında bundçulukla 

"birleşik örgütlenme"lerin bağı vardır. Çünkü, bundçular, 

RSDİP'den "ayrı" bir parti değil, bizzat RSDİP içinde 

"federatif' bir "bölüm"ü savunuyorlardı. Bir nevi parti içinde, 

başına buyruk bir "parti" örgütlenmesini istiyorlardı. 

Bundçulara göre "belli bir yerdeki Yahudi işçilerin sayısı ne 

kadar az olursa olsun, bu yer Bu nd örgütünün merkezlerinden ne 

kadar uzak bulunursa bulunsun, partinin hiç bir kurulu, hatta 

Merkez Yönetim Kurulu bile, Bund Merkez Yönetim kurulunun 

rızasını almaksızın Yahudi proJetaryaya yanaşma cüretini 

göstermeyecek"ti. (2) Şimdi Ş.Sağır arkadaşa soruyorum: Ne 

Rusya'da ne de Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde belli bir 

bölgede çoğunluğu oluşturan, \ahudi ~~il.~ri~in milli~e~ 

temelinde RSDİP çatısı altında ' federatıf orgutlenmesını 

savunan ve çalışma alanı belli bir ülkesel zemine dayanmayan 

bundçuluğun nes~ başta Kürt ulust1nun olmak üzere Kürdistan'da 

yaşayan bütün ulusa~ ~zınlıkların ~ür~ista~ z~~i:. : n~e 

bağımsız örgütlenmelerını savunan devnmcı parti ve orgutlenn 

durumuna benziyor? Bund'un RSDİP içinde "federatif" 

örgütlenmesi istemi gibi, TKEP, TKP-B, TSİP, Dev-Sol ve 

TKKKÖ gibi "merkezi" yapılanmalarda "federatif" 

örgütlenmeyi savunan Kürdistan devrimci örgütü var mıdır? Ya 

da Yahudiler gibi, belli bir toprak birliğine dayanmayan 

örgütlenme anlayışı, yüzyıllardır aynı topraklar üzerinde 

yaşayan Kürdistan halkları için geçerli olabilir mi? Kürdistan 

devrimci parti ve örgütlerinin, Kürdistan zemininde bir ulusal 

ve toplumsal kurtuluşu gerçekleştirmek hedefiyle mücadeleye 

koyulduklan bilinmiyor mu? . . . . 

Kürdistan sorununda deve kuşu polıtıkası 

sürdürülmeyecekse, bundçuluğun Kürdistan'da bağımsız 

örgütlenmeler için sözkonusu olmadığı ve daha çok "birleşik • 

örgütlenme"lerde, "parti içinde parti olma" durumları 

özgülünde değerlendirilmesi gerektiği ortay?. çıkar. _Yok eğer 

yine de bundçuluk suçlamalan yapılacaksa, soylenebılecek tek 

şey varsa, o da bu tür iddia sahipfennin tekrar bundçuluğu 

incelemeleri gerektiğini önermek olacaktır. Bununla "birleşik 

örgütlenme"ler içinde yer alan "parti"lerin tümünün bundçu 

olduğunu söylemek istemiyorum. Çünkü bu tür "parti"lerin 

bundçu olarak tanimlanmaları sorunu, "merkezi" bir oluşum 

içinde yer almalarıyla sınırlı bir sorun değildir. Bund gibi, belli 

bir toprak birliğine dayanmayan "ulusallık" temelinde bir 

"federatif' örgütlenmeyi savunmaları halinde bundçuluk 

sözkonusu olabilir. Yalnız şunu, altını çizerek tekrar söylemek 

istiyorum ki, bundçuluk olgusu, "birleşik örgütlenme"lerin olası 

bir hastalığıdır, bağımsız örgütlenmeler için bundçuluk yersiz ve 

de ilgisiz bir benzetrncdir. · 
Kürdistan ve Türkiye koşullannda bundçuluk, örneğin şöyle 

sözkonusu olabilir: Türkiye'de belli bir bölgede çoğunluk teşkil 

etmeyen Ermeni, Rum, Çerkcz ve Asuri gibi azınlıklar için 

"ulusallık" temelinde "federatif" bir örgütlenme, Türkiye 

devrimci partilerinin çatısı altında gerçekleştirilirse; işte 

böylesi örgütlenmeler bundçulukla tanımlanabilir . 

Kürdistan'da yaşayan Ermeni, Asuri, Türk, Arap gibi 

azınlıklar için, eğer bağımsız örgütlenmelerde, ayrı "federatif" 

örgütlenmeler oluşturulur ve bunlara "ulusallık" temelinde 

örgütlenme olanağı verilirse, o zaman bundçuluk gündeme gelir. 

Bu ve benzeri durumlar dışında bundçuluk tanımlamasını 

kullanmak, hem ağır bir çarpıtma ve suçlamadır, hem de 

bundçuluğu anlamamaktır. 

Gelişen ulusal ve toplumsal .kurtuluş mücadelesinin 

gelişkinlik düzeyiyle paralel m~sleki ve diğer kategorik 

katmanlara denk düşen kitle örgütlerinin kurulması sorununu 

"ayn bir statü" yok deyip olumsuz değerlendiren Ş.Sağır, başka 

çarpıtmalara da başvuruyor. Bağımsız örgütlenmelere ilişkin 

savunduğumuz "ülkesel zemin"i dikkate almadan, sürekli 

"milliyetlere göre örgütlenme" ile kafasını "bozduğu" için, 

Ş.Sağır ar~adaş, ilgisiz yorumlar üzerinde ilginç sonuçla~a 

varıyor. Orneğin Kürdistan zemininde kurulabilecek bır 

sendikanın, İstanbul, Ankara veya İzmir'de aynı işyerinde 

çalışan farklı ulus ve ulusal azınlıklara mensup işçiler 

arasından Kürt işçileri örgütleme diye bir sorunu olmayacağı 

gibi; Diyarbakır, Van, Adıyaman veya G.Antep'te aynı 

işyerinde çalışan işçiler hang.i ulus veya ulusal azınlığa mensup 

olurlarsa olsunlar, "ulusallık" zemininde değil ülkesel zeminde 

örgütleneceklerdir. Yani ilerde koşulları oluştuğunda 

Kürdistan'da kurulacak sendikalar, Kürdistan ulusal ve 

toplumsal kurtuluş·sürecinin birer bileşenleri olarak Kürt, Türk, 

Arap, Asuri, Ermeni ayırımı yapılmaksızın, Kürdistan'da 

yaşayan bütün işçi ve diğer çalışanları örgütleyecekler.Fakat 

Ş.Sağır, sağırlar diyalogunu sürekli bir yöntem haline getirdiği 

için, İstanbul'da çalışan Kürt kökenli işçiyi, hemen yanıbaşında 

aynı koşullarda çalıştığı Türk kökenli bir işçiden ayrı bir 

sendikada örgütlemeyi, Diyarbakır'da çalışmakta olan bir 

Türk kökenli işçiyi de kurulacak "Kürt sendikası"na almamayı 

savunduğumuzu söylüyor.(3) Ş.Sağır'ın adımıza ileri sürdüğli bu 

tür görüşleri savunmadığımızı ve perspektif olarak savun~lan 

bağımsız kitle örgütleri ve sendikaların oluşmaları halınde 
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örgütlenme zeminlerinin "ulusallık" değil, ülkesel olacağını burada açıkça belirtme gereğini duyuyorum. Ş . Sağır, 
kafasındakileri bizlere maledeceğinc, öncelikle neyi nasıl ve neden savunduğumuzu anlamaya çalışsın ki, bazı çarpıtmaları yaparken düştüğü gülünç durumlan tckrarlamasın. 

BAGIMSIZLIK MÜCADELESi 
BAGIMSIZ ÖRGÜTLER iLE VERiLiR 
Emek yazarı, Türkiye'de toplumsal devrim 

gerçekleşmeden, Kürdistan'da ulusal ~c toplumsal ku:~~ş.u 
gerçekleştirecek Ulusal dcmokratık Halk Devrımının 
koşullarını pek tartışmadığı için, örgütlenme sorununu bir kısır döngüden öteye taşırmıyor. Kürdistan'da Filistin ve Namibya gibi "ayrı" statülerin olmadığını, burjuva iktidarların ekonomik, sosyal ve siyasal karar ve tedbirlerinin her iki halkı da kapsadığını, her iki ülkede kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğunu, her iki ülkede devrime önderlik edecek, 
damgasını vuracak proletaryanın oluştuğunu, kapitalist pazann bütünleşmesinden dolayı ücretli iş gücünün her iki ülke emekçileri arasında ulusal kimliğinden dolayı bir ayrıcalığa tutulmadan "aynı ekonomik sistem" içinde pazarlandığını, bunlar nedeniyle tabanda meydana gelen "kaynaşma"nın ortak kitlesel ve mesleki örgütlenmelerde ifadesini bulduğunu (4) söyleyen Ş.Sağır, bütün bunların "ortak devrim dinamizmi"ni 
oluşturduğunu belirtiyor. Şunu belirtmek gerekir ki, Ş.Sağır, sırf "ortak" noktaları artırmak için, nerdeys~ Kürdistan halkı üzerinde Türkiye halkına göre ayrıca bir baskı yok demeye 
getiriyor. 

Kürdistan gerçeğini . görmek isteyen] er, Filistin ve Namibya'daki "açık" bazı aynıncı politikaların Türkiye'de pratikte uygulandığını yadsıyamazlar . Hiç kuşkusuz pratikteki bu benzeriikiere rağmen, bu ülkelerin yine de farklı 
koşulları nedeniyle farklı bazı statüleri vardır, ama bu ayrı statüler, bizim tartıştığımız bağımsız örgütlenmenin temel nedenlerini belirlemiyor. Bu~uva iktidarlarının politikaları Türkiye ve Kürdistan halklarını kapsıyor, ama bu kapsama 
aynı düzeyde bir kapsama değildir. Her politikanın ~yrıca b.ir de Kürdistan'daki "özgün" uygulaması vardır.Şoyle bır Istanbul veya İzmir'den Hakkari'ye kadar gidildiğinde Kürdistan'daki geri bıraktırılrnışlığın durumunu görmemek ~n kör olmak gerekiyor. Işsizlik oranından, hastalık oranlarına, 
kişi başına düşen "milli gelir"e, fabrika ve cezaevi sayısından 
altyapı tesislerine, azgın devlet teröründen göstermelik ··~~k ve özgürlükler"e kadar, sadece anayasa ve yasalarda degıl, bizzat yaşamda ne denli "ayrı"lıkların olquğunu görmek için marksist-leninist ve devrimci olmak da gerekmiyor. Anayasa ve yasaların tümünde veya bazen görünürde açık "ayrımcı" ifadelerin olmaması, Türkiye devletinin, !srail ve G.Afrika devletlerinden daha "ileri" olmasından kaynaklanmıyor. Bu, bazen pratikte Filistin ve Namibyalılara yaşatılam katkat 
aşan uygulamalara girişen TC'nin Kürdistan halkının varlığım reddetmesinden ve onu "yok" saymasından kaynaklanıyor. Bu da kendine özgü özellikleri olan ayrımcılığın bir biçimidir ve özünde bir "ayrı statü"yü ifade eder. Hatta denilebilir ki, Kuzey Kürdistan'da daha sistemli bir ayrımcılık. 
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sözkonusudur. Yasalarda Kürt sözcüğü kullanılmazsa da haddi 
hesabı olmayan engeller var ve dahası yasalar Kürt ulusunun 
varlığının reddi temelinde düzenlenmişlerdir. Yasalarda bir 
halkın varlığım kabul ederek ona yönelik aynıncı 
uygulamaları benimsemekle, yasalarda, bir halkı "yok" sayarak pratikte uygulanan ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel politikalarla ezilen ulusa benzer bir trajediyi 
yaşatmanın arasındaki "farklar"ın bir ülke gerçeğini ne denli 
belirleyebileceğini tarhşmayacağım. Çünkü örgütlenme sorunu böylesi biçimsel farklılıklar üzerinde temellenmediği için, bu 
"farklılıklar"la uğraşmayı Ş.Sağır arkadaşa bırakıyorum. 
Karın tokluğuna iş bulmak için metropol kentlere göçetmek 2orunda kalan Kürdistan işçi ve emekçilerinin nasıl en angarya 
işlerinde ça !ış tıklarını; dilleri, kültürleri, yaşam tarzları nedeniyle nasıl horlandıklarını; "küro" sözcüğüyle nasıl 
damgalandıklarını bclirtme gereği bile yok. Çünkü her şey o kadar açıktır ki. Bununla Türkiye işçi ve emekçilerinin ezilip 
sömürülmediğini belirtmek istemiyorum, hiç kuşkusuz onlar da czilip sömürülüyorlar; fakat Kürdistan işçisi ve emekçisi 
Kürdistanlı olması nedeniyle ayrı bir baskı alhndadır. Kamu ve özel sektörde çalışanların, polis ve askerlerin atanmaları 
dışında, geçici veya sürekli bir iş bulmak "ümidi" ile Türkiye'den Kürdistan'a akın eden bir işçgücünün olduğunu söylemek de ~~esle iştiga.~dir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Bölge valiliği, üzel Ordu, üzel Tim, GAP Televizyonu, Bölge 
Kalkınma Idaresi gibi düzenlemeler Kürdistan'daki "ayrı statü"nün gittikçe daha açık "resmi" biçimlere büründüğünün göstergesidir. 

Görünüşe bakarak ortak devrim dinamizrni için kendine "gerekçe" bulmaya çalışan Ş.Sağır arkadaşa önerim; Kürdistan 
gerçeğini görünüşe ve yasalardaki "Türk vatandaşları için 
eşitliğe" kanmadan, olduğu gibi görmeli, bilmiyorsa öğrcnmcli, biliyorsa çarpıtmalardan vazgeçmeli, yönünde olacaktır. 
Yazımdaki "öncelikle tartışılması gereken Kürt halkının Türkiye devrimi olmadan kurtulup kurtulmayacağıdır" 
şeklindeki yaklaşımı, "sorunu karikatürize etme" şeklinde suçlayan Ş .Sağır, bu sorunu da başka bir zeminde tartışmayı tercih ediyor. "Sorunu karikatürize etme" suçlamasından hemen sonra Ş.Sağır şunları söylüyor: "Biz, 'Türkiye devrimi olmadan Kürtlerin ulusal kurtuluşu olamaz' şeklinde mutlak bir kesinlerneye sahip değiliz. O nedenle, biz, Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı uğruna mücadeleyi, bugünden sürdürüyoruz, bu talebi ve hedefi güncel demokrasi mücadelesi içine alıyoruz. Başkalarıyla aramızdaki önemli farklardan biri de budur."(S) Ben, Kürtulusunun önce kurtuluş stratejisini 
tarhşırken, bu stratejinin salt ulusal kurtuluşla sınırlı olmadığı, 
yazıının bazı yerlerinde belirtilen "devrimci kurtuluş stratejisi", "ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi" gibi sözcüklerden de 
anlaşılıyor. Ayrıca tartışılan UKTH'nin güncel talepler 
arasında yer alması da değildir. Hiç kuşkusuz, güncel talepler 
arasına UKTH ilkesini koymak bir olumluluktur, fakat bu Türkiye devrimi olmadan Ulusal Demokratik Halk Devrimi'nin olabileceğini kabul etme ve bu doğrultuda mücadele verme değildir. 

Sorunun daha iyi anlaşılması için Ş. Sağır arkadaşa sormak istiyorum:Türkiye'de gevrim olmadan Ulusal 
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Demokratik Halk Devrimi'ni gerçekleştirmek mümkün mü, 

değil mi? Mümkün değil denilirse, o zaman tartışmayı bu alana 

kaydırmak gerekir; yok eğer "mümkündür" denilecekse o 

zaman ikinci bir soru gündeme gelir. Mümkün olanı 

gerçekleştirmek için nasıl bir örgütlenmeye ihtiyaç vardır? Işte 

bu noktada Türkiye devrimine bağımlı ''ulusal demokratik 

halk devrimi" stratejisini benimseyen, "birleşik parti", 

"birleşik devrim" ve "birleşik iktidar" hedeflerini savunan 

"bağlı" parti veya örgütlerin temel yetersizliği ortaya çıkıyor. 

Ortak veya Emek yazarlarının tercih ettikleri deyimle 

"birleşik örgütlenme" içinde yer alan KKP ve YKK gibi 

örgütlerin, "ayrı" bir isim, "ayrı" bir program ve yönetim 

mekanizmasına rağmen, Kürdistan proletaryasının bağımsız 

örgütleri olmadıklarını belirtınemi elcştircn Ş.Sağır, 
bu tür 

örgütlerin devrim stratejilerinin ne denli bağımsız olduklannı 

tartışacağına yine biçimsel yönlere dayalı bir savunmaya 

başvurarak şunları söylüyor: "Kürdistan proletaryasının 

partis~ bütün kurum ve araçlarıyla işleyen bütünlüklü bir parti 

mekanizması durumundadır. Kürt ve Türk proletaryasının 

ortak çıkarlarına ne zaman uygun düşerse o zaman 

ayrılabilecek, ayrı bir örgütlenme olarak mücadelesini 

sürdtirebilecek yapılanma durumundadır. Bunu yapabilecek 

bütün mekanizmalara sahiptir."(6) Bu yaklaşımdan da 

anlaşılabileceği gibi savunulan örgüt, "ayrı" bir örgüt değil, 

gerekirse "ayn bir örgütlenme" olarak mücadelesini verebilir. 

Savunulan, bağımsız bir parti değil, "bağlı" bir partidir. Bu 

durum, Ulusal Demokratik Halk Devrimi stratejisinde bu 

partinin bağımsız olmadığının, Türkiye devriminden önce 

gerçekleştirilebilecek Kürdistan devrimini amaçlamadığının 

açıkça kabulüdür. Zaten bu konuda örnek olarak ele 

alınabilecek KKP'nin programı ve savunması, bu türden 

anlayışiann Kürdistan proJetaryası adına Ulusal Demokratik 

Halk Devrimi'ni Türkiye devrimine bağlı gördüklerinin açık 

bir göstergesidir.(7) . 
lşte bu nedenlerle, "merkezi" partiler içinde yer alan "özel" 

örgütlenmelerin, Kürdistan sorununda birer çözüm değil, 

çözü~ük olduklannı belirtiyorum. 

Öte yandan, Ş.Sağır arkadaş, Türkiye'de devrim 

gerçekleşmeden Ulusal Demokratik Halk Devrimi'ni 

gerçekleştirmek için mücadele verme ilc PKK'nin eylemleri 

arasında da yanlış ve ilgisiz bir bağlantı kuruyor. Emek yazarı 

bilmelidir ki, PKK ile diğer ulusal demokratik güçler 

arasındaki ayrılıklar, PKK'nin "önce kurtuluşu" 

savunmasından kaynaklanmıyor. PKK'nin diğer ulusal 

demokratik güçlere yaklaşımı, başlıca sorunu oluşturuyor. 

Yoksa "önce kurluhış"u savunup savunmamakonusunda PKK ile 

diğer devrimci güçler arasında ayrılık olduğunu savunmak, 

hem oir bütün olarak Kürdistan ulusal demokratik hareketini, 

hem de tartışma konusu olan PKK'nin yönelimlerini 

bilmemcktir. Hele PKK eylemlerinin "bağımsız devlet" 

kurmayı amaçlamadığı; amaan "eşit muamele", "bazı siyasi 

haklan"n tanınması ve ''kendini kanıtlama" yönünde olduğu, 

bizzat Apo tarafından M.A.Birand'a açıklanmışkcn ve aynı 

doğrultuda bir izlenirnin Apo ile son dönemlerde görüşen 

Y.küçük'te de oluştuğu biliniyorken, Ş.Sağır'ın PKK'yı 

"bağirnsızlıkçı" gösterip, diğer güçlerin PKK ile sorunlanru buna 

bağlaması, ne denli Kürdistan'ı "tanıdığı"nın açık bir örneğidir. 

PKK'nin silahlı eylemleri başlatırken, halk demokrasisini 

hedefleyen FKBDC'nin üyesi olduğunu da hatırlatmak 

isterim. Ayrıca diğer güçlerin mücadelelerinin küçümsenerek 

alaylı bir dille değerlendirilmesinin de Emek yazarına 

yakışmadığını belirtmek gerekir. Kürdistan ulusal demokratik 

muhalefetinin önemli bazı eksiklik ve yanlışlıklarma rağmen 

bizzat Kürdistan topraklarında, Emek'in Kürdistan'daki 

"proleter devrimcileri"nden kat kat ~oyutlu mücadele 

sürdürdüğü rahatlıkla söylenebilir. Özlenen boyut ve 

kapsamda bir mücadele, halen bir görev olarak Kürdistan 

devrimcilerinin önünde duruyor, ama sorun karşılaştırmaya 

gelirse Emek'in "proleter devrimcileri"nin, kolay kolay bu 

iddialannın altından kalkamayacaklan ortadadır. Sorunu bu 

zeminde tartışmanın yararına inanmamakla birlikte, Emek 

yazarı öyle Şeyler söylüyor ki, cevaplandırmaktan başka bir 

yol kalmıyor. Türkiye devrimi~ amaçlayan bazı örgütlerin 

geçmişte Kürdistan'ın bazı yörelerinde kimi Kürdistan 

örgütlerine göre nicelik olarak "güçlü" olmalarını da Ş.Sağır 

çarpıtıyor. Bugün de bazı yörelerde aynı durum sözkonusu 

olabilir, fakat ben, Kürdistan zeminini esas alan stratejiler 

gcliştikçe diğer güçlerin kan kaybına uğradıklarını söylüyorum. 

Bunun, Kürdistan toprağının "yaban ot"larını sevmesiyle 

alakası yoktur. Bütün eksiklik ve yanlışlıklara rağmen, 

günümüzde Kürdistan ulusal demokratik muhalefeti, Türkiye 

devrimini amaçlayanlara göre Kürdistan'da sürece 

müdahalede daha etkindir. "Birleşik Sosyalist Kampanya" 

adı altında Türkiye düzeyinde gösterilen etkinlikle 

Diyarbakır'da elde edilen başarının, özellikle sürece 

müdahalede etkinlik konusunda Emek yazariarına da 

"birşeyler" öğretmiş olması gerekir. 

KÜRDiSTAN'DA DEVRiM DiNAMiZMi VE 

GERÇEKLEŞME KOŞULLARI 

Her örgütlenme nesnel bir zemine dayanmak zorundadır; 

nesnel zemini olmayan örgütlenmeler bazen dış zorlamalarla 

ayakta tutulmaya çalışılırlarsa da ergeç yıkılınaya ve 

silinmeye mahkumdurlar. Kitlelerin vereceği destck de her 

zaman doğru yolda olmanın göstergesi değil, çünkü kitleler de 

bazen yanılabilirler ve bu yanılgıları temelinde belli bazı 

örgütlenmeleri destekleyerek yanlışın "doğru" diye 

görünmesin~ neden olabilirler. Kürdistan ulusal ve toplumsal 

kurtuluş mücadelesini omuzlamada boşluğun olduğu 

dönemlerde kimi "ortak örgütlenme"lerin Kürdistan'da da 

etkinlik gösterebilmesi ve Kürdistan devrimcilerinin büyük bir 

kesimini bünyelerinde banndırabilmesini işte bu açıdan, çeşitli 

nedenlerle doğrusunun yaralılamadığı koşullarda yan
lış 

alternatiflerin "doğru" gibi göründüklerine yorumluyorum. 

1940'lara kadar isyan ve direniş odağı Kürdistan'da sadece 

"ulusal kurtuluş" amacıyla bile olsa, Kemalist iktidara karşı 

mücadelenin bağımsız kanallarda gelişmesi; doğrudan 

bağımsızlık hedefleri olmayan TKDP'lerin ortay 

çıkmalanyla, daha önceleri TIP'te yeralan Kürdistan devrime 

ve yurtseverlerinin örgütlenmede giderek ülkesel zernin 

yönelmeleri; 1975'lerden itibaren benimsenen "bağımsız parti 
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ülkesel strateji ve devrim" ile birlikte Kürdistan örgütlü güçlerinin kısa vadede gösterdikleri etkinlik, Kürdistan'da ulusal ve toplumsal devrim sürecinin ağırlıklı olarak bağımsız · bir seyir izlediğinin göstergesidir. 
Belirtmek gerekir ki, bu "bağımsız seyir"in çeşitli nedenleri . vardır. Yüzyıllar boyunca sömürgeci boyunduruk altmda bulunmanın; toplumsal ilerleme sürecinde farklı sınıfsal mevzilenmeye sahip olmanın; Kürdistan'ın zorla parçalanmasının kendisiyle birlikte getirdiği sorunların; sömürgeci politikaların bir sonucu olan geri bıraktınlmışlığın ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanlardaki etkilerinin ve daha sayılabilecek çeşitli olguların oluşturdukları nesnel zeminin bir sonucu olan ulusal ve toplumsal gelişme sürecinin ağırlıklı olarak bağımsız seyir izlemesidir ki, Kürdistan'da hem ulusal hem de toplumsal görevleri olan Ulusal Demokratik' Halk Devrimi'nin dinamizmini oluşturuyor. Bu devrim dinarnizmidir ki, Türkiye devrimi gerçekleşmeden de Kürdistan'da Ulusal Demokratik Halk Devrimi'nin gcrçekleşebileceğini olanaklı kılıyor. Yoksa, · Kürdistan devrimcileri, devrim dinamizmini, Ş.sağır arkadaşın ileri sürdüğü gibi, "ulusal kurtuluş halkasından hareketle" izah etmiyorlar. "Kürdistan devriminin muharrik gücü sadece ulusal kurtuluş mudur?" sorusunu bana yöneiten Ş.Sağır, yazınun bir kaç yerinde "ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi", "Ulusal Demokratik Halk Devrim" ve "Kürt halkının devrimci kurtuluş stratejisi" tanımlamalarını kullanınarnıgörmezlikten geliyor; "Kürdistan proletaryasının temsilcileri, hiç bir sosyalist miras devralmadan bir nevi sıfırdan başlayarak 1975'lcrden bu yana kendi öz topraklarında, her türden baskı ve sömüıiinün yokedildiği bir toplumun kurulması nihai amacıyla mücadelelerini sürdüıiiyorlar"(8) dememi "denmemiş" sayıyor, ve bana yönelttiği soruyu, benim adıma "evet" diye ccvapl~ndınyor ve "yanılgımı" 9 noktada başlahyor.(9) Şimdi Emek yazarına soruyorum: Ne zamandan beri Kürdistan'da "her türden baskı ve sömüıiinün yokedildiği bir toplumun kurulması nihai amacıyla mücadele" sürdürmek, devrimci kurtuluş stratejisini bcnimsemek, mücadeleyi sadece "ulusal kurtuluş• ile "izah etmek" oluyor? Yukarıda savunduğumuz "nihai amaç"ın komünist toplum olduğu açık değil mi? ŞSağır arkadaş, bu stratejik hedefleri göreceğine, Kürdistan marksistleninistleri açısından sınıfsal görevleri de içeren "ulusal kurtuluş . mücadelesi" tanımlamasını neden ulusal burjuva güçlerin anladığı biçimiyle yonımluyor? Eme)c yazannın tercih ettiği yöntemle düzeyli ve yapıcı bir tartışma sürdürmek mümkün değil. Çünkü söylenenler anlaşılmadan, verimli tartışma yapılamaz. 

Yine de Emek yazarının "anlayacağı" sözcüklerle Kürdistan'da kurtuluş mücadelesinden, marksist-leninistler olarak ne anladığımızı belirtmek istiy.orum. Emek yazarı bilmelidir ki, "bir Kürdistan devleti olsun da ne olursa olsun" anlayışı, marksist-leninist ve devrimcilere yabancıdır. Bir devlet ismi, bir bayrak ve ulusal marş, kendi başına bizlerin amaa olamaz. Ulusal ve toplumsal kurtuluşu içiçe gördüğümüz için, "ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi" de "ulusal . kurtuluş mü~delesi" de marksist-leninistler ve devrimciler açısından "aynı kapı"ya çıkıyor. Denilebilir ki, sözcükler, özü 
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yansı.tınalı. Doğrudur, sözcükler özü yansıtmalı. Fakat böyle bir tartışma olmadığı için bu sözcüklerden neyin kastedildiği biliniyordu. Nitekim, A.Keçeli arkadaş ilgili yazısının bazı yerlerinde "ulusal ve toplumsal kurtul~ mücadelesi" tanımlamasını kullanırken, bazı yerlerinde "Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi" tanımlamasını~ her hangi bir sakınca görmemiştir. Aynca, H.lşli de "Kürt halkının ulusal devrimi" tanımlamasını kullanabilmiştir. Görüldüğü gibi devrimciler, sözcüklerle ilgili değil, özle ilgilidirler.(lO) Kürdistan'da emperyalizmin, sömürgedliğin ve yerli işbirlikçilerin ekonomik, sosyaL siyasaL askeri ve kültürel egemenliğine son vererek yakın ve umn erimli stratejik aına.;Jar doğrultusunda komünist toplum kurmaya kadar varan bir devrim dinamizminin temel oluşturduğu Kürdistan işçi sınıfı hareketinin kendi tarihsel misyonunu yerine getirmek için, geçmişe göre daha elverişli koşullara sahip olduğu yadsınamaz. Lenin döneminde bağımsız devletleri sosyalizm yolunda ayakta tutabilmede varolan çeşitli engellerden bazılan dünya devrimci süreci güçlerinin kaydettikleri engin başanlar nedeniyle bir bir ortadan kalkarken, bazılan halen varlığını korusa da, bunlan aşma mücadelesinde daha iyi sonuç almak için daha çok yol ve yönteme, araca sahibiz. Emperyalist-kapitalist sistemin karşısında oluşturulan caydına güç, içte ve dışta sosyalizmin temel doğrultulanndan sapmadıkça "küçük" devletlerin bile ayakta kalabilmesine olanak tanıyor. . . Ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin gerçekleşme koşullarını tartışırken, Türkiye devrimci güçlerinin yanıldıklan bir nokta da, bu konuda lenin'in farklı tarihlerde söylediklerinin yer ve zamanında, ne anlama geldiklerini, eksik ve yetersiz kalan yönlerini görmemede kendini gösteriyor. Lenin, İrlanda ve Polonya konusunu değerlendirirken sorunu koşulların farklılığı çerçevesinde ele alıyor ve devrim merkezlerinin yer değiştirmeleri, ayrılma veya birlikte kalmanın proletaryanın çıkarlanyla uyumu bazında, ayrılınanın desteklenip desteklenmeyeceğini savunuyordu. Yani Lenin'e göre, ayrılma veya bir arada kalma sorunu, toplumsal gelişmenin gereklerine ve sosyalizmin çıkarlarına uygunluğa bağlıydı. Lenin, ulusal bağımsızlığın hangi koşullarda desteklenebileceğini o dönem halen marksist saflarda olan Kautsky'den bir aktarmayla savunuyor. 1896'da Kautsky'nin yazdığı bir makalede şöyle deniliyor: "Proletarya bir kez Polonya sorununu, kendisine uğraş edindiği zaman, Polonya'nın bağımsızlığından yana bir tutum takmmaktan, bugün için o yöndeki bütün adımları baştae etmekten başka bir şey yapamaz; ancak bunun için, atılan o adımın, uluslararası savaşkan proletaryanın sınıf çıkarlarıyla kesin olarak uyuşması gerekir. "(Il) Polonya Sosyalist Partisi (PSP) adındaki küçük burjuva ulusala bir parti ile polemiklerinde Lenin, kendi programlannın "akla sığabilecek her olasılığı" dikkate aldığını belirterek PSP'yle ayrılıklarını şöyle koyuyor: "Sosyal~mden önce gerçekleşmesi olasılığı yok denecek ölçüde az olduğu halde, Polonya proletaryasının bağımsız ve özgür bir Polonya Cumhuriyeti sloganını benimsemesine, bu program hiçbir biçimde engel değildir. Program, yalnızca, gerçekten sosyalist olan bir partinin, 
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proletaryanm sınıf bilincini baştan çıkartıp bozmamasını, sınıf 

savaşımını önemsemezlik etmemesini, Işçi sıruhnı burjuva

demokrat sözlerle avlamamasını, ya da proJetaryanm bugünkü 

siyasal savaşımının birli~ni parçalarnamasım istemektedir. 

Işin özü, işte bu koşullardadır. Biz, kendi kaderini tayin 

haklanı ancak bu koşullarla tanıyoruz. PSP'nin, Alman ve Rus 

sosyal-demokratlanndan, ulusların kaderlerini tayin haldanı, 

özgür ve baAımsız bir cumhuriyet için savaşım verme haklam · 

reddettikleri için aynlıyonnuş ibi görünmesinin ~bir yaran 

yoktur. Ayrılık bu noktada fe~tdir.Aynlık, PSP'nin sınıf 
görüşünü gözden kaçırmasında, bu görüşü şovenizmiyle 

gölgelemesinde, bugünkü sirıpsal savaşımı bölmesindedir. 

· . Bizim PSP'ne gerçek sosyal-demokrat bir işQ partisi gözüyle 

bakmamızı engelleyen şey budur. "(12) Lenin, o dönem sürekli 

olarak "merkezi bir savaşım örgütü"nün gerekliliğini 

belirtmesine rağmen, PSP'ye ilişkin görüşlerinden de 

anlaşılacağı gib~ ilkesel olarak bağımsız örgütlenmeye karşı 

değildir. belli koşullarla baAımsız bir örgütlenmenin 

olabiJeceAini a9kça ifade etmektedir. 
, Şimdi Lenin'in daha 1 ~·te PSP için öne sürdüğü koşullan 

, Kürdistan özgülünde irdelersek, sanmm durum daha iyi 

anlaşılır. Sınıf savaşımını önemsememek bir yana, ulusal 

kurtuluşun sınıfsal kurtuluştan ayrı tutulamayacağ
ını, 

mücadeleyi "ulusal" hedeflerle sınırlayan her türden ve 

boydan burjuva ve küçük burjuva güc;lerin ulusal ve toplumsal 

kurtuluşun güvencesi olmayacaklannı, Ulusal Demokratik 

Halk Devrimi stratejisine rağmen, halklanmızın ortak 

düşmanianna karşı bazı alanlarda ortak mücadelenin 

verilmesi gerekti~ savunan Kürdistan marksist-leninistleri 

ve devrimcilerinin bağımsız örgütlenpıesi, bağımsız bir 

örgütlenmenin desteklenmesi ic;in Lenin'in ileri sürdüğü 

koşullara uymuyor mu? "Çarlığı, ancak Polonya'yı ondan 

kopararak zayıflatabiliriz; c;arbğı devirmek Rus yoldaşlann 

görevidir.", "Çarlığın d_evrilmesinden sonra Rusya'dan 

ayrılarak kendi kaderimizi tayin edebiliriz" diyen PSP'ye 

yönelik eleştirileri, Kürdistan koşullan ic;in tekrarlamak 

doğmatizmin en ac;ık öme~ de~l midir? Ha1bu~.bizler, ayrı 

bir devrim stratejisini savunmakta birlikte, Kürdistan'ın 

kurtuluşunu salt bu yolla sınırlamadığımız gibi, UKTH'nin 

gerçekleşmesini Türkiye devriminin "sonra"sına da 

bırakmıyonız. Sorun kendini bir yolla sınırlamamak ve önce 

gerçekleşmesi mümkün olanı yaşama gec;irmek ic;in gereken 

örgütlülüğe sahip olmaktır. Bağımsız örgütlenmeler, stratejik 

olarak ayrı bir devrimi hedeflernelerine rağmen, rolelik olarak 

hem bu devrimi gerçekleştirme hem de Kürdistan devrim~ 

Türkiye devriminden önce gerc;ekleştirilemediği zaman, 

toplumsal devrim sürec;Ierinin c;akışmasının ürünü olabilecek 

ortak devrime de en azami ölc;ülerde katkıda bulunabiline 

yeteneğine sahip iken, birleşik örgütlenmelerin yüzü hep "ortak 

strateji"ye dönük olduğu ic;in, nesnel koşullan uygun olsa bile 

"önce kurtuluş"u gerçekleştirebilecek bir yapıda değiller. 

Sosyalizmden önce gerQ!ldeşmesi olasılığı "yok denecek ölçü"de 

az olan, Polonya'nın bağımsızhğı sloganının 

benimseneb~ini belirten Lenin'in buna rğmen "merkezi 

örgütü" öne çıkannası bir ölc;üde anlaşılabilir. Çünkü o 

dönemlerde Polonyalı marltsistlerin, bırakalım baAımsız 

örgütlenmeyi savunmayı, UKTH ilkesine bile karşı olduklan 

bilinmektedir ve varolan bağımsız örgütlenmeler de sınıf 

c;ıkarlannı bir tarafa itiyorlardı Günümüz Kürdistan'ında ise 

marksizm-leninizme inanan örgütlenmeler var ve de 

sosyalizmden önce kurtulma olasılığı "yok denecek ölc;ü"de az 

.olmak bir yana, birlikte kurtulma olasılığından daha güc;lüdür. 

Bunun c;eşitli nedenleri olmakla birlikte Kürdistan'da örgütsel 

mücadelenin niteliği ve uluslararası koşunann elverişliliği 

başlıca ayıncı özellikler olarak önümüze c;ıkıyor. 

öte yandan unutulmamalıdır ki, bağımsızlık ve sonrası ic;in 

amac;Janan devrimci toplumsal dönüşüm perspektifi, 

kapitalist bir devletten aynimak ic;in gündeme gelmektedir. 

Yani tartışma konusu, devrimci veya sosyalist iki ülkenin . 

birlikte veya aynimatan değildir. Aynlma mücadelesi, kendi 

işc;i ve emekc;i sınıflan üzerinde de ağır bir baskı uygulayan, 

emperyalizmin sıc;rama tahtası ve yüzyıliann sömürgeci ve 

hegemonyad mirası üzerinde temellenmiş bir devlete karşı 

sözkonusudur. Lenin, 1917'Jerde konuya ilişkin yaklaşımını 

Ukrayna ve Rusya örneklerinde ortaya koyuyor. Lenin, "eğer bir 

yanda Ukrayna Cumhuriyeti, bir yanda Rus Cumhuriyeti 

olursa, bu ikisi arasında daha yakın temas, daha büyük güven 

olacaktır. Eğer Ukraynalılar, bizim bir Sovyet Cumhuriyeti 

kurduğumuzu görürlerse, ayrılmayacaklardır; ama bir 

Milyukov Cumhuriyetine sahip olursak, bizden 

· aynlacaklardır"(13) derken, baskıcı ve sömürücü bir devletten 

aynlmanın nesnel zemini ile sosyalist bir devletten aynlmanın 

nesnel zemini arasındaki farkı ortaya koyuyor. Aynca Lenin, 

sosyalist bir devletler birliğinden aynlma sorununa da ilkesel 

olarak olumlu bakmıştır. SSCB'nin kıiruluşundan buyana, 

cumhuriyetierin birlikten ayniinalan hakkının hep anayasa 

ve yasalarla güvenceye alınmış olması bir yana; Lenin daha 

devrimden önce, sömürge ve ilhak edilmiş ülkelerin, kendi 

dönemlerinde bile aynlabileceklerini şu sözlerle savunuyor: 

"Finlandiya, Polonya ya da Ukrayna Rusya'dan aynlırsa, 

. bunda kötü bir yan yoktur. Aynlmanın nesi yanlış? Yanlış diyen 

şovenisttir. Çar Nikofa'nın siyasetini sürdürmek ic;in kişinin 

deli olması gerekir. Norvec; lsvec;'ten ayrılmadı mı? Bir 

zamanlar Alexander I ile Napoleon, uluslan takas ederlerd~ 

c;arlar Polonya'yı değiş tokuş etmişlerdi. Biz, c;arlann .bu 

siyasetini sürdürecek miyiz? Bu entemasyonalizmin 

taktiklerini yadsımak demektir, bu, kötünün kötüsü bir 

şovenliktir. Finlandiya'nın aynimasında ne kötülük var? 

Norvec; lsvec;'ten ayrıldıktan sonra, iki ulus arasında, iki 

ülkenin proletaryası arasında karşılıklı güven artmıştır."(14) 

Lenin'in söylediklerinin, bir anlık Kürdistan koşullan ic;in 

söylendi~ düşünürsek, şöyle denilmesi sanınm yanlış olmaz: 

"Kürdistan sömürgeci devletlerden aynlırsa, bunda kötü bir yan 

yoktur. Aynlmanm nesi yanlış? Yanlış diyen şovenisttir." 

Görüldüğü gi~ Lenin'iıi güncelliğini ülkemiz koşullannda 

yaşatacaksak, bağımsız örgütlenmeleri değil, bağımsız 

örgütlenmelerin ayrı devnm stratejisini hangi anlayışla 

savundultiarı ve halklaiımızın ortak görevleri 

doğrultusundaki mjicadeleye nasıl baktıklarını 

değerlendirmek gerekiyor. Bu konuda, c;eşitli nesnel ve öznel 

nedenlerle Lenin dönemi ic;in gec;erli olmuş "merkezi örgüt" 

anlayışını, koşul ve zaman değişikliklerini dikkate almadan 
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Kürdistan için savunmak yerine, Kürdistan'daki bağımsız örgütlenmelerin ne denli sınıf çıkarlarını gözettiklerine, halkiann ortak mücadelesine ne denli uyum gösterdiklerine ve bu*va sloganlanndan ne denli arınabildiklerine eğilmenin, marksizm-leninizmin yaratıcılığının bir göstergesi olacağına inanıyorum. Işçi sınıfının ideolojik, politik ve örgütsel. öncülüğünde gerçekleşecek bir ulusal ve toplumsal kurtuluşun ürünü olacak "bağımsız" bir devletin, dünya devrimci süreci güçlerinin, bölgedeki ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelelerinin, Kürdistan'ı boyunduruğu altında bulunduran ülkelerin işçi sınıfı ve emekçi kitlelerinin gerçek çıkarlanyla temelde çelişcbileceğine -bazı sosyalist ülkelerin pragmatik çıkarlarıyla çelişebilir, fakat bu, devrim stratejimizin yanlışlığının göstergesi değil, bu sosyalist ülkelerin yanlışlıklarının ürünü olur- inanmıyorum. Aksine, Kuzey Kürdistan'da yeni bir devrimci odak sözkonusu olur ve bu da, dünya devrimci sürecinin güçlenmesi ve sosyalist kuruculukta yeni bir "halka" demektir. 
Denilebilir ki, kapitalist bir devletten ayrılarak, sosyalist yönelimli bir ''bağımsız halk cumhuriyeti" kurmak iyidir, fakat koşullan zordur. Evet ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi kolay kolay başanya ulaşmayacak, fakat , bu, Türkiye devriminin daha "kolay" gerçekleşebileceğinin göstergesi değildir. Kürdistan'da devrim dinamikleri, yüzyılların özgürlük ve bağımsızlık istemi ve içinde yaşanılan koşulların "ayn'1ığı nedeniyle daha güçlüdür; Kürdistan ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin uluslararası alanda alabileceği destck,·yine ülkenin durumu nedeniyle, Türkiye devrim mücadelesine göre daha fazla olur. Bütün bunlar, Ş.Sağır ve aynı anlayışı savunan arkadaşlar kabul etmeseler bile, Türkiye devrimi gerçekleşmeden Kürdistan'da ulusal ve toplumsal kurtuluşu sağlamanın mümkün olduğunun göstergesidir ler. 

BAGIMSIZ ÖRGÜTLENME 
ORTAK MÜCADELEYI DIŞLAMIYOR Güney ve Doğu Kürdistan'da mevcut örgütlenmelerin, toplumsal gelişme sürecine denk düşen bir stratejiyi önlerine koymamalanrun, birleşik örgütlenme lehine yorumlanmaması gerektiğini belirtrnelni eleşiiren Ş.Sağır, Kürdistan'ın sözkonusu iki parçasındaki durumu, "Kürt halkının yanı başındaki kardeş halklarla birlikte mücadele ve örgütlenmeden herhangi bir zarar görmemekte olduklarına ve enternasyonal ruhun etkilerine" bağlıyarak, hem küçük burjuva milliyetçiliğinin yanlış örgütleme anlayışının savunuruluğunu yapıyor, hem de savunduğumuz bağımsız örgütlenme ilc ortak mücadelenin bağını görmüyor. 

Kürdistan marksist-leninistleri her paçada belli amaçlar için ortak mücadelenin gerekliliğini savunuyorlar, fakat bağımsız örgütlenmeyi savunurlarken, bağımsız bir stratejinin de gerektiğinin bilincindedirler. Kürdistan'ın kurtuluşunu, salt egemen ülkedeki devrim veya demokrasiye bağlı görmedikleri için, ulusal ve toplumsal kurtuluşu daha önce gerçekleştirmenin araçlannın gerektiğini belirtiyorlar. Işte, amaçlara varmak için her koşulda araç rolünü oynayan parti veya örgüte bu 
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nedenle ihtiyaç duyarlar. Yani bağımsız örgütlenme, bizler için, egemen ülke devrimi olmadan ulusal ve toplumsal kurtuluşu gerçekleştirme hedefi çerçevesinde bir anlam ifade eder. Yoksa, Kürdistan'ın, egemen ülkedeki devrimlerden önce ulusal ve toplumsal kurtuluş yoluna girebileceğini savunur göıünüp, temel strateji yi bu doğrultuda belirlemeden bağımsız örgütlenmeyi savunmak, küçük burjuva milliyetçilerinin tutumu olabilir, ama marksist-leninistlerin asla. Doğu ve Güney Kürdistan'daki ulusal demokratik güçlerin bağımsız örgütlenmelerine rağmen bağımsız bir devrim stratejisine sahip olmamalannı eleştirirken, bazı konularda ortak mücadeleyi kastetmediğimi Ş.Sağır, anlamıyor veya anlamazlıktan geliyor. Bazen egemen ülke komünist ve devrimcilerit1c taban tabana zıt konumlarda olunmasına rağmen, Kürdistan'ın özgürlüğünün Tahran veya Bağdat'tan geçtiğinin savunulup ona göre mücadele verilmesinin, zaman zaman Kürdistan topraklannın büyük bir kesiminin sömürgecilerden arındırılmasına karşın, bağımsızlığa,yönelip toplumsal dönüşümleri derinleştirmeyi engellediğini, Kürdistan'ın bu parçalarındaki mücadele tarihi en iyi örnektir. Ortak kurtuluş olasılığını yadsımadan ve onun gerektirdiği görevleri küçümsemeden, temel stratejik hedef olarak Ulusal Demokratik Halk Devrimi'nin benimsenmesi gerekir ki, bağımsız örgütlenme bir anlam kazansın. 
Bağımsız partiler olarak ortaya çıkıp, önce ulusal ve toplumsal kurtuluş stratejisini benimscmeycnler, ister otonomiyi ister federasyonu savunsunlar, bilmelidirler ki bu durumları bağımsız örgütlenmeyi gcrektirmiyor. Çünkü, bu amaçları, egemen ülkedeki dönüşümler le birlikte gerçekleşebileceği için, bağımsız partiler olarak kalmaları gerekmiyor; böylesi bir stratejiyi savundukları sürece en doğrusu, kendi dünya anlayışianna "en uygun" bir "birleşik örgütlenme" içinde yer almalarıdır. Yoksa hem "bağımsız bir örgüt" olmak hem de egemen ülke devriminden önce ulusal ve toplumsal kurtuluşu gerçekleştirme stratejisini benim!iememek doğru bir tutum olamaz. Bu nedenle, Doğu ve Güney Kürdistan'da ayn bir strateji bc'nimsemcmcyi veya Kuzey Kürdistan'da "bağımsız bir örgütlenme" olarak yakın stratejik amacı "federasyon" biçiminde belirlemeyi, Kürdistan gerçekliğiyle bağdaşmayan birer yanılgı olarak değerlendi ri yorum. Hele böylesi bir yanılgı "sosyalist''lik adına yapılıyorsa, yanılgının önemi daha da artıyor. Günümüzde Kürdistan'da bağımsız bir örgütlenmeyi savunma, ortak mücadeleyi yadsımamalda birlikte, ulusal ve toplumsal kurtuluşu, egemen ülkede devrim olmadan, bağımsızlık yoluyla gerçekleştirmeyi temel stratejik hedef olarak benimserneyi ikircimsiz bir biçimde savunmayı, gerektiriyor. Bu açıdan, Kürdistan'da bağımsız örgütlenmeyi savunanların, ulusal ve toplumsal kurtuluşu esas alan bağımsızlık konusunda net ve açık olmalan gerekir. Peki denilcbilir ki, savunduğumuz örgütlenme anlayışı, halklarımızın ortak düşmaniarına karşı, belli düzey ve kapsamlarda ortak mücadeleyi dışlıyor mu? Kürdistan ve Türkiye düzeyinde güç ve eylem birliklerini, cephe çalışmalarını yakından bilenler, ortak mücadelenin, bağımsız örgütlenmelerin de katılımıyla verildiğini, daha da önemlisi bunun koşullarının bulunduğunu rahatlıkla görebilirler. Antiemperyalist, anti-tekel, anti-şovenist ve anti-faşist ilkeler 
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doğrultusunda yerine getirilcbilecek önemli orta]< görevlerin 

bulunduğunu, bu konuda üzerine düşeni yerine getirmcde hiçbir 

Kürdistan marksist-leninisli ve devrimcisinin kaçınmaması 

gerektiğini belirtmek gerekir. Bu anlayışı savunmamı, Ş.Sağır 

arkadaş, mademki ortak görevler var, o zaman bağımsız 

örgütlenmeye gerek yoktur anlayışıyla değerlendiriyor. 

Ş.Sağır, sorunu basite alıyor. Ben, ulusal ve toplumsal kurtuluşu 

Türkiye devriminden önce _bağımsızlık yoluyla 

gerçekleştirmenin mümkün olduğunu, bunu birleşik 

örgütlenmelerin sağlamayacağını belirterek bağımsız 

örgütlenmeyi savunurken, Emek yazarı, ortak mücadeleyi 

bağımsız örgütlenmenin "alternatifi" olarak sunuyor. Halbuki 

bağımsız örgütlenme, ortak mücadeleyi de ayrıca örgütlemeyi 

engellemezken; birleşik örgütlenme, Türkiye devriminden önce 

Kürdistan'da ulusal ve toplumsal kurtuluşu bağımsızlık 

yoluyla gerçekleştirmeyi, lafta "yadsımıyoruz'' dcnilse de, bu 

doğrultuda mücadeleyi geliştirip güçlendirme konusunda bir 

çıkış yolu değil, bir çıkışsızlık yoludur. Zamanı gelince birleşik 

örgütlenmelerdeki "parti" veya "örgüt"ler ayrılabilirler 

demek, günümüz için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü, artık 

birleşik partilerdeki "parti" ve "örgüt"lerin bile ayrılma 

noktasına gelebilecekleri "zaman" için de örgütlü mücadele 

gerekiyor, yani Ulusal Demol<ratik Halk Devrimi'ni 

gerçekleştirebiirnek için şimdiden bağımsız örgütlenmelere 

ihtiyaç vardır. İşte sorun, amaçlara varmada manevra 

kabiliyeti daha fazla olan araçları tercih etmede 

düğümleniyor. Sosyalist bir Kürdistan isteminde "ortak 

payda"yı oluşturmak yetmiyor, mücadele araçları açısından 

önemli olan, biı amaca varmak için ne tür araçların kullanılınası 

gerektiğidir. Tevger, Sol Birlik ve FKBDC deneyimleri, 

bağımsız örgütlenme ile ortak mücadelenin ilişkisini, 

benimsenen mücadele araçıa·rının manevra kabiliyetlerini, bu 

oluşumların kimi eksiklik ve yanlışlıklarına rağmen, açıkça 

. gösteriyor. 

* * ·* 
Tüm bunlardan da anlaşılacağı gibi, bağımsız örgütlenme, . 

günümüz Kürdistan ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin 

bir bütün olarak omuzlanması için en doğru bir f.Oldur. Çeşitli 

nedenlerle Türkiye devrimci parti ve örgütlerinde yer alan 

Kürdistanlı devrimcileri, kendi ülkesel amaçları için, Türkiye 

devrimi olmadan ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini 

zafere götürmek için, Kürdistan zeminindeki ·mücadele 

platformunu benimsemelidir derken, tekrar belirtiyorum bu 

çağırının Türkiye marksist-leninist ve devrimci örgütlerinde 

yeralanların "yurtsever" bik olam~yacaklarıyla alakası 

yoktur. Sorun, dünyasını "Ankara'dan geçecek yol" ile 

sınırlamama k, ondan önce gerçekleşmesi mümkün olan, ulusal 

ve toplumsal kurtuluşu bağımsızlık yoluyla gerçekleştirmeyi 

önüne koymaktır. Bu konu Kürdistan marksist-leninistleri ve 

devrimcileri açısından, TKSP dışında, açık ve nettir. 

Savunduğumuz perspektifin, Türkiye devrimci örgütlerinden 

kopabilecek insanların nice! gücü ile de ilgisi yoktur. Beni 

Türklere "kin" duymakla suçlayan Ş.Sağır'ın, soruna bu denli 

düz mantıkla yaklaşmasını devrimciler olarak hoş 

karşılamak mümkün değil. Böylesine, "çamur"ları tarhşmayı 

bile devrimcilere yakıştırmadığımı belirterek, bağımsız 

örgütlenmedeki ikicimsizliğimizle birlikte Türkiye ve 

Kürdistan halklarının ortak mücadelesinin örgütlenmesi için 

Kürdistan mar:Ksist-leninistlcri ile devrimcilerinin de 

katılımıyla ne tür adımların atıldığını ve daha da önemlisi ne 

tür perspektifiere sahip olunduğunu, Ş.Sağır'ın tekrar 

araştırmasını öneri yorum. Sonuç olarak diyebiliriz ki, stratejik 

olarak Ulusal Demokratik Halk Devrimi'ni benimseyerek, bu 

temelde ulusal ve toplumsal kurtuluşu amaçladığımız için, 

benimsediğimiz perspektif, Türkiye ve Kürdistan toplumsal 

devrim süreçlerinin çakışması durumunda "ortak devrimi" 

gerçekleştirmeyi de dışlamadığı için ve daha bugünden 

halklarımızın ortak mücadelesini en uygun görevler temelinde 

örgütlemeyi yadsımak bir yana, savunduğumuz için, en 

doğrusunu yaptığımıza eminiz; fakat "parti içinde parti" 

olanların, kendilerini egemen ülke başkentinden geçen "yol"la 

sınırlayanların, "en doğrusu" nu yaptıkları söylenemez. Aksini 

savunanlara bunu "rica ve minnct" ilc "zor" ile kabul ettirme 

diye bir amacımız yok. Mücadelede kimse kimsenin elini 

tutmuyor ve Kürdistan tgprakları "herkes" e açıktır. Şimdiye 

kadar ki gelişmelerden halen ders çıkarmayanlara 

söyleyeceğimiz; "gerçekler inançtır, görmeyenierin kafalarına 

tekrar tekrar vurarak kendini gösterirler" olacaktır. e 

Dlpnotlar 
(1) Emek Sayı 8, Ağustos 1989, s. 114- 119 

Yazıda savunulan, Kürdistan marksist-leninistielieri ve 

devrimcilerinin bağımsız örgütlenmesinin, diğer parçalar 

açıkça ifade edilmedikçe, Kuzey Kürdistan için geçerli 

olduğunu, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için söyleme 

geregini duyuyorum. ilerde koşulları oluştuğunda 

savunulacak "dört parçada merkezi örgütlenme" görüşünü, 

bu aşamada savunmadığımı, uzun vadeli bir perspektif 

olarak benimsediğ imi belirteyim. 

(2) Lenin , Ulusal Sorun ve Kurtuluş Savaşları, Sol Y., Ağustos 

1979, s. 23-27 

(3) Emek, ags. s. 79 

(4) Emek, ags. s. 74-75 

(5) Emek, ags. s. 73-74 

(6) Emek, ags . .s. 67 

(7) Emek. a.gs. s. 106-28 

(8) M. Güneşi , sayı 9, Mayıs-Haziran 1989, s. 15 

(9) EmeK ags. s. 72 
(10) "Ulusal Kurtuluş Mücadelesi" tanımlamasını kullanmamı, 

sorunu "Ulusal Kurtuluş"la sınırladığıma yorumlayan Emek 

yazarı, aynı tanımlamanın bütün Türkiye devrimci güçleri 

tarafından kullandığını bilmemaziikten geliyor. Örneğin KKP 

savunmasında "Kürt ulusal kurtuluş hareketi", TKEP'in 7 

Ağustos 1989 tarihli bildirisinde "ulusal direniş", "ulusal 

diriliş", "ulusal bilrliğimizin, benliğimizin ve davamızın .. ." gibi 

tanımlamalar~ ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi 

perspektifine rağmen kullanılabilmiştir. 

(11) Lenin, age, s. 14 

(12) Lenin, age, s. 19 

(13) Lenin, age, s. 314-315 

(14) Lenin, age, s. 313 
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A 

MALMISANIJ: 

Bu sayımızdan itibaren "Kürt aydını ve basını'nın 
görevleri" üzerine bazı değerlendirmelere yer vermek 
istiyoruz. Konuyla ilgili olarak Kürt ve Türk birçok 
aydına bütünlüklü bir soru yöne/ttik. Sorduğumuz 
soruya veriten cevapları bu sayımızdan başlayarak 
yayınlıyoruz. Sorumuza cevap veren dostların tümüne, 
bir kez daha, en içten teşekkürlerimizi sunmak 
istiyoruz. 

Aydınlara yönelik olarak sorduğumuz soru §U 
şekildedir: "Kürt sorununun çözümünde günümüz 
koşullarında Kürt aydın/arına ve Kürt basınına düşen 
kısa ve uzun vadeli görevler sizce nelerdir ve bu 
gö.rcvler mücadele sürecinde ne şekilde yerine 

1 getirilmelidir?" 

"Kürt ayd1n1, beyni ve göznuruyla hem Kürt 
peşmergesinin, hem insanliğin hizmetinde 
.ve onlara lay1k olmalidir." 

S orunuza cevap vermeye kalkışırken öncelikle aydın baskısıdır. Çünkü devlet herşeyden önce Kürt olmayı ~e. Kürt aydım üzerine birkaç şey söylemek yasaklamaktadır. Kürt olmayı yasaklayan bir devlet, ıstıyorum. Kürt'ün aydını olmamızı haydi haydi yasaklayacaktır. Aydın sözcüğünün yer ve zamana, içinde yaşanılan 1989 yılında yani 20. yüzyılın sonlannda anadilinde toplumsal yaşam düzeyine bağlı olarak değişen göreceli okuması, yazması, müzik dinlemesi, tiyatro veya film özelliğini hatıriatmakta yarar görüyorum. Belirli bir . seyretmesi, sanat ürünü ortaya koyması yasaklanmış olan zaman ve mekanda aydın sayılan birisinin aydınlığı, · bir aydın düşünün. İşte bu, Kürt aydınıdır. Kürt aydını sözkonu.su zaman ve mekan boyutu içinde olmak bun1:1nla doğru orantılı olarak o derece zordur, ama değerlendirilmelidir. Belirli bir toplumun aydını başka bir Kürt aydını olarak görevlerini yerine getirmek o derece de toplumsal yapıda ve başka bir dönemde· aydın kutsal bir iştir. Bu görevi yerine getirmenin tadı o derece sayılmayabilir. Fakat çağımızda iletişim araçları ve fazladır. 
teknikteki gelişmeler sayesinde d linyanın ·giderek Kürt aydınının görevi iki temele dayanmak zorundadır. küçüldüğünü, bununla birlikte -genel olarak yönetenin ve Genelierne yapmak gerekirse bu temeller Kürtlük ve güçlü olanın lehine olmak üzere- toplumların birbirlerini insanlığın olumlu değerleridir. Kürtlük değerlerinden etkileme hızının arttığmı da biliyoruz. Bu etkileşim demokratik bir çerçevede yeri olan bütün ulusal kültür sonucu bazı ortak değerler oluşarak yaygınlaşmaktadır. öğelerini kastediyorum. Toplum~l yaşamımızın türevi Bütün bunları gözönüne aldığımızda, günümüz diyebileceğimiz bu kültür öğelerinin Kürt ulusunun aydınını hem kendi toplumu hem . de insanlığın binlerce yıllık tarihi içinde yaratmış olduğu dil, edebiyat, benimsediği bazı ortak değerler açısından değerlendirmek folklor ve müzikten tutun da mimari eserler, el sanatları gerekmektedir. Aynı şeyler elbette Kürt aydını sözkonusu vb. maddi ve manevi kültürel öğelerini içerdiği ni olduğunda da gereklidir. Şu farkla ki, başka birçok unutmamalıyız. Kürt aydını herşeyden önce bunlara sahip toplumun aydını için sözkonusu olmayan engeller var, çıkmalı, başkalarının da bunlara sahip çıkması için Kürt aydınının önünde. Bu engellerin en büyüğü devlet elinden geleni yapmalıdır. O bununla yetinmemeli, kendi 
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KÜRT AYDINI VE BASlNI'NlN GÖREVLERI 

alanında düşmanın kaba kuvvetle yok edip unutturmak 

istediği de·ğerleri ortaya· koymaya, toplumuna ve 

dolayısıyla insanlığa maletmeye hizmet etmelidir. Aynı 

şekilde insanlığın, başka halkların ve diğer ülkelerin 

emekçilerinin olumlu değerlerinden halkımızın 

yararlanmısı için aracılık görevini yerine getirmelidir. 

Bizim aydınımız, birey olarak yaşadığı bütün zorluklara 

rağmen halkının şanslı insanlardan biri olduğunu bilmeli, 

edindiği bilgileri ve becerileriyle ortaya koyduğu ürünleri 

olabildiğince halkına aktarmalıdır. Kitleye aktarılmayan, 

halka mal edilmeyen bilgi ve deneyimin pek bir şey ifade 

etmediği bilindiğine göre, aydınımız bilgi ve deneyimini 

halka aktarma sanatında giderek daha çok ustalaşmalıdır. 

Sorunumuzun kısa ve uzun vadeli görevlerle ilgili 

bölümü konusunda şunu hatıriatmakta yarar görüyorum. 

Bilindiği gibi görevlerin kısa ve uzun vadeli olanlannın 

kesin reçeteleri olmamakla birlikte, bunlar içinde 

yaşanılan koşull~ra bağlı olarak değişmektedirler. 

Yukarıda, Kürt aydınının Kürtlük ve insanlık değerlerine 

sahip çıkarak, kitlenin buna sahip çıkması için de çaba 

göstermesi gerektiğini belirtmiştim. Bu iki konudaki 

görevler ayrılmayacak derecede birbirine bağlı olmakla 

birlikte, ulusal kurtuluş mücadelemizin bu aşamasında 

ağırlığın antı-sömürgeci ulusal kültür ve ulusal bilincin, 

ulusal kişiliğin gelişmesine verilmesi, daha sonraki 

aşamada ise diğer enternasyonalist görevlerin 

savsaklanmadan yerine getirilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Ama bu iışamalann, yani aydının yakın ve 

uzak dönemde yapması gereken şeylerin birbirinden kesin 

biçimde kopuk olmadığını tekrar vurgulayayı m. 

Bence aydınlarımız bUgün anti-sömürgeci ulusal 

demokratik güçlerimizin düşmana karşı örgütlenme 

mücadelesine de aktif olarak katılmalıdırlar. Ulusal 

demokratik güçlerimizin değişik örgüt ve kesimleri 

arasında daha olumlu ilişkilerin geliştirilmesi, iç ve dış 

dosttarla dostlukların pekiştirilmesi, bu yolda ~ğlam 

köprüterin oluşturulması için de aydınlarımıza "dilek ve 

temenniler"i aşan görevler düştüğü kanısındayım. 

Kanımca halkımızın şiddetle özlediği en geniş 

birliğimizin oluşturulmasına en çok hizmet edebilecek bir 

kesim de aydınlarımızdır. Bu gÖrevlerini daha iyi bir 

biçimde yerine getirebilmeleri için Kürt aydınlannın bir 

yandan Kürt politik örgütleriyle bütünleşmeleri, en 

azından olumlu ilişkiler içinde olmaları, bir yandan da 

kendi aralannda olanakları ölçüsünde örgütlenmeleri· ya da 

dayanışma içinde olmaları gerekir. Aydınlarımızın 

mücadelenin kenarında, kıyısında değil, tam içinde 

yerlerini almalan gereklidir. Sömürgeleştirilen ülkelerin 

halklarının, aydınlarına olan gereksinimi hayati 

önemdedir. Sömürgecilerin "çöl"e çevirmek istediği 

ülkelerin kültürel ortamında, ancak bunu kavrayıp 

mücadeleye omuz verenler, sömürge ulusun aydını 

olabilir, bu vasfa layık olabilirler. 

Kısaca söylemek gerekirse Kürt aydını, beyni ve 

göznuruyla hem Kürt Peşmergesinin hem insanlığın 

hizmetinde ve.onlara layık olmalıdır. 

Şairlerimizden Hernin güzel söylemiş: 

"Berew herzayi deçim gerci wurd im 

Xaki ber Pey tekoşereki Kurd im." 

Yani: 
"Küçük de olsam giderim yücelere doğru. 

Bir Kürt militanının ayağının türabıyım ben." 

BASlN 
Kürt basınıyla ilgili sorunuzia ilgili olarak ise kısaca 

şunları söyleyebilirim. Basının ulusal kurtuluş 

hareketinin gözü kulağı olduğu ya da öyle olması 

gerektiği bilimektedir. Bizim gibi dili bile yasaklanan 

uluslar açısından basın bundan da fazla bir öneme 

sahiptir. 
Kuşkusuz önemli basın araçlarından olan dergi ve 

gazeteler, hedefledikleri amaçlara göre farklı işlevler 

görürler. Bu tür periyodik yayınların çıkış sürelerini ve ne 

yayını olduklarını gözönüne alarak ona göre bir proğramı 

önlerine koymalan gerekir. Örneğin dört ayda bir, üç ayda 

bir çıkan yayınlar ile ayda bir, haftada bir çıkan yayınlar 

ya da günlük olarak yayınlananların fonksiyonu aynı 

değildir. Aynı şekilde bir aktüalite ve haber dergisi ya da 

gazetesi ile bir mizah dergisi edebiyat dergisi, dil dergisi 

veya araştırma inceleme konularına ayrılmış bir dergi ya 

da gizli çalışma koşullannda çalışan bir örgütün sadece 

örgütlü mensupianna yönelik olarak çıkardığı bir yayın 

farklı özelliklere sahiptir. Kürt basını sözkonusu 

olduğunda, yayında hangi dilin, hangi alfabenin 

kullanıldığı ; Kürtçe çıkıyorsa yazılarının hangi lehçe ile 

yazıldığı da önemlidir. Bir diğer önemli konu yayının 

hitabettiği kesimdir. Yayının Kürdistan'da mı yoksa ülke 

dışında mı, örneğin Avrupa'da mı çıktığı; Kürdistan'da 

çıkıyorsa Kürdistan'ın hangi parçasında çıktığı da keza o 

yayının özelliklerini tesbit etmek açısından önemlidir. 

Görebildiğim kadarıyla Kürt yayınlarında ne yazık ki 

çoğu kez bir keşmekeşlik sö;ıkonusudur. Bir kere 

yayınlarımızın birçoğunun iddia edilenden farklı içerik ve 

biçimden çıktığı görülür. Örneğin Kürdistan 

proletaryasını örgütleme iddiasına olan bir partinin yayın 

organında bakıyorsunuz genel bazı soyutlamaların 

dışında, proletarya ile, proletaryanın somut mücadelesi, 

istemleriyle ilgili pek bir şey yok. Haber yorum dergisi 

diye çıkan bir dergide bazen haberden başka herşeyi 

bulmak mümkün oluyor. Derginin . kapağında aylık 

çıkacağı yazılıdır ama bazen aylarca çıkmamaktadır. 

Bakıyorsunuz derginin adı Kürtçe'dir de içinde Kürtçe 

olarak yazılmış tek yazı yoktur. Kürtçe ÇJkıyorsa, 

bakıyorsunuz sadece bir lehçeyle çılöyor. Verdiğim bütün 
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KÜRT AYDINI VE BASlNI'NlN GÖREVLERI 

bu olumsuz örneklerin imkansızlıklardan, devlet 
baskısından vb. kaynaklanan yanlarının olduğunu çok iyi 
biliyorum. Ama bu yayını çıkaranların gerçekçi 
davranmayıp, güçlerini tanımadan, ince eletip sık 
dokumadan paçaları sıvamaları da bu işin tuzu biberi 

• oluyor. Oysa ki genel mücadele ve onun bir parçası olan 
yayının işi de hesap kitap işidir. Genel olarak bu 
yayınların çoğunun bütün eksikliklerine rağmen 
mücadeleye olumlu bir katkıda bulunduklarını kabul 
ediyor, bu yolda akıl almaz zorluklarla l,x>ğuşan, binbir 
fedakarlığa katianan yayın sorumlulan ve çalışanlarına 
saygı duyuyorum ama daha iyisi isteniyorsa, bence Kürt 
basınının bugün yerine getirilmesi gereken önemli 
görevleri şöyle özetlemek mümkündür: 

ı) Kürtlerin ulusal bilincinin ve ulusal kişiliklerinin 
gelişmesine katkıda bulunmak. 

2) Halkın ulusal ve ekonomik taleplerini dile 
getirmek, bu yolda mücadele etmesi için yol gösterici 
olmak, mücadeleyi örgütlülüğe dönüştürmeye katkıda · 
bulunmak. 

3) IÇürdistan'da olup bitenleri kamuoyuna yansıtmak, 
halka çektirilen eziyeti ve bunu yapan zalimleri deşifre 
etmek. 

4) Kürt dili, edebiyatı, folkloru, sanatı tarihi 
alanlarında kitlelere bilgi taşımak, onlardan bilgi almak. 

5) Kürdistan'ın diğer parçaları ve Kürdistan dışındaki 
önemli güncel olaylardan ya da kültür, bilim ve sanat 
alanındaki etkinliklerden kitleleri haberdar etmek, önemli 
gelişmeler konusunda yapılacak yorumlada kitleleri 
aydınlatmak. 

6) Hem Kürdistan'ın değişik yörelerini hem de diğer 
ülkeleri tanıtmak. Bu görevlerin daha kolay yerine 
getirilmesi için şu noktalar gözönünde bulundurulmalıdır: 

a) Herşeyden önce hitap edilmek istenen kesimin 
gereksinim ve taleplerine uygun içerik ve dille, hedeflenen 
proğram doğrultusunda yayın yapılmalıdır. Yayıncı, 
okuyucusunun durumunu ve düzeyini gözönüne almadan 
yayıncılıkta başarılı olamaz. 

b) Koşulların elverdiği ölçüde Kürtçe yayın yapmaya 
öncelik verilmelidir. Kürtçe yayın yapma durumunda ise 
değişik lehçelere yer verilmelidir. Örneğin Türkiye'de bir 
yayın sadece Kurmanci lehçesiyle çıkıyorsa, bunu 
yayınlayanlar şunu bilmelidirler: Sözkonusu yayın Piran, 
Heni, Palu, Dersim ve Bingöl'ün birçok ilçe ve köyü, 
Dare yeni (Dara Hcni) gibi yerlerde yaşayan ve Kırdki 
(Zaza, Dımıli) lehçesini konuşup Kurmanci lehçesini 
anlamayan milyonlarca Kürt tarafından okunarnayacaktır. 
Dolayısıyla bu anlarnda peşinen bu lehçeyi konuşantarla 
bağlar koparılmış olacaktır. 

c) Giderek farklı alanlarda yayın yapma olanakları 
zorlanmalıdır. Örneğin haber-yorum dergisi, edebiyat 
dergisi, mizah dergisi, araştırma-inceleme dergisi, çeviri 
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dergisi vb. farklı dergiJer çıkarılmalıdır. Böyle 
yapılabilirse Medya Güneşi'nin ı 1. sayısında oldu~ gibi 
hem "Alfabe", hem de "Uluslararası Sosyalizmin Güncel 
Sorunları" gibi çok farklı düzeydeki yazılar aynı dergiye 
sı~dırılmak zorunda kalınmaz ve herşeyi aynı yayında 
yazma zorunlulu~ ortadan kalkar. 

d) Mümkün olan alanlarda değişik siyasal düşüncelere 
mensup kişi ya da örgütler güçlerini birleştirerek birlikte 
yayın çıkarmalıdırlar. Örneğin Kürt dili, grameri, follcloru 
vb. alanlarda farklı kesimlerin birlikte iş yapmasının 
önünde-dar kafalılık ve kısır düşüncelerin dışında -hiçbir 
engel yoktur. 

e) Yayını çıkaran arkadaşların başka halkların 
yayınlarından öğrenecekleri pek çok şey bulunduğu gibi, 
yüzyılımızın başından beri çıkmakta olan Kürt dergi ve 
gazetelerinden de öğrenecekleri şeylerin bulunduğu 
kanısındayım. Geçmişte çıkan yayınları bu gözle 
incelersek onların deneyimlerinden yararlanmak, 
düştükleri hatalara düşmemek, olumlu mirasiarına sahip 
çıkmak ve böylece onları aşmak mümkün olur. B"ir örnek 
vermek gerekirse, sözlü Kürt folklor ürünlerinden Kürtçe 
atasözlerinin derlenip yayınıanma işine daha ı9ı8-
ı 9ı 9'da İstanbul'da Jin dergisinin çıktığı. dönemde 
başlanmış ve bu dergide bunun çok güzel örnekleri 
verilmiştir. Yine İstanbul'da çıkan Dicle-Fırat gazetesinin 
ı4 Mayıs ı 963 tarihli 8. sayısında _şunu okuyoruz: 

"Dicle-Fırat yazı kurulu, bir FOLKLOR 
ARAŞTIRMA BÜROSU kurmuş bulunmaktadır. Bu 
büro iki ko la ayrılmaktadır: 1) Folklor derleme kolu 2) 
Folklor irtibat kolu..... Derleme kolunun Merkez 
kolunun büyük kısmı üniversitelidir. Haziran ayının 
sonunda bu arkadaşların çoğu memleketlerine 
gideceklerdir. Onlar da çevrelerinde folklor derleyip gazete 
idarehanesine göndereceklerdir ... " 

Ama bu gelenek daha sonraları istenilen biçimde 
sürdürülmemiştir. E~er bu gelenek devam ettirilmiş 
olsaydı bugün yazıya dökülmüş ve dolayısıyla yitip 
gitmekten kurtulmuş olan yüzlerce, binlerce sayfalık 
sözJü folklor ürününe sahip olmuş olacaktık. Yukanda da 
beliettiğim gibi, bunu sadece bir örnek olmak üzere 
hatırlatıyorum, örnekler çoğaltılabilir. 

Basın açsından daha uzun vade gözönüne alındığında 
ise Kürt dili, edebiyatı, sanatı folkloru, müziği, tarihi ve 
halka mal olmuş ulusal kahramanlar, sanatçılar 
konusunda daha detaylı ve boyutlu araştırma ve 
incelemeler yapılabilir. Değişik konularla ilgili olmak 
üzere başka dillerden çeviriler yapılabilir. Elbette burada 
sözünü ettiğimiz araştırma, inceleme ve çeviriler, daha 
çok bu tür konulara ayrılmış olan bilimsel nitelikli 
araştırma ve inceleme dergileri için sözkonusudur. e 
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KüRT AYDINI VE BASlNI'NlN GÖREVLERI .. 

iSMAiL BEŞiKÇi: 

"Bugün, Kürt toplumunda en devriınci eylem, baskı alhnda 

tutulan, devlet terörüyle karşılaşan Kürt dilinin, \ 

Kürt kültürünün savunulmasıdır." 

B u
günlerde Kürtlerin ihtiyacı .olan en önemli şeyin 

Kürtçe bir dergi olduğunu dilşilnüyorum. Adı Kilrtçe 

olan, yazılarından en az onda sekizi, veya onda 

dokuzu Kürtçe olan bir dergi. 
Medya Güneşi'nin , Kürtçe ş i irler, Kürtçe yazılar 

yayınladığını biliyorum. Vurgumalaya çalı~ tığım adı 

Kürtçe olan, yazıları Kürtçe olan bir dergi. KUrt bir dergi. 

Haftalık veya 15 günlük bir dergi. 
Bu tür bir dergiyi çıkaracaklar çok önemli donanımlara 

sahip olmalıdırlar. Kürtçe'yi ve Türkçe'yi çok iyi 

bilmelidirler. Burada önemli olan meşruluktur. Bu 

bakımdan böyle dergiyi çıkaranlar faaliyetlerinin 

meşruluğunu, idari makamlar önünde yargı kurumlan 

önünde savunabilmelidirler. Kilrtçeyi yasaklayan Türk 

Anayasa'sının ve ilgili Tilrk yasalarının meşru olmadığını 

vurgulayabilmelidirler. Vurgulanması gereken yasallık 

değil, me~ruluktur. 
Bu derginin yayın hazırlıklan geniş kadro içinde 

yapılmalıdır. Dergiyi çıkaranlar mümkün olduğu kadar çok 

olmalıdır. Birkaç kişinin gözaltına alınması veya 

tutuklanması derginin yayma devam etmesine engel 

olmamalıdır. 
Savcılık, malıkeme gibi kurumlarla ısrarlı bir şekilde 

Kürtçe konuşulmalıdır. Yazılı savunmalar da Kürtçe 

<Olmalıdır. 
TercUmanın Kürtçe bilip bilmediği araştırılmalıdır. 

Eğer Kürdoloji Enstütüsünden veya üniversitelerin Kürt 

1dili ve Edebiyatı bölümlerinden birinden mezun değilse, 

ilgili kişinin tercümanlık yapacak vasıfta olmadığı 

belirtilmelidir. Bu vasıfları taşımayan kişilerin 

tercümanlığı kabul edilmemelidir. 
George Washington Üniversitesi profesörlerinden Dr. 

Yona Alexander'in Kürtlerle ilgili bir görilşünden söz 

etmek istiyorum. Uluslararası Politika ve Terör uzmanı 

olan bu profesör, "Ortadoğu'da Terör ve Kuvvet Dengeleri" 

konulu seminerde yaptığı bir konuşmada, Kürtleri, "başka 

patrenlar için çarpışan ulus" olarak tanımlamıştır. The 

Nation Dergisi'nde "Unutulan Halk, Dünya ve Kürtler" 

başlıklı bir yazı yazan Jill Hamburg da Kürtleri "herkesin 

askerleri" olarak değerlendinnektedir. Kürtlerin güçlü bir 

ulusal kurtuluş hareketi sergileyemediğini belirtmektedir. 

(bk. Sabah, 28 Ağustos 1989) 
Kanımca bu görilşler Kürtlerle ilgili olarak yapılmış 

bilimsel incelemelerin sonuçlarıdır. Dikkate değer 

görilşlerdir. 19. yUzyıl sonlarında, Kafkasya'da Çar 

ordusunda görev yapmış Yüzbaşı P. Auryahof da anılannda, 

Kürtler hakkında, "milli duyguları çok cılız olan hatta hiç 

olmayan bir halk" diye söz etınektedir. 
Bu bilgiler iki yönde de kullanılabilir kanısındayım. 

Birinci olarak, bazı güçler, "madem ki, Kürtler, şimdiye 

kadar, hep başkaları için vuı;uşmuşlar, biraz da benim için 

vuruşsunlar" diyebilirler. Kürtleri kendi çıkarları 

doğrultusunda silahlandınp vuruşmaya sokabilirler. Bu 

amacı gerçekleştirebiirnek için Kürtler arasındaki 

çelişkileri derinleştirip yaygınlaştırabilirler. Türki-ye'nin, 

lran'ın, Irak'ın, Suriye'nin Kilrtlere ilişkin politikaları 

budur. Prof. Yona Alexander'in önerileri de aşağı yukarı bu 

çerçevededir. 
Ikinci olarak şöyle denebilir: "Başkaları için kılıç 

sallamak", onurlu bir yaşam değildir. KUrtler öteki uluslarla 

eşit koşullar altında, kendi kimliğine sahip olarak 

yaşamalıdırlar. Mücadelelerini bu yönde >•cli<:ırmeleri 

gerekir. Bu, kuşkusu z Kürt devnın ;!eri nin, 

demokratlarının ve yurtseverlerinin dUşüneesi ve 

eylemidir. 
Dünyada, Ortadoğu'da ve Türkiye'de oluşan yeni 

ilişkiler çerçevesinde, bu ikinci sürecin bilyük bir taraftar 

toplayacağı kuşkusuzdur. Fakat bunun daha sağlıklı ve 

kalıcı olabilmesi için dil, edebiyat, kUltUr ve folklor 

konularına çok biiyük ağırlık verilmelidir. Kürt dili, Kürt 

edebiyatı, Kürt folkloru araştırılmalıdır. ,Gaspedilen, dil, 

kültür, edebiyat ve folklor ilrilnleri yeniden kazanılmalıdır. 

Bugün, Kürt toplumunda en devrimci eylem, baskı 

altında tutulan, devlet terörilyle karşılaşan Kürt dilinin ve 

Kürt kültürünün savunulmasıdır. Bu savunmanın en gilzel, 

en etkili, en kalıcı yolu ise Kilrtçe yazarak, Kürtçe 

konuşarak yapılır. Bu bakımdan, bazı Kürt köylillerini, din 

hocalarını çok devrimci buluyorum. Fakat Marksizm

Leninizmi ağızlarından hiç düşilrmeyen bazı Kürt 

"aydın"larını hayır ... 
"Başka patranlar için çarpışan bir ul us" olmak, 

"başkalarının askerleri" olmak, dar anlamda, sadece askeri 

anlamda yorumlanmamalıdır. Bugün KUrt asıllı olan, fakat 

Türk diline, Tilrk edebiyatına, Tilrk kUltürline su taşıyan pek 

çok insan vardır. Bunların önemli bir kısmı ulusal 

kimliğini inkar etmekte, Türk olduklarını 

söylemektedirler. Bunun için de egemen ulusun, sömiirgeci 

ulusun entellektüel çevrelerinde bilyUk bir itibar 

kazanınaktadır lar. 
Okur-yazar olmuş, üniversiteleri bitirm i ş, hatta 

profesör olmuş bu insanlar kendi ulusal benliklerine nasıl 

ters düşebilmişlerdir? Bu mekanizma nasıl işlemektedir? 

Objektif bakımdan Kürt olan, yani KUrt anadan ve Kürt 

babadan doğan, subjektif bakımdan ise kendini Türk 

hisseden bu insanlar hakkında ciddi incelemeler 

yapılabilir. Sömürgeciliğin, sömürge insanın. ruhsal 

yapısını nasıl şekillendirdiği tartışılabilir. Kaldı ki 

Kürdistan sömtirge bile olmayan bir ülkedir. Kürt ulusu 

sömürge bile olmayan bir ulustur. 
Medya Güneşi bu sorunların tartışılııiasını sağlayabilir. 

Kürtlerin kendi kimliklerini sorgularnalarına katkıda 

bulunabilir. Sömürgeci ve emperyalist kültürlere su taşıyan 

"Kürtler" hakkında örnekler verebilir. Açıklamalar 

yapabilir. Türk kültürünün sömürgeci ve emperyalist 

niteliği, Türk yazarlarının konumları gündeme getirilebilir. 

Bulgaristan'daki Türkler söz konusu olduğu zaman, bu 
kavramları sık sık kullanan Türk yazarlarının, Kürtler söz 
konusu olduğunda, neden, bunlara şiddetle karşı çıktıklan 
araştırılabilir. Çifte standart mümkün olduğu kadar olgusal 
zenginlik içinde deşifre edilebilir. 

Kendi kimliğıni inkar eden "Kilrtler"in, Türk 
entellektüel çevrelerinde neden çok büyük itibar 

kazandıklan araştırılabilir. Türk entellektüel çevrelerinin 
bu süreci neden eleştirmedikleri bilakis teşvik ettikleri 

~onusu üzerinde durulabilir. e 
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Xwendin u nivisandina Kurdi-ı · 

Kürt Alfabesi 

Giriş 

Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropol şehirle
rinde, .Batı Anadolu'nun diğer yerleşim birimle
rinde yaşayanları da hesaba katarsak Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin sınırları içinde Kürtlerin 
nüfusu 15 milyonu aşıyor. 20 yüzyılın son çeyreğini 
de daldurmakta olduğumuz, insanlığın bilim
teknik ve kültür Gt.lanında dev adımlar attığı, 
uzayın fethinin bir realite haline geldiği günü
müzde, böylesine kalabalık bir nüfusu oluşturan 
halkımız, kendi diliyle okuyup yazma gibi en 
basit doğal bir haktan bile yoksun bırakılmıştır. 
Çok eski bir yazılı ve oldukça zengin bir sözlü e
debiyala sahip olmasına rağmen yasaklama, 
baskı ve asimilasyonun gazabına uğradığı için, 
Kürt dili yeterli çağdaş gelişmesini sağlayama
mış, yazılı edebiyatta tüm Kürtlerin gereksinimi
ni karşılayacak, tümü tarafından rahatlıkla 
aniaşılıp kullanılabilecek ortak bir yazı dili 
oluşmamıştır. 

Dilde farklı lehçe ·ve ağızların olması, bunlar 
arasında ciddi farkların bulunması kuşkusuz yal
nız Kürtçe'ye özgü değil. Uluslaşma öncesinde ör
neğin Alınanlarda, Fransızlarda, İngilizlerde ve 
Türklerde de, değişik yöre; aşiret ya da feodal bi
rim içinde kalan topluluklar farklı lehçe ve ağız
lar kullanmışlardır. Fa~k1ı lehçe ve ağızları kul~ 
lananlar uluslaşma öncesinde günlük yaşamda 
birbirlerini anlamakta zorluk bile çekmişlerdir. 
Ancak uluslaşma sürecinde kapalı feodal ekonomi 
yerine, geniş kapitalist pazar ekonomisine geçme~ 

/ MEDYA GÜNEŞi 

M. Eli · .·. :-: . · 

ye başlanması ve .Pir feodal bey ya da kralın di
ğer feodal birim, aşiret ve yöreleri kendi egemen
liği altına alarak ulusu tek bir siyasal otoritenin 
içinde birleştirmesiyle tümü için geçerli, anlaşılır 
ve rahatlıkla kullanılabilir bir dilin oluşumunun 
koşulları doğmuştur. Kimi yerlerde egemen olan 
kralın, kimi yerlerde de belli bir şehir ya da yö
renin konuştuğu lehçe ve ağız, tüm ulusun resmi 
dili olarak benimsenmiş, eğitimde, devletin bü-. 
rokratik işleyişinde, edebiyatta v.s. bu lehçe kul
lanılmış ve giderek bu, tüm ulusun resmi yazı djhl 
olarak gelişip güçlenmiştir. Sonradan tüm ulusa 
hitaben gazeteler bunu kullanmış, radyo ve tele
vizyonlar bununla yayın yapmışlardır. 

Tüm olanak ve gelişmelere rağmen, sözkonusu 
ülkelerde farklı yörelerde günl':ik yaşamda insan
lar halen farklı lehçeler kullanmaktadıı;lar. An
cak süreç içinde bu lehçe ve ağızlar, egemen yazı 
dili haline gelen lehçenin ya da diğer lehçelerin 
"asimilasyonu" na uğradıklarından, birbirietine 
daha da yakınlaşmış, aralarındaki önemli fark
lılıklar kapanmıştir. 

Oysa dilimiz Kürtçe, ne böylesi olanakları elde 
. edebiimiş ne de böylesi bir süreci yaşayabilmiş

tir. Bu nedenle ulusun tüm bireyleri için geçerli 
olan bir yazı dili oluşamadığı gibi, lehçe ve ağız
lar arasındaki ciddi farklılıklar kendisini ko
ruyagelmiştir. Hatta lehçelerimizin her biri bir 
yandan Arapça, Farsça ve Türkçe'nin asimila~~·L)
nu altında kaldıkları için onların et}<isiyle bir-
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birlerinden daha da uzaklaşmışlardır .. Ulusun ve 
ekonomik pazarın tümü tek bir siysal otoritenin 
altında bütünleşmediğinden ve her parçadaki si
yasal otorite, dilimizi yasaklayan yabancı otor
ite olduğundan, her yöre, aş.iret ya da köy ~endi 
dar çerçevesinde kalmış, birbirlerinin leh~ ve 
ağızlarına aşina olmamış, birbirlerini duyama
mışlardır. Bunun sonucunda, dil, edebiyat v.s. 
çalışmalarıyla ilgilenen aydınları saymazsak, 
normal insanlarımız birbirlerinin lehçe ve ağız
larını rahatlıkla aniayabilme olanağına kavu
şamamışlardır. Normal bir Kurmanc, Güney Kürt
çesi (Soranca) ve Zazaca lehçesini anlayamadığı 
gibi, aynı Kurmancca lehçesini konuşan başka yö
redeki bir in'sanı dahi anlayamayabilmektedir. 
Ağız farklılıkları bazen iki komşu köy arasında 
dahi kalabilmiştir. 

Gerçi tarihte çeşitli dönemlerde, Küİ"tçe de 
diğer dillerdeki gelişmelere benzer bir· gelişme 
fırsatı kazanmış ama bu süreç hep yarıda kalmış, . 
tüm ulusa yaygınlaşmaqan sona ermiştir. Örneğin 
16. ve 17 yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğU çer
çevesinde içişlerinde özerk Kürt beylikleri oluş
tuğunda, Botan beylerinin yarattığı yaygın oto
rite, Botan Kurmanccasının yazılı edebiyat dili 
olarak gelişmesini getirmiş, Melaye Ciziri, Fe- . 
qiye Teyran, Melaye Bateyi Ahmede Xani gibi 
büyük şairler bu dönemde doğmuştur. Hatta onlar
dan sonra 20. yüzyıla kadar gelen Kurmanc şair ve 
edipler Botan Kurmancasını kullanmışlardır. 
Aynı süreç, Baban Beyliği'nin güçlenmesiyle Gü
ney Kürtçesinin bir ağzı olan Sorancanın ya da 
Sü.leymaniye ağzının gelişmesini getirmiştir. Bu 
gelişmeler farklı dönemlerde ortaya çıktıkları 
gibi hiç bir beylik tüm ulusu birleştirerneden zorla 

· yıkılmış, böylece lehçelerden hiçbirisi ulusal 
çapta ortak yazı dili olamamışlardır. 

Bu nedenle Kürtçenin lehçe ve ağızları arasında 
Önemli farklılıklar günümüze dek olageldiği gi
bi, ortak bir yazı dili de oluşamamıştır. Yazılı 
edebiyat, dilbilgisi kuralları v.s. her lehçede o 
lehçe üzerinde gelişiyor. Ortak yazı dilini ortaya 
çıkaracak koşullar oluşmadığından, yazılı ede
biyat düzeyinde lehçeler esasına dayanan uzak
laşmalarla yüzyüze geliyoruz. . 
Kanımızca, günümüzde, yazılı edebiyat efilinde 

tek bir lehçeyi esas alıp sadece onunla yazmak, 
diğer lehçelerin yazılmasına karşı çıkmak müm
kün değil. Bu dilbirliğini sağlamayacağı gibi, çok 
ciddi sakıncaları doğura,bilir. Kaldı ki artık her 

lehçede yazılıyor ve olanak bulundukça da daha 
yaygın olarak yazılacaktır. 

Ortak bir yazı dilinin oluşmasında izlenecek 
esas politika, tüm lehçelerin yetenek ve zengin• 
liklerini ortaya çıkarmak, her bir lehçenin diğer 
lehçeler arasinda okunup aniaşılmasını sağla~ 
mak dilbiligisi kurallarında ve sözcük hazine-

. sinde ortak yanları ön plana çıkarıp bunların tüm 
lehçelerce ·kullanılmasını sağlamak, bir kural 
hangi lehçeqe daha güçlü, oturmuş, ya da dilin 
gelişmesini kolaylaştırıyorsa diğerleri için de 
onu esas almak v.s. gibi bir .POlitikayla tüm 
lehçelerin ortak ürünü olabilecek ortak bir .Yazı 
dili oluşumuna gidilebilir. Kuşkusuz bu müdaha
leleri zorla ve aceleci bir tutumla yapmak da ol
maz. Dilin doğasına uygun bir adımla yürumek 
zo·rundayız. Elbette ki ortak yazı dilinin oluşumu 
uzun bir dönemi alacaktır. Ne olurşa olsun, onun 
ötesinde bir yol da-yoktur. 

Bizim burada Kürtçe okuma yazma (Xwendin u 
nivisandina Kurdi) ad.ıyla başiattığımız çalış
ma, Kürtçe'nin Kurmancca lahçesini esas a lıyor. 
Kurmancca, Kürtler arasında kullanılan en yay
gın lehçedir. Türkiye Kürdistanı'nın çoğunluğun
da, İran ve Irak Kürdistanı'nın bir bölümünde, Su
riye Kürdistanı'nda ve Sovyetler Birliği 'nde ya
şayan Kürtler arasında kullanılmaktadır . · 

"Kürtçe okuma yazma" adlı çalışmamız, birinci 
derecede günlük yaşamda Kürtçe konuşanlar göz
önüne alınarak hazırlanmıştır. Çocuklara değil, 
büyüklere yönelik bir yöntem izlenmiştir. Türkçe 
bilen Kürtlere yönelik olduğıı için Türkçe açık
lamalıdır. Bu nedenle hiç Kürtçe bilmeyen Kürt
ler ve Türkler de bundan yararlanabilecekler, on
lar da bu çalışmayı düzenli izlediklerinde J.<ürtçe 
okuma yazmayı öğrenebileceklerdir. 
Çalışmanın okurlarımıza yararlı olması dile

ğiyle ... 

· Kürt Alfabesi 

Kürtler kendi özgür iradeleriyle oluşmuş tek bir 
siyasi yapılanma içinde yer almadıkları, parça
lanmış ·olarak ayrı devletlerin sınırları içinde 

·yaşama zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıldık
ları için tek bir alfabe kullanma olanağUla kavu-
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şamamışlardır. Günümüzde Kürtler üç tür albafe 

kullanmaktadırlar. Sovyetler Birliği'nde yaşa

yan Kürtler Kiril alfabesini, İran ve Irak Kürdis

tanı'ndakiler Arap alfabesini, Türkiye ve Suriye 

Kürdistanı _ile Avrupa'da yaşayan Kürtler Latin 

alfabesini kullanmaktadırlar. 
Bizim burada kulanacağımız alfabe kurucusu 

büyük Kürt aydını Celadet Ali Bedirxan olan 

Latin harfli l<ürt alfabesidir. 
Kürt alfabesi 31 harften oluşur. 

Büyük harfler (Tipen girs): · 
A BCÇ DE.E FGH İIJK LMNOPQR SŞTU 

ÜVWXYZ 

Küçük harfler (Tipcn hur): 
ab cçd e e fghi ijkl m nopqrsş tu u v wxyz 

Bu harflerden 8'i sesli 23'ü de sessizdir. 
Sesli' harfler/ünlüler (Tipen dengdar): a e e i i o 

u u 

Sessiz harfler /ünsüzler ( Tipen bedeng): b c ç d f 

ghjk 1 mnpqrsş tv wxyz 

Sesli harflerin S'i uzun sesli, 3'ü ise kısa sesli

dir. 

Uzun sesliler (dengdaren direj): a e i o u 
' 

Kısa sesliler (dengdaren kurt): e i u 

Sessiz harfler de dörde ayrılır: Dudak sessizle

ri, ön damak ve diş sessizleri, damak sessizleri 

arka da mak' ve boğaz sessizleri. 

Dudak sessizleri (bedengen levan): b f m p v w 

Ön damak.ve diş sessizleri Chedengen pidi u dir

anan): d 1 n r s t z 

Damak sessizleri (bedengen ezmane dev): c ç j ş y 

Arka · dama k ve boğaz sessizieri (bcdengcn 

xidikc. U qirike/ gewriye) : g k h q X 

Harflerin okunuşu 

a- Türkçedeki a gibi okunur- al(bayrak), aş(de

ğirmen), aşti (barış), anin.(getirınek) · 
b- Türkçedeki b gibi okunur- ba(yel), bager (fır

tına), bav(baba), bac(vergi), bine(getir), bun(ol

mak) 
c- Türkçedeki c gibi okunur- can(can, ruh), cinar 1 

ciran(komşu), cih(yer), cuda(ayrı), cihC(ayrı) car 
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(kere, kez) 
d- Türkçedeki d gibi okunur- de (anne), dayin 

(vermek), diran(diş), dem(çağ, zaman), din(deli), 

dev(ağız), dor(sıra) 

e- Türkçedeki e gibi okunur- ere(evet), ewr(bu

lut), encam(sonuç), ez(ben), erzan(ucuz) 

e- Bu ses Türkçede yoktur. e ve ı arası bir ses ve

rir- eriş(hücum), eş(ağrı), evar(ak-şam), ber 

(kürek), ter(tok), zer(altın), ner(erkek) 
f- Türkçedeki f gibi · okunur- fen(hile), find 

(mum), ferheng(sözlük), ferman(emir, buyruk), fer 

(tek), ferbun(öğrenmek), firin(uçmak), fravin(öğ

le yemeği) 
g- Türkçedeki g gibi okunur- germ(sıcak), giran 

(ağır), giring(önemli), gir(tepe), glrav(ada), gili 

(şikayet), gazin(serzeniş) 

h- Türkçedeki h gibi okunur- hevi(umut), hiv/ 

heyv(ay), hest(duygu), hers(öfke), hilm(nefes), 

hi nar( nar) 
i- Türkçedeki ı gibi okunur- ilim(ilim), birin 

. (götürmek), mirin(ölmek), rnin(ben,benı, bana) 

i- Türkçedeki i'den yarım ses daha uzundur. 

"Şair", Bab-ı Ali sözcüklerindeki i sesi gibidir. 

1n(cuma), iro(bugün), evin(aşk), pir (yaşlı, nine, 

pir) 
j- Türkçedeki j gibi okunur- jin(hayat), jan(ağrı, 

sızı), jehr(zehir), jir(çalışkan), jer(aşağı), jor(yu

karı), jin(kadın), jibirkirin(unutmak), jiberkirin 
(ezberlemek) 

· 1- Türkçedeki 1 gibi okunur- lev(dudak), law 

(oğul), lib(tane), listik(oyun), listok(oyuncak), 

lori (ninni), liv(hareket) 
m- Türkçedeki m gibi okunur- meriv(insan), mer 

(koca, erkek, yiğit), maç(öpücük), mar(yılan), 

masi(balık), mizgin(müjde), mevan(rnisafir) 

_n- Türkçedeki n gibi okunur- nan(ekmek), nav 

(ad), navdar(meşhur),~neyar(dijmin), nivro(öğle) 

o- Türkçedeki o gibi okunur- ox(oh), ode(oda), 

ol(din), dohn (yağ), do(dün) 
q- Bu ses Türkç_ede yoktur. Genizden gelen kalın 

bir k sesi verir- qad(meydan), qaiUn(pipo), qeli 

(kavurma), qermiçi(buruşuk), qenc(iyi), qeraş(de

ğirmenci), qabqabik(takunya) 
s- Tütkçedeki s gibi okunur- sal(yıl), sar(soğuk), 

ser(baş), sor(kırmızı), sarıncok(buzdolabı), serşok 

(duş yeri) 
ş- Türkçedeki ş gibi okunur- şop(iz), şiv(akşam 

yemeği), şano(tiyatro) şoreş(devrim), şivan(ço

ban) 
u- Türkçedeki ü gibi okunur- guh(kulak), tu(sen), 
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gund(köy), gur(kurt) 
u- Türkçedeki u gibi okunur- ttl(dut), puk(tipi), 

buk(gelin) . 
v- Bu ses Türkçedeki v gibi okunur- vala(boş), 

viyan(arzu), vir(burası), vir(yalan), vatini(gö
rev), ve-bun(açılmak), veketin(yanmak, ışıldan
mak) 

w- Bu ses Türkçede yoktur. İngilizcedeki w ile 
Arapçadaki "waw"(Y) gibi okunur- welat(vatan), 
werm(şişkinlik), weris(halat), wilo(öyle), wı;: 
(siz, sizi, size), ew(o,onu, ona) 

x-Bu ses Türkçe'de yoktur. Arapçadaki ( Z) sesi 
gibi okunur- xemgin(üzgün), xemsar(umursamaz), 
xwin(kan), xweli(toprak), xwir(kaşıntı), xwinsar 
(cana yakın olmayan), xwe(tuz) 

y- Türkçedeki y gibi okunur- yar(sevgili, dost), 
yekitl(birlik), yek(bir), yekşem(pazar) 

z- Türkçedeki z gibi okunur- zipik(dolu), zirek 
(çalışkan), zirav(ince), zozan(yayla), ziv(gü
müş), zarok(çocuk), ziving(kışlak) 

Kürtçedeki ç k p r t harflerinin vurgulu ve vurgu
suz olmak üzere iki tonu vardır. Bunların vurgusuz 
tonları Türkçedeki ç k p r t gibidir. Vurgulu ton
larının ise Türkçede karşılıkları yoktur. Kimi 
dilbilimcileri ise bunların her birinin iki ayrı 
harf olduğunu öne sürmektedirler. Hatta Sovyet 
Kürtleri bu harflerin her bir tonuna karşilık ayrı 
bir harf kullanmaktadırlar. Şöyle ki: ç ç' k k' pp' 
r r ' t t' 

Ancak Latin harfleriyle yazılan Kürtçe alfa
bede yukarıdaki 5 sessizin her iki tonları da aynı 
harfle karşılanmaktadır. Bazıları da sözkonusu 
sessizlerdan vurgulu biri sözcük arasına ya da so
nuna geldiğinde bunu çift harfle karşılamakta
dırlar: pirr(çok), gurr (gür) birrin(kesmek) sözcük
lerinde olduğu gibi. 

İki tonlu sözcüklere ilişkin bazı örnekler: 

vurgusuz vurgul u 

ç: çar (dört) 
· çadir(çadır) 
çi (ne) 

k: ker(eşek) 

ker(bıçak) 

p: par(pay) 
pir(pir, d~de) 

t: ter(tok) 

çar (örtü) 
çem(çay, nehir) 
çelek (inek) 
ker(sağır, burada "r" de vur
guludur) 

ker(beceri) 
par(geçen sene) 

pir (yaşlı, ihtiyar, nine) 
tir (ok, oklava, katı) 

ti(sussuz) 
ta(sıtma) 

tu(hiç) 

'tin(ıssı) 
ta(iplik) 
tu(sen) 

r: pir(köprü) 
gur(kurt) 
bivir(balta) 

bir(götürdü) 
vir(burası) 

gir( tepe) 
gir(iri, büyük) 
birin(yara) 

Ek açıklama:. 

pir(çok) ya da pirr 
gur(gür) ya da gurr 
sur(e_sınti) ya da surr 
tor(ağ) ya da torr 

vir(yalan) ya da virr 
gir(kin, nefret) ya da virr 
ter(büyük çuval) ya da terr · 
birin(kesmek) ya da birrin 

1) Kürtçenin Soranca lehçesinde 1 harfinin de 
vurgulu ve vurgusuz olmak üzere çift tonu vardır. 
Bıi şiveyi konuşanlar bunu, vurgulu "larn"ın üze
rine ''v' ' işareti koymakla karşılamaktadırlar. 

2) Kürtçede Arapçanın ve ondan gelen sözcükle
rin etkisiyle sözkonusu ettiğimiz 31 harften baş
ka üç harf daha var ki bunlar Latin harflı alfa
bede kullanılmamaktadır . Ancak kimi yerlerde 
sözkonusu harfler h x işaretiyle karşılanmakta · 
(e )ise yerine göre 'i 'i 'u 'e 'e 'u 'o 'a harfleriyle 
karşıianmaktadır. 

Bu harfiere ilişkin bir kaç sözcük: .. "' / h: hec (hac) 
hesab (hesap) 
fieyf (yazık) 

x: xazi (gazi) 
xulam (uşak, köle) 
xafil (gafil) 

'e : 'Eli (Ali) . 
'ilim (ilim) 
şa'ir (şair) 

'Umer (Ömer) 
tebi'et (doğa) 

Sözkonusu üç harf kullanılmadan yukafıdaki 
sözcükler şöyle yazılır : hec, hesab, heyf, xazi, 
xulam, xafil, Eli, şair, Umer, tebiet 

'Büyük ve küçük harflerin kullanılışı 

Kürtçede doğru bir yazım .için büyük ve küçük 
harfleri yerli yerinde · kullanmak gerekir. 

Büyük harflerin kullanılışı 
Kürtçede cümlele,r her zaman büyük harfle 

başlar . 

Örnek: Ez Kurd im. Welate miiı. bindest e. Azadi 
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daxwaza milete min e. 
Özel şahıs isimlerinin baş harfi büyük yazılır. 

Örnek: Seyid Riza, Şex Seid, Melaye Ciziri, 

Ahmede Xani, Azad, Dara, Maksim Gorki, Tol

stoy v.s. 
Özel coğrafi isimterin baş harfi büyük yazılır. 

Örnek : Kurdistan, Tirkiye, Deşta Kikan, Ge

liye Zilan, Agiri, Firat, Dersim, Mehabad, Gun

dik, Cinebir, Mars, Dinya, Roj, Hiv/Heyv. 
Ancak son üç sözcük coğrafi ya da astronomik bir 

terim olarak kullanılmadıklarında küçük yazı

lırlar: din ya, roj, hiv /heyv 
Özel edebi ve sanat eserleri; dergi, gazete ve ki

tap isimleri, makale adları v.s. (birden fazla 

sözcükten oluşuyarsa her sözcüğe) büyük harfle 
başlar. Örnek : Hawar, Ronahi, Armanc, Roja 

Medya, lyfem u Zin, Şerefname, Kula ~yfele, Birca 
Diyarbekir v.s. 

Ulus: dil, aşiret v.s. adiarına ilişkin sözcükler 
ve özel adlardan .türemiş sıfatlar konusunda 

bugüne kadar bir görüş birliği sağlanmış değil. 

Kimileri ulusların, dillerih, aşiretlerin v.s. özel 

isimleri olauğu için bu sözcüklerin büyük harflc 

başlaması gerektiğini belirtiyorlar. Örneğin: 
Kurd, Kurdi, Tir k, Tir ki, Ertuşi, İzoli, . Kiki, 

lngillzi, Diyarbekiri, Serhedi 
Kimileri de sıfat oldukları, bir ulusu, dili v.s. 

niteledikleri için bu sözcüklerin küçük harfle 
başlaması gerektiğini belirtiyorlar. Örnek: kurd, 

kurdi, tirk, tirki, ertfişi, izoli, kiki, ingilizi, di

yarbekiri, serhedi v.s. 
Bu sözcükleri büyük harfle başlatanlar çoğun

luktadırlar. Biz de burada sözkonusu sözcüklerin · 

baş harfle~ini büyük yaz~cağız. · 
Gün, ay, y~l gibi zaman isimleri küçük yazılır. 

Örnek: şemi, yekşem, çarşem, adar, gulan, isa!, 

par v.s. . 
Fakat bunlar özel bir günü, ya da olayı ifade 

ediyorlarsa baş harfleri büyük yazılır. 
Yeke Gulane, 21'e Adare (Cejna Newroze) Sere 

Sale ~Sersal), 12'e Ilone, Qere Çarşem v.s 
Kısaltılmış şahıs, kurum, anlaşma adları ve kı:· 

saltılmış semboller de büyük yazılır. Örnek: C. A. 
Bedirxan, NATO, PDK (Partiya Demokrat a Kur

distane), DYA (Dewleten Yekbuyi yen Amerika), 

YS (Yekitiya Sovyetan), Fe (hesin), O (oksijen) 

I ve i harflerine ilişkin bir açıklama 
Latin harfli Kürt alfabesinin kurucusu Celadet 

Ali Bcdirxan ve bugüne kadar bu aifabcyle ya-
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zanların çoğunluğu (geçmişte Türkiye'de çıkan 

Latin hacili Kürtçe eserler hariç), Türkçedeki ı 

harfine denk düşen sese karşılık olarak i harfini, 

Türkçedeki i harfine denk düşen sese karşılık da i 

harfini kullanmışlardır. 
Bizim kanımıza göre, ı harfine denk düşen sesi 

Türkçede olduğu gibi ı ile, i harfine denk düşen 

sesi de i harfiyle karşılamak hem daha doğru 

olurdu hem de Türkiye Kürdistanı ' ndaki Kürtlere 

Türkçe alfabeye alışkın olduklarından dolayı 

pratikte kolaylık sağlardı. 
Aslında Celadet Ali Bedirxan'ın kendisi de 

Latin harfli alfabeyi hazırlarken Türkiye Kürt

lerine kolaylık sağlansın diye, olabildiğince onu 

Türkçe alfabeye yakınlaştırmaya çalıştığını be

lirtir. Ancak bu fikre rağmen onun sözkonusu sesle

ri ı ve i ile değil de i ve i harfteriyle karşıla

ması, kanımızca o'nun Hawar ve Ronahi dergile

rini ve diğer eserleri yayınlurken kurşun dökme 
sistemiyle çalışan matbaalarda (ı) harfini bu

lamamasından ileri geliyor (Çünkü o esas olarak 

Fransızca dökme harflerden yararlanıyordu). 
Ancak sonradan olanaklar doğduğunda da özel

likle yurtdışındaki Kürtlerin çoğunluğu Celadet 

Ali Bedirxan'ın sistemiyle devam ettiler. 
Oysa Kürtçe alfabede i harfini kullanmak yal

nız Türkçe alfabedeki fonksiyonuyla değil, Latin 

harfli alfabeyi kullanan tüm halkların kul

landıkları alfabenin fonksiyonuyla da çelişir. 

-Örneğin İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer 

Avrupa dillerinin tümünde de i harfi Türkçedeki 
ı sesini değil i sesini karşılar. Bilindi ği gibi bu 

dillerde Türkçedeki ı sesi zaten yoktur, i sesine 

karşılık da i harfini kullanmaktadırlar. 
Kürtlerin de bu sesi i harfiyle karşılamaları ı 

sesine karşılık da Türkçedeki ı harfini kullanma

ları daha doğru olurdu, ve Türkiye Kürtleri Türkçe 

eğitimde bu harfiere alışkın olduklan için de 

öğrenme, okuma-yazma bakımından büyük ko
laylık sağlardı. · 

Ama malesef böyle olmadığı ve Kürtlerin ço

ğunluğu diğer sistemi kullandıklan için, doğ

ruluğuna inanmadığımız halde, kendi başımıza 

bireysel bir çıkış yapmış olmamak ve gereksiz 

karışıklıklara meydan vermemek için biz de 

çoğunluğun kullandığı harfleri esas alıyoruz. 

Umarız ileride, kurumlar düzeyinde bu soruna 

yaklaşılır ve yanlışlık düzeltilir. 

( Devamı var) 
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Bu yazı lsveç'te yayınlanmakta olan Berbang Dergisi'nin 
Ağustos 1989 tarihli .6. sayısından alınmıştır. 

Rewşa , ~urdan Li Azerbecana Sovyete 
Prof. Şakiro Xido Mihoyi 

: .... 
Bixwe rewşa .kurd~n Ternınaza sala 1923'an di eyne kurdan ya we dema dijwar 

Azerbecane, ji mej ve, çi li ~m me wexta ku Nagome-Karabax wek kiribO. Ev tişt wek nimOne ji 
Q çi ji der ve di nav ·bişpQren otonomiyeke heremi dameziri, biraninen bolşevike kevin, 
diroknivi en · E!tnogiraft 11 Kurdistaneke Uyezd (mintiqe, ni viskare kurd Ereb Şamilov 
bisporen pirsa netewi de, b,t1ye qeymeqami) ji te danin a Laçin (Şemo-MG) ji xuya dibe ku bi 
meydana lekolln a niqaşan. · dibe navça we. Ev dayire Lenin re rt1niştib0. 

Problem ne tene windabfina (niviskar bixwe ev peyv di Destpeka nive dawi ji salen 
mafen netewi yen rt1niştvanen teksta rasi de bi kar aniye)~ bistan, siyaseta li gel 
kurdan e. Le pirs ew e ku ji sala, Kerakuşlak, Kelbajar, Koturli, raniştvanen kurd li Azerbecane 
1979' an a vir de, resmiyen hat e K u b a tl i, K ur d-G a ci a dest bi guherine dik e. Dibe ku ev 
gotin. ku kurd lı ve komare Muradxanli bO. Li van dayiran siyaset a ne be bingeh e, bi asoya
nemane. O vi tişti hişt ku netinen rfiniştvanen kurd ne wek hev problema kurdi Ya li Tirkiye 
rengo-rengo peyda bibin... belav baban, le tişte mintiqe pe giredayi be, W eka em pedijanin, 

Jı bo zelalkirina :ve pi~ e~ dihat na~n ew bQ ku piraniya di selen 1925-1927'ande M. 
bere xwe bidin delı~n diiökt. U ·.xelke we kurd bfin. 0 ji ber ve Kemal iı xwe li Tirkiyaye. 
heremen Laçtn, :kelbıtjar,. yeke .ev .wehda idari ya Kurdan tevgera rijgari xwaz di nav 
Kubatlin a Zangilan~"kutdjhrtej ·ha te avakirin. Weha bQ ku xwine de gevizand. Sozen ku di 
ve dijin. Gelek rt1niştvan~ kurd Kurdistanki Uyezd hat destpelka salen bisti de hatiban 
beşdariyek aktif di biserketfna damezirandin, dema li Tirkiye, dayin, ku "mafen kurdan en 
şoreşa sosyalizme de . kirin; Ji haneabi taybeti li traqe tevgera netewi we ben parastin", 
wana, ye heri bi nav , ıi öe~g rizgarixwaz a kurdi bi xurti "Tirkiye welate kurd O tirkan e" 
Cengiz Yildirim .bo. E w, bf;.X:we . peşde diça Pirsa kurdi ya netewi a sozen din ji hemO li ber be çt1n. O 
xelke Kubatti y.a ~er~ma kurdart. di roJeva heml\ . hevditinen desthilata Tirkiye bi ternameti 
bO. Li gora hejmartina sala navnetewi yen ku divyabO pişti da ser riya sirgfina etnosa kurd. 
1921'an, tene li gunden li şer aştiye biparezin, cihe xwe Giring e bete gotin ku tişte hati 
Azerbecana sovyeti hejmara digirt. Ji bisporan re nama seroke sere kurdan a niha li Cumhuriya 
Kurdan 32.780 ba. (Xebata gişti tevgera rizgarixwaz a kurdi li Tirkiye te sere wan, nayen wesif 
ya Komita gel a ZSFSR, Tiflis, Kurdistana lraqe, Mehmad dan. Kuştina kurdan bi 
1923, r. 16} Sala 1926'an li Berzenci bo Lenin, bela ye. Wi ji sedhezaran, talankirin a 
Azerbecane hejmara wan gihişt botekoşina li dij emperyalizma werankirina malen wan, tesfiya 
41 hezaran. (li pirtfika K B. ingiliz daxwaza arikariye dikir. seroken tevgera demokrati
Mamedov abi na ve Pişti 60 salan O be guman di qada navnetewi de netewi ya kurdan di navbera 
Raniştvanen Azerbecane, 'Baka, giringiya pirsa kurdi ya netewi demeke a demeke de 
1982,1982, r. 55 binerin.) Di salen hişt ku ne rolek kem ji Kurden bidarvekirina bi de han 
peşi yen desthilata sövY.~tt ·de Sowyete re bet dayin. Di vi wari tekoşeren kurden merxas ku ji bo 
hin gav ji bo peşketina. ,~anda · de ihttmama V .1. Lenin bo rizgariya gele xwe xebate di kin, 
kurdi hatibfin aviHin; ~r.oken "Kurdistanskei Uyezd" tet bune diyardeyen (zahire) normal 
kurdan bi ziman~ ' xwe zanin; Lenin di birt1ska·xwe de ya ya jiyana Tirkiye a serdema na. 
dixwendin, pirtaken xwendine a ku ji N. Narimanov re şandibO, Mixabin em mecbOr in tesbit yen literatur bi zimane kurdi dibeje: " ... Ji birçiyen Povolciye O bikin ku hernil kirinen Kemal a 
dihatin weşandin a kadroyen Kurdistane re ·40 milyon (Ruble- kemaliyan, ne ku ji aliye 
netewi dihatin amadekiri n. Her MG) arikari bikin." (V .I. Lenin, azerbecaniyen tirknas ve na yen 
weha ji çfinen alim a bisporan, ji Berhemen Kamil, cilde 4'an, rexnekirin, le bele hetta nayen 
bo derskirina pir~n kultur, 'edet weşana 3'an, r. 100) V.l. Lenin ne qalkirin ji. Ew li ser tişten ku bi 
a folklora kurdi li dar diketin. bi tene careke guhdariya rewşa kurden Tirkiye ve giredaye be, 
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deng nakin. Me lekolinek u heya nebin, we çawa qala mafen wan 

gotarek ji ni ne ku te de di pirsa hebe". Li Azerbecane ji bona ku 

netewi de rexne li kemaliyan xwe ji ber mafen r niştvanen kurd 

hatibe girtin. Ev tişten he hemu bidin ali, bi awaki be wucdani 

wele dikin ku em bifikirin ku li tezwira hejmara wan kirin. 

Azerbecane kerektere siyaseta li Arınaneber bi çav e: riiniştvanen 

gel kurdan ne wilo lehatin bu. De kurd tunene, lexa ne mumkun e ku 

erne binerin li Azerbecane çi bi peyv bet ser mafen wan.Em e bala 

sere kurdan hatibu: Sala 1930'an we bikşinin ser malumaten 

ji ber veqetandina idari, hemu statistikan; Di eyni wexta ku li 

dayiren uyezdi ji hev hatin Azerbecane bi awayeki normal 

xistin u forma Okruge (muqate, hejmara azerbecaniyan zede 

iqli) hate stendin. Bi vi awayi dibe, berevaji li gor hejmartinen 

Kurdistanski Uy~zd bu resmi hejmara azerbecaniyan 

Kurdistanski Okrug. U di eyni zede dibe, berevajm li gor 

sale de ji ew ji sivik kirin u bi vi hejmartinen resmi hejmara 

rengi siyaseta asimileya kurdan kurdan kem dibe. Wek nikmune 

bi dare koteke u inkarkirina di sala 196'an de 41 hezar kurd li 

mafen w an yen netewi li A7R.rbecane hebun u ji sedi 1,8 bun 

Azerbecane dest pe kir. Her ji h··jmara komare, ew di sala 

weha Kurdistanski Okrug hate 193~'an de "bun" 6 hezar (ji sedi 

rakirin, le ne be kuryuz (pekenin, 0,2) u di sala 1959'an de "man" 

buyereke ku bibe benişte 1500 kes u di sala 1970'an de 

henekpekirine), ji ber ku organa "bun" 5500 u li gor hejmartina 

ve wehda idari ya bi naveki ne sala 1979'an ji kurd li Azerbecane 

be me'ne "Kurdistana Sowyeti" ncman. Ev bu dina.mika seyr a 

heya sala 1961'an ji weşana xwe "pirbuna" kurdan li ve komare. 

didomand. Siyaseta neditina Le zedebuna kurdan a heqiqi ya 

mafen netewi yen runiştvanen navça kurdan eger ji 

kurd karaktereki medrus u azerbecaniyan ne pirtir be je ne 

berdewami stend. Pişti kemtir e ji, ji ber ku piranrya 

werankirina iqlime kurdi, kurdan li qeseban dijin. Iro 

deriyen jederen çandi yen netewi hejmara kurdan li Azerbecane ne 

hatin girtin. Mamostatiya · mumkun e ke mi 250.000'an be. Bi 

zimane kurdi li cihen kurdan vi awayi em dikarin bibejin ku 

hate qedexekirin u weşanen kurd di rastiye de li Azerbecane 

pirtuken kurdi yen hinbiihe u bi sedhezaran in, le resmiyen 

hemu pirtuken bi zimane kurdi ninin. 
edi nema riyen xwe di çapxanan Di salen koletiya ferd u 

de ditin. Pişti van tiştan, peyva "zastoya'~de (peyva "zastoya" bi 

li ser amadekiTina kadroyen rusi ye u bi me'na cimud, be 

kurd ne mumkun bu. Li vir li ser peşketin, wek xwe mayi tet bi 

problema kurdan li Tirkiye kar anin) kem qala rewşa kurdan 

peyva memureki tirk tet biran. li Azerbecane dibu. Di salen 

Li ser pirsa korespondenteki dawi de, di rewşa "glasnost" u 

ewrupi ku dipirse: "çito hun rexnekirina kemasiyen bere de 

dikarin roj li nivro inkara pirsa rewşa kurdan li Azerbecane 

heyina ve hejmara pir a Kurdan ~bo munaqeşe bu babetek fireh. }i 

li Tirkiye bikin?" Ewi got: ber vi tişti hin kesen resmi u 

"Heger em qebul bikin, ku kurd xeba tkeren zanistiye yen 

wek etnosek serbixwe li Tirkiye azerbecani muhawele dikin ku 

hene, we çaxe yekser we pirsa bingeheki "objektif" bidin tişte 

mafen wan bet kirin, ji bo ku em ku bi sere kurdan hatiye. Li gor 

xwe ji ber vi tişti bidin ali, em ·ku ew dibejin ev "asimilasy.ona 

wek etnosek serbixwe inkara bi irada xwe" bu. (Pevist e 

heyina kurdan dikin. Pela kurd betegotin ku di hin zi ziifan de 
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asimilasyona bi xwe li hinek 
deveran çebu le terrninek ne dicih 
de ye u destkir e). Nerina din ya 
li ser "windabuna Kurdan" li 
Azerbecane, enteresant e u balkcş 
e. Ev _nerin li ser zimane 
berpirsiyare beşa Komita 
Merkezi ya 'Partiya Komunist a 
Azerbecane, Dastamirov hatibu 
gotin. Wi bixwe H xaniye 
aliman, li Moskoye, li ser pirsa 
çilo kurd ji nişke ve li Azerbecane 
neman, "ravekirinek 'ilmi" u nu 
peşkeş kir. Li go ra w e yak e "kur d 
u azerbecani misilman in u xwedi 
baweriyeke ne u ev tişt bu sederne 
bingchin ku yen peşi asimile 
bfın." Tişte balkeş ve e ku kesen 
resmi yen Azerbccane u' alimen 
we di . ne h ina "windabuna 
kurdan" de di yek ncrine de nc.Ev 
çareserkirin bi wiraset, ji 
serokeki azerbecani digihe ye 
din u çi guherin ji dema Mir C-afer 
Baki rof heya bigihe K.Bagirov 
çencblıne. Di siyaseta netewi de 
çewti u teşwihkirin li 
Azerbecane çi cara nehat 
rexnekirin. 

Heya kijan derece ev 
"ravekirina" sedema 
"windakirina" kurdan ku li jor 
hate gotin rast e u objektif e ? 
Rasti u ne rastiya van tiştan ji 
delilen ku niha em binin, we xuya 
bibe. Beri her tişti, be herndi xwe 
mirov rewşa kurden li 
Azarbeycane dide ber zewşa 
birayen wan yen li komaren 
ciran; Ermenistan Gurcistane. Bi 
çi rengi kurden Azerbecane hatin 
"asimilekirin" u li Ermenistan u 
Gurcistane tişteki weha nebu, li 
gel ku ew ji yen Azerbecane 
kemtir bun? Mane ew komaren 
ciranin u xwediyen yek sisteme 
ne. Çawa eyni etnos di haleteki 
(li Azerbecane) de u di hundire 
çend salan de "asimile bun" u di 
haleteki din de (li Ermenistan u 
Gurcistane) berevaji hejmara 
wan bi çend qatan zede bu? 
Takiden ku delilen 
koıüesiyanalni bingehen we ne, ~ 
ber du sedcman xwe li ber rexnan 
nagirin. Ya yekem çilo u çima di 
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<;t'rten sosyalizme de fekten dini 
uıt>in bingeh ji bo asimilekirina 
geleki ji aliye geleki din? Heger 
em bidin ser şopa "mantiqe" 
Daştamlrov, divlyabu fekten 
diniislam li Azerbecane, · beri 
hatina desthilata sovyeti, ziitir 
O. aktiftir rola xwe bilista. Le 
tişteki wele nebO.. Ji bili vi tişti, 
li welaten ku kurd le dijin; gelen 
zordest; tirk, faris, ereb bixwe 
misilman in, le kurd ji ber ve yeke 
winda nebun. Ya diwem eger 
wele be jl, çima ev tişt li komaren 
din neqewimln, li gf'l k.u kurd O. 
gelen ci misilman in? 
(Tacikistan, Ozbekistan, 
Kazaxistan) O ya dawi, nabe em 
hesabe mamentek berbiçav ya ku 
ronahlye bera ser rewşa kurden li 
Azerbecane dide, nekin? Em e 
disa bibejin ku bila weha be; ku 
kurd asimlle bO.n O. ji ber "sedemen 
objektik" O. bi awayeki "normal" 
deriyen jederen çanda nçtewi 
hatin girtin. Le qet nakeve sere 
mirovan ku li Azerbecane ne bi 
riya tezwire u dare koteke 
hejmara kurdan kem nekiribin. 
Mane hln li destpeka salen 30'1, 
bi gotineke din, hln dema ku kurd 
negihabO.n "bi irada xwe asimile 
bibin", tezwira hejmara w an bO.. 

Zenge-zenge ne. ti hinek wan 
xwyeO. 

Bi vi rengi te xuyakirin ku li 
Azerbecane slyaseta 
asimilek\rina kurdan, bi dare zor 
çedibO.. Lewleb ii wesila ve 
siyasete planen pir u rengo-rengo 
ne. O hinek ji wan xuya u 
berbiçav in; 

a - Ji bo asimila kurdan, 
desthilate bi awayekl aktif 
propaganda din dikir u dike. 
Tcbeiya kurd O. azerbecaniyan ji 
Y'-'" blrewcri re hate bikaranin 
ku ew yek etnos in. Ev politika 
he li gundan hat gerandin. Bi 
zanin tebeiya etnosi bi ya dini 
dihat guhretin. 

b - Ji bo cigirtina kar O. 
peşketina di wezife de, hoyen . 
bingehin ew bt1n ku kurd xwe ji 
netewa azerbecani bihesibinin. 
Xweş diyar e ku dema kurdeki 

wezifeke bilind digirt, yan 
derecek ilmi bidane, pewlst bu ku 
wi di xana netewa pasaporta 
xwe de "azerbecani" 
binivisanda. 

c - Delil di deste me de hene 
ku em bibejin ku "siyaseta kurdi" 
li ba hukO.meten azerbecani yen 
şoveni, mO.tabiq bO. bi siyaseta li 
ser kurdan ya li Tirkiye. Em ne 
tene ji siyaseta hukumeten vir 
yan wir vi tişti dibejln, her weha 
ji yekitiya form u awayen di 
te.Gwira kurdan de ev baweri ji 
me re· çedibe. O carna wele dibe 
ku her tişt bi form t1 naveroka 
xwe ve çilo li Tirkiye diqewime, 
wilo li Azerbecane diqewime. Bo 
nimt1ne helbestvane kurd ye heri 
mezin, ye sed sa la 17' an E h med 
Xani qu herhemen xwe bi tene ji bi 
kurdi dinivisand u rezek bi tene ii 
bi tirki nenivisandlye. U 
niviskare azerbecani A. 
Huseynov, Ehmetde Xani dike 
"helbestvane kurdi-tirki". (A. 
Huseynov. "Jlyan u Qehremani". 
Mosko, 1987) PirtO.ka Z. 
Bunt1nyato, "Jinen Serok yen 
Rojhilata Islame" rastiya ku kes 
gotine nayne ser (ji bili 
niviskaren tirk yen burjuwazi), 
ew diguhere. Ew bi destdirejahi 
eşiren kurd "Şikakan", "Ruzaki" 
O. malhata Şeddadi ya kurd dike 
azerbecani. 'Alimen kurd en bi 
navudeng, şexsiyeten siyasi, 
lehengen Yekitiya Sowyetistane 
u lehengen kare sosyalizme, 
hemuyan be awarte bi 
azerbecani" didin nasin. Di vi 
wari de nimuna şoreşgere kurd, 
beşdare aktif ye avakirina 
sosyalizme Cengiz Yildirim 
tiştek ber bi çav e . . Di wesiqen 
partiye de u her weh11 Cengiz 
Yildirim bixwe di namen xwe de 
yen ku ji S. M. Kirov u ji S. K. 
Orjnokidz re hinartibun, xwe 
kurd dida xuyakirin. (L. 
Polonski, "Cengiz Yildirim"·, 
198'3, rup. 232,40, 47, 73). Li gel ve 
ji wi dikin Azerbecani. 

Di hundire salen 60'i de li gel 
lekolinen pir, beşa kurdi li 
Enstutuya Rojhilatnasiye li 

Azerbecane hate rakirin. Tişte 
heri peşçav roja iro diroknivls ·u 
tirknasen azerbecani mujllli hemu 
pirsen diroki u abori li Tirklya -
kevin u nu dibin, ji bili pirsa 
netewi u bi taybeti ji ya kurdi. 
Hin pirsen tevgera rizgarixwaz 
ya kurdi ya netewi tene 
teşwihkirin. Ev tişt bi taybeti di 
qonaxa kemallyan de li Tirkiye 
beh1 dibe. Em diblnin ku pewlst e 
bete gotin ku siyaseta 
asimilasyone li Azerbecane bi 
plan diçu u bir kar dihat. Wek 
nimO.ne tat, taliş O. lezgini bi dare 
koteke hatin asimilekirin.Ji bo 
darberheviye em e bidin 
xuyakirin ku li Ermenistana 
Soveyti u li Gurcistane ne tene 
terkiba netewl hat. gOhurin, le ne 
tene terkiba netewi hat guhurin 
le hele te dlyarkirin ku hejmara 
netewen biçO.k zede dibe. (Wek 
kurd , asO. ri, yewnani, 
azerbı>t ani.) Bi gotinike din ev. 
yek berevajlya tişte li 
Azerbecani ye. 

Pirsa li ser rewşa etnosa 
netewi li Kurdistanski Uyezd a 
ku bere hebO. O. rewşa kurden hi 
heremen din, ji bo lekolinan 
babeten taybeli ne. Le bi away ki 
gişti, ji bo rewişten ve rewşe 
divet ev tişt bene gotin. Em 
dikarin bibejin ku kurden li 
Azerbecane di van 10-15 sale~ı 
dawi de xebata xwe ya ji bo 
stendina mafen netewi xurt 
dikin. Be guman birek ji kurden li 
Azerbecane di nav 
Azerbecaniyan de asimile biine. 
Vi biri rewişten xwe yen netewi 
winda kirine u ji jiyana kultura 
millete xwe sar bune. Le hele bire 
bingehin ji riiniştvanen kurdan 
dixwaze vegere dlroka xwe 
yanetewi, vegere kultur ii edeba 
xwe. Piren wan arnade ne çanda 
xwe peş bixin. Ev yek ji daxwazen 
wan yen ji desthilata azerbecaru 
xuya dibe. Le heta niha kese 
guhdariya wan nekirlye. 

Wergerandina ji rosi: Bave 
Naze e 
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nA nA ÇOK t~YLElVIS~~L (5) 

VII. TEK ÜLKEDE SOSYALIZM VE STALIN 
GERÇEGiNE YAKLAŞlM 
'Tek ülkede sosyalizm"e ilişkin teorik açılımlar 

Ekim Devrimi'nden önceleri komünistlerin tartışma 

gündeminde yer almasına rağmen, ilk sosyalist 

kuruculuğun Stalin'in parti genel sekreterliği döneminde 

gerçekleşmesi, "tek ülkede sosyalizm" görüşünün Stalin 

dönemiyle birlikte değerlendirilmesine yol açmıştır. 

Yani tek ülkede sosyalizmin kuruluşu denilirken Stalin 

dönemi, Stalin dönemi denilirken tek ülkede sosyalizm 

akla gelir .olmuştur. Böylesi bir genenemenin özüne 

inildiğinde marksist-leninistler ile başta troçkizm 

olmak üzere•diğer kimi sapmalann hareket noktalan 

ve gerekçeleri farklılık göstermiştir. Dünya komünist 

hareketindeki son tartışmalarda da bazı yeni göTüşlerle 
birlikte yaklaşımda, benzer farklılıklar kendini 

gösteriyor. 

Sosyalizmin tek bir ülkede zafere -ulaşamayacağı 

sözünü dillerinden düşürmeyen ve bu doğrultuda "sj.irekli 

devrim" tezini savunan troçkistler veya onlardan şu 

veya bu biçimde etkilenenler, sosyalist ülkelerde 

biriken sorunlar ve kendilerini açığa vuran 

tıkanıklıkları, "sosyalizmin tek ülkede zafere 

ulaşamayacağı"nın, sosyalizmin sadece dünya ölçüsünde 

ulaşılabilir bir "proje" olduğunun "kanıtı" olarak 

değerlendiriyorlar. Dünya komünist hareketindeki bir 
kesim de, tek ülkede sosyalizm görüşünü 

sorgularnamakla birlikte, bu görüşün uygulamasında 

yapılan hatalan abartarak nerdeyse troçkistlerle aynı 

dili kullanıyor. Bu kesim, farklı noktalardan hareketle 

de olsa, Stalin dönelt'ini karalamada troçkistlerle 

adeta yarışıyor. 

40 1 MEDYA GÜNEŞİ 

Behram ARDA 

Troçkistlerin veya onlardan değişik düzeyde 
etkilenenlerin Stalin dönemine ilişkin suçlamaları 

yeni olmadıkları ve yıllarca tartışıla tartışıl~ 
belirgin yönleriyle açığa çıkarıldıkları için 

yadırganamaz. Çünkü Troçki ve savunucularının esas 

sorunu, yıllardır burjuva ideologlarının ağızlannda 

sakız gib~ çiğnedikleri ve son dönemlerde maalesef, 

· dünya koıhünist hareketinde de bir kesim tarafından 

yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanan "stalinizm" 

ile değil, doğrudan doğruya marksizm-leninizmledir; 

Stalin ve o dönemin partisi, temel doğrultularda, 

Gorbaçov'un deyimiyle "leninizmi ideolojik 

mücadelede" koruduğu için başta troçkistler olmak 

üzere diğer sağ ve "sol" sapmaların boy hedefi haline 

geldiler. Stalin ve o dönemin SBKP'sinin teori ve 
pratikte karşılaştığı sorunların çözümünde yaptığı 

hata ve çarpıtmalarııt değil de, ağırlıklı olarak, 
doğruluklan artık hiç bir SBKP yönetimi tarafından 

tartışılmayan, Kruşçev'in dahi övdüğü politikaların 

troçkistler tarafından eleştirilmesi, onların özünde 
leninizme karşı olduklarının kanıtıdır. Bu, 
troçkistlerin savunduklarının hepsinin yanlış olduğu 

anlamına gelmez, ama temel yönelim olarak yanlış 
yolda olduklannı gösterir. 

Ne ki, dünya komünist hareketinin bir kesiminde 
görülen Stalin karşıtlığının değişik boyutları nı 

değerlendirdiğimizde, söylenenleri, komünistlik adıııa 

yadırgamamak mümkün değil. Hiç kuşkusuz, StaHn 

döneminin temel politikalarının doğruluklarını ön 

plana çıkarıp, hata ve çarpıtmalan görmemczlik~en 
gelmek de "komünist bir tutum olamaz. Fakat anti

Stalin bir kampanyanın, hatta o dönemi sosyaliz~ chşı 
olarak değerlendirmenin barındırdığı yanılgı, daha 
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büyüktür ve işin ilginci gittikçe yaygınlaşan eğilim de 
bu yöndedir. Kişi kültüne karşı çıkılmalı, suçsuz 
insanların da öldürülmesine yolaçan politikaların 
yarattığı keyfilik eleştirilmeli ve bu alanda yapılan 
hatalar ortaya çıkarılıp düzeltilmeli, Stalin ve parti 
yönetiminin hata ve çarpıtmalardaki rolleri ortaya 
konulmah; fakat bu "inanılmaz başarıların 
sığdınldığı"; geri bir sosyal ve kültürel yapı üzerinde, 
milyonlarca insanın ölümüne yolaçan karşı-devrimci 
ayaklanmalar ve bütün emperyalistlerin karşı 
çabalarına rağmen sosyalizmin temel yönleriyle inşa 
edildiği; dünya halklarının başına musaHat olan 
Hitler faşizminin yenilgiye uğratıldığı döneme gölge 
düşürmemeli. Şimdiye kadar hep başanlar ön plana 
çl.karıldı gerekçesiyle, artık başarıların geri plana 

. itilip, esasında tali planda olması gereken pk 
sosyalist kuruculuğun "gri"liklerinin ön plana 
çıkarılması, tarihe şaşı bakmanın da ürünüdür. Tek 
ülkede sosyalizm ve Stalin gerçeğine yaklaşım 
yöntemimiz, hem nedenleri ne olursa olsun kişiye 
tapma 've hataları küçümsemeyi, hem de hata ve 
çarpıtmaların tozdumanı içinde koskoca sosyalist 
kuruculuğu ve bunda Stalin önderliğindeki SBKP'nin 
rolünü yadsımayı dışlamak; burjuva ideologlarının 
demagojilerine kapılmadan sosyalist kuruculuk 

·döneminde proletarya diktatörlüğünün gerekli ve 
zorunlu uygulamalarını görebilmek ve bütün bunlar 
ışığtnda, gerekçeleri ne olursa olsun yapılmış hata ve 
çarpıtmaları gözardı etmeden, bunların sınıfsal 
nedenlerini sağlıkh bir biçimde değerlendirerek, sürece 
damgasını vuran sosyalist kuruculuğu ön plana 
çıkarmak olmalıdır. Yazının ilk bölümlerinde ele 
aldığım SBKP'nin sosyalist kuruculuğa ilişkin, genel 
olarak gerçekçi olan görüşlerini zorunlu olmadıkça 
tekrarlamadan, tek ülkede sosyalizm ve Stalin 
gerçeğinin . bazı yönleri üzerinde genel hatlarıyla 
durmanın gereğine inanıyorum. SBKP'nin konuya 

' ilişkin olarak önümüzdeki dönemlerde neler 
savunabileceğini kestirrnek güç, ama şimdiki 
yaklaşımının, bir iki tartışmalı nokta dışında gen_el 
olarak gerçekçi olduğunun altını çizmek gerekiyor. 

A. TEK ÜLKEDE SOSYALiZMiN 
BENiMSENME SÜRECi 
Bilindiği gibi Marks ve Engels döneminde, hatta 

1915'lere kadar sosyalizmin tek bir ülkede başanya 
ulaşması olanaksız sayılmaktaydı. Teorik gerekçe 
olarak da, burjuvaziyi yenmek için tüm ileri kapitalist 
ülkelerin, ya da en azından bu ülkelerin çoğunluğunun 
proletaryasının ortak eyleminin gerekliliği savunu
luyordu. Kapitalizmin bütün dünyada aynı düzeylerde 
gelişmediği, ileri kapitalist ülkelerin tümünde bile 
aynı gelişkinlik düzeyinde bir kapitalizmin sözkonusu 
olmadığı, hatta kapitalizmin bir ülkenin sınırları 
içinde bile aynı düz~yde gelişınediği ve bölgelere göre 
farklılıklar gösterdiği gerçeğinin tespitiyle birlikte, 
sosyalizmin tek bir ülkede gerçekleşemeyeceğine 
ilişkin geleneksel görüş değişti ve sosyalizmin bir ya da 
bir kaç ülkedeki devrimler1e ~aşarıya ulaşabileceği 
savunulmaya başlandı. · 

Sosyalizmin tek ülkede zafere ulaşabileceğini 
Lenin, ilk defa Ağustos 19.15'te yazdığı "Avrupa 
Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine" adlı makalede 
açıkça savundu. Bu makalede, kapitalizmin mutlak 
yasası olan "eşitsiz iktisadi ve siyasal gelişme" 
nedeniyle, sosyalizmin zaferinin önce bir ya da birkaç 
kapitalist ülkede olanaJdı olduğunu; bu ülkenin . 
başarılı proletaryesının, kapitalistleri 
mülksüzleştirdikten ve kendi ülkesinde sosyalist 
üretimi örgütledikten sonra, öteki ülkelerin ezilen 
sınıflarını kendi davasına çekerek, bu ülkelerde 
kapitalistlere ~arşı ayaklanmalara yolaçarak ve 
sömürücü sınıfiara ve onların devletine, gerektiğinde 
silahlı kuvvetlere bile karşı koyarak, dünyanıri geri 
kalanının, kapitalist dünyanın karşısına çıkacağını · 
(125) belirten Lenin, Eylül 1916'da kaleme aldığı 
"Proletarya Devriminin Askeri Programı" başlıklı 
makalede "tek ülkede sosyalizm"in 'olanaklı olduğunu 
bir kez daha dile getirdi. Makalede, sosyalizm ve 
savaş konusunu işleyen Lenin'in tek ülkede sosyalizme 
ilişkin olarak söyledikleri, sonraki gelişmelerle 
kanıtlan~ı. Lenin, şöyle diyordu:"Sosyalizmin tek bir 
Olkede zaferi, bir çırpıcia genellikle bOtOn savaşları ortadan 
kaldırmaz . Tersine, bu savaşları öngörOr. Kapitali~min 
gelişmesi, farklı Olkelerde hiÇ de dOzenli olmayan bir biçimde 
yOrOriıektedir. Meta Oretimi koşullarında başka türiO de olamaz. 
Bundan da reddedilmaz bir biçimde şu sonuç çıkıyor ki, 
sosyalizm bOtün Olkelerde aynı anda zafere ulaşamaz. önce bir 
ya da bir kaç Olkede zafere ulaşacak, ötekiler bir sOra burjuva ya 
da burjuva öncesi dönemde kalacaklardır. Bu, yalnızca 
sOrtOşmeler yaratmakla kalmayacak, öteki Olkelerin bu~uv~zisi, 
sosyalist devletin proletaryasını ezmeye bile kalkışacaktır." 
(126) Sosyalizmin tek ülkede zaferinin bütün savaşlan 
ortadan kaldırmaya yetmedi~ ve dünya burjuvazisinin 
genç sosyalist devleti çökertmek için içte ve dışta 
sayısız komplolara başvurduğu, karşı-devrimcilere her 
türlü yardımı yaparak kanlı bir jç savaşı çıkardığt, 
ekonomik ve siyasal abluka yanında emperyalistlerin 
yüzbinlerce askerinin, içteki karşı-devrimcilerin olası 
başarıları durumunda müdahale için sınırda 
bekle.tildiği bilinmektedir. 

Tek ülkede sosyalizmin zafere ulaşabileceğini 
savunan Lenin, devrimci dalganın diğer ülkelere 
yayılıp, devrimierin birbirini izleyebileceği görüşünü 
de dışlamıyordu. Rusya'nın ekonomik, sosyal ve 
kültürel geriliği, genç devletin dışandaki desteğe olan 
ihtiyacını artırıyordu. 1918'de Finlandiya Emekçi 
Cumhuriyeti'nin kurulması, Macaristan ve Bavyera'da 
Sovyet hükümetlerinin ortaya çıkması ve diğer bazı 
ülkelerde işçi hareketlerinin yaygınlaşması, Rusya'da 
sosyalizmin kunfluşuna girişirken, devrimci kıvılcımın 
diğer ülkelere "sıçratılması" için de Bolşevik Partinin 
bazı şeyler yapabileceği görüşünü güçlendirdi. Kızıl 
Ordu'nun Polonya'ya kadar gitmesi ve orada bir Sovyet 
hükümetini olurturmak istemesi, böylesi bir anlayışın 
ütjinüydü. Fakat kısa sürede, iç savaşın aldığı boyut, 
emperyalistlerin çeşitli düzeylerdeki müdahaleleri ve 
devrim kıvılcımının yaygınlaşması için esas olarak o 
ülkede de yeterli bir potansiyelin olması gerektiğinin 
anlaşılması ve benzeri nedenler, bütün dikkatleri tek 
ülkede sosyalizmin kuruluşuna yöneltti. Çünkü devrim 
kıvılcımını başka yerlere sıçratmak isterken, Rusya'da 
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devrim kıvılcımı, emperyalizm ve karşı-devrimcilerin 

iç ve dıştaki girişimleriyle söndürülebilirdi. Alman 

emperyalistleriyle 'barış", bu ve benzeri gelişmelerin 

sonucu gündeme geldi. Bundan sonradır ki, Lenin, bir 

ülkede devrimin olabilmesi için belli koşulların 

gerekliliğini içeren "devrimin temel yasası"nın 

çerçevesini çizmiştir. Lenin, 1915'lerde, zafere ulaşmış 

tek ülke sosyalizmine, diğer ülkeler devrimini 

geliştirmede verdiği rolün, pratikte gerçekleşenlerden 

sonra daha gerçekçi bir temele oturtutması 

gerekliliğini görerek, bir ülkenin iç koşullarına esas 

vurguyu yapmıştır. Devrimierin temel yasasına ilişkin 

Lenin'in yaklaşımı ayrıntılı bir biçimde "sol" 

Komünizm adlı araştırmada yer almaktadır.(127) 

Lenin'in 1923'te kooperatifçilik üzerine yazdığı bir 

makalede de, sosyalist kuruluş için "gerekli ve yeterli 

olan her şeye" sahibiz demesi, tek ülkede sosyalizmin 

olanaklı olduğunun Lenin tarafından sonuna kadar 

savunulduğunun kanıtıdır. (128) O dönem adı Rusya 

Komünist· (Bolşevik) Partisi olan Leninci partinin 

Nisan 1925'te yapılan 14. Parti K6nferansı'nda da tek 

ülkede sosyalizm sorunu tartışılmış ve sonuçta alınan 

kararda, birbirine karşıt iki toplumsal d üzenin 

varlığının, sürekli bir kapitalist kuşatmayı, başka 

iktisadi baskı biçimlerini, silahlı müdahaleyi ve 

restorasyon tehlikesini tahrik ettiği; sosyalizmin kesin 

zaferinin biricik güvencesinin, yani restorasyona karşı 

güvencenin bir dizi ülkede sosyalist devrimin zaferi 

olduğu; buradan, iktisadi ve teknik. bakımdan en fazla 

gelişmiş ülkelerin "devlet yardımı" olmaksızın Rusya 

gibi geri bir ülkede tam bir sosyalist toplum kurmanın 

olanaksız olduğu sonucunun asla çıkmadığı (129) 

belirtilmişti. 

Tek ülkede sosyalizme ilişkin polemikleri daha çok 

Stalin sürdürdü. Hem genel olarak tek bir ülkede 

sosyalizm kurulmaz diyenlere hem de Rusya gibi bir 

ülkede sosyalist kuruculuğun nesnel bir zemini yoktur 

görüşünü savunanlara karşı ideolojik olarak 

mücadeleyi, Stalin ve önderliğindeki "yönetici 

çekirdek" vermiştir. Zinovyev ile polemiklerinde 

Stalin, genel olarak Len,n'in konuya ilişkin görüşlerini 

savunmuştur. Rusya gibi bir ülkede sosyalizmin 

kurulamayacağı görüşünde olanlara, sosyalist 

kuruculuğa ilişkin karamsarlıklara ve sürekli devrim 

adı altında genç sesyalist devleti çürümeye terketmek 

isteyenlere karşı Stalin, partinin ezici çoğunluğu 

tarafından da benimsenen şu görüşleri savunuyor: 
"Sosyalizmi sonuna kadar kurabiliriz ve işçi sınıfının önderliği 

altında köylülükle birlikte sosyalizmi kuracağız ... Çünkü bizde 

proletarya diktatörlüğü ' koşulları altında her çeşit iç zorlukların 

tOmünün üstesinden gelecek (ve kendi özgüçlerimizle onların 

üstesinden gelebiliriz) tam bir sosyalist toplum kurmak için 

gerekli bütün koşulları vardır."(130) 

Partinin 14. Konfera.ns'ından sonra bütün güçler 

sosyalist kuruculuk için seferber edildi. Sosyalist 

kuruculuk sürecinde yapılan hatalar da bazı çevrelerin 

savundukları gibi tek ülkede sosyalizmin 

olanaksızlığının kanıtı değil. Hataların nedenleri 

ba_şka noktalarda aranmalı ve dahası görülmesi 

gereken, bütün hatalara rağmen sosyalist kuruculuğunun 

temel yönleriyle gerçekleşmesidir. Gelişmeler tek 
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ülkede sosyalizm perspektifini benimsemenin ne denli 

isabetli olduğunu, bazı çevreler halen kabul etmeseler 

de, ortaya koymuştur. 

B. SOSYALIST KURUCULUKTA iLK VE 
GERi BIR ÜLK~ OLMANIN ZORLUKLARI 
Sosyalist ülkelerdeki sorunları tek ülkede 

sosyalizmin zaferinin olanaksızlığına bağlayanlar, 

gerçeklerin inatçılığı karşısında kendi "dünya"larında 

dünya devriminin projelerini yapa dursunlar, kanımca 

marksist-leninistlerin üzerinde durmatan gereken, ilk 

ve geri bir ülkede, Rusya'da gerçekleşen sosyalist 

devrimin karşı karşıya olduğu zorlukların doğru bir 

aı;ı.layışla değertendirilip kavranması olmalıdır. Bu 

aynı zamanda Stalin ve döneminin hakkettiği bir yere 

oturtutması için de gereklidir. Çünkü, sosyalist 

kuruculuğun geri planı kavranmadan, yüzeysel 

gerekçelere dayalı övgü ve karalamaların önüne 

geçmek mümkün değiL 

Bilindiği gibi, işçi sınıfının ve sanayinin 

gelişmesiyle devrimler arasında doğrudan bağ kuran 

Marks ve Engels, hep gelişmiş kapitalist ülkeleri 

devrimin merkezi olarak gördüler. Gerçi son 

dönemlerde dikkatler gittikçe "doğu"ya ve özellikle 

Rusya'ya da kayıyordu, ama onlar Rusya gibi geri bir 

ülkenin devrim merkezi olacağını görmediler. Bir 

dönem, Almanya'nın dewime gebe olduğunu söyleyen 

Marks'ın bu öngörüsünün gerçekleşmemesinin Marks'ın 

yanlış değerlendirmesinden kaynaklanmadığını 

belirten Lenin'in, o dönemin koşullarının Almanya için 

· öyle bir değerlendirme yapmayı olanaklı kıldığını; 

ama sonraki gelişmelerle merkezin Rusya'ya kaydığını 

belirterek "zayıf halka" görüşünü ileri sürmesi, 

koşullardaki değişikliklerin sonucuydu. Her ne kadar 

~syalizm, gelişmiş üretici güçler üzerinde temellenir 

görüşü doğru olsa da, bazı geçiş , aşamalarıyla 

sosyalizmin geri bir ülkede de gerçekleşebileceğinin en 

açık uygulamasına Rusya'da başlandı. Lenin ve partisi, 

geri bir ülkede sosyalizmi inşa etmenin zorluklarının 

bilincinde idiler. Kimi bölgelerin gelişmişliğine 

rağmen genel olarak ekonomik, sosyal ve kültürel yapı 

geriydi ve Rusya adeta bir küçük burjuvalar ülkesiydi. 

Okuma yazma bilmeyenierin oranı bazı bölgelerde 

yüzde 90'ı aşıyordu. Bu durum daha baştan, 

sosyalizmin Rusya gibi geri bir ülkede gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceğini tartışma gündemine soktu. Lenin'in 

başını çektiği grup, bunun zorlu fakat olanaklı olduğunu 

belirtiyordu. Lenin'in Ekim Devrimi'nin uluslararası 

önemini vurgularken, bu gerçeği abartınama uyarısında 

bulunarak, proletarya devriminin, ileri ülkelerin en 

azından birinde zaferinden hemen sonra, pek olasıdır 

ki, durumda meydana gelecek ani bir değişiklik 

sonucunda, Rusya örnek bir ülke olmaktan çıkacak, 

("Sovyet" ve sosyalist anlamda) bir kez daha geri bir 

ülke durumuna gelecek (131) demesi, dotaylı olarak 

geri kalmış bir ülkede devrim yapmanın 

dezavantajlannın bulunduğunun ifadesidir. 

Daha burjuva demokratik devrim aşamasında, işçi 

sınıfı ve emekçi halk kitleleı:'ine temel görevi yükleyen 
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Lenin'in önderliğindeki Bolşevikler, Ekim 
Devrimi'nden sonra geri ekonomik sosyal ve kültürel 
yapı üzerinde sosyalizmin kurulup kurulmayacağı 
konusunda yeni bir ayrışma yaşadıiarsa da ezici 

. çoğunluk daha sonra, kapitalist olmayan kalkınma 
yolunun teorik gerekçesini de oluşturan bir anlayışla 
devrimin sorunlarına çözüm getirmeye çalıştı. Yarı 
feodal, yarı sömürge bir yapıda olan Rusya'nın 
boyunduruğu altındaki halkların, yer yer kabile 
ilişkileri düzeyinde olan yapıları da düşünüldüğünde, 
sosyalizmi inşa sürecinde ilk ve tek ülke olmanın 
zorluklan daha iyi anlaşılır. Paris Komünü, 
proletarya diktatörlüğünün bir biçimiydi, ama bu 
Rusya gibi bir ülkede sosyalizmi bütün kurum ve 
kurallarıyla inşa etmede yeterince bir deneyim 
birikimi sunmuyordu. 1905 ve 1917 Şubat devrimleri, 
sosyalist iktidarın oluşumu ve görevleri konusunda bir 
deneyim olarak değerlendirilebilir ve hatta Lenin'in 
deyimiyle 1905 provası olmasaydı, Ekim Devrimi 
olmaz9ı, ama Rusya gibi halklar hapishanesi 
durumunda olan bir ülkede siyasal iktidarı ele 
geçirmek yetmiyordu. Sanayi ve tarımda köklü 
dönüşümler gerekliydi. İktidardan uzaklaştırılmış, 
fakat yokedilmemiş burjuva sınıfların, tekrar iktidara 
gelme girişim ve çabalarını boşa çıkarıp, her zaman 
kapitalizme geri dönme potansiyelini barındıran küçük 
meta üreticilerini süreçle etkisiz hale getirip sosyalist 
kuruculuğa girişrnek gerekiyordu. Yüzü aşkın farklı dili 
konuşan halkları ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal 
gerilikten kurtarmak yetmiyordu, her türden ulusal 
düşmanlıkların kökünün kazınması _için öncelikle 
toplumsal mülkiyeti yerleştirmenin önemi büyüktü. 
Gerçi bir ulusun diğer uluslara düşmanlıklarının 
ortadan kaldırılması için, o ulusun sınıflan arasındaki 
karşıtlıkların da ortadan kaldırılması zorunluydu, 
ama bu uzun erimli amaca varmak için uygulanması 
gereken politikaların gerçekçi olması ve yer ve 
zamanında uygulanması gerekiyordu. İleri bir 
kapitalist ülkede gerçekleşecek sosyalist bir devrimin 
görevlerine ek birçok görevi de proletarya 
diktatörlüğünün Rusya'da yerine getirmesi 
gerekiyordu. 

Genç sosyalist iktidar, sadece ilk ve geri bir ülkede 
olmanın dezavantajlarına karşı mücadele etmekle 
karşı karşıya değildi. İçte ve dışta güçlü bir karşı
devrim cephesi vardı. Emperyalistler, Ekim 
Devrimi'nin dünya halkları üzerindeki etkisini 
yoketmek, ya da en azından azaltmak için çok yönlü bir 
kuşatmaya başvurdular. lçteki karşı-devrimcilere her 
türlü desteği vermekten çekinmediler. O dönemler 
Kürtler arasında da boş hayalle.re yolaçan Wilson 
Prensipleri, bazı çevrelerin iddia ettiği gibi "samimi" 
bir anlayışırf sonucu ortaya çıkmadı ve bu prensipierin 
temel amacı, Ekim Devrimi'nin dünya ezilen halkları 
üzerindeki etkisini kırmaktı. 

Sovyet hükümetine karşı içte ve dışta tezgahianan 
oyun ve komplolar, özellikle de iç savaş, doğal olarak 
sınıflar arası mücadeleyi son derece kızıştırdı ve 
tarihin Rusya halklarının önüne koyduğu en güç 
sorunların, biçimsel demokratik bir yoldan çözümüni,in 
tüm olanaklarını yoketti.(132) Bu ve benzeri d urumlar 

Ekim Devrimi'ne Rusya'ya özgü bazı özellikler 
kazandırmakla kalmadı, bolşeviklerin yaşanan sürece 
müdahalelerinde de kimi zorluklara yolaçtı. Lenin'in, 
1917'de, sosyalist uygulamalar için · hazır reçete 
olmadığını söyleyerek, insanların günlük yaşamının en 
derin temellerine dokunan iktidarın, insanlık 
tarihinde ilk kez, halkın çok büyük çoğunluğuna, 
emekçilerin ve sömürülenlerin tüm yığınına önderlik 
eden bir sınıfa geçmesiyle görevlerin güçleştiğini; 
örgütsel görevlerin olağanüstü önemli oluşu ve çok güç 
olması karşısında "yedi kez ölç, bir kez biç" diyen 
atasözüne göre işi ele almanın ve kolaylıkla üstesinden 
gelme olanağının böylesi koşullarda bulunmadığının 
kendiliğinden ve kolayca anlaşılabileceğini ; bu 
nedenle halk ekonomisinin çeşitli dallarının tiplerini, 
tüzüklerini, yönetim organlarını bir kaç kez, 
kararnameleri sık sık değiştirmeden hoşnutluk 
duyulmasa da bunun . gir nevi kaçı'nılmaz olduğunu 
belirtınesi (133), yirmili ve otuzlu yıllardaki pratik 
uygulamaların nesnel zemini için de, bunların dikkat 
edilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu durum daha çok, 
sosyalist devrimin ilk defa, hem de geri bir ülkede 
gerçekleşmesinin kendisiyle birlikte getirdiği 
özgünlüklerden kaynaklanıyordu. Sonraki devrimler, 
Ekim Devriminin engin deneyimini yaratcılıkla 
kullanabilme olanağına sahip oldukları için, Ekim 
Devrimi'nin karşı karşıya olduğu, bir nevi "boşlukta 
yol arama" durumuyla karşı karşıya kalmadılar, daha 
değişik sorunlarla uğraşmak zorunda kaldılar. Partinin 
belli bir süre sonra halkın çoğunluğunun desteğini ele 
alarak, iktidardan uzaklaştırılmış sömürücülerin 
direnc'ini kırarak süreçle yoketmek, yeni bir yönetim 
aygıtını oluşturmak, ekonomik, sosyal ve siyasal 
yaşamının bütün yönlerine yeni baştan bir düzen vermek 
gibi görevleri yerine getirmek ve dünya halklarının 
sıcak ilgisini sosyalist kuruculukla perçiniemek 
zorunda olmasırıın Rusya gibi geri bir ülkede 
yolaçabileceği sorunlar, kavranamazsa, ne Ekim 
Devrimi'nin evrensel ve özgün yanları ne de sosyalist 
kurueuluğun bedeli anlaşılabilir. Kimi yanlışlıklar ve 
çarpıtmalar kaçınılmaz olmasa da, bunların 
anlaşılması ve nesnel zeminin doğru değerlendirilmesi 
için Rusya'nın 1917'1erde içinde bulunduğu koşullar ile 
uluslararası dengelerin sağlıklı değerlendirilmesinin 
büyük önemi vardır. 

Sosyalizmi ilk olarak geri bir ülkede kurmanın 
zorluklarının bilincinde olan bolşevikler, başlangıçta, 
köklü devrimci dönüşümleri özellikle kırsal alanlarda 
gerçekleştirmede, aceleci tutumlara girmediler. Bütün 
köylülüğü barındıran sovyetlerdeki menşevik ve 
sosyalist devrimcilerin etkinliği, bazı yörelerde Ekim 
Devrimi arifesinde kırıldıysa da, 1918 yaz ve 
sonbaharına kadar bu çevrelerin küçümsenemeyecek 
güçleri vardı. 1918 ortalarında boyveren kulak 
a)laklanmalarına karşı tutum, sovyet yönetimlerine 
karşı tabanda büyük bir ayrışmaya yolaçmıştı. Bu 
ayrışmadan önce, sovyet hükümeti, kırlara en ileri 
işçilerden oluşmuş silahlı birlikler göndererek yoksul 
köylülerin eğitilip örgütlendirilmesi için aktif bir çaba 
içindeydi. Lenin, o dönemi şöyle değerlendiriyor:"Eğer 
bolşevik proletarya, Ekim-Kasım 1917'de, kırda sınıfların 
ayrışmasını beklemeyi bilmeden, bu ayrışmayı hazırlayıp 
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gerçekleştirmeyi bilmeden, kırda birden iç savaş 'ilan etme'ye ya 
da kı ra 'sosyalizmi sokma'ya girişseydi , eğer orta köyiOye vb. 
ödün vermeksizin, tOm köylülük ile geçici birleşmeden 

(bağlaşmadan) vazgeçmeye g irişseydi , bu, marksizmi blankist 
biçimde bozmak olurdu; iradesini çoğunluğa zorla kabul etiirmek 
için bir azınlık girişimi olurdu; teorik düzeyde bir saçmalık olurdu; 
köy lülüğün tümünOn devrimin henüz bir burjuva devrim olduğunu 
ve bir dizi geçişler, geçici evreler olmasızın, geri bir ülkede bu 
devrimi sosyalist devrime dönOştOrmenin olanaksızlığını 

anlamamak olu rdu ."(134) Bilindiği gibi, ilk başlarda, 
sosyalist d evrimcilerin toprakların köylülere 
dağıtılması görüşü bile benimsenmişti. Rusya'da 
kırlara sosyalist devrim, ancak 1918 yaz ve sonbahar 
aylarında g irebiimiş v.e kulak ayaklanmaları 

dalgasının yerini, "yoksul köylü komiteleri" hareketi 
almıştır. Bolşeviklerin bu alandaki gerçekçi politikası 
ürünlerini, 6-9 Kasım 1918 tarihlerinde yapılan 6. 
Sovyetler Kongresi'nd e vermişt ir. 967 oy hakkına 
sahip delegeden 950'sinin, 351 oy hakkına sahip 
olmayan delegeden 335'inin bolşevik olması, 

bolşeviklerin başarılarının açık bir kanıtıd ır. 

Lenin, bir olasılık olarak, · ileri bir kapitalist 
ülkede proletarya devriminin başarısından sonra 
Rusya'nın "sovyet" ve sosyalist anlamda bir kez daha 
geri bir ülke durumuna düşebileceğini belirtmasine 
rağmen böyle bir durum gerçekleşmedi ve S.Birliği 
günümüzde de sosyalist uygulamalar açısından en ileri 
bi r ülkedir, ancak Rusya gibi b ir ülkede 
gerçekleşebilecek devrimin karşılaşacağı bütün 
zorluklarla, bazen a ğı r fatu ralara malolsa da 
uğraşıld ı, bazen varlık-yokluk ikilemi gündeme geldi 
ve doğrusunu söylemek gerekirse ilk ve geri bir ülkede 
sosyalizmi · kurmanın zorluklarından aşılamayıp 

günümüze kadar gelenlerle halen de uğraşılmaktadır. 

C. RUSYA KOŞULLARINDA KATI 
. MERKEZiYETÇiLiK VE SER1 

DiSiPLiNiN ÖNEMi 
Sosyalist sistemin, kapitalist-emperyalist sistem 

karşısında her ala nda belirgin bir caydırıcılık 

oluşturduğu günümüzde, esen "hümanist" rüzgarlara 
kapılarak, bırakalım ka t ı merkeziyetçilik ve 
sert liklerini, "merkeziyetçilik" ve "disiplin" 
kelimelerini bile ağızlarına almak istemeyenler tek 
ü lkede sosyalizmi kur ma sürecindeki katı 

merkeziyetçilik ve sert disiplini, sadece yapılan bazı 
hata ve çarpıtmaları gerekçe göstererek yargılamak 
is tiyorlar . Taktıkları at gözlükleriyle geçmişi 

değerlendirirken sömürücü sınıfların doğasından 

kaynaklanan direnişi ve bunu yenilgiye uğratmanın yol 
ve yön temlerini "ha m" kafalıklarıyla gerçek 
boyutlarından uzaklaştırmak istiyorlar. İdeolojik veya 
örgütsel gerekç~lerle kendilerinden ayrılanları bir 
çırpıda "hain" ilan edenler, açıkça ."hain" ilan 
edemedikleriyle insani ilişkileri bile kesenler ve bütün 
üyelerine bu doğrultularda direktif verenler, ellerine 
fırsat geçerse Pol Pot'u bile geride bırakabilecek 
"kq.tılık" ve "sertliği" bünyelerinde barındıranlar bile, 
bazen "hümanist" pozisyonlara bürünerek "çok şükür ki 
bizde Stalin'ler yok" diyerek esen rüzgarlara göre, 
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milyonlarca insanın karşı devrimci çeteler tarafından 
katiedildiği dönemleri "tukaka" yöntemiyle 
değerlendirebiliyorlar. Hesaplarına geldiğinde kendi 
görüşlerini, Lenin'e veya Mark ve Engels'e başvurarak 
perçiniemek isterlerkeri; ~et\ de hiç bir gerekçe ve 
somut örnek göstermeksizin Lenin, Marks ve Engels'i 
"aş.malıyız" adı altında, başka dönemlerde değişik 
adlar altında ortaya çıkın~ eğilimleri "yeni" diye 
savunmaya kalkışıyorlar. Onlar, Lenin, Mark ve 
Engels'in aşılması gereken yönleriyle değil, günümüzde 
de geçerli olan görüşlerinin revizyonuyla ilgili 
oldukları için, geçmiş · süreçleri de bu anlayışla 

değerlandiri yor lar. 

Kautsky ile polemiklerinde, sömürücülerin oy 
hakkından yoksun bırakılmalannın Rusya'ya özgü bir 
sorun olduğunu, ama bunun proletarya diktatörlüğünün 
zorunlu bir göstergesi olmadığını belirten Lenin, 
proletarya diktatörlüğünün zorunlu göstergesi ve kesin 
koşulunun, sömürü~el'in ,sınıf olarak zorla 
hastınlması ve bunun sonucu bu sınıf karşısında "arı 
demokrasi"nin, yani e§itlik ve özgürlüğün çiğnenmesi 
old uğu nu; sömürüetiler · için demokrasinin 
kısıtlanmasının, çiğnenmesinin şu ya da bu önlemlerinin 
hangi ülkelerde, nasıl \lYgulanacaklarının, şu ya da blı 
kapitalizmin, şu ya da bu devrimin ulusal özelliklerine 
bağlı olduğunu, fakat teorik bakımdan sorunun kendini 
"sömürücüler sınıfına k4\rşı demokrasi çinenmeksizin 
proletarya diktatoryası· olanaklı mıdır?" ·biçiminde 
gösterdiğini; burjuvazinin diraneini kırmadan, 

düşmanlarını zorla ba~ırmadan, proletaryanın zafer 
kazanamayacağı · ve ~zorla bastırma"nın olduğu, 

"özgürlük"ün bulunmadığı yerde de demokrasinin 
bulunmadığının açık .olduğunu(135) vurgularken, 
uzlaşmaz sınıf karşıtlıklannın bulunduğu bir toplumda 
herkes için demolıçrasinin olmadığı ve "kimin için 
demokrasinin'' temel. ıwrun olduğu anlayışından 

hare~et ediyor . . Hem l:ıurjuv.a . ·hem de proletarya 
diktatörlüğünün ·ikili bir karakterinin ohnası, yani 
burjuva diktatörlüğupün .ö~ünde burjuvazi için 
demokrasi, işçi sın~f1 için · diktatörlük, proletarya 
diktatörlüğünün de işçi ~ınıfr için .demokrasi burjuvazi 
için diktatörlük · olQtas~, · ül~eden ülkeye . kimi 
farklılıklar olsa da "demokrasi" sorununda temel 
ayınm noktasıdır. O dönem l<autsky'nin savunduğu, 
sonralan "demokratik sosyalizm" adı altında özünde 
burjuva demokrasisinin bir biçimini savunan sosyal 
demokratların devraldığı bu anlayışın giderek 
kendilerine komünist diyen kimi çevreler tarafından da 
ileri sürülmeye başlanması .ve bunun Stalin dönemi 
hataları özgülünde . kulak savunuculuğuna kadar 
boyutlanması, gibi sorurtlann daha iyi anlaşılması için 
Rusya koşullarında katı merkeziyetçilik ve sert 
disiplinin önemini Lenin'e başvurc!rak kısaca 

değerlendirmekteyarar var. 

Kapitalizmden komünizme geçişin, uzun bir tarihsel 
dönem olduğunu, bu . dönem tamamlanmadıkça, 
sömürücülerin, geriye d6nme · girişimlerine dönüşen bir 
umudu kaçınılmaz olarak koruduklarını belirten Leriin, 
bu "umut"un nesnel zep:tinini, özetle şöyle anlatıyor: 
Sömürücüler, başkentte başarılı bir ayaklanma ya da 
askerlerin bir baŞkaldırın.asıy..la bir anda bozguna. 
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uğratılabilirler. Ama istisnai durumlar bir yana bir 
anda yokedilemezler . Büyük bir ülkenin toprak 
sahipleri ve bütün kapitalistleri bir anda 
m~lksüzleştirilemezler, edilseler bile bu, hukuksal 
veya siyasal bir eylem olarak sorunu çözmekten 
uzaktır. Devrimden uzun zaman sonra da sömürüciller 
zorunlu olarak bir dizi gerçek ve önemli üstünlüklerini 
korurlar. Paraları, çoğu kez pek çok taşınabilir mallan 
kalır; ilişkileri,örgüt ve yönetim alışkanlıkları, bütün 

. yönetim "sır"ları konusundaki bilgileri (gelenekler, 
yöntemler, araçlar, olanaklar) kalır; yüksek 
eğitimleri, yaşam ve ideolojisi ile burjuva: olan yüksek 
teknik personel ile yakınlıkları kalır; son derece 

. yüksek bir askerlik sanatı deneyleri (bu çok önemlidir) 
vb. bir çok şey kalır. Eğer sömürüciller sadece tek bir 
ülkede yenilmişlerse, uçsuz bucaksız uluslararası 
ilişkileri nedeniyle sömürülenlerden daha da. güçlü 
kalırlar. Orta köylüler, zanaatçılar vb. dahil 
sömürülen yığınların en az gelişmiş bir kesimi de 
sömürij.c,ülerle yürümeye yatkındır. Hala dünyada 
yaygın olan küçük üretim, sürekli olarak, her gün, her 
saat, kendiliğinden ve yığın halinde kapitalizmi ve 
burjuvaziyi doğurmaktadır. İşte Lenin, bütün bu ve 
benzeri nedenlerle proletarya diktatörlüğünün gerekli 
olduğunu; proletaryanın burjuvazi üzerindeki zaferinin, 
inat, disiplin ve sağlam ve bükülmez bir irade 
gerektiren, uzun, inatçı ve kıyasıya bir ölüm-kalım 
savaşı olmadan ol~naklı olmadığını; Rusya'daki 
başarılı proletarya diktatörlüğü deneyiminin, düşünme 
yeteneğinde olmayan ya da soruna eğilme fırsatı 
bulamamış olanlara bile, proletaryanın mutlak 
merkeziyetçiliği • ve sert disiplininin, burjuvazi 
üzerindeki zaferinin temel bir koşulu olduğunu açıkça 
gösterdiğini(136) belirtiyor. 

Proletaryanın zaferi için gerekli olan demir 
disipline büyük önem veren Lenin, bunu sağlama 
görevini üstlenen partinin disiplini koruma, denetleme 

, ve güçlendirme misyonunu başarıyla yerine 
getirmesinin· yolunu şöyle açıklıyor: "Proletaryanın 
devrimci partisinin disiplini nasıl korunmaktadır? Nasıl 
clenetlenmektedir? Nasıl gOçlendirilmektedir? Önce, proletarya 
öncOs(lnOn sınıf bilinci ile ve onun kendini devrime adamasıyla, 
onun sağlamlığı, özverisi ve kahramaniiğı ile. Ikincisi, çalışan 
insanların en geniş yığınlarıyla başta proletarya ile, ama aynı 
zamanda çalışan insanların proleter olmayan yığınlarıyla belirli 
ölçüde bağ kurma, en yakın ilişkiler sürdürme ve -eğer 
dilerseniz- onların içinde erime yeteneğiyle. ÜçOncOsil, bu 
öncü tarafından uygulanan siyasal önderliğin doğruluğuyla, 
geniş yığınların, doğru olduklarını kendi öz deneyimleriyle 

• görmeleri kaydıyla siyasal strateji ve taktiklerinin doğruluğuyla. 
Bu koşullar olmaksızın, görevi burjuvaziyi devirmek ve toplumun 
tOmOnO değiştirmek olan gerçekten ileri sınıfın partisi olma 
yeteneğindaki bir partide disiplin sağlanamaz. Bu koşullar 
olmaksızın, disiplini yerleştirmek için yapılan bOtOn girişimler 
kaçınılmaz olarak başarısızlığa uğrar ve lafebeliği ve soytarılıkla 
sonuçlanır.Öte yandan, bu ,koşullar birden ortaya çıkmaz. 
Bunlar ancak uzun çaba ve çetin deneyimlerle yaratılırlar. 
Bunların yaratılması, bir doğma olmayan, ancak son biçimini 
gerçek yığın hareketinin ve gerçek devrimci bir hareketin pratik 
eylemi ile yakın ilişkisi içinde olan, doğru devrimci teoriyle 
kolaylaştırılır."(137) Lenin'in disipline ilişkin bu görüşleri, 
hem devrim öncesi hem de devrim sonrası koşullar için 
geçerlidir. Bolşevlzmin 1917-1920 arasında, hem de 
görülmemiş zor koşullar altında, en katı 

merkeziyetçilik ve demir disiplini başarıyla 
kurabildiğini b~lirten Lenin'in, "savaş komünizmi" 
döneminden sonra, geri çekilip daha ileri adımlar için 
hazırlanma dönemi olan NEP döneminde, karşılaştığı 
ve olası diğer hatalara karşı uyanlarda bulunması ve 
1923'lerde açıkça bürokratizm tehlikesinden 
bahsetmesi, "disiplin" sorununun partinin sürekli 
gündem maddelerinden biri olduğunun ve bu sorunun 
Lenin sonrası döneme de sarktığının göstergesidir. 
Çünkü, devrimci disiplin için Lenin'in sıraladığı 
koşullar tümüyle yoktu ve nesnel durum her türden 
yanlışlığa yolaçabilecek dinamikleri barındırıyordu. 
Böylesi bir disiplin çabasının g~nümüze kadar 
sürdüğünü ve halen de çözümlenmesi gereken bir yığın 
sorunun olduğunu, başta S.Birliği olmak üzere sosyalist 
ülkelerde yaşananlar göstermektedir. Farklı 
uluslardan komünistlerin birbirlerine karşı düşmanca 
tutumlar takındığı sovyet cumhuriyetleİ'indeki 
gelişmeler, Lenin'in yukarıda saydığı koşulların 
güncelliğni kanıtlamakta~ır. 1917 veya yirmili ve 
otuzlu yılların koşullarında doğru olan yöntemlerin bir 
çoğu günümüzde S.Birliği için geçerli olmasa da, 
koşullara denk düşen bir merkeziyetçilik ve disiplin 
anlayışı, günümüz sorunları için . de geçerlidir . . 
Proletarya diktatörlüğüne ilişkin teorik yaklaşı.mlar, 
Lenin'in o dönem için saydığı koşullar ile günümüzün 
koşullarının karşılaştırılması bazında 
zenginleştirilebilir, ama "kimin için demokrasi" sorusu 
ve burjuva ve proletarya diktatörlüklerinin ikili 
karakteri halen de geçerlidir. 

D. STALIN VE NEP DÖNEMiNiN BAZI 
SORUNLARI 
SBKP tarihi incelendiğinde Stalin'in . Lenin daha 

sağ iken, marksizmi Lenin'le birlikte sağ ve "sol" 
sapmalara karşı savunduğu görülmektedir. Stalin, 
Lenin'in ölümünden sonra partinin başına geçip, bazı 
çevrelerin ileri sürdükleri gibi astığım astık, kestiğim 
kestik bir yönetim oluşturmadı. Lenin, daha sağ iken 
Stalin parti genel sekreterliğine getirildi. Lenin'in 
vasiyetnamesinde yer alan Stalin'e ilişkin görüşler, 
hem o dönem hem de günümüze kadar konuya ilişkin 
tartışmalarda gündeme getirilmiş ve sonuçlara 
vanlmaya çalışılmıştır. Bazı çevreler bilinçli bir 
biçimde "ahlaki" ve kişisel bazı özellikleri ön plana 
çıkararak, esasında 1917'de başlayan sosyalist 
kuruculuk sürecinin, ayrılmaz bir parçası olan Stalin 
dön~mini "sosyalizm dışı" göstermek isterlerken, bazı 
kesimler de hiç bir komünistin reddedemeyeceği kimi 
yan)ışlık ve çarpıtmaların arkası'na sığınarak 
yukarıda belirtilen kesimlere paralel suçlamalarını 
sürdürdüler, çoğu kez koskoca bir sosyalist ku'ruculuğu 
deve kuşu misali görmezlikten geldiler. Süreci, tek 
ült<ede sosyalizmin karşı karşıya olduğu sorunlar ve 
koşulların dayattığı katı merkeziyetçilik ve sert 
disiplin bağlamında değerlendirip, hata ve 
eksikliklerin geri planını anlamaya çalışmalıdır veya 
anlamamazlıktan geldi.ler. O günkü Rusya koşullarının 
11ata ve çarpıtmalara uygun zemini görülmek istenınedi 
ve koşullardan soyut bir anlayışla kafalardaki 
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"idealle", Rusya'da yaşananlar yargılanmak istendi. 
Sadece sosyalizmi kurduğu için emperyalistlerin baş 
hedefi haline gelen Stalin'e ilişkin yalan ve 
demogojilerin toz dumanı da bazen, kapitalist 

. ülkelerde yaşayanların, gerçeği görmesini engelledi. 

Günümüzde genel olarak sosyalist kuruculuk ve özel 
olarak Stalin'e ilişkin tartışmalar bütün hızıyla 

sürerken, başarıları, hataları ve eksiklikleriyle Stalin 
· dönemi gerçeğine yaklaşımı genel hatlarıyla ele 

almakta yarar var. O dönemin gerçeğini bütün 
yönleriyle ve ayrıntılı bir biçimde dile getirmek, geniş 
kapsamlı araştırmalar gerektiriyor ve şimdiye kadar 
yayınlanan bütün araştırmalara rağmen sorun bütün 
boyutları, ayrıntılarıyla ortaya konulabilmiş değil. Bu 
nedenle, sorun halen tartışılmakta ve gelecekte de 
tartışılacaktır. 

Lenin, ölümünden kısa süre önce yazdırdığı 

"vasiyetname"de, o dönem partinin ileri gelenleri 
hakkında görüşünü belirtirken, Stalin ve Troçki 
hakkında şunları söylüyor: "Stalin yoldaş genel sekreter 
olmasından bu yana geçen sOra içinde ola!)anOstO yetki 
toplamıştır. Ve ben elindeki bu muazzam yetkiyi her zaman 
dikkatle kullanaca!)ı konusunda emin deQilim. öte yandan 
Troçki yoldaş Ulaşım Bakanı oldu!)u dönemde Merkez 
komit~sine karşı yOrOttO!)O mücadelesinin de gösterdi!)i gibi, 
sadece mükemmel yetenekleriyle sivrilan biri d~ildir. 

"Kişisel olarak Merkez Komitesinin şu an en yetenekli Oyesi 
belki de o; artıa kendine olan gOveni bakımından ve çalışmaların 
bürokratik yanianna olan e!)ilimi bakımından ölçOyO kaçırıyor. 

"Merkez Komitesinin bu iki yetenekli Oyasinin sözOnO etti!)im 
özellikleri olası bir.böiOnmeye yol açabilir. Ve ~er partimiz bunu 
önlemeye yönelik tedbirler almazsa, bu iş hiç beklenmedik öir 
anda karşımıza çıkabilir."(138) Stalin'in gereğinden fazla 
kaba olduğunu, punun komünistler arasındaki 

ilişkilerde kesinlikle rahatsızlık vermediğini, ama bir 
genel sekreter için kabul edilemez bir nitelik olduğunu, 
bu nedenle Stalin'in bu görevden alınması konusunun 
görüşülmesi gerektiğini, çok önemsiz bir ayrıntı gibi 
gelse de Stalin ile Troçki arasındaki ilişkiler dikkate 
alındığında, bunun 'belirleyici önem kazanabilecek bir 
ayrıntı olduğu"nun anlaşılabileceğini belirten Lenin, 
başka tedbirlerin yanısıra merkez komitesi üyelerinin 
sayısının 50'ye, 100'e çıkarılmasının yararlı olacağını 
vurguluyor. 

Saptamalarının o güne ait olduğunu özellikle 
belirten Lenin'in vasiyetnamesine ilişkin tartışmalara 
Stalin'in verdiği cevap dikkat çekicidir. "Kaba"lık 
meselesinin doğru olduğunu, partiyi kabaca ve dönekçe 
parçalayan ve bölen yoldaşlara karşı kaba olduğunu, 
belki bunlara karşı daha ılımlı olmak gerek~iğini, ama 
bunun kendisinin elinden gelmediğini, bunun kendisinin 
politik çizgisinin ya da tavrının eksikliği olmadığını 
ve de olmayacağını belirten Stalin'in bu yaklaşımı 
eleştiriler karşısında inkarcı bir tutuma girmediğinin . 

ve sonraları Kruşçev tarafından da vurgulanan 
Stalin'in esnekliğinin göstergesi olsa gerekir. 13. 
Kongre'ye ·gönderilmek üzere hazırlanan 

"vasiyetname", kongrede oluşturulan delegasyonlar 
tarafından görüşülüyor ve sonuçta Troçki, Kamanev ve 
Zinovyev de dahil olmak üzere tüm delegeler, Stalin'in 
genel sekreterlik görevini sürdürmesini 
kararlaştırıyorlar. 13. Kongre'den sonraki iki 
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plenumda da görevinden istifa etmek isteyen Stalin'in 
bu istemi kabul edilmiyor ve görevini sürdürmesi 
isteniyor.(139) Bütün bunlar, bazı çevrelerin iddia 
ettikleri gibi Stalin'in, Lenin daha sağ iken partiyi ele 
geçirmek istediği ve bunun onun kişisel yapısından 
kaynaklandığı yönündeki görüşün ne denli yanlış 
olduğunun göstergesidir. Ve işin önemli tarafı da, 
Stalin'in görevden alınmasının koşullarının çok 
elverişli olduğu bir dönemde, Stalin bir kaç kez istifa 
etmek istiyor, fakat sonraları en uzlaşmaz karşıtları 
olanlar bile "devam" diyorlar. Bunda Troçki, Kamenev 
ve Zinovyev'in Ekim Devrimi'ni sürdürüp 
sürdürmemedeki kararsızlıklarının payı büyüktür. O 
dönem Lenin kadar derin bir entellektüel birikimi 
olmayan, fakat Lenin ve onun çizgisine gönülden bağlı · 

olan,en zor görevleri bile üslenmekten hiç bir zaman 
kaçınmamış olan Stalin'in Tarihçi E.H.Carr'in 
deyimiyle "bolluk"la sahip olduğu siyasal duyarlılık 
ve gücü ile tek ülkede sosyalizmi kurmaya olan 
inancının, onu "alternatifsiz" bıraktığı kanısındayım. 
Troçki, 1930 yılında yayınladığı anılarında, daha 12. 
Kongre'de Stalin'e karşı çıkması halinde başarı 

kazanacağından kuşku duymadığını, ancak bu zaferin 
ne kadar sağlam olacağının başka bir konu olduğunu 
belirterek sosyalist iktidarı sürdürmedeki 
kararsızlığını gösterirken; Carr, Troçki'nin bu yönünün 
bilincinde olarak şu cümlelerle Troçki'nin 
"çaresizliği"ni anlatıyor: "Troçki'nin pasifliQinin, kısmen, 

Stalin'in aşırı bollukta sahip olduQu siyasal duyu ve dirayetten 
yoksun olmasından ileri geldiQi izlenimi gOçiOdOr. Troçki, 
Lenin'in ortadan çekilmiş oldu!)u bir zamanda, kendi 
çaresizliQinin bilincinde oldu!)u için harekete geçmedi ve 
hareketsizli!)i açıklamak için de az veya çök ikna edici nedenler 
buldu."(140) 

Stalin'in genel sekreterliği sürdürmesini onayiayan 
Troçki, Kamanev ve Zinovyev, Lenin'in ölümünden 
sonra da parti içindeki yıkıcılığı ve devrim 
inançsızlığını yaymayı sürdürdüler. Mart 1921'de 
yürürlüğe konulan NEP'in yarattığı ortamı fırsat bilen 
kır burjuvazisinin 1924'te Gürcistan'da .köylüleri 
ayaklandırmayı başarması, partinin politikaları 

konusunda bir tartışmayı başlattı. Yerel parti ve 
devlet örgütlerinin yığınlardan kopmasının karşı

devrimcilerin propagandası için elverişli bir ortam 
yarattığını vurgulayan parti, 1924 olaylarından 

"Sovyetlerin canlandırılması" sonucunu çıkardı. 1925 
yılında "Yeni Muhalefet" denilen grup, Kamanev ve 
Zinovyev önderliğinde tekrar canlandı. Troçki 
aleyhtarlığı maskesiyle ortaya çıkan grup, önemli bir 
destek kazandı. Dünya devrimi ve NEP konusunda ' 
Troçki ile paralel görüşleri savunan grup, 1926 Ekim
Kasım tarihinde yapılan konferansta menşevik 

sapması olarak nitelendi ve menşevizme 

yakıniaşmaya devam ettikleri taktirde partiden 
atılacakları uyarısında bulunuldu. Troçki 
önderliğindeki muhalefet de aynı biçimde 
değerlendirilmişti. Konferans uyarısını dikkate 
almayan Troçki ve Zinovyev muhalefeti ile partinin 
ayrılıkları derinleşti. 15. Kongre kararlarıyla ilgili 
tezlerin Ekim 1927'de tartışılmaya açılmasıyla 

ayrılıklar arttı. Tartışmalar .sonucu MK'nin görüşleri 
lehine 724 bin oy verilirken Troçki ve Zinovyev 
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muhalefeti 4 bin oy aldı. Bunu sindiremeyen muhalefet 
7 Kasım 1927'de sokaklara dökülerek gösteriler 
düzenlemeye kalkıştı. Bunun üzerine Troçki ve 
Zinovyev partiden ihraç edildiler. Aralık 1927'de 
yapılan 15. Kongre, muhalefetin leninizmden ayrıldığı 
tespitini yaparak, muhalefetin propagandasını 
yapmanın üyelikte bağdaşmadığını belirtti. l3u karara 
göre 100 üye partiden ihraç edildi. Kongre, köyün 
sosyalistçe düzenlenmesi kararını aldı ve "büyük ve 
kollektif bir ekonomiye geçmek, ancak emekçi 
köylülerin razılığıyla olanaklıdır" uyarısında 
bulundu. 

Bolşevik Parti, bir taraftan içteki muhalefetle 
uğraşırken, öte yandan da kulakların önderlik ettiği 
kapitalizmin restorasyonu tehlikesi ile karşı 
karşıyaydı. Ocak 1928'de, PB'nin yayınladığı ve 
Buharin, Rikov ile Tomski'nin de destek verdiği bir 
dizi olağanüstü önlemi içeren kararname ile, giderek 
sosyalist kuruculuğu daha büyük oranlarda tehdit eden 
gelişmelere müdahale edildi. Artık orta ve. küçük 
köylüler de stok yapıyorlardı. 1926-1927 döneminde, 
tahıl üretimindeki payı yüzde 85.3, pazara sunulan 
tahıldaki oranı yüzde 74 olan orta ve küçük köylülerin 
üretimlerinin sadece yüzde 11.2'sini pazara sunmaları, 
stokların boyutunu gösteriyordu. Kulaklar için aynı 
yüzdeler sırasıyla 13; 20; 20 iken, sovhoz ve kolhozlar 
için yüzdeler sırasıyla 1.7; 6; 47.2 idi. 

Bu durum, şehirlerdeki kıtlığın sadece kulaklardan 
kaynaklanmadığını gösteriyordu. Asıl tehlike 
kulaklardan geliyordu. Fakat orta küylülük de 
küçümsenemeyecek bir stoka sahipti. Kulaklar, 
pazardan bile tahıl alarak depoluyorlardı. Bu ve 
benzeri nedenlerle, 1928'de çiftlikterin aldıkları ürün, 
savaş öncesi dönemin düzeyine çıkmasına rağmen, 
şehirlere daha az tahıl gitti. Açlık tehlikesi belirince, 
önce ekmekte sonra öteki yiyeceklerde kupon sistemine 
geçildi. Kulaklar, durumdan yararlanarak 
kapitalizmi diriltıneye çalışıyorlardı. İşte olağanüstü 
önlemler böylesi koşullarda alındı. Bu önlemlere gö~e 
vergiler artırıldı. Tahılı saklayanlara karşı çeşitli 
önlemler getirildi. Ne var ki, kulaklar daha da 
azıttılar. Toplumsal olaylarda 1928 yılında, önceki 
yıla oranla 3 kat artışın olması ve 1929 yılında 
köylerde 30 bin dolayında yangının çıkması, NEP 
döneminde kırsal kesimde geriye dönüş tehlikesinin 
büyüdüğünün kanıtıdır. Nüfusun yüzde 4'ünü oluşturan 1 
milyon kulak ailesi ve bunların şu veya bu gerekçe ile 

· etkiledikleri kesimler de düşünüldüğünde tehlikeilin 
hiç de küçümsenmemesi gerektiğini gösteriyor. 1928 
yılının son aylarında, kulakların devlete karşı 
sabotajları ve tahıl kıtlığı, fiyatları öylesine artırdı 
ki, kolho~lar bile ürünlerini devlet pazarında değil de, 
serbest pazarda satmaya başladılar. 

S. Birliği, 1927-1929'da dışta da yalnızlığa terk 
ediliyordu. 15. Kongre bu nedenle, S. Birliği'nin olası 
bir dış saldırıya da hazır . olması gerektiğini 
vurgulamıştı. 

S. Birliği içte ve dışta böylesi tehlikelerle · karşı 
karşıya iken Eylül 1928'de Buharin, tarımın, özellikle 
orta köylülüğün geliş,mesi için, ekonominin 

"kaplumbağa hızı" ile büyümesi gerektiğini 
savunmaya başladı. Kaplumbağa hızıyla sosyalist 
inşayı savunan Buharin'e göre, emperyalizm artık iç 
çelişkilerini devlet müdahaleleri ile eritebiiirdi ve bu 
nedenle fazla genişlemesine gerek yoktu. Bu durum 
sosyalizm üzerinde de ciddi bir tehdit yaratmıyordu ve 
sosyalizme yönelik tehdit büyük olmadığından, 
savunma için endüstriyel bir taban oluşturmanın acelesi 
yoktu. (141) 1929'da yapılan 16. Konferans, Buharin ve 
arkadaşlarının sağ muhalefetini reddetti. 
Konferanstan önce sorumlu görevlerden uzaklaştınlan 
Buharin ve arkadaşları MK'nın Kasım 1929 
oturumunda, hatalarını kabul ettilerse de, MK onları 
samimi bulmadı ve Buharin'i PB'dım uzaklaştırdı, 
taraftarları uyarıldı. Buharin'in emperyalizme 
ilişkin görüşlarinin yanlışlığı çok geçmeden, 
kapitalizm tarihinin en ağır ve uzun süreli bunalımı 
olan 1929-1933 sanayi bunalımının patlamasıyla 
ortaya çıktı. Ayrıca Buharin'in görüşleri 
emperyalizmin doğasına da uymuyordu. Hele 
sosyalizme yönelik tehlikelerin küçümsenmesinin elle 
tutulur hiç bir yanı yoktu. Böylelikle farklı tarihlerde 
de olsa sağ ve "sol" muhalefet sosyalizmi kurmada 
yetenekli olmadığını pratikte göstermiş oluyordu. 

Bugün, NEP daha uzun süre yürürlükte kalmalıydı 
diyenler, o günkü koşullarda kırsal alanlarda büyüyen 
tehlikeyi olduğu gibi görmüyorlar ve diğer iç ve dış 
koşulların kısa sürede, sosyalist kuruculuğu 
gerçekleştirmeyi gerektirdiğini anlamıyorlar veya 
anlamamazlıktan geliyorlar. 

S .Birliği'nin o dönem karşı karşıya bulunduğu 
koşulların, temel yönelim olarak kollektifleştirme ve 
sanayileştirmeyi gerektirdiğini savunmak, hiç 
kuşkusuz yapılan hatalan da savunmayı gerektirmez 
veya aynı tempoyu başka bir zaman dilimi için de 
geçerli bir yol olarak görmeyi doğrulamaz. Rusya'nın 
1917'lerdeki yapısı gibi, geri yapılı bir ülkede 
günümüzde bir devrim gerçekleşirse özellikle dış 
koşulların köklü farklılığı nedeniyle, sosyalist 
kuruculuğu, kısa bir sürede gerçekleştirmek gerekmiyor, 
ancak tek ülkede sosyalist kuruculuk döneminde temel 
yönetim, yani beminsenen temel politikaların o günkü 
Rusya koşullan için doğru oldukları ve Gorbaçov'un 
deyimiyl_e alternatifsiz oldukları açıktır. 1929'larda 
başlayan zorlu ve sancılı kollektifleştirme ve 
sanayileşme olmadan, sosyalist anayurdun, önceleri 
emperyalistlerce de kışkırtılan Hitler faşizmine karşı 
ayakta kalması düşünülemezdi. Bu, yapılan hataların 
tümünün kaçınılR\az olduğu anlamına gelmez ve bazı 
acı sonuçlar önlenebilirdi, fakat önlenemeyen 
hataların da anlaşılabilmesi için, o dönemin nesnel 
gerçekliklerinin bilinmesi gerekir ki, sapla saman 
birbirinden ayrılabilsin. 

• Stalin önderliğindeki partinin 1929'lara kadar 
NEP'i savunması ve Troçki'nin köylülüğün gerçeğiyle 
bağdaşmayan sanayileşme palitikasına karşı çıkması 
ile, 1929'lardan itibaren hızlı bir sanayileşme ve 
kollektifleştirme hareketine girişmesinin 
yadırganacak bir tarafı yoktur. Troçkistterin "işte 
bakın bizi tasfiye ettikten sonra bizim savunduğumuz 
politikalan uyguluyorlar'' türünden laflan, dün olduğu 
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gibi bugün de, özünde Troçkist olmayan bazı kesimlerce 
de savunuluyor. Halbuki, arada, bir zaman ve koşul 
farklılıklan var, aynca benimsenenler de troçkistlerin 
politikaları değil. Sosyalizmin tek ülkede. zaferine 
İnanmayanların, sosyalist kuruculuğa ilişkin 

politikalarında samimi olmadıkları açıktır. Ayrıca, 

geçmişte zaman ve koşullar gerekçe gösterilerek kabul 
edilmeyen politikaların, yer ve zamanında kabulünün, 
ilkesel olarak yadırganacak bir tarafı yoktur. Zaman 
faktörü konusunda, Gramsci'nin verdiği bir örneği · 
buraya aktarmak istiyorum. Troçki'nin anılarında 
"süreklilik" teorisinin on beş yıl sonra doğru çıktığının 
görüldüğünü anlattığını belirten Gramsci, aslında bu 
teorinin ne on beş yıl önce ne de on beş yıl sonra doğru 
olduğunu, Troçki'nin olayların gidiş yönünü kabaca 
sezmiş olabileceğini fakat bu öngörünün, dört yaşında 
bir kız çocuğunun anne olacağını söyledikten sonra, bu 
kız yirmi yaşına gelince, "ben öyle olacağını 

bilmiştim" demeye benzediğini, ama bunu söyleyenin' 
dört yaşındayken anne olsun diye kızın ırzına geçmeye 
kalktığını akla getirdiğini (142) vurgularken 
toplumsal ilerleme sürecinde zaman faktörünün rolü ve 
önemini ortaya koymaktadır. Bu durum, hiç bir zaman 
NEP'i benimsememiş Troçki'nin, benimsedikten sonra 
hiç bir zaman NEP'i aşmayı düşünmeyen Buharin'in ve 
farklı koşullarda NEP'e karşı değişik tutumlar ·takınan 
Stalin ve çevresindeki bolşeviklerin tutumlarının 

doğruluk derecelerini de ortaya koymaktadır. 

E. KOLLEKTIFLEŞME VE SANAYiLEŞME ILE 
SONRASI GELIŞMELER 
Geçiş döneminin anahtar sorusu olan "kim 

kazanacak?" sorununun bütün güncelliğini koruduğu bir 
dönemde benimsenen kollektifleşme ve sanayileşme 
politikalannın uygulanma sürecinde de ilk ve geri bir 
ülke olmanın dezavantajları varlığını koruyordu. NEP 
döneminde palazlanan kulaklar, kendi güçleriyle . 
kalmıyorlardı, orta ve küçük köylülüğün önemli bir 
kesimini de etkiliyorlardı. Devrim öncesi döneme göre 
okuma yazma oranı artmış ve parti kadrolan belli bir 
deneyim elde etmişlerdi. Fakat yetki tanındığında 
çeşitli aşırılıkların olma zemini halen güçlüydü, bu 
nedenledir ki, defalarca uyarılarda bulunulmuştur. 
Böylesi bir ortamda kollektifleşme ve sanayileşırieyi 
önüne koyan bir parti daha baştan bazı aşırılıkların 
yapılabileceğini kabullenmek zorundadır ve 
aşırılıkların hiç olmazsa en asgari düzeye indirilmesi 
amaçlanabilir. Rusya koşullarında o dönem başka yol 
da seçilemezdi. Günümüzde tartışılan Buharin'in 
"kaplumbağa hızı"ndaki sanayileşme politikasının 

NEP döneminde daha da büyüyen kapitalizme dönüş 
eğilimini önlemesi ve ·S. Birliği'ni Hitler faşizmine 
karşı zafere götüren hazırlıkları yapması mümkün 
olamazdı, çünkü onun politikası emperyalizmin "iç 
istikrarı"na dayandığı için, daha ortaya atılmasından 
sonra bir yıl geçmeden kapitalizmin derin bunalımı ve 
bunun yarattığı yeni egemenlik arayışlarıyla tuzla buz 
olmuştu. Sorun o dönem, tek ülkede sosyalizmi inşa etme 
ve korumada d üğümleniyord u. Buharin'in 
"ifimserliği" ile sosyalizmin geleceği şansa 

bırakılamazdı ve nitekim sonraki gelişmeler Stalin 
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önderliğindeki partinin, temel yönelim 'olarak ne denli 
doğru bir politika tercih ettiklerini gösterdi. Tüm 
bunlar, o dönem benimsenen politikaların uygulanması 
için katı merkeziyetçilik ve sert disiplinin 
gerekliliğini de ortaya koyuyor. 

I<ollektifleştirme ve sanayileşme politikalarının 
pratik uygulamasında sorunlar çok geçmeden 
kendilerini gösterdiler. Stalin, 27 Aralık 1929'da 
marksist tarım uz~anları konferansında yaptığı 
konuşmada "kulakların sınıf olarak ortadan 
kaldırılması" politikasına geçişi ilan etti. Bu, yoksul 
köylülerin önceden yapmaya başladıkları kulak 
karşıtı uygulamalara hız kazandırdı. Kişisel, ailesel, 
bölgesel, ulusal, dinsel ve hatta mezhepsel çelişkilerin 
şu veya bu biçimde varlığını koruduklan, hatta bazı 
bölgelerde etkin olduklan bir dönemde, kulakların 
tasfiyesi için yapılan çağrı, değişik aşırılıkların 

"kulak karşıtlığı" adı altında yapılmasına da olanak 
sağladı. Sosyalizme geçiş için zorunlu olan politikanın 
ardına sığınarak yukanda belirtilen nedenlere dayalı 

. çelişki ve sürtüşmeler için keyfi uygulamalara girişen 
yerel yöneticiler olduğu gibi, ·"daha fazla 
kollektifleştirme" rekoru için orta köylülüğe, hatta 
küçük üreticilere baskı uygulayan örgütleyiciler oldu. 
Başta uyarısı yapılan "gönüllülük" ilkesi bir çok yerde 
zedelendi, bazı yörelerde orta köylülere kulak 
muamelesi yapıldı, seçim hakları gaspedildi, bazı 
yerlerde tavuklar bile "kollektifleştirildi". Parti ve 
devlet yöneticilerinin bütün bu yanlışlıklarını istismar 
eden kulaklar, köylüleri, sosyalist iktidara karşı 

kışkırtmaya çalıştılar. Stalin dönemi boyunca S. 
Birliği'nde kalan ve 1930'da Moskova'dan Haberler 
adlı derginin kurucusu ve ilk editörü olan Amerikalı 
kadın yazar ve gazeteci, Anna Louise Strong'un 
aktardığına göre, bir komünist o dönemdeki kargaşayı 
şöyle anlatmış: "Bu, partideki bölünmeden ileri 
geliyor. Suç bizim· komqnistlerin. Stalin yalnızca 
çizgiyi belirtti: 'Sınıf olarak kulakların ortadan 
kaldırılması'. Hükümet organlarını denetleyen sağ 
kanat elemanları (bununla Rakov'u kastettiğini 

anlıyordum- A.L.Strong) bunun yasalarda ifadesini 
geciktiriyorlar. Böylece bizim yerel yoldaşlar 

arasındaki sol-kanat elemanları, rehber bir yasa 
bulunmadığı için, kendileri çiftlik işçileri ya da yoksul 
köylüler için doğru bulduklarını yapıyorlar. Bu 
düpedüz anarşi. Yakında hükümetin kararname 
yayıniayacağını bekliyoruz. O zaman her şey daha 
düzenli olacak." Ve ilk kararname 5 Şubat 1930'da 
yayınlandı, bununla aşırılıklar törpülendi, ama 
tümüyle yok edilemedi. Belli başlı tahıl bölgelerinin 
tohumlukları toplandıktan sonra, 2 Mart 1930'da 
Stalin, "Başannın Verdiği Göz I<ararması" adında bir 
bildirge yayınladı. Bildirgede, köylülerin kollektif 
çiftliklere katılma hızının bazı partililerin gözlerini 
kararttığı; herkese parti üyeliğinin gönüllü olduğu;· 

tavsiye edilen kollektifleşmenin toprak, çift 
hayvanları ve büyük makinaların 

kamulaştırılmasından ibaret olduğu; sığır, koyun 
dom.uz, tavuk gibi ev hayvanlarının kişisel mülkiyet 
olarak kalması gerektiği belirtiliyordu. Bu bildirgenin 
yayınlanmasıyla Stalin, birdenbire "milyonlarca 
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köylünün kahramanı ve yapılan aşırılıklara karşı 

korucuları" oldu. Giderek yaygınlaşan kişiye tapma 
eğilimini farkeden Stalin, yaptığı açıklamada: "Bazı 
kimseler sanki Stalin o bildiriyi yalnız yazmış gibi 
konuşuyorlar. Merkez komitesi bu gibi bireysel 
hareketlere izin veremez. Bildiriyi yayınıayan 

Merkez Komitesi'dir" şeklinde bir uyarıda bulundu. 
(143) Bu, Stalin'in 1930'1arda kişi kültüne karşı 

olduğunu ve bazı çevrelerin" tavuklar da 
kollektifleştirildi" şeklindeki suçlamalarına gerekçe 
yaptıkları uygulamaların, Stalin liderliğindeki 

partinin genel politikasının ürünü olmadığı gibi, Stalin 
ve partinin de bu tür aşırılıklara karşı mücadele 
ettiklerinin göstergesidir. 

Parti, kulakların fiili direnişi yanında, onların 

papazlarla işbirliği halinde yaymaya çalıştıkları 

yalan ve demagojilerle de karşı karşıya idi. Kollektif 
çiftliklerde bütün kadın ve erkeklerin altına girip 
uyuyacaklan "tek büyük yorgan"ın olacağı, bebeklerin 
sosyalize edileceği, yaşlı kadınların kuluçkaya 
oturtulacakları türünden saçmalıkların geri kültürel ve 
s.osyal yapıya sahip yığınları etkilediği açıktır. 

Ülkemizde de bazı güçlerce kasıtlı bir biçimde bu 
yöndeki propagandalann, geçmişteki gibi olmasa da 
yer yer yapıldığı; komünizmde kadınların "ortak" 
olacağı, çocukların · anne ve babalarını 

tanımayacakları, çünkü ailelerden çocukların daha 
kundakta iken alıı:ıacakları türünden saçmahklann, 
halen de yer yer yaşlı kesimleri etkilediği 

bilinmektedir. 

Içte ve dışta kapitalizmin her türlü karşı-devrimci 
girişimleriyle karşı karşıya olan S. Birliği'nde 

1931'deki kuraklığa, 1932'de hasatın kötü to'planması 

da eklenince 1933'te kıtlıkla yüzyüze gelindi. Durum 
değerlendirmesini ·yapan MK toplantısında Stalin, bu 
durumdan partinin sorumlu olduğunu belirterek acil 
önlemler alınmasını öneriyordu. Ve bazı acil önlemler 
alındı. Acil ihtiyaçları karşılamak için devlete vergi 
verilmesi ve makinalar dolayısıyla biriken borçların 
ödenmesi için çiftliklere baskı yapıldı. Çeşitli 

önlemlerİe 1933 ve 1934'te rekor düzeyde hasat elde 
edildi. Bu, kendi isteğiyle şehirlere yeterince mal 
göndermeye yanaşmayanlara karşı • alınabilicek 
başlıca önlemdi. 'O .aşamada tasfiye edilmesi gereken 
bir kesim olmayan orta köylülük, yapısından 

kaynaklanan istikrarsızlık nedeniyle, zaman zaman 
kulakları aratmayacak tutumlar takınabiliyordu. Bir 
tarafta stok, diğer tarafta kıtlık olunca ve bunun 
çözümü kısa vadede "ikna" ile · sağlanamayınca, 
kulaklara karşı alınan tutum düzeyinde olmasa da, 
orta köylülüğe karşı belli ölçülerde baskının 
gerektiğinin, o koşullar için anlaşılması gerekir. Bu 
durumda da yine bazı aşırılıkların yapılabileceği 

açıktır. Ve nitekim yapildı da. 

öte yandan partinin hataları üzerinde de duruldu. 
Hataları giderme çabası çerçevesinde partide Ocak 
1933'te başlatılan "temizleme" hareketi sonucu üye 
sayısı yüzde 23 oranında azaldı. Bu aşamada da 
yapılan bazı yanlışlıklar, çok sayıda komünistin de 
tasfiyesine yol açtı. Yanlışlıklar, partiyi bazı 

kariyeristlerden "temizleme" politikasının bizzat 

kendisind~n değil, esas olarak onun pratik 
uygulamasındaki keyfi tutumlardan kaynaklandı. 
Ocak-Şubat 1934 tarihinde yapılan 17. Kongre "zafer 
kongresi" olarak adlandırıldı. Sanayi ve tarımda 
köklü dönüşümler gerçekleştirilmesine rağmen Kongre, 
~aşarılardan göz kararmaması gerektiğini belirtti. 
Üretimi hacimce genişleterek ürün kalitesini 
yükseltmek, maliyet değerini indirmek ve üretimdeki 
işçilerin kültürel ve tekniksel yeteneklerini artırmak 
görevlerini tespit eden "zafer kongresi"nin üzerinden 
daha bir yıl geçmeden 1 Aralık 1934'te MK Sekreteri 
Kirov'un, üye kartıyla parti binasına giren bir 
"komünist" tarfından öldürülmesi, S.Birliği'nde şok 
etkisi yaptı. Kirov'u korumakla görevli, CPU (o 
dönemdeki devlet güvenlik örgütünün adı) iler 
gelenlerinin olayla ilgili olabilecekleri ve 
soruşturmaların, Baltık devletlerinin biri aracılıgıyla 
emperyalist güçlerin, öldürme olayıyla bağlantısı 

olduğunu göstermesi üzerine, olaydan duyulan kaygı 
bütün topluma yayıldı. Soruşturmalar sonunda kimi üst 
düzey parti yetkilileri de dahil olmak üzere birçok 
partili suçlandı. 16 Ağustos 1936"da Zinovyev, 
Kamanev ve diğer bazı yetkililer yargılandılar. 

Yargılanmalar sonucu suçlu bulunarak cezaları infaz 
edildi. Bunları öteki davalar izledi ve Kızıl Ordu'nun 
önde gelen sekiz generalinin harp divanına verilmeleri 
ve ihanet suçu ile infazlarının yapılmasıyla doruk 
noktasına ulaştı. Her zaman tartışma konularından biri' 
olan, 1934-1939 dönemindeki yargılarnalara ilişkin 

bütün belgeler halen de ortaya çıkmış olmamakla 
birlikte, yine de taban tabana zıt değerlendirmel~r 
yapılıyor. Kirov'un Stalin tarafından öldürüldüğü 
iddialarına yapılan gerekçeler, bu yöndeki iddiaları 
doğrulayacak düzeyde değil, aksine Zinovyev ve 
Kamenev'in mahkemesinde söylenenler daha akla 
uygun. Kirov'un Stalin tarafından öldürtülmesi içi ıı. 

herhangi bir neden göremiyorum, aksine Stalin'in de 
başını yemek için hazırlanan bir komplo sonucu 
Kirov'un öldürüldüğü görüşünün daha doğru olduğuna 
inanıyorum. Yeterince bir kanıt gösterilmeden, oluşan 
kaos ortamında çok suçsuz insanın da yargılanıp 
cezalandırıldığına inanmakta birlikte bütün 
mahkemeterin düzmece olmadığı görüşündeyim. Ye bir 
dönem Lenin'in yakın çalışma arkadaşlan olsalar bile, 
leninizme ve tek ülkede sosyalizme ilişkin 

in~nçsızlıkların ve daha sayılabilecek birçok zaafın 
bazı unsurları karşı-devrim saflarına · kadar 
götürebileceği veya karşı-devrimci amaçlar 
doğrultusunda başka güçler tarfından 

kullanılabilecekleri görüşü yabana atılamaz. Bu türden 
örnekler daha sonraki devrimlerde de değişik 

biçimlerde yaşandı ve dahası gelecekte de bazı devrim 
süreçlerinde aynı şeyler, veya benzerleri görülebilir. 

O dönemde en önemli davaların, sovyet ve yabancı 
basın mensupları ile yabancı diplomatlann, fabrika ve 
hükümet dairelerinden gelen temsilcilerin katıldıkları 
büyük salonlarda yapılması, özellikle bu türden 
davaların tümünün "düzmece"oldukları iddialarını 

· çürütüyor. Bu tür da~alan yakından izlemiş olan A.L. 
Strong'un anlattıktan, Stalin önderliğinde.ki partiye 
karşı tezgahianan kom'plolann olduğunu gösteriyor. 
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Zinovyev ve Kamanev'in de içinde 'bulundukları bir 
grubun yargılandığı mahkemeye· ilişkin izienimlerini 
A.L. Strong şöyle anlatıyor: "Ben mahkemede oturuyor ve 
öykünOn gelişmesini seyrediyordum. Bir zamanlar Lenin'in 
arkadaşları olan seçkin teorisyanlar Zinovyev ve Kamanev, 
yargıçlara, dinleyicilere ve bOIOn dOnyaya, Stalin'in yOkselmesi 
ile iktidarı nasıl kaybettiklerini ve -öyle anlaşılıyor ki- Stalin de 
dahil bir kaç lideri öldürmek yoluyla iktidarı nasıl ele 
geçireceklerini anlatıyorlardı. Kullanılan ajanlar yakalandıkları 
takdirde, bu işin asıl planlayıcılarını bilmeyecekler ve Alman 
Gestaposu'nun sıradan ajanları gibi görOneceklerdi. ı:sas 
tertipçiler ise, Onlarini lekelemeden, olaQanOstO hali karşılamak 
için 'partiyi birlil)e' davet edeceklerdi. Bunlar bu karışıklıkta 
önemli makamları ele geçireceklerdi. Bunlardan biri, Bakayev, 
GPU başkanı olacak ve asıl katilleri yokedecekti." (144) 
Kamanev, 1932'de Stalin'in politikasının artık kabul 
edildiğinin anlaşıldığını, onun ancak "bireysel terör" 
yoluyla d üşürülebileceğinin kabul edildiğini, 
kendilerini bu yola itenin ''liderliğe karşı duyduğumuz 
sınırsız kin ve bir zamanlar o denli yaklaştığımız 
iktidar hırsı" olduğunu; Zinovyev ise, çok sayıda . 
insana emir vermeye alıştığını, bunsuz hayata 
tahammül edemeyeceğini mahkemede açıklamıştır. 
Küçük ·rütbeli ajanlar, btl grubu Gestapo ile bağlayan 
tanıklıklar yaparken, N. Lurye · adında biri, 
"Hi mler'in kişisel • temsilcisi Fransız Weittz'in 
yönetimi altında" çalıştığını söylemiştir. Daha 
"küçükler", mahkemedeki itiraflardan akibetlerini 
öğrenince, üstlerine saldırmaya başlamışlardır. Bütün 
bu'nlara bizzat şahit olan Strong, sanıkların . işkence izi 
taşımadıklarını, S. Birliği dışındaki basının çoğunun 
yazdıklarının aksine, mahkemeleri izleyen . yabancı 
muhabirler dahil çoğu kimsenin bu öykülerin "tertip" 
olduklarına inanmadıklarını belirterek, bjr 
zamanların devrimci liderlerinin birer hain haline 
gelme sürecinin akla uygun olduğunu, şu gerekçelerle 
savunuyor: "Bunlar (Zinovyev, Kamanev ve arkadaşları-SA), 
Rus halkının dış yardım olmaksızın sosyalizmi kurabileceQinden 
kuşku duymaya başlamışlardı. Bu, 1924-27 arasında açık bir 
tartı şmaydı. Duydukları bu kuşku, Rusya'nın gösterdiOi 
yeterı. 1 zlik ile- ki bu, Glkeye 1932'de açlık getirmişti-, yakından 
bildikler' yetkin Alman örgütlenmesi· arasındaki zıtlıQı bOsbOtOn 
de.rinleşıiriyordu . Rusya'nın, demir bir Okçenin zortadıQı Alman 
disiplininden ııararlanabileceQine inanmak g(Jç mOydO? 
Huzursuzlanan pek çok insan o gOnlerde buna benzer şeyler 
söylüyorlardı. En sonunda bir 'Alman devrimi' yapılır; kenditeri de 
bunu içerden desteklerler ve bu arada da nefret ettikleri 
Stalin'den kurtulmuş oluyorlardı." (145) 

Yargılanma ve infazlar birbirini izliyordu. 
Sendikalar Merkez Konseyi eski başkanı Tomski'nin 
adı mahkemelerde açıklanınca, tutuklanmamak için 
intihar ediyor. O dönem Kafkasya, Orta Asya ve Uzak 
Doğu'da da bölge mahkemeleri kuruluyor. Uzak 
Doğu 'da GPU şefi Japonya'ya kaçarken 
yardımcılarının çoğu da tutuklanıyor. Mareşal 
Tukaçevski, yedi büyük komutanla birlikte, 
"Ukranya'yı ele geçirmesi için yardım vadettikleri 
Hitler'den para aldıklarını kabul ettikleri"ni itiraf 
ettikleri gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılıyor, 
Strong, dış ülkelerden yayılan haberlerin, yüksek 
rütbeli Sovyet generalleri ile Alman Genelkurmayı'nın 
"ilişkileri"ni gösterdiğini, Çek yüksek gör~vlilerinden 
bazılarının bu yönde kendisine de bazı şeyler 
söylediklerini belirtirken (146) başka bir kaynak da, 
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yüksek rütbeli Sovyet generallerini tasfiye etmek için 
"Almanlada ilişki" konusunun Alman Gesteposu 
tarafından uydurulduğunu ve bu hayali senaryoların 
Sovyetler Birliği yetkililerinin kulağına gidecek 
biçimde bazı çevrelerde yaygınlaştırıldığını iddia 
ediyor. (147) öte yandan Buharin'in de, 2-12 Mart 
tarihlerinde yapılan mahkemede, SSCB'yi bölüp 
parçalamak için dış devletlerden yardım aldıklarını, 
kollektifleşme sürecindeki huzursuzlukları 
kullandıklarını, sınıf mücadelesinin yumuşatılmasını 
bu çerçevede savunduklannı, 1918'de Lenin dahil diğer 
liderlerin öldürülmesi planında rol oynamadığını, 
Almanlarla anlaşmalar· konusunda Troçki ve Tomski 
gibilerinden ayn düşündüğünü, Mareşal Tukaçevski'nin 
bonapartist tavır ve yöntemlerini gözönünde 
bulundurduğunu belirtirken, mahkem başkanı 
Wyschinski'nin bütün tsrarına rağmen bazı suçlamalan 
kabul etmemesi, hatta .bazen alaycı tutumlar 
takınması, mahkemelerin bazı çevrelerin iddia 
ettikleri gibi tümden "tertip" olmadıklarının bir 
göstergesi olsa gerekir. (148) 

Tüm bu ve benzeri "ihanet davaları"nın sonunda, 
GPU şefi Yagoda hain olarak yargılanıp idam 
edilirken, GPU ileri gelenlerinin "masum yurttaşları 
tutuklama" ve "itiraf ettirmek için uygun olmayan 
yollara buşvurmakla" suçlanarak tutuklanması halk 
arasında soruşturma organları hakkında kuşkuların 
artmasına yolaçtı. Komplo ve oyunların yoğun olarak 
görüldüğü bu dönemde oluşan "kaos" ortamı faturanın 
daha ağır ödenmesine neden oldu. Öylesine bir 
komplodur ki, gerçek hain ve provakatörler ile suçsuz 
insanların heı: zaman ayrıştırılamadığı tasfiyelere yol 
açtı. 1934 "zafer kongresi"ne seçilen 1966 delegeden 
1108'nin sonraki yıllarda tutuklanması ve bu kongrenin 
merkez komitesine seçtiği 134 kişiden 98'inin yalnız 

· tutuklanmakla kalmayıp vurulması, emperyalizm ve 
yerli işbirlikçileri tarafından ezgahlanan karşı
devrimci senaryonun, sovyet toplumunun en iyi 
evlatlarından önemli bir kısmını kaybetmesi 
anlamında başanya ulaştığının göstergesidir. Hain ve 
işbirlikçiler, başta Almanya olmak üzere diğer 
emperyalist ülkelerin hesabına çalışan provakatörler 
vardı ve bunların amacı salt kaos ortamında iyi 
kadrolan tasfiye etmekle de sınırlı değildi. Esas amaç, 
Stalin önderliğindeki parti ile şu "veya bu çelişkisi 
olanları da dolayiı-dolaysız kullanıp genç sosyalist 

· devleti içten zaafa düşürerek, gerektiğinde dış 
müdahale ile de destekleyerek, yıkmaktı. Genç 
sosyalist devleti yıkamadılar, ancak, anti-komünist ve 
anti-sovyetik propaganda araçlarının veya onlardan 
''komünistlik" ve "devrimcilik" adına etkilenenterin 
söyledikleri düzeyde olmasa da, suçsuz insanların 
oluşan kaos ortamında cezalandırılmasında belli 
ölçülerde başarılı olabildiler. Oluşan ortam, Strong'un 
deneyimle "makul düşünme" sınırlarını zorluyordu. 
Stalin önderliğindeki partinin hatası, oluşan kaos 
ortamında, karşı-devrimci komplonun tüm yalan, 
demagoji ·ve çarpıtmaları na rağmen "sık eleyip ince 
dokumaması"dır ve bazı olaylarda parti ve CPU'ya 
sızmış ajan ve provakatörlerin, "vicdansız 
kariyeristler"in oyununa gelerek verilen aslı astarı 
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olmayan veya çok abartılmış bilgileri esas almasıdır. 

Yoksa ne Stalin ne de parti yönetimi komplonun 

tezgahlayıcısıdır. Sonradan hatalı oldukları parti 
tarafından da tespit edilen hareketlerin Kruşçev~n 
deyimiyle devrimin kazançlarının savunulması içln 

gerekli olduğu" inancıyla yapıldıkları söylenebilir. 
Hatalar kaçınılmaz değildi, ama her türden hattanın 

rahatlıkla yapılabilmesinin zemini, oluşan kaos 

ortamı nedeniyle vardı. · 

İ9iğer yandan 19. Kongre'nin onüç yıllık bir aradan 

sonra yapılması ve parti içi normların yer yer 
çiğnenmesinin savunulacak yanı olmamakla birlikte, 

bunların Stalin dönemini yargılamada neredeyse en 

başa konulan sorular arasında değerlendirilip, 

hataların başanlar karşısında . devede kulak olduğu bir 

sosyalist kuruculuk döneminin bazen burjuva 

demagoglarla yarış edercesine karalanması marksist
leninistlerin tutumu olamaz. Bilinmelidir ki, 

emperalistler, marksist-leninistterin Stalin dönemini 

değerlendirirken hata diye tanımladıkları olaylarla 
ilgili değiller. Onların Stalin'e hıncı Stalin 

döneminde bütün iç ve dış kışkırtma ve müdahalelerin 

boşa çıkarılıp, sosyalizmin temel yönleriyle kurulmuş 
olmasından kaynaklanıyor. Hataları ve bazı 

çarpıtmalarıyla, sonraları gereksiz bir biç i"mde 

"teori" leştirilen . bazı özgün uygulamalarıyla, engin 
başarılarıyla o dönem değerlendirilecekse, bu 

değerlendirme, Stalin'in marksist-leninistliğini ve en 
ağır koşullarda dahi le~inizmi ideolojik mücadelede 
koruduğu gerçeğini inkar temelinde olmamalı . Hata ve 

çarpıtmaların düzeyi konusunda şimdi farklı 

düşünebiliriz ve gelişmeler, bazı "eksiltme" ve 
"abartmaları" da sü'reçle ortaya koyabilir, ama 

Komintern dahil bütün örgütlerin arşivleri açıldığında 

"ortaya çıkacak" gerçeklerden hiçbirinin, koskocaman 
bir sosyalist kuruculuğun gerçekleştiği o dönemin parti 

yönetimi ve onun önderi Stalin'in "anti-leninistliği"ni 

veya "sosyalizm dışılığı"nı "kanıtlayacağı"na 

inanmıyorum. Çünkü şimdiye kadar hiçbir sovyet 

yönetiminin önemini yadsımadığı, aksine övgüler 

dizdiği bir sosyalist inşa, nesnel bir gerçeklik olarak 

önümüzde duruyor, uygulamada yer yer çeşitli hata ve 

çarpıtmaların görüldüğü Stalin döne.minin temel 

politikalarına yöneHilebilecek bir eleştiri varsa, o da, 
2. Dünya Savaşı'ndan sonra, büyük başanlara rağmen 

"ikinci sıçrama"yı yapmakta yetersiz kalınmasıdır. 

VIII. SOSYALiST DEMOKRASi 
VE ÇOGULCULUK 
Sosyalist ülkelerdeki sorunların ekonomik, sosyal 

ve siyasal boyutlarıyla kendini açığa vurmasından 

sonra başlatılan tartışmalardan biri de sosyalist 
demokrasi ve çoğulculuk sorununa ilişkindirYıllardır 
tek partinin old uğu sosyalist ülkeleri "tek parti 

diktatörlüğü", birkaç partinin yönetimi bölüştükleri 
ülkelerdeki çok partililiği "göstermelik çoğulculuk" 
suçlamasıyla damgalayıp tek partili ülkeler için 
yaptıkları değerlendirmeyi genelleştiren burjuva 

ideologlarının etkisi günümüzde kendine devrimci ve 

komünist diyen bazı kesimler üzerinde daha fazla 

görülüyor. Parti ve devlet aygıtlarındaki 

bürokratlaşma ve hantallıkların ancak, çok partili bir 
sistemle aşılabileceği yönündeki görüşler ileri 

sürülüyor. Bu "sihirli reçete", sosyalist demokrasinin 

işlemesi ve sosyalist yasallığin güvenceye alınması 

. için de öneriliyor. 

Özellikle son iki yılda bu "çoğulculuk" akımı, S. 
Birliği'nde "halk cepheleri" adı altında yankısını 

bulurken, bazı sosyalist ülkelerde de değişik isimler 

aJtında partilerin kurulmasıyla kendini gösteriyor. 
"Batı tipi demokrasi" adı altında burjuva demokrasisi 

savunuculuğundan, serbest piyasa ekonomisine, 

komünistlerin öncülüklerinin "tarihe gömülmesi"ne 
kadar uzayan konularda farklı yaklaşımlar 

savunuluyor. Sosyalist ülkelerde parti ve de"l(letin 

rollerinin birbirine karıştırılması ve partilerin 
sayısıyla bağlantılı olmayan sosyalist demokrasinin 

bazı gereklerinin yerine getirilmemesi, dahası 

ekonomidek tıkanıklığın bazen siyasetteki 
hareketsizlikle paralellikler göstermesi, sosyalist 

yasallığın yer yer çiğnenmiş olması gerekçe 

gösterilerek, bazen nerdeyse burjuva "hukuk devleti" ve 
parlamenterazmi, "yegane" çıkış yolu olarak lanse 
edilmeye çalışılıyor. "Genel demokrasi" adı altında 

sınıfsal ölçütler bir tarafa itilirken, sosyalist 
toplumların bulunduklan aşama ve temel doğrultulan . 

dikkate alınmaksızın, "olmadı, öyleyse sil baştan" 
anlayışı gündeme konulmak isteniyor. 

Halbuki, bilimsel sosyalizme bağlı kalındığı 

takdirde, gelişen koş.ullara göre geliştirilmesi, 

zenginleştirilmesi gereken kimi yönlere, fiili 
uygulamalardaki kimi aksaklıklara rağmen sosyalist 

demokrasi anlayışında, yasallık ve çoğulculuk 

konusunda temel olarak bir belirsizliğin olmadığı 

görülebilir. 

Bir liberalin genel olarak "demokrasi" den söz 

etmesinin doğal olduğunu, bir marksistİn ise "hangi 

sını f için?" diye sormaktan hiçbir zaman geri 
kalmayacağını savunan Lenin, kapitalizmden komünist 

topluma geçişte devletin niteliğini belirleyen 

proletarya diktatörlüğünün, proletaryanın 'burjuvazi 

üzerinde uyguladığı, zor aracılığıyla kazamhp • 

sürdürülen, "hiç bir yasa ile bağlı olmayan" bir iktidar 
olduğunu belirtirken, biçimi ne olursa olsun proletarya 
diktatörlüğünün sahip olduğu ayıncı özelliklerini ' de 
vurguluyordu. Proletarya ve burjuva diktatörlüklerinin 

ikili karakterini, konuya ilişkin bütün tartışmalarda 
vurgulayan Lenin, sömürücü sınıfları zorla bastıran 

proletarya diktatörlüğünün, her koşulda sömürücülerin 

oy hakkından yoksun olmaları anlamına gelmediğini, 
sömürücülerin oy hakkından yoksun olmalarının ·o 

dönem Rusya'nın "özsel" bir uygulaması olduğunu 

belirterek sosyalist demokrasi ile seçim ilişkisini de 
ortaya koyuyor. Lenin, Kautsky ile polemiklerinde, 

daha devrimden önce yazmış olduğu Devlet ve Ihtilal 

broşüründe de, seçim hakkının sınıriandıniması üzerine 
"tek bir söz" söylemediğini vurguluyor. (149) Zorla 

bastırılan sömürücü sınıfiara seçimlerde oy hakkı 
tanımanın pek bir anlamı yok denilebilir, ama Lenin o 
dönem teorik -de olsa zorla bastırmanın her koşul için 
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seçim haklarından yoksunluk anlamına gelmediğini 
kanıtlamak için Kautsky'e konuyu açma gereği 
duyuyor. 

Sovyet devriminden sonra gerçekleştirilen sosyalist 
ve demokratik halk devrimlerinde de, zorla bastırma 
ve mülkiyeti toplumsallaştırma oranında sömürücü 
sınıflar direniş göstererek, savaşı seçim 
platformlarından başka alanlara kaydırmışlardır. 
Sömürücü sınıflar, iktidarı ele geçirme olasılığınıq 
bulunduğu bazı özel durumlarda seçim haklarını 
kullanmışlardır, fakat hiçbir yerde tümüyle 
mülksüzleştirildikten sonra seçim platformlarıtu 
sonuna kadar kullanmamışlar ve bunun yerine güçleri 
yetmişse gerici zorun her biçimiyle toplumsal 
ilerlemeye karşı çıkmışlardır. Sömürücü sınıfların 
geriye dönüş umutlarını komünizme kadar 
yitirmemelen ve küçük meta üretiminin her zaman 
geriye dönüş olasılığını barındırınasıdır ki, baştan 
itibaren mülksüzleştirilirlerse dahi, sömürücü sınıflan 
bazı özel durumlarda belli bir süre seçim platformlarını 
kullanmaya itebilir. Rusya'da sömürü:cü sınıfların 
baştaR itibaren karşı-devrimi silah elde 
gerçekleştirmeye çalışmaları, seçim platformunu 
burjuvaziye açmayı gereksiz kıldı. Sömürücü sınıfiann 
seçim platformunu geçici kullanmalarına 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonra Doğu ve Orta Avrupa'da 
gerçekleştirilen devrimierin ilk yılları, açık bir örnek 
oluşturuyor. Komünistler daha etkin değilken sömürücü 
sınıflar, seçim platformlarını kullandılar, fakat 
komünistler sürece damgalarını vurup sosyalist 
kuruculuğa giriştiklerinde, mülkiyetleri 
toplumsallaştırılanların direnişiyle karşılaştılar ve 
süreçle, sosyalist kuruculuğu benimsemeyenler 
kendilerini dışladılar. Toplumsal ilerleme süreçlerinin 
sınıfsal taşıyıcılığnı yapan sınıf ve tabakaların 
politik temsili dışında, köstekleyici bir rol oynamak 
isteyenler birer birer "tarihe kanştılar". Orta ve küçük 
mülkiyet sahipliğinin varlığını koruduğu sosyalist 
ülkelerden bazılarında, işçi sınıfının öncülüğünün 
kabülü temelinde değişik partiler sözkonusu iken 
bazılannda tek parti vardır. Örneğin Bulgaristan, D. 
Almanya, Po4onya ve Çekosloval<ya'da birçok parti; S. 
Birliği, · Moğolistan, Romanya, MacaristaiJ ve 

• Yugoslavya'da tek parti var. Denilebilir ki, so"syalist 
ülkelerde kapitalizmi savunan parti ve örgütler 
geçmişte "tarihe karıştılar" ise, kapitalizm hayranı 
güçler nasıl oluyor da günümüzde tekrar ortaya 
çıkıyorlar? llk bakışta çelişkili görünse de, bu durum 
teorik olarak zaten mümkündü. Komünizme kadar 
geriye dönüş umudunun olduğu bilinmektedir. Buna reel 
sosyalist uygu'lamaların yetersizlikleri de eklenince, 
kapitalizm savunucularının "yeniden dirilişi" daha 
iyi anlaşılabilir. 

Sosyalist ülkelerin tarihlerine bakıldığında tek 
veya çok partililik bir tercih sorunu olarak ortaya 
çıkmış . değil. Devrim öncesi varolan partilerin 
savundukları sınıfların çıkarlarına, toplumsal sürecin 
derinleştirilmesine karşı tutumlarına, mülkiyet 
ilişkilerine ilişkin tutumianna göre tek vaya çok 
partililik · ortaya çıkmıştır. Ve sosyalist 
demokrasilerin ayırıcı özelliği tek veya çok partili 
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sistemle bağlantılı değildir. Çünkü sosyalist 
çoğulculuğun burjuva "çoğulculuğu"ndan temel farkı 
parti sayılarıyla kendini göstermiyor. Sosyalist 
çoğulculuğun ayıncı özelliği, tek parti bile olsa 
toplumun ezici çoğunluğunun, sömürücü sınıflar yok 
edilmişlerse, tüm toplumun ekonomik, sosyal, siyasal 
ve kültürel süreçlere aktif ve demokratik bir temelde 
katılımında ifadesini bulmaktadır. Bazı sosyalist 
ülkelerde farklı . partiler aracılığıyla da 
zenginleştirilen çoğulcu katılım, esas olarak sendikalar 
başta olmak üzere, toplumun değişik katmanlarının 
oluşturdukları sosyal örgütlenmeler, devlet ve parti 
mekanizmasındaki demokratik işleyişe dayalı 
oluşumlarla, tüm toplumun yaratıcı ve canlı ilgisine 
dayalı diğer aktivitelerle ger~ekleştirilir. 

Sosyalist ülkelerin suyüzüne çıkan sorunları, sos
yalist demokrasinin özünde varolan çoğulculuğun zaman 
zaman yeterince işletilmediği, geniş yığınların 
toplumsal · ilgisinin her zaman diri tutulup 
geliştirilmediği, partinin partisizlere 
denetlettirilmediğ ve partisizlerin haklarının zaman 
zaman zedelendiği, seçiinli organların rolünün 
küçümsendiği, parti organlarının devletin de 
görevlerini çoğu alanda üslendiği, gerekleri yerine 
getirilmeyen mevcut hukuk sisteminin geliştirilmeye 
ihtiyaç duyduğu, kişisel hak ve özgürlüklerin yeterli 
güvenceye kavuşturulmadığı, seçilmiş ve atanmış 
görevliler üzerinde işçi ve emekçilerin gereken denetim 
mekanizmasını kuramadığı, eleştiri-özeleştiri 
mekanizmasının yeterince işletilmediği, farklı ulus ve 
ulusal topluluklar arasında dostluk ve kardeşlik 
bağlannın sağlam temellere oturtulamadığı ve benzeri 
yüzlerce, binlerce gösterge ışığında değerlendirilerek 
çözümlenıneye çalışıldığı zaman, burjuva 
parlamentarizmi ve serbest piyasa ekonomisinin 

· sorunları aşmada çözüm olmadığı, tıkanıklık ve 
durgunluğu aşalım derken sosyalizmi tümden tehlikeye 
atacak maceralara atılmamak gerektiği, eğer bilimsel 
sosyalizme bağlı kalınacaksa, görülebilir. Komünist 
partilerin · yıllardır yaptıkları hataların 
giderilmesinin yolu, özel mülkiyelin önündeki bütün 
engelleri, şimdi veya süreçle kaldırmayı hedeflernek 
olmamalı. ·Polonya'yı kapitalizme götürmek amacında 
olduğu bilinen Dayanışma sendikasının güngeçtikçe 
sağladığı etkinlik, so&"yalizmin geleceği açısından 
kaygı verici olduğu gibi çok geçmeden "sosyalizm mi, 
kapitalizm mi?" sorununu da tartışma gündeminin 
başına getirtecektir. Kapitalizmin yolu, işçi sınıfı ve 
emekçi kitlelerin devrimci zoruyla kapatılmazsa, g~n 
gelir "geri dönüş"ün önünü alm~k güçleşebilir. Ote 
yandan son haftalarda Macaristan'da meydana gelen 
gelişmeler de kaygı vericidir. Yönetici parti olan 
Macaristan Birleşik lşçi Partisi'nin feshedilip yerine 
''komünist ve sosyal demokrat karışımı" Macaristan 
Sosyalist Partisi'nin kurulması ve yeni parti adına 
yapılan açıklamaların niteliği, Macaristan 'da 
toplumsal ilerleme sürecinin, yeni sorunlarla, hem de 
sosyalist geleceğe ilişkin stratejik sorunlarla karşı 
karşıya olduğunun açık göstergesidir. Polonya ve aynı 
yolda hızla giden Macaristan'da yaşanacak bir 
yenilginin, bu ülkelerle sınırlı kalmayacağı 
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bilinmelidir. Komünist ·partilerin hatalarını 
alabildiğine kullanarak toplumda elde ettikleri güçle, 
Polonya, Macaristan veya başka bir sosyalist ülkeyi 
kapitalizme geri götürmeye çalışanlara karşı durmak, 
burjuva demokrasisi hayranlarının "parlak" yalan ve 
demagojileriyle geçici bir süre yanlış bir yola 
yöneltilmiş halkın çoğunluğunu yeniden sosyalizme 
kazanana kadar gerektiğinde devrimci zora 
.başvurmak, "ne yapalım çoğunluk öyle istiyor" diyerek 
kapitalizm hayraniarına karşı seyirci kalmaya göre 
rahatlıkla tercih edilmesi gereken bir tutum olsa 
gerekir. Çünkü halklar bazen yanılabilir; bu, halkının 
büyük kesiminin halen tophimsal mülkiyet bilinci · 
almamış bir Polonya için de geçerlidir. Bu tür 
durumlarda yanıttılmış halk kuyrukçuluğunu yapmak; 
sürece, yanıttılmış halkın da kısa ve uzun vadeli 
çıkarına olan bir doğrultuda müdahale etmek yerine 
boyun eğmek, komünistlerin tutumu olamaz. Bu anlayış, 
sosyalistlik~e bağdaşmayan yol . ve yöntemlerin 
gerekçesi de yapılmamalı . Sosyalizmin evrensel 
değerleri zedelenmeden, en tehlikeli bir dönemeçte 
olan bir Polonya'da bile, gelişmeler 'toplumsal ilerleme 
lehine çevrilebilir. Yeter ki, yapılan yanlışlar ve karşı 
karşıya olunan ağır sorunlar karşısında hayal 
kırıklığına kapılmadan, toplumsal ilerlemenin 
yönünün komünizme dönük olduğu gerçegi unutulmadan, 
başanya olan inanç yitirilmeden, 'bütün süreci 
omuzlamak amacıyla teori ve pratikte sosyalist 
yaratıcılık temel alınsın ve ona göre kararlı çabalar 
sarfedilsin. 

Üretici güçlerin ve toplumsal mülkiyet duygusunun 
gelişkinlik d üzeyi ile bağlantılı olan özyönetim 
politikalannın uygulandığı Yugoslavya'da da kendine 
özgü ulusal ve toplumsal sorunlar vardır. Hatta birliğin 
tehliked~ olduğu yönünde görüşler bile ileri 
sürülebiliyor. Bölgeeilik ve milliyetçilik temel 
sorunların başında geliyor. Uygulanan ekonomik ve 
sosyal politikalar kapitalizme gidiş le birlikte · 
kapitalizme özgü sosyal sorunlara da yolaçıyor. 

S. Birliği'nde de özellikle ulusal huzursuzluklar, 
yıllardır ihmal edilen sorunların ürünü olarak ortaya 
çıkıyor. Anayasa ve yasalarla verilen hakların bütün 
gerekleri yerine getirilmediği için, yetersizlikleri 
ortaya çıkan yasal düzenlemelerde yer ve zamanında 
dönüşümler gerçekleştinlemediği için, otuzlu ve kırklı 
yıllarda çeşitli gerekçelerle' yapılan "yeniden 
yerleştirme" lerin barındırdığı ciddi hatalar 
düzeltilemediği ve yüzyıllarca halklar arasında 

farklılıklarını korumuş bazı etniksel, dinsel, tarihsel, 
kültürel ve benzeri ayrılıkların kolay kolay 
giderilemeyeceği görülürek buna uygun politikalar 
yürürlüğe konulmadığı için, lOO'ü aşkın halkın 

yaşamında derin dönüşümler gerçekleştirlise bile, bazı 
temel sorunların giderilmediğini, örneğin Kafkas ve 
Baltık cumhuriyetlerinde günümüzde meydana gelen 
olaylar göstermektedir. Bazı yörelerde adı konulması 
gerekirse milliyetçilik, hatta şovenizm ciddi bir 
biçimde varlığını koruyor. Bırakalım sıradan 

insanları, komünist parti temsilcileri bile birbirini en 
ağır suçlamalarla karalayabiliyotlar. Bazı 

cumhuriyetlerde ulusal baskıdan bile söz edil~bilir. 

Örneği n Azerbaycan yöneticileri, "gönüllü 
asimilasyon" adı altında Kürtleri "yok" saymaya 
çabalıyorlar. Azerbaycan, 1979'dan bu yana gerçek 
nüfusu Azerbaycan'da 250 binden az olmayan Kürtleri 
"gönüllü asimile olmuşlar" iddiasıyla "yok" sayıyor. 
Anlatılanlara bakılırsa, Azarbaycan yöneticilerinin 
kimi politikaları, Kemalistlerin şoven politikalarıyla 
büyük bir benzerlik gösteriyor. Diğer cumhuriyetlerde 

. de bazı ciddi sorunlar vardır. (150) 

Diğer sosyalist ülkelerde de ulusal topluluklara 
ilişkin ciddi sorunlar vardır . Bu konuda sosyalist 
ülkeler arasında varolan sorunların bazen sert çıkışlara 
yolaçtığı, Yugoslavya ile Arnavutluk arasındaki 

Kosova ve Macaristan ile Romanya arasındaki 

Transilvanya örneklerinde bir çok defa görülmüştür. 

Tüm bu ve benzeri sorunların çözüm yolu, yapılan 
yanlışlıkların tespit edilip bir an önce giderilmesi ve 
sosyalist demokrasi ve onun özünde bulunan 
çoğulculuğun bütün kurum ve kurallarıyla oluşturulup 
geliştirilmesinden geçiyor. Ulusal düşmanlıkların 
kökünün kazınması sınıflar arası uzlaşmazlıkların 

ortadan kaldınlmasına ba ğlı olsa da sorunların bütün 
boyutlarıyla ortaya çıkması ve toplumun değişik 
kesimlerinin konuya ilişkin eleştiri, görüş ve 
önerilerini ortaya . koyabilmeleri büyük önem taşıyor. 

Sorun, ister tek parti ister on parti olsun, sosyalizmden 
yana olan güçlerin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel · 
süreçlere aktif katı lımlarını sağlayabilecek 

mekanizmalar bulmak ve bunları bürokratizme ve 
liberalizme karşı gerçek doğrultularda işietebilmek ve 
bu temelde toplumsal mülkiyet duygusunu 
yerleştirebilmekte düğümleniyor. Lenin'in, "sosyalizm 
kitlelerin canlı yaratıcılığıd ır" sözü günümüzde reel 
sosyalist uygulamaların karşı karşıya oldukları 

tıkanıklık ve durgunluklan .aşmada tutulması gereken 
temel halka olmalıdır. Öncü partilerin halkiara 
öğreteceği, halktan öğreneceği şeylerin sınırsızlığını, 
yaşananlar bit kez daha gösteriyor. 

.. .. .. 
Uluslararası komünist hareketin bazı güncel 

sorunları ve bunlara ilişkin değerlendirmelerimi 

burada noktalarken, ele alınıp değerlendirilmesi 
gereken yüzlerce, binlerce sorunun bulunduğu 

bilinmektedir. Uluslarartısı komünist hareketinde 
sıcak tartışmalara yol açan görüş, eleştiri ve öneriterin 
dünya devrimci sürecini bir bütün olarak etkilediği de 
söylenebilir. Tartışmalar, çoktan, reel sosyalizmin 
karşı karşıya olduğu tıkanıklık ve durgunlukların 
aşılması için gereken önlemlerin neler oldukları 

sorununu aşmış ve artık Marksizm-Leninizm'in bir bütün 
olarak değerlendirilip güncelliğinin ortaya konulması 
boyutuna yükselmişlerdir. Emperyalizm, yeni 
sömürgecilik, militarizm, barış içinde bir arada 
yaşama, uluslararası ilişkiler, kalıcı adil bir dünya 
barışı, barış mücadelesi, sosyalist ekonomi, endüstriyel 
gelişme yolu, insan hak ve özgürlükleri, çevre ve kadın 
sorunları, devrim ve nıücadele biçimleri, tarihte zorun 
rolü ve önemi, tek ülkede sosyalizm, sosyalizme geçişte 
merkeziyetçilik ve disiplinin önemi, sosy~tlist ülkelere 
ve bir bütün olarak dünya devrimci sürecine ba~ş ve 
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benzeri sorunlar yeniden tartışılmakta, eski 
yaklaşımlar sorgulanmakta ve günümüz için geçerli 
sonuçlara gidilmeye çalışılmaktadır. Dünya devrimci 
süreci güçleri arasında, hiçbir şey yokmuş gibi sorunlara 
yaklaşıp aşılması gereken görüşleri bile savunan 
kesimlerin varlığına rağmen, uluslararası komünist 
hareket çerçevesinde değerlendirilebilecek güçlerin 
arasında böyle bir eğilim açıktan görülmüyor. Aşılması 
gereken bazı görüşleri savunanlar, daha çok kendilerini 
"yeni" olarak adlandıranlar arasından çıkıyor. _ Bu da 
kendini, daha yüzyılımızın başında mahkum edilmiş 
reformist bazı görüşleri, "yeni düşünce" çerçevesinde 
savunmak biçiminde gösteriyor. Reformist görüşleri 
savunanlar, yüz yıl önce de söylenmiş olsa, günümüzde 
halen geçerliliğini koruyan marksist-leninist 
yaklaşımları savunanları "tutuculuk" ve "aşılmış 
olanları savunmak"la suçlarken, kendilerinin 
savunduklarının, yakın bir zamanda da değil, onlarca 
yıl önce marksist-leninistler, hatta Marks, Engels ve 
Lenin tarafından reformist ve "aşılmış" olarak 
damgalandıklarının bilincinde değiller veya 
gerçekJeri görmek istemiyorlar. Ulusal ve toplumsal 
kurtuluş devrimlerinin "uzun vadeli ve bugünden yarına 
gerçekleşek" hedefle.r olmadığını, "uygarlık krizi" ve 
bilimsel teknolojik devrimin reformları önümüze 
çıkardığını savunanlar, tarih müzesine gider gibi değil, 
bilimsel sosyalist yaratıcılıkla Marks, Engels ve 
Lenin'e yeniden başvururlarsa göreceklerdir ki, 
kendilerinin yaklaşımı, başka gerekçelerle ortaya 
çıkmış revizyonistlerin şahsında mahkum edilip bir 
tarafa atılmıştır. İşte bu anlamda, başlarına "yeni" 
sözcugu konulsa da kaşarlanmış reformİst 
yaklaşımların yeni olmayacakları ortadadır. 
Denilebilir ki "yeni" denildiği için değil gerçekten yeni 
qlan görevler yok mu? Hiç kuşkusuz var ve bunların 
önümüze koydukları yeni görevler, emperyalizmle "çok 
uzun süre birarada" kalma zemininde değil, 
kapitalizmden sosyalizme geçişin farklı ülkelerde 
alacağı biçimler yaratıcı bir yaklaşımla 
değerlendirilerek yerine getirilebilir. Yeni görevlere 
yaklaşım yöntemimiz "mademki devrimleri 
gerçekleştireıııedik, o zaman devrimi uzak bir geleceğe 
bırakrnalıyız" temeli üzerinde değil, devrimleri niye 
gerçekleştiremedik, önümüzdeki süreçte· nasıl 
gerçekleştirebiliriz doğrultusunda biçimlenmeli. 
Ilkesel olarak yenilenme ve açıklığa, ülkelerin içinde 
bulunduklan farklı koşullara denk düşen biçimleriyle, 
her zaman ihtiyaç vardır. Bu, bazı çevrelerin iddia 
ettikleri gibi yeni bir "keşif" değil, "her şeyin değişme 
ve gelişme halinde olduğu" şeklinde formüle edilen, 
diyalektiğin en basit kuralı gereğidir. Hele açıklık, 
eleştiri, görüş ve önerilerin toplumsal ilerleme süreci 
doğrultusunda kanalize edilmesi ve toplumsal gelişme 
sürecinin bulunduğu aşamaya denk düşen farklı çözüm 
önerilerinin canlı yarışması için de geçerlidir. 

Soruna bu açıdan yaklaşıldığında şunu rahatlıkla 
söyleyebilirim: Yenilenme ve açıklığa dün de ihtiyaç 
vardı, bugün ve yarın da var. Ancak bu, yenilenme ve 
açıklık adına ileri sürülenterin hepsinin doğru olduğu 
anlamına gelmez. Savunulanların doğrulukları daha 
çok, toplumfial ilerleme sürecine uygunluğa bağlıdır. 
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Yenilenme ve açıklık, sadece sosyalist ülkelerde değil,' 
dünya devrimci süreci güçlerinin tümü için gerekli ve 
zorunludur. Ve bu yönde daha fazla çaba sarfedilmesi 
gerekir . Yenilenme ve açıklık adı altında 
savunulanlann, Leriinci bir titizlikle değerlendirilmesi 

. gerekir ki, geçmişte başka _ adlar altında savunulan sağ 
ve "sol" yaklaşımlar, "yeni" diye piyasaya sürÜlüp 
yeni yanılgılara yol açmasın veya hiç olmazsa bu ' 
alandaki zararlar asgariye indirilebilsin. Bu süreçte, 
"yenilenme" diye reformizm! hortatanlar olacağı gibi, 
"revizyonizm"e düşmeme adı altında sorunlara 
yaratıcı yaklaşınayı göze alınayıp kendilerini 
tekrarlayanlar da olacaktır, fakat bu yenilenme ':'e 
açıklığın ilkesel olarak gerek ve zorunluluğunu bir 
tarafa itmemeli. Başta S. birliği olmak üzere sosyalist 
ülkelerdeki ve bir bütün olarak dünya komünist 
hareketindeki tartışmalara bu per s pe'ktifle 
yaklaşıldığında, ilkesel olarak yenilenme ye açıklık 
ile yenilenme ve açıklık adı altında savunulanların ne 
denli örtüştükleri, Marksizm-Leninizmin güncelljğine 
ne denli denk düştükleri görülebilir. 

Uluslararası komünist hareketindeki 
tartışmalardan da anlaşıldığı gibi, öneri, görüş ve 
eleştiriler, başta Kürdistan işçi sınıfı hareketi olmak 
üzere, bir bütün olarak ulusal demokratik muhalefeti 
de şu veya bu biçimde !lgilendiriyor. Gelişm-eler, 
tartışmaların süreçle Kürdistan'da daha fazla etkili 
olacağını gösteriyor. Çünkü sorun, artık sosyalist' sistem 
var mı yokmu tartışmasını çoktan aşmiştır. 
U 1 u s 1 ararası s or u n 1 ara, p ro 1 eta r ya 
enternasyonalizmini zedelemeden, her türden kuyrukçu 
ve taklitçi yaklaşımı dıştalayarak bakmak; geçmişi, 
bugünü ve geleceği, inkarcılık, - hayaleilik ve 

_ doğmatizmden arındırılmış bir mantıkla 
değerlendirebilmek; tekelci kapitalizmin ·özünü 
oluşturan bazı nitelikler konusunda hayald 
davranmamak ve kapitalizmin kendi bazı sorunlannın 
üstesinden geçici gelebilme özelliklerini abartmamak; 
uygarlık krizi, nükleer savaş tehlikesi veya diğer bazı 
gerekçelerle devrimleri reformlara kurban etmemek ve 
ulusal ve toplumsal kurtuluşun gündemde olduğu 
ülkelerde çeşitli adlar altında reform programlarını 
devrim hedefinin önüne. koymamak; ülkelerin değişen 
koşullarında farklı mücadele bi~imlerinin yaratıcı 
kombinasyonunu gerçekleştirebilmek vb. konular, 
Kürdistan ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin 
bugünü ve geleceğine ilişkin perspektifleri de . 
etkilemektedir. Hiç kuşkusuz, yaşadığtmız ltüreçte de, 
olumlu ve olumsuz etkilenmeler olacaktır; fal<;at asıl 
önemli olan, Kürdistan marksist-leninistlerinin, 
bilimsel sosyalizmin yönlendiriciliğinde sorunlara 
yaklaşımları ve bu doğrultularda geliştirecekleri 
eylemsel kararlılıktır. Sağ ve "sol" yönelimli küçük 
burjuva devrimciliğini bir tarafa btrakırsak, 
programatik görüşleri açısından bilimsel sosyalist 
zeminde değerlendirilebilecek güçlerin mevcut durumu, 
yaşanan si;ireci topyekün omuzlamada önemli bir 
dezavantaj oluşturduğu için, uluslararası komünist' 
hareketindeki tartışmaların özgülde 
değerlendirilmesi, çeşitli olumsuz etkilenme 
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olasılıklarını da barındırmaktadır. Sağ ve "sol" 
sapmalann ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini 
köstekleyici politikalarına, eylemsizliğe ve kitle 
deste~inin önemini kavrama~a.n. _se.kterlere ka~_şı 

bilimsel sosyalizmin yönlendırıcıhğınde ideoloıık 

mücadelenin önemi katkat artmışken, M. Ciwan'ın, 
Kürdietan'da sömürgeci boyunduroğun bütün yön ve 
biçimleriyle kırılması gibi yakın stratejik hedefi, 
"'bugilnden yarına kazanılamayacak, çok yönlü zorlu 
uzun· vadeli bir mücadele"ye bağlıyarak, "acil çıkış 
yolu'" adı altında, bağımsızlıkçısından otonomicisi ve 
kültürel Ozerktikçisine, sosyalistinden milliyetçisine 
kadar her Kürdistanlının "ortak paydası" olabilecek 
bir reform programını savunması; "kitlelerin bizzat 
kendi örgütsel güçleri" ile "siyasi güçler" ayrımını 
yaparak esasında ulusal ve toplumsal kurtuluş 

mücadelelerinde öncülük görevini üslenmeleri gereken 
siyasi güçleri, bir nevi yan güçler olarak 
degeriendirmesi ve ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesinde silahlı eylemlerin oynayabileceği rolü 
arka plana itmesi (lSl)., M. Cıwan'ın hareket noktası 
ne olursa olsun, uluslararası komünist hareketindeki 
bazı görü' ve yaklaşım farklılıklarına ilişkin 

tartı,malann ülkemizde de süreceğini göstermektedir. 
Devrim, mücadele yol ve biçimleri, öncülük sorunlarını 
da kapsayan bu tartışmanın, Kürdistan işçi s~nıfı ve 

· emekçi halkının saygın davasına olan ınançla 

sürdürUimesinin önemi büyüktür. Çünkü ciddi ve önemli 
sora, ve yaklaşım farklılıkları sözkonusu. Reformlar 
için mücadeleye evet, ama reformlardan oluşan 

programı, yakın stratejik hedef olan Ulusal 
Demokratik Halk Devrimi'nin önüne koyarak, 
süncelliği artık uluslararası platformlar tarafından 
bile tartışılmayan ulusların kaderlerini tayin hakkı 
ve onun, güniimüz Kürdistan'ı için en gerçekçi çözüm 
biçimi olan bağımsızlık hedefini "uzun· vadeli" bir 
amaç otarak değerlendirmek, savunulan programın 
başına "acil" sözcüğü konulsa da Kürdistan halkının 
trajedisinden "acil çıkış yolu" değildir, olsa olsa 
trajediden çıkışı "uzun bir süre"ye yaymaktır." "Siyasi 
güçleri", halkın "kendi örgütsel güçleri"nden ayırmak 
da mümkün değil. Çünkü böyle bir ayırım yersizdir. 
Halkın küçük bir bölümünü örgütleyenler de, önemli bir 
kesimini örgütleyenler de eğer bir iktidar amaçları 
varsa, siyasi güçlerdir ve örgütleri de genel olarak 
"halk örgütleri" olarak adlandınlır. "Halk örgütü", 
halkın davasına yaklaşırnma göre tanımlanır ve bu tür 
örgütler, genellikle aydınlar ve sınıf bilinçli insanlar 
tarafından kurulur ve süreçle kitleler içinde maddi güç 
olmaya çalışırlar. Devrimler kitlelerin eseridir ve bu 
bağlamda halkın kendini kurtarması da örgütlü halkın 
eseri olacaktır, ama örgütlü. halk güçleri olan siyasi 
süçler, yani parti ve örgütler, bu kurtuluşun, yan güçleri 
değil, mücadeledeki etkinliklerine göre bizzat 
ldeblojlk, politik ve örgütsel öncüler olacaktır. M. 
Clwan, .hem "siyasi güçler" -"kitlelerin bizzat kendi 
örgütsel süc;leri" genel ayrımını yapmoıkla yanlışlık 

)'llryor, hem de bu ayrıma göte "siyasi ~çlere" biçtiği 

re ile öncülük iddiasindan vazgeçiyor. Öncülük 
pr&tikte kazandır, ama buna aday olanlar siyasi 
86-;ferdir. Mücadele biçimlerine tek taraflı yaklaşım 
a. ayrıca üzerinde durulması gereken bir diğer 

yanılgıyı banndınyor. 

Bütün bunlar, uluslararası komünist hareketindeki 
tartışmalara seyirci kalınmayacağını, ortaya çıkacak 
sonuçlann dünya komünist hareketinin bir parçası olan 
Kürdistan komünist hareketini de ilgilendirdiğini 

gösteriyor. Ele alıp değerlendirmeye çalıştığım bazı 
tartışma konularının, yaşanılan sürece müdahall!de 
hem teorik hem de pratik açısından büyük önemi 
vardır. Kürdistan bilimsel sosyalist hareketini, ulusal 
ve toplumsal kurtuluş mücadelesinde uluslararası 
alanda dayatılan sağ dalgadan ve buna tepki 
temelinde gelişebilecek "sol" tapkimelerden korumak, 
tartışmalara aktif katılarak yenilenme ve açıklığı 

kendi özgün koşullarımızda gerçekleştirme becerisini 
gösterebilmeye, sosyalizmin canlı yaratıcılığını her 
alanda gözetmeye bağlıdır. Kürdistan marksist
leninistleri, ülkemizin temel sorunlarına, "özgün 
yenilenme ve açıklık politikası" boyutunda yaklaşıp, 
başkalan yeni dediği için değil, gerçekten yeni ol~n 
gelişmelerin mantığını kavrayıp, daha çok so syalıst 
yaratıcılık, daha çok eylemsel kararlılığı 

gösterebilirlerse, topyekün bir müdahaleyi_ ~ere~tire_n 
yaşanan sürece damgalarını vurmamaları ıçın hıç bır 
neden yoktur. e 
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DIYARBAKlR'DA öGRENCI GENÇLIGIN MOCADELESI 
VE DEV-GENÇ'iN ÇARPlTMALARI 

12 Eylül faşizmiyle birlikte toplumda yaratılan tüm 
devrimci kazanımlar bir çırpıda yok edilmeye 
çalışıldı . 12 Eylül öncesinin kitle örgütleri 

kapatıldı, üye ve yöneticileri tutuklanıp faşizmin 
işkencehanelerinden geçirildi. Toplumun tüm katmanlan 
sistemli estirilen devlet teröründen payına düşeni aldı. 
Faşizm, estirdiği terörle ulusal ve toplumsal mücadeleyi bir 
daha yeşermemecesine yok edeceğini sanıyordu. Ancak 
süreç böyle gelişmedi; faşizme hazırlıksız yakalanan 
devrimci güçlerin, dağılmış güçlerini topariayıp mücadele 
alanına atılmaları uzun sürmedi. Yaşanan süreçte estirilen 
terörle· killenin büyük bir kesimi politikadan 
uzaklaştırılmış, yılgınlık ve apolitiklik topluma egemen 
kılınmaya çalışılmıştı1" 

Toplumun bir kategorisini teşkil eden öğrenci 
gençiliğin konumu da pek farklı değildi. Hele 
Diyarbakır'da, üniversiteli gençliğin büyük çpğunluğunun 
Kürt olması, beraberinde baskının, sindirmenin en 
katmerlisinin dayatılmasını getiriyordu. Tüm bunlar 
mücadelenin filizlenip boyotlanmasını engelleyemiyor. 
Baskının en yoğun şekilde estirildiği durumlarda dahi 
somut koşullara denk düşen yöntemlerle mücadele 
veriliyor. Nitekim ·tüm baskı sindirme ve asimilasyonlara 
rağmen Diyarbakır'da öğrenci gençliğin akademik 
demokratik bazda gelişen mücadelesi, Kürt halkının ulusal 
ve toplumsal kurtuluş mücadelesiyle bütünleşerek 
boyutlanıyoı. Tavırlar netleşme yolunda yol alıyor. 
Mücadele kendi bağrında öncülerini de yaratıyor. Kitlenin 
somut istemlerini gözardı ederek sorunlara faydacı bir 
anlayışla yaldaşan çevreler, kitle tarafından tecrit 
konumuna düşmeletiyle birlikte, mücadelenin bağrından 
çıkmış öncüleri karalayarak, muğlak durumlar yaratarak 
sanki herşeyi kendileri yapıyormuş gibi izienimler 
yaratmaya çalışıyorlar. Oysa aynı çevre kitle tarafından 
yaptıklan olumsuzluklada iyi tanınmaktadır. Bu nedenle de 
itibar görmemektedirler. Ama, sıkılmadan "mücadelenin 
önünü biz açıyoruz" diyebilmektedir. Yine aynı çevre 
utanmadan ilkesiz, siyasi ciddiyetten yoksun yapılanılı 
başkalarına maletmeye çalışmakta; yaptıkları 
olumsuzlukları başkalanna yükleyerele kendilerini temize 
çıkarmaya çalışmaktadır. Ama, unuttukları birşey var, o da 
gerçeklerin örtbas edilemeyeceğidir. Çünkü kitle olayların 
gerçek tanıklığını yapıyor. 

Evet, Diyarbakır'daki öğrenci gençlik kendi özgün 
bağımsız hatında mücadeleyi yükseltiyor. Yükselen 
mücadeleye mevzi kazand ırmak, kazanıian · mevziİere 
yenilerini katmak günümüzde aciliyetini korurken, kimi 
çevreler (dar grupçu, faydacı çevreleİ') ise yaptıkları 
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demagojiler yetmiyormuş gibi, tüm yapılanlara sahip 
çıkma gibi bir gaflete düşüyorlar. Salt bununla da 
yetinilmiyor, sağa sola saldınyor. 

Nitekim Devrimci Gençlik Dergisinin 2. sayısında 
"Diyarbakır'da Yükselen Mücadele ve Devrimci Gençlik" 
başlığıyla yayınlanan yazıyı okuyanlar, Diyarbakır'da bir 
tek DEV -GENÇ mücadele veriyor, diğer çevreler ise eylem 
kırıcılığı yapıyor zannedecekler. Tabi Diyarbakır'daki 
gelişmeleri 'bilmeyenler için bu durum geçerli. 
Diyarbakır'daki gelişmeleri bilenler ise "bu kadar yalan ve · 
safsata olmaz" diyecekler. 'Çünkü, Devrimci Gençlik'te 
çıkan yazı, gerçeklerden arındırılmış, yalanlar temel 
alınarak hazırlanmış bir yaiıdır. 

Diyarbakır'daki öğrenci gençliğin mücadelesi, geçmiş 
deneyimlerden dersler çıkararak ve kitleselleşerek yeni 
ivmeler kazanıyor. llkin yemek boykotlarıyla başlayan 
eylemler, günümüzde yürüyüşlere dönüşerek alanlara taşnuş 
durumdadır. Bu nedenledir ki DEV -GENÇ Diyarbakır öğrenci 
gençliğinin mücadelesini çarpıtarak ve safsatalara baş 
vurarak pay kapmaya çalışıyor. Tabi ki amaç 1988'den · 
başlayarak yayılıp boyutlanan mücadeleden çıkarlar elde 
etmeye yöneliktir. Ancak, eylemlilik süreçleri ele 
alınırken başkalarının yaptıkları ya inkar ediliyor, ya da 
kendileri yapmış gibi yansıtılmaya çalışılıyor. lşte bu 
yazımızda Diyarbakır'da öğrenci gençliğin eylemlilik 
süreçlerini ele alarak, Devrimci Gençlik Dergisinde 
"Diyarbakır Dev-Genç" imzasıyla yayınlanan ve 
Diyarbakır öğrenci gençliğinin mücadelesini çarpıtan yazı 
üzerinde durmak istiyoruz. 

1988 yılına öğrenci gençlik hareketli girdi. Ajanlık 
tekliflerine ve polis-idare işbirliğine karşı tüm çev~-elerin 
katılımıyla rektörlük önünde oturma eylemi yapıldı, 
sloganlar atıldı. Bu eylemliliklerden hemen sonra çıkan 
Yeni Çözüm dergisinin sayılanndan birinde yayınlanan bir 
yazıda eylem çarpıtılarak yazılmıştı. Oysa eylem bütün 
çevrelerin aktif katılımıyla gerçekleşmişti. Yine devrimci 
tutsakların 1 Ağustos Genelgesi'ne karşı cezaevinde 
başlattıkları, tutuklu ailelerinin ise dışarıdan destek 
mahiyetli açlık grevierini öğrenciler desteklemek ve 
dayartışİnada bulunmak amacıyla demokratik ki le 
örgütleriyle ilişkiye geçilmesi gündemdeydi. Amaç, ar •k 
grevindekileri her halukarda desteklemekti. Düşünll l m 
eylem ise yUrüyüştü. Bunu fırsat olarak değerlendiren D. v
Genç tek b iına yürüyüş kararını aldı. Kitleye ise al ,oi ğı 
kararı · platformun kararı olarak lanse etti. Ayr •ca, 

. demokratik ·kitle örgütlerinin de eylemi destekleoiği, 
tutuklu yakınlarının da gelip yürüşüye katılacağı şeklınde 
yalanlarla, kitle yürüyüşlin yapılacağı yere çekilmiş ~<' de 
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yürüyüş yapılamamıştır. Çünkü yürüyüş yerine gelen kitle, 

bizzat kararı alanların eylem saatinde ortalıkta 

görünmediklerini görecek, küçük gruplar ~eklinde 

yürünerek gidilip ailelerin bulunduğu SHP binası önünde 

birikecekler, SHP binası önünde belli sayıda bir grup 

oluşluktan sonra kararı alanlar ancak gelebilecekti. 

~tlenin bu şekilde aldatılmasına karşı çıkmak, Dev-Genç 

dergisinde -Diyarbakır'dan bir grup Dev-Genç'li imzasıyla 

yayınlanan yazıda- eylem kırıcılığı olarak açıklanıp sorun 

çarpıtılıyor. 

Evet .... Bizler, kitlenin aldatılarak eyleme sürüklendiği 

eylem saatinde, polisin her tarafta önlem aldığını görünce, 

ortalıkta görünmeyerek kitlenin başıboş bırakılınasına 

seyirci kalmayacağırnızı söyledik. Bunu herhalukarda da 

yapacagımızı söylüyoruz. Çünkü, kitleye karşı kendimizi 

sorumlu görüyoruz. Devrimci Gençlik Dergisinde 

yayınlanan yazıda yakalanması gereken diğer önemli bir 

nokta ise, kendilerinin kaçışını kitleye maletmeleri, 

kitlenin' dağınıklığını bahane olarak göstermeleridir. Oysa 

dağınık olan kitle değildi. Karar:ı alan Dev-Genç'liler alınan 

önlemler karşısında ortalıkta görünmemekteydiler. Buna 

kaçış demek kanımızca daha mantıklı olacak. 

Öğrenci gençliğin devrimci tutsaklarla ve tutsak 

yakınlarıyla olan dayanışması biınunla bitmiyordu. Tutsak 

yakınlan sürekli ziyaret edilerek onurlu direnişlerine destek 

veriliyordu. Ayrıca yeni oluşturulan eylem komitesi ise 

açlık grevine girme kararıru aldı. Bunun Uzerine yaklaşık 

yüz öğrenci açlık grevine başladı. Büyük bir coşkuyla 

başlayan eylem, sonunda olumsuzlukları da beraberinde 

getirecekti. Çünkü Dev-Genç'liler insiyatif sağlayamayınca 

eylemi bıraktı ve demagojilerle kaçışiarına kılıf uydurmaya 

çalıştı. Daha da ileri giderek kitleye "eylem komitesi 

eylemi bitirmiş" şeklinde yalan söyleme gafletine 

, giriştiler. Şimdi sormak istiyoruz, eylemleri terk edip 

kaçanlar, eylem saatinde ortada görünmeyenler, kitleye 

açıkça yalan söylemek gafletine girenler ne zamandan beri 

militan kesiliyorlar? Eğer kitlenin aldatılmasına karşı 

çıkmak eylem kırıcılığı ise, doğrudur, biz eylem kırıcıyız. 

Lafazanlık yapıp mücadeleden kaçanları eleştirrnek saldırı 

kabul ediliyorsa, saldırı kabul edenlere sözümüz şudur: llkin 
dürüst olun ve mücadeleyi grupsal çıkarlarımza alet 

etmekten vazgeçin. 
Bizlere gelince, biz hiçbir zaman eylem kırıcılığına 

soyunmadık. Eylemiere de karşı çıkmadık. Tavrımız her 

zaman açık ve nettir . . Somut koşullardan hareketle 

mücadeleye ivme kazandıracak, mücadelenin boyutlanıp 

ileri aşamalara sıçratılmasını sağla:·acak her türlü 

eylemlerin savunucusu olduk ve olmaya devam edeceğiz. 

Mücadeleden kaçanlan, baltalamaya çalışanlan ve kitleye 

karşı ikiyüzlü davrananları ise her zaman teşhir edeceğiz. 

Ve bunlar, devrimcilik adına yapılıyorsa, tavrımız daha da 

sert olacaktır. Devrimci-Gençlik Dergisinin ikinci 

sayısında "Diyarbakır Dev-Genç" imzasıyla yayınlanan 

yazıda . şöyle deniliyor: "Diyarbakır'da bizden başka kimse 

belirleyici olamaz, herşeyin hakimi biziz diyenler, 

eylemin haklılığı ve meşruluğuna bakmadan siyasi 

faydacılıklannı ön plana koyup eyleme ve eylem karannı 

alanlara azgınca saldırmışlardır. Mücadelenin 

yükselmesiyle birlikte ayaklarının altındaki toprağın 

kaydığını gören oportünist anlayışlar Dev-Genç'i 

karalamayı ve tasfiye etmeyi önlerine hedef olarak 

koydular." Bu sözler "Medyacı"lar Için 

söyleniyor. 
Dev-Genç "Medyacı"lara saldırmak istiyor, ama bunu 

açık yapamadığından olacak ki, "Medaycı"lara iftira 

ederek saldırıyı onların yaptığını yazıyor. Oysa bizler 

mücadele eden h,içbir çevreye saldırmadık, her koşulda 

mücadele edenlerle birlikte olduk. Mümkün olduğuncil tüm 

çevrelerle birlikte hareket etmeye çalıştık. Ve kendimizi 

belirleyici olarak da görmedik. Eylemlerden kaçmadık, 

kaçanları ise her zaman eleştirdik. Mücadelemizdeki 

kararlılığı ise pratikte kanıtladık . Bu konuda fazla söz 

söylemenin bir anlamı yok kanımızca. Çünkü kitle 

mücadele pratiğimizi iyi biliyor. Başkalarının ayaklannın 

altındaki toprağın kaymasını ise süreç gösteriyor. Nitekim 

Dev-Genç'in ayaklarının altındaki toprak kaymaya 

başlamıştır. Dev-Genç'i saldırganlaştıran yalan ve 

demagojilere başvurmaya iten ayaklarının altındaki bu 

toprak kaymasıdır. Bu sancıyı atiatmanın yolunu ise 

mücadele edenlere saldırmak, karalamak, suçlamak ve 

kazanılmış mevzilerden pay çıkarmakta görüyorlar. Tüm 

bunlar kitle nezdinde mahkum olan Dev-Genç'lilerin 

ayağının altındaki toprağın kaymasını önlemeye 

yetmeyecektir. Kitle tarafından tecrit olan Dev-.Genç 

"kurtuluşunu" mücadelenin ·pratiğinde kendini 

kanıthyanları "oportünist, revizyonist" olarak suçlamakla 

buluyor. Tabiki yalanlar üzerine oturtulmuş bir yaklaşımla. 

Yazı tümden olaylara çarpıtılmış bir biçimde yaklaşıyor. 

· "Medyacı"lar kast edilerek "o yaldızlı. birlik sözüyle 

r,.ıkmıştı yola. Bizler birliği parçalayan dar grupçu, sekter 

insanlar olarak lanse ediliyorduk. lçi boş, ilkesiz, 

temelsiz, mücadele kaçkınlığına araç olarak kullanılan 

birliğr kabul etmedik." deniliyor. 
Evet bizler birliği savunduk ve savunacağız. Dev-Genç 

gibi dar grupçu, sekter ve faydacı bir yaklaşıma girmeye de 

gereksinim ·duymuyoruz . Bu mücadele perspektifimizi 

kitleye götürmeyeceğiz anlamına gelmez. Mücadelenin 

ivme kazanması için mücadele eden tüm çevrelerle genel 

anliınıda birlikte hareket edeceğimize inanıyoruz. Birlik 

anlayışımız ise hiçbir zaman içi boş olmamış, mücadelede 

doğmuş birlikler, anlayışımızın temel ilkelerini 

oluşturuyor. Bundan böyle de mücadeleyi temel alacak 

birliklerin taraftarı olacağız. 
Tüm bu yazılanlar pratik gerçekleri yokedemez. 

Nitekim bunlar Dev-Genç'in kendini savunması için 

yetmeyince, milliyetçilik kavramını ortaya atıyor . 

Dtmagojilerle kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Sözde, 

"M ed y acı" 1 ar Kürt-Türk ayrımını körükleyip 

milliyetçilikten medet ummaya çalışmışlar. Tabi ki sorun 

yine çarpıtılıyor. Çünkü Kürt-Türk ayrımını körükleyip 

medet umanlar "Medya"cılar değil, Dev-Genç'ti. 

Devrimcilik adına açıkça oportünizmi körükleyen, 
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ba§kalarına iftirada bulunanlar, gerçekleri örtbas etmek 
için çaba sarfedenler, kendilerini demagojilerle temize 
çıkartamazlar. İşte bizim karşı çıktığımız, devrimcilik 
adına yapılan bu safsatalarıdır. Burada şunu da belirtmek 
istiyoruz: Dev-Genç dargrupçu, sekter anlayışına ulusal 
sorunu malzeme etme hastalığından vazgeçmelidir. 

Diy arbakır Kürt sosyalist öğrenci gençliği 
mücadelesini yükseltirken çarpık anlayışlarla olan 
ayrışmasını da netleştiriyor. 

16 Mart 1988'de Sömürgeci faşist Saddam rejimi 
kimyasal silah kullanarak 5 bin Kürt insanını katletti. 
Tarihe Kürt hiroşiması olarak geçen bu katliamın 
yıldönUmUnde Dicle Üniversitesi öğrencileri Saddam'ın 
portresini yakarak ve Sömürgeci güçler aleyhine solganlar 
atarak protesto ettiler. Metni okuyan arkadaş şöyle 
haykınyordu "Bu katliam, yalnız Halepçe'ye yönelik değil, 
KUrt halkını topyekün imhaya yöneliktir. Bu, Kürt halkına 
yönelik sömUrgeci gUçlerin ilk katliamı da değil. Ye son 
katliam da olmayacaktır. Kürt halkı yıllardan beri 
sömUrgeci gUçlerin nice katliamlarına maruz kaldı. Tüm 
bunlar Kürt halkının ulusal ve toplumsal mUcadelesini yok 
edemedi ve edemeyecek". Halepçe katliamını protesto 
amacıyla konulan bu eylem Diyarbakır öğrenci gençlik 
mUcadelesine yeni bir boyut kazandırdı; öğrenci gençlik bu 
eylemden sonrl\ daha çok mücadeleye sarıldı. Artık sUreç 
hızla gelişiyor, mücadele yükseliyor. Kürt halkının ulusal 
bayramı olan Newroz da 21 Mart'ta kitlesel bir şekilde 
kutlandı. Sembolik ateş yakılarak Kürtçe türküler eşliğinde 
KUrt bayrağı dalgalandırıldı. Halay çekilerek Kürtçe 
sloganlar atıldı. Newroz'un kutlanması sömUrgeci 
baskıların yoğunlaşmasına neden oldu. Sömürgeciler 
Newroz'un kitlesel olarak kutlanmasını hazmedemiyorlardı. 
Nitekim Newroz'un kutlanmasından dolayı 23 öğrenci 
arkadaş gözaltına alındı. 5 arkadaş ise aranıyordu. Ancak 
gelişmeler üzerine aranan 5 arkadaşın alınmasından 
vazgeçildi. Artan haskılara karşı direnmek ve mücadele 
etmek bir zorunluluk olmuştu. Acilen bir araya gelindi ve 
eylem zincirleri oluşturuldu. Alınan kararlar gereğince ilkin 
rektörlük önünde oturma eylemi yapıldı. Gözaltına alınan 
arkadaşların derhal ı;erbest bırakılması istendi. "Baskılar 
bizim haklı mücadelemizi yıldıramaz," "haksız gözaltılara 
son", "arkadaşlarımız serbest bırakılsın" vb. sloganlar 
atıldı, türküler söylendi. Bir saat oturulduktan sonra 
rektörle görüşüldü ve dağılındı. Bu eylemden sonra 
gözaltına öğrencilerden 22'si bırakıldı, biri ise tutuklanıp 
cezaevine atıldı. Ancak eylemler zinciri bitmiş değildi . 
Şehir merkezinde yapılması gereken bir yUrüyüş eylemi 
kararı vardı. Bu, şehir merkezinde yapılacak bir nevi ilk 
eylem olacaktı. Artık öğrenci gençlik mücadelesini 
alanlara taşımalıydı. Başta Dev-Genç çevresi olmak üzere 
kimi çevreler alınan karara karşı çıktılar. Çünkü bu eylem 
"çok riskliydi". "Tutuklanmalar olabilirdi". "Radikalist" 
geçinenleri korku sarmıştı . O "militanlık" kepinin 
altındaki korkaklık gün yüzüne çıkıyordu. "Eylemin 
nil~liği değişti" diyorlardı. Nasıl qeğişti? soromuza ise 
"Eylem politik bir nitelik kazanmış" diyorlardı. Oysa o 
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güne kadar yapılan bir çok eylem politik niteliği zaten 
taşıyordu. Hani siz kitle örgUtlerinin "her çalışması doğal 
olarak politık nitelik kazanır" diyordunuz? Hep politik 
eylemler diyordunuz? Evet, artık açıkça biz yapamayız 
noktasına getirdiler. Bu demagojiler yetmedi. Onlara göre 
tutuklanarı arkadaş hakkında DGM hüküm venni1ti; buna 
karşı çıkmak ve eylem yapmak politik bir nitelik 
taşıyordu.. Tüm bunlar aslında eylemden kaçmak için 
yaratılan bahanelerdi. Alınmış bir eylem kararının böylece 
tartışılması kitlenin kafasında soru işaretleri yıarattı. Bu 
nedenle yürüyüş yapılamadı. Bunun yerine İnönü caddesinde 
kitle toplanarak, alkışlar içinde bir basın açıklamall 
okundu. Diyarbakır öğrenci gençliği baharla birlikte 
hareketli bir sürece girmiş oluyordu. Artık eylemler ard arda 
yapılıyor, kitlenin içinde bulunduğu apolitiklik hızla 
kırılıyordu. Taksim'deki devrimci direnişte sömürgcci 
faşist güçlerin saldırısı sonucunda katledilen M. Daldyı 
anmak ve estirilen devlet terörünü teşhir etmek amacıyla 2 
Mayıs'ta üniversite kampüsünde bir forum yapıldı. Faşist 
devlet terörünün çirkef yüzü kitlelere anlatıldı. Dev-Genç'li 
arkadaşlar her zaman olduğu gibi 2 Mayıs'ta da dargrupçu 
bir tavır sergilediler. Taksim'deki devlet terörünün 
duyulması üzerine Üniversitede birşeyler yapmaJJın 
acileyeti gündeme getirildi ve hemen karar alınıp kitleye 
gidildi. Karar Dev-Genç'lilerin dışında alınmıştı. Ancak, 
eylem saatine doğru bir metin okumak istedilderini 
söylediler. Zaten bir metin hazırlanmıştı. Dev-Genç'liler 
metin okuyabilmek için art niyetiice Kürtçe sloganı 
gündeme getirdiler. Kürtçe slogan atılacaktı, onlar da bunu 
biliyordu. Gerçekler bu iken dergideki yazıda eylem 
sahipleniliyor. Aslında art niyetlerini o gün de anlamıştık 
ve yine de okumalannın daha doğru olacağı kanatine vardık 
ve böylece iki metin okundu. 

BilindiAi gibi 3 Mayıs 1987'de Yan Yüzüncü Yıl 
Üniversitesinde sömUrgeci faşistlerin sivil Ulakları 
tarafından Kürt halkının yiğit eviadı M. Şirin Tekin 
hunharca katledilmişti. M. Şirin'i yıldönümünde anmak ve 
mücasielesini yaşatmak uzun süreden beri konuşuluyordu. 
Ancak, 1 Mayıs'ta Taksim'de estirilen devlet terörü de 
teşhir edilmeliydi. İki olay da sömürgeci faşist güçler 
t~ından işlenmişti. Bu nedenle bir bütünlük sağlanmahydı 
ki, iki olaydaki vahşetin perde arkasındaki ilerçek odaklar 
teşhir edilebilsin. Boylece 3 Mayıs'ta hcın M.Şirin'i 
hunharca katledenleri ve hem de Taksim'de terör estirenleri. 
lanetlemek, sömürgeci fa§izme karşı mücadeleyi 
boyutlandırmak ve M. Şirin'in mücadelesini ya1atmak 
amacıyla iki olay dengelenerek 3 Mayıs'ta eylem konuk,lu, 
sloganlar atıldı ve "M. Şirin'ler ölmez" "faşist katillerden 
hesap sorulacak". "katliamlarla halklar yok edilmez" y~h 
3 tane döviz taşındı. M. Şirin'i geçmi§te tanıyan ve 
arkadaşı olan bir öğrenci hem M.Şirin'i katiedenlerin bem 
de Taksim'deki terörün odaklarının aynı güçler olduiunu; 
belirterek dün Yan'da sivil faşist U§aklarca yapılan cinayet, 
bugün Taksim'de bizzat faşist devlet tarafından i'leniyor, 
dedi. Kitle, belirlenen 8 sloganı haykırarak, ~atillerden 
hesap soracağını belirterek eylemi bitiriyordu. 
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Öğrenci gençli~, faşizmin Taksim'deki vahşetine karşı 

yeni ey)emlerin gerekliliğinden hareketle bir araya geldi. 

Tatil dolayısıyla yeni eylemler konulamadı. Tatil 

/ sonrasında eylemlilik süreci tekrar ele alınacaktı. Tavrımız 
daha. güçlü fYlemler konulması yönündeydi. Fakat Dev

Genç dar gurupçu, sekter davranarak tüm çevrelerin dışında 

karar aldı. Aldığı kararı kitleye götürürken, tüm çevrelerce 

alındığını söyledi. Diğer çevrelerle birlikte kararın bu 

şekilde lanse edilmemesi gerektiğini, ,aksi durumda 

gerçekleri kitleye götüreceğimizi ve kitlenin yalanlarla 

eyleme sürüklenmesine seyirci kalamıyacağımızı söyledik. 

Kitleye karar yanlış aktırılmaya devam edildi. Bir sürü de 

aslı olmayan ama kitleyi olumsuz yönde etkil,eyen 

safsatalar çıkartıldı. Bunun üzerine kitle toplantıları 

yaptık. Kitle toplantılarından hep kaçmaya çalıştılar. Ama 

kitlenin dayatmasıyla gelmek zorunda kaldılar. Kitle 

toplantıları gerç~klerin berraklaşmasını sağladı. Böylece 

kitle Dev-9enç'lilerin iki yüzlillilğilnü anladı ve eylemiere 

katılmadı. Aslında biz de eylem taraftarıydık. Ama öyle 

pervasızca kitlenin aldatılması karşısında, gerçeklerin 

bilince çıkması gerekliliği bizde temel inanç oldu ve 

önerilerimizi şöyle belirledik: Birincisi ; bir ç.evrenin 

aldığı karar lcitleye genelin kararı olarak yansıtılmamalı 

idi. Bu durumda kararı doğru bulursak katılacağımızı doğru 

bulmasak ~atılmıyacağımızı söyledik. İkincisi; 

eyletiJliliği şavunıqı tilm çevreler bir araya gelerek karar 

alınm~lıydı. ,Ancak Dev-Genç iki öneriye de yanaşmadı. 

Çünkil bu iki öneri ile tüm maskeler ortaya çıkıyordu. Onlar 

yalanlada kitleyi silrükliyeceklerini zanettiler. Ama 

yanıldılar. Tilm demagojiler para etmedi. 15 kişilik bir 

grup.la cı\ız eylemler koydular. Bu süreçte Dev-Genç 

demagojiler. yapİnaktan da geri kalmadı. Kürt Türk ayrımını 

körüklemek, başkalarını karalamak, kişisel suçlamalarda 

bulunmak vb. yapmaktan da geri kalmıyordu. Ancak 

yalancıların maskeleri çabuk dilşürülilyordu. Böylece Dev

Genç'in medet umduğu yalan ve demagojiler de kendisini 

girdiği çıkmazdan kurtaramadı. Nitekim tek başına yaptfğı 

eylemlerin cılızlığı bunun somut kanıtıdır. Tüm bunlar 

yaşanırken polisin baskısı da artıyordu. Şehirde asılan bir 

pankart gerekçe gösterilerek, sekiz arkadaş gözaltına 

alındı. Gözaltında ise pankart yerine Newroz eylemi ile 

diğer eylemler soruldu. Arkasından kız yurdu önünde 

yapılan o,tunna eyleminde polis acımasızca kitleye saldırdı, 

iki lise öğrencisi (eylem saatinde oradan geçiyor lar) 

arkadaş .. gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerin · 

serbest bırakılması amacıyla rektörlük önünde oturma 

eylemi, so~ra ertesinde şehir merkezinde yürüyüş kararı 

alındı. Eyleme bir saat 'kala Dev-Genç yaygara çıkarttı: 

"Eylemin niteliği değişmiş, rektör gözaltına alınanların 

serbest bırakılacağına dair güvence verdi." şeklindeki 

açıklamalarla eyl~mi kösteklemeye çalıştılar. Fakat bu 

safsatıtlar eylemin yapılmasını engelleyemedi. Kitle 

kararlıydı, eylemin her halukarda yapılacağını, cesaret 

etmeyip korkanların gelmeyebileceği belirtilerek ve tüm 

yaygaralara rağmen, belirlenen satte yilrilyüşe geçildi. 

Yürüyüş bitirilmek üzereyken polis joplarla kitleye 

saldırdı. Polisin saldırısına kitle daha kararlıca karşılık 

verdi. Ancak, polisin artan vahşeti karşısında yürüyüş 

kitlesi sloganlar atarak dağıldı. Eylem dağılınayla 

bitmeyip, ara sokaklarda da sürdürüldü. Bu eylemde polisin 

saldırısına uğrayıp gözaltına alınan 5 arkadaş oldu. 

Kanımızca Dev -Genç'in bu eylemin pratiğinden öğreneceği 

çok şey var. Ama ne yazı.ki, ders alacağı yerde eylemi 

sahiplenmeye çalışıyor. Bir taraftan eylem kırıcıiğı 

yapacaksın, diğer taraftan sahipleneceksin. İşte lafazanlık 

buna denir. Pikniğe gidildi deniliyor. Oysa pikniğe 

gitmediğimizi ço~ iyi biliyorlar. Ve eyleme katılmayıp, 

pikniğe gidenlere en sert eleştirilerin bizden gittiğini de 

çok iyi biliyorlar. Her zaman olduğu gibi bu yürüyüş 

eyleminde de gerek "sol" sekterizme ve gerekse sağ 

anlayışiara karşı tavrımız açık ve netti. Bu iki anlayışa 

karşı , ayrımımızı pratikte de açıkça belirttik. Ve iki 

anlayışın içinde bulunduğu zaaflıkları tasvip etmediğimizi 

ve yaklaşımlarımızın farklılığını ortaya koyduk. Ama, ne 

yazık ki bunlar tümden inkar ediliyor ve açıkça iftira 

ediyorlar. Belirtilmesi gereken diğer bir husus ise, pikniğe 

gidenlerden de bir kısmının gelip yürüyüşe katılmalarıdır. 

Eğer, Dev-Genç eylemdeki kitleye iyi bakabilseydi, 

gerçeği görebilirdi. 
Şimdi de meşhur teslimiyet dilekçesini ele alalım. Bir 

açlık grev i sonrasında "radikal" bazı arkadaşlar (!), 

pişmanlık, afetme, içerikli bir dilekçeyi Hukuk Fakültesi 

dekanına verdiler. Mektubu yazanlara bu dilekçeyi 

hatırlamalarını salık veriyoruz. Eğer birazcık gerçekçi' bir 

bakışları varsa bir daha mücadele edenleri karalama 

gafletine girmezler ve yalanlarht eylemleri salıipierne gibi 

bir hata işlemezler. Ama görünen o ki hala yüzleri kızarmış 

değil. Pişmanlık içeren tutumlarını, başkalarını suçluyarak 

örteceklerine inanıyorlar. Oysa Diyarbakır'daki kitlenin 

bUyük bir kesimi bu pişmanlık dilekçesini çok iyi biliyor. 

Gerçekiere siyah perde çekmek ve pişmanlıkları devrimci 

direniş olarak gösterme ça~aları hiç bir zaman kimseye 

yaraniayacak. Ve kimse tutarsızlıklarına kılıf giydirerek 

kitleyi aldatamaz. Biz her zaman teslimiyetlerin karşısında 

olacağız. Ayrıca, yazılan yazıda bu pişmanlık dilekçesine 

yer vermemek ve sürekli karalama mantığı, teslimiyetçileri 

saklayamaz. Yazıda "arkadaşların bu tavırları devam ederse, 

çok yakın bir tarihte polis, okulları terkedecek, yerlerini 

bu arkadaşlara bırakacaklardır" denilerek polislikle 

suçlanılıyor, tilm çevreler. Biz bu suçlamayı bir gaflet 

olarak değerlendiriyoruz ve devrimci anlayışla 

bağdaştırmıyoruz. 'Aynı zamanda bu suçlamayı yapanlara; 

ikiytizlülilk ve .sahtekarlıkla derıle düşen böyle çirkefce 

karalama mantığının sahiplerine, altından 

kalkamayacağınız suçlamalarla, çarpık anlayışlarınızı 

gizlerneye kalkışmayın diyoruz. Umarız ki bir daha böyle 

bit' gaflet işlenmez. Ancak biz böyle bir tavrı ve 

teslimiyetçi çıkışları her zaman ve her halukarda teşhir 

etmek için çalışmaktan ve devrimci mücadeleyi yükseklerde 

tutmaktan da geri kalmıyacağız. İşte şimdi soruyoruz: Bu 

çarpık tutumlar ve gafletlerle mi mücadelenin önilnü 

açıyorsunuz? Ve devrimci direniş dediğiniz bu teslimiyet 
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dilekçesi ve bu polislikle suçlama gafleti mi? Bizim böyle 
bir anlayışımız yok, mücadele etme anlayışımız var. Biz 
teslimiyetİn değil, direnişin gerekliliğine inanıyoruz. Ve 
bu pi:§manlık dilekçesinde mücadeleyi sekteye uğratma 
çabasını görüyoruz. Eğer Dev-Genç'li arkadaşların yüzü 
kızanrsa çarpıtmalarla bir daha eylemiere sahip çıkma ve 
başkalarını polislikle suçlama gibi bir gaflete girmemeleri 
gerekir. Ve böyle davranmaktan vazgeçmelidirler. 
Mücadele edenlere de oturdukları yerdım saldırıp 
durmasınlar. Çünkü saldırsalar da tutturamayacaklar. Şimdi 
yazılan yazıdaki bir başka gafleti ele alalım. "Medya'cılar 
daha da ileri gidilerek olay İstanbul'un sorunu, biz 
doğuluyuz bizi ilgilendirmez" deniliyor. Her şeyden önce 
söylenenler yanlış aktanlmıştır: Söz şöyle idi; "İstanbul'da 
yağmur yağsa, burada şemsiye açılacak" biçimindeydi. 
Aslında bu sözle aniatılmak istenen çok şey vardı. Çünkü 
Dev-Gençli arkadaşlar burunl arının dibindeki sorunları 
görmeyecek kadar acizlerken, İstanbul'da bir sorun oldu mu, 
hemen harekete geçiyorlardı . Bu tavırsızlığın ta 
kendisiydr lşte bu sakat anlayışı sergilemek amacıyla bu 
söz söyleniliyordu. İkincis i ; bu söz salt "Medya"cılar 
değil, Diyarbakır'daki tüm öğrenci kitlesi tarafından 
kullanılıyordu. Dev-Genç çarpıtmalarla, demagojilerle ve 
iftiralar la saldırı mekanizmasını geliştirmeye çalışıyor. Yer 
yer bunları da aşarak "argo" sözcükler kullanmaktan da geri 

kalmıyor. Edinen amaç karalamak olduğu için gerçek olup 
olmadığına bakılmaksızın sorumluluğunu görmeden 
rastgele atıp tutuyor. Burjuva politikacılarının yaptığı gibi 
"çamur at, tutmazsa izi kalır" anlayışından hareketle, 
pervasızca Kürt sosyalistlerine ve enternasyonalist 
anlayışiarına dil uzatılıyor. İşte bu kadarı devrimci anlayışa 
yakışmaz, . sahtekarlığın ta kendisidir. Bizler her zaman 
enternasyonalist anlayışı gündemleştirdik. Her zaman 
sosyalist bir perspektifle soruna yaklaştık. Genel 
bakışımız bu iken, hertürlü milliyetçi, şovenist, oportünist 
ve sosyal-şoven tutumlara karşı amansızca mücadele ettik. 
Bu mücadelemiz sürekliliğini koruyacaktır. Bu anlayışımız 
bazılarının gerçek yüzlerini, onların çarpık anlayışlarını 
açığa çıkardı~ İşte saldırının asıl kayanağı buradan geliyor. 
Sonuç olarak şunu demek istiyoruz: Devrimci ahiakın belli 
normları vardır. Devrimciliğin bilimselliği gerektirdiği 
inancındayız. Dev-Genç'li arkadaşları da yaptıklan bu tür 
gafletlerden v~geçip, devrimci ahlaka saygılı olmaya 
çağırıyoruz. Ancak bu şekilde bazı noktalarda birlikte 
hareket etme ortamı doğabilir. Ayrıca, bilinmelidir ki, 
devrimcilik adına yapılan ikiyüzlülüklere; polislik vb. 
suçlamalara kaqı mücadelemiz kararlı bir şekilde 
sürecektir. 

Dicle Üniversitesi'nden 

Bir Grup IMec:lya Güneşi Okuru 

Medya GOneşl Dergisi'ne 
22 Ağustos 1989 günü Kozluk'ta aşiretler arasında olay olmuş ve bu olay derginizin ll.sayısında "Kozluk devrimci
demokratları adına Binevş Yılmaz" imzasıyla yayınlanan bir haber-yazıda, bazı $erçekler gözardı edilerek gerici bir 
aşiret ile ilerici, yurtsever, devrimci demokratlar arasında cereyan eden bir olay gibi gösterilmiştir. 

"Kozluk devrimci demokratlan adına Binevş Yılmaz" imzasıyla yayınlanan yazının ülkemizdeki gerçekleri 
göremeyişi onu olayı bu şekilde ele almaya itmiştir. Aşiretler arasında oluşan bir olayı bu şekilde yorumlamak 
in!ijllllarımız açısından çok acıdır. Medya Güneşi'nin yayımından bu yana izlemiş olduğu kitlelerirı aydınlanması, 
bilinçlenmenin sağlanması ve halkımızın daha duyarlı hale getirilmesi grörevinde başarılar diler. Daha duyarlı 
olunmasını isteriz. Şebmus BAHÇlVAN- KOZLUK 
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GÜNEŞ ·BALÇlKLA SIVANMAZ 

M edya Güneşi'nin lO.sayısında yayımlanan "Yerel 
Seçim Sonuçları, Olası Erken Genel Seçimler ve 
Sosyalist Yaklaşım" · başlıklı yazımla ilgili 

olarak, Diyarbakır DSP belediye başkan adayı Hüseyin 
Tayfun "dolaylı ya da dolaysız olarak kendisine de bazı 
eleştiriler yöneltildiği gerekçesiyle" konuya ilişkin bir 
açıklamayı Medya Güneşi'ne göndermiş ve bu açıklama 
derginin ı ı. sayısında yayımlanmıştı. 

. Hüseyin Tayfun (H.T)'un açıpamasını ele almadan önce 
bir-iki noktaya değinmek istıyorum. H.T. "eleştiriye 

cevap" adı altında, asıl eleştirdiğim tutumlara hemen 
hemen hiç değinmeden, dikkatleri dağıtarak konuyla pek 
ilgisi olmayan açıklamalarda bulumaktadır. Böylece içine 
girdiği yanlışlığı örtbas edip özeleştiri vermekten 
kaçınmakta ve bir çok ilerici yurtsever insanı yersizce 
karalama girişimlerinde bulunarak kendisini aklamaya 
çalışmaktadır. Yani H.T "gerçekliği ortaya çıkarmak" için 
yanlış bir yöntem uygulamaktadır. Eğer bir kişi kendisine 
haksız olarak bazı eleştiriterin yöneltildiği inancındaysa, 
bu eleştirileri çüiütmenin yolu, olayı esas halkasından 
yakalayıp açıklığa kavuşturmaktan geçer, başkalarına 

çamur atmaktan değil. Ayrıca yazımda sadece H.T'ye değil, 
· bir çok kişi ve çevreye çeşitli eleştiriler götürmüştüm; bu 
eleştirilerimin dayandığı esas temel, tek tek kişi ve 
yapılanmalar hakkındaki kişisel düşünce ve önyargılarım 
değil, seçimlerde konulması gereken doğru tutuma 
ilişkindi. Daha açık bir deyimle sözkonusu çevrelere 
seçimlerde koymaları gereken doğru tutum yerine, yanlış 
olduğunu düşündüğüm farklı tavırlar sergiledikleri için 
eleştirilerde bulundum. DSP-H.T'ye ilişkin getirdiğim 

eleştirilere geçmeden önce, yazımda yer alan ana fikirleri 
temel hatlarıyla hatıriatmakta yarar görüyorum. 

Bilindiği gibi daha önceki yazımda, öz olarak, 
seçimlerde sömürgeci burjuva partilerine oy verilmemesini 
ve bağımsız sosyalist, devrimci, yurtsever insanların 

desteklenerek, burjuva partilerinde çalışan ilerici, 
yurtsever insanların buralardan çekilip bağımsız adaylık 
için ikna edilmeleri gerektiğini; aksi taktirde burjuva 
partilerinden aday olmuş yurtsever insanlara da oy 
verilmemesinin sosyalist yaklaşımı netleştirdiğini dile 
getirmiş tim. 

İşte bu düşüncelerimden hareketle, yazımda bu 
doğrultuda hareket etmeyen kişi, kuruluş ve yapılanmalan 
(kimilerini isim vererek, kimileriniyse isim vermeden) 
içine girdikleri yanlış tutumların boyutu ölçüsünde ayırım 
gözetmeksizin eleştirdim. Bu eleştirilerimi, Diyarbakır 

yerel seçimlerine ilişkin olarak yaptığım 

değerlendirmelerle ayrıca somutlamış oldum. Bütün bunları 
bir daha teker teker ele alma gereğini görmüyorum. 

Şimdi H.T'nin yaptığı açıklamayla ilgili bir kaç 
noktaya değinelim: 

"Seçimi kazanmak için iki yüzlü bir politika 

Cemil CEVHER. 

izlediğimizden söz edilmektedir" dedikt~n sonra 
"gençliğinin en verimli çağında fraksiyon ve grup farkı 
gözetmeksizin" yaptığı çalışmaları örnek gösterip "iki 
yüzlü olmadığını" kanıtlamaya çalışıyor, H.T. 

Ben iki yüzlü politikalara değinirken genel olarak 
burjuva partilerinin ve bu arada DSP'nin Kürt halkına ve 
örgütlü yurtsever, devrimci güçlerine karşı sergilediği 

düşmanca tutumlanndan hareket ettim. Burada önemli alan 
tek tek adayların kişisel özellikleri veya niyetleri değil, 
aday olduklan partinin resmi politikaları ve adayların da 
isteyerek ya da istemeyerek bu politikararın bir uzantısı ve 
uygulayıcılan haline gelerek söz konus~ partilerin gerçek 
yüzlerinin saklanmasında bir etken olmalarıdır. Ecevit'in 
görüşlerinde somutlaşan, DSP'nin Kürtleri değerlendirme 
tarzına bakıldığında söylediklerim daha iyi anlaşılacaktır. 

Ecevit eylül ayında Milliyet Gazetesi'ne yaptığı 

açıklamada, "Kürtler'in Türkiye'de bir azınlık gibi, ayrı bir 
halk gibi, hele son zamanlarda bazı çevı;elerin kullandığı 
deyimle, ayn bir 'ulus' gibi görme ve gösterme"nin yanlış 
olduğunu ve Kürtler'in "Türk ulusunun bir parçası" 
olduklarını belirterek, "Ne Mutlu TürkUrn Diyene" diyor. 

Peki acaba H.T. seçim propagandaları sırasında 

adaylığını koyduğu partinin vı: genel başkanının bu Kürt 
düşmanı, ırkçı, şoven politikalarını deşifre edip 
eleştirebildi mi? Halkımızı, sömürgeci burjuvazinin 
şovenist, asimlasyoncu tutumları karşısında, duyarlı 

kılmak için çaba sarfetti mi? Hayır: Aksine şöyle diyor: 
"Seçim kampanyası sırasında Kürt halkının sorunlarıyla 
ilgili olarak fazlaca bir söz söylemiş değilim ... O zaman 
seçim propagandaları esnasında söylediklerimizi niçin 
büyüfüyorsunuz?" 

H.T burada bir yurtseverin ilk başta yapması gereken 
temel bir görevi yerine getirmediğini açıkça itiraf ediyor. 
İkincisi, ben eleştiri getirirken ne diğer burjuva 
partilerinden adaylığını koyan kişilerin ne de H.T'nin 
seçim kampanyası sırasında Kürt halkının sorunlarıyla 

ilgili çok şey söylediklerini belirtmiş değilim. Ben "RP, 
DSP, SHP gibi burjuva partileri adaylarının bile seçimi 
kazanmanın yolunun Kürt halkının sorunlarını dile 
getirmekten geçtisini görerek seçim propagandalarında bu 
sorunu işleyip iki yüzlü bir politika izlediklerini" belirtirn. 
H.T'nin de sözkonusu sorunla ilgili "fazla bir şey söylemiş 
değilim" diyerek ilirafta bulunduğu gibi, bu adaylar 
halkımızın sorunlarıyla gerçek anlamda ilgilenmediler. 
Sadece "gözboyayıcı" söylevlerle yetinerek oy kapmaya 
ç.ııştılar. 

H.T "kitleler nezdinde itibar ve popülarite kazandığım 
iddiasında değilim, ancak böylesi bir ortam doğmuşsa, 
halkımı ve topraklarımı sevrnemden ve buna paralel 
hizmetimden olmuştur" diyor. Halkını ve topraklarını 

seven bir insan, kendi halkının, ulusunun varlığını ve 
kendi kaderini tayin hakkını reddeden ve bu doğrultuda 
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mücadele verenlere karşı izlenen şoven sömürgeci 
pol~tikalllfda burjuvazinin diğer kesimleriyle kıyasıya bir 
yarışa giren Ecevit'in partisi DSP'ye hangi maksatlarla 
girmiş olabilir? H.T bu soruya "halkımızın çıkarları için" 
diye cevap veriyorsa bence hem kendisini hem de 
halkımızı aldatıyor. Çünkü halkımızın çıkarları liberal 
burjuvazinin önyargılarıyla beslenmekten değil bu 
önyargıların ve fikirlerin etkisinden kurtulmakta yatar; 
halkımızın çıkarları, temel sorunlarından hiç birini 
çözüml.eyemeyecek düzen içi restorasyonlarda değil, 
devrim mücadelesinde ve onun bir parçası olarak 
demokratik hak ve özgürlükler mücadelesi sonucu elde 
edilen kazanımlarda yatar. Kısacası H.T ne kadar iyi niyetli 
olursa olsun, sömürgeci burjuvazinin kuyrukç"Qluğunu 
yaparak, onun şoven anlayışıyla halkımızın kafasını 
bulandırafak Kürt halkının sorunlarıyla -kendi deyimiyle 
"az da olsa"- ilgileniyorsa bu tutarsız ve sonuçta iki yüzlü 
bir politikadır. Bundan kurtulmanın biricik yolu da, 
burjuva partilerinden ayrışmaktan geçer. 

H.T "Ben 24 Ocak 1989'da DSP'den aday olmak için 
başvurdum. Bu partiden adaylık ertesi gün son buluyordu. 
Bu tarihten sonra karşuna bağımsız aday çıkarıldı. Aday 
olduğum tarihe kadar beklememin, yani müracaat edebilir 
sürenin sonuna kadar beklememin sebebi, belki yukanda 
sıraladığım nitelikteki biri bağımsız aday olur diye 
bekledim" demektedir. H.T olayları sürekli bireysel olarak 
ele alıp kişisel sürtüşmelere sokmaya çalışıyor. · Herhangi 
bir anlayış ve prensipten uzak davranıyor. Sorunları 
kavramakta zorluk çekmesinin esas sebeplerinden biri de 
bu olsa gerek. Bağımsız aday H.T'nin değil, sömürgeci 
burjuva partilerinin karşısına çıkartıldı . Ancak kendisi de 
bu partilerden birinde adaylığını koyduğu için doğal olarak 
onunla da karşı karşıya kalmıyor. Ayrıca "son gün"e kadar 
beklemiş olabilir, ama buna rağmen ülkedeki devrimci ve 
yurtsever güçlerin büyük bir kesiminin üstünde anlaştıkları 
bir aday bağımsız olarak ortaya çıkarılıyorsa, yurtsevedere 
düşen görev -bütün eksikliklerine rağmen- bu adayın 
desteklenmesidir. Bu durumda "istenilen nitelikte" bir aday 
olmasa bile, H.T'in de halkımızın genel çıkarları için 
"kişisel hırs hesap ve emellerini" bırakarak DSP'den aday 
olmaktan vazgeçmesi ve bağımsız adayı desteklemesi . 
gerekiyordu. Ancak H.T açıklamasında "kişisel hırsımız, 
hesabımız emelimiz yoktur" dediği halde, pratikteki 
davranışlarıyla tam tersi bir tutum sergiledi. Bu tutuma 
kılıf hazırlamak için de şunları söylüyor: "maksatlarını ve 
kapasitelerini bildiğim kişilerin peşine düşerek, belli bir 
senaryoya göre oynanan oyunun figüranı olmak zorunda 
değilim". H.T'nin "maksadını ve kapasitelerini" bildiği 
kişilerin amacı, "kendi senaryolarına" figüranlar bulup 
aday olarak öne sürmek değil, sömürgeci burjuva 
partilerine .karşı bağımsız bir tavır geliştirmek ve buna 
uygun bir aday tespit etmekti. Ancak H.T. "kapasiteleri 
düşük" kişilerin "figüranı" olmayı gururıma yediremem i ş 
olacak ki, "iyi maksatlı" ve ."yüksek kapasiteli" 
burjuvaların figüranı olmayı tercih etmiştir. "Ben şimdiye 
kadar hiç kimsenin adamı olmadım" demagojisiyle buruva 
partileri için oynadığı figüranlık rolünü ve son .oiarak 
yaptığı "karaoğlancılık"ı gözlerden uzak tutmaya 
çalışıyor. 

-Değineceğim bir diğer nokta da, H. Tnun bağımsız 
aday ve "çevresindekilere" yönelik söyledikleridir. 
Açıklamasından bir iki pasaj aktararak sorunu 
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değerlendirelim: 
"Aslında bağımsız adayın seçim kampanyasında da 

söylenmiş önemli birşey olmamıştır. Halkımızın duyguları 
sömürülmüştür. Daha önce çalınmalarında ürkekçe 
davranılan birkaç kaset Çalınmıştır. 'Adayırnız seçilmezse, 
hapse girecek, mahkum olacak' türünden, burjuva 
partilerinin bile tenezül etmedikleri fırsatçılıklar 
yapılmıştır. Genç kızlarımıza ve kadınlarımıza gece 
yarılarından sonra bile, uyuyan halkımızın kapıları 
çılanarak 'yalnız biz Kürt'üz, bizim adayımıza oy verirıiz' 
yalan ve demagojisiyle herkes düşman sayılmıştır." 

Aktardığım bu pasajada H.T sadece bağımsız adayın 
ajatasyon ve propagandadaki eksikliklerini eleştirmiyor. 
Sorunu "bağımsız adayın seçim kampanyası" bağlamında 
genelleştirerek, eleştiri sınırlarını aşıp çok ciddi suçlama 
ve karalamalara girişmektedir. Bağımsız adayın seçim 
kampanyası sırasında yapılan hata ve eksiklikler bir yana 
ki geçen yazımda bunlara değinmiş ve tekrarlanmaması 
için dikkat edilmesi gerek;ı!n noktalar ve alınması gereken 
önlemler konusunda görüşlerimi belirtimiştim) halkımızın 
her kesiminden yüzlerce insan kadını-erkeği, yaşlısı
genciyle ·birlikte, 12 Eylül'den sonra denilebilir ki, ilk 
defa bu kadar kitlesel olarak ortak hareket ederek, 
suskunluğu kırıp devrimci mücadeleye ve ulusal demokratik 
güçlerin birliğine duyduğu özlemi dile getirdi. Kimisi 
meydanlarda haykırarak, kimisi kahve-kahve dolaşıp 
yaptığı konuşmalar la, kimisi de ev -ev, sokak-sokak 
dolaşarak ajitasyon ve propaganda faliyeti göstererek 
üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştı. 
Kampanya konuşmaları sırasında belki söylenınesi 
geı:eken veya söylenebilecek herşey söylenmedi; ama 
bundan hareketle H.T'nin yaptığı gibi "söylenmiş önemli 
bir şey olmamıştır" deyip dudak bükmek de anlamsızdır. · 
Propaganda faaliyetleri eksik olmasına rağmen halkımızın 
ulusal ve toplumsal bilincini kavrayıp, kendi özgücüne, 
devrime ve devrimci mücadeleye olan inancını pekiştirerek 
zaferin ancak bütün. sosyalist ve diğer devrimci-demokratik 
güçlerin birleşik bir güç halinde hareket etmeleriyle elde 
edilebileceği düşüncesini yerleştirmede önemli bir rol 
oynamıştır. Çalınan Kürtçe kasetler ve yapılan Kürtçe 
konuşmalar dilimiz üzerindeki yasakları büyük bir oranda 
aşındırmıştır. Bugün özellikle Diyarbakır'da bir çok insan 
evde, kahvede, arabada hiç çekenmeden Kürtçe kasetler 
çalabiliyorsa, bunda kampanyadaki çalışinaların büyük bir 
rolü var. 

H.T. büyük fedakarlıklada çaba sarfeden ·kadın ve 
kızlarımızın propaganda kampanyasını da çarpıtarak 
karalamaktadır. Kadınlarımız-kızlarımız hiçbir zaman 
H.T'nun iddia ettiği şekilde bir antipropaganda 
yapmarnışlardır. Onlar gecelerini gündüzlerine kataraktan 
hiçbir özveriden kaçı.nmadan çalışmışlarsa -sanki gece 
propaganda yapmak ayıp ve yanlış bir şeymiş gibi
"gece yarılarından sonra bile ... " diyerek onları ayıplamak 
değil tam tersine saygı duymak ve bu çabaya değer vermek 
gerekir. Kadınların içinde yer almayacağı hiçbir çalışma 
istenen verimi veremez. Seçimlerde 24.000'e varan bir 
oranda oy alınabilmişse, bunda onların azımsanmayacak 
bir katkıları olduğunu hiç · bir zaman aklımızdan 
çıkarmamalıyız ... 

H.T'nun mektubundan bir aktarma daha yapalım: 
"Diyarbakır'da bağımsız adayın çevresinde olan önde 
kişilerin hemen hepsini tanıyoruz. Klasik bir deyimle 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



çoğunun 'cemaziyelevvellerini' biliyoruz, buna adayın 

kendisi de dahildir. Bunlar seçim sırasında Kürtçe 

konuşmakta övüneceklerine, yargılanırlarken mahkemeler 
huzurunda kanaatlerini söyleselerdi. Çoğunun vekilliğini 

yaptık. Mahkemeler huzurunda sus-pus duranların, havalar 
düzeldikten sonra çektikleri nutuklarla bizden daha samimi 
bir şekilde Kürt halkının sorunlarına yaklaştıklanna kimi 
inandırabilirsiniz... Düşünce ve görüşlerini mahkeme 

huzurunda saklayanların, tahliye olduktan sonra, eyyam 
değiştikten sonra seçim kampanyasında üç-beş laf Kürtçe 

konuşmuş olmaları, onları bizden samimi saymak için 
yeterli mi?" 

H.T. bağımsız aday dahil, propaganda faaliyetlerini 
sürdüren kişilerin "geçmişlerini" bildiğini söylüyor; ben 

bilmiyorum. Sözkonusu kişilerin ne cezaevlerinde ne de 
mahkemelerde nasıl bir tavır koydııklarını da bilmiyorum. 

Bu insanlardan bazıları, bir devrimeiye yaraşır bir tavır 

koymamış olabilirler, ancak -varsa onların olumsuz 
tutumları- bunlar gözardı edilmemek kaydıyla, seçim 
çalışmalarında, dilimiz Kürtçe üzerindeki yasakların 

pratikte aşındırılıp kırılması amacıyla yaptıkları Kürtçe 
konuşmalar ve ayrıca yapılan propaganda çalışmaları 

küçümsenip bir köşeye atılamaz. Çünkü H.T'nin sandığının 
aksine "eyyam" henüz değişmemiştir. Ortam güllük 
gülisıanlık değildir. lnsanlarımız hala "sorgusuz-sualsiz" 

güpegündüz köy meydanlarında işkenceye tabi tutulup 

kurşuna dizilebilmektedir; hala vücutları diri diri baltalarla 
parçalanıp öldürülebilmekte ve cesetleri yakılıp kimsenin 

bilmediğ i yerlere gömülebilmektedir; insanlarımız hala 

resmi veya gayri resmi yollarla sürgün edilebilmektedirler; 
T.C devleti sınırları ' içinde hala düşünce özgürlüğü yok ve 

hala yüzlerce binlerce insan düşüncelerinden ötürü ya 

cezaevlerinde beklemekte ya da mahkemelerde 
yargılanmaktadırlar. Seçimler "demokratik bir ortam"da 

değil, halkımızın en karanlık dönemlerinden birini 
yaşadığı bir süreçte ve sömürge valiliğinin sultaıiı altında 
yapılmıştır. Kampanyaya katılanlar binbir tehlikeyi göze 

alarak çalışmalarını yürüttüler ve buna rağmen geri adım 
atmayıp devrimci bir politika temelinde devrimci bir 
propaganda yaptılar. Fakat, bütün bunlara karşın, bir 
burjuva partisinin şemsiyesine sığınan H.T. bunları 

gözardı ederek "biz bunların cemaziyelevvellerini 
biliyoruz" deyip onların çalışmalarını küçümsemektc ve 
dahası karalamaktadır. 

Şimdi de H.T"nin "gençliğinin en güzel yıllarını 

adayarak vatanımız ve milletimiz için yaptığı · delerli 
çalışmalara" değinelim. H.T bir burjuva partisi olan SHP 
içindeki çalışmalarını allandıra balandıra anlatıyor; ~yle ki 
bu yaptıklarına inanmıyacağımızı düşünmüş olacak ki, 
şahitler gösteriyor! SHP içerisinde yaptığı faaliyetlerin 
"önemlilik" derecesi bir yana, ben burjuva partilerinde 
çalı şmanın kendisine karşıyım. önceki yazımda burjuva 
partilerinde çalışmanın ve onun adına aday olmanın 

halkımızın ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinde 
yarattığı olumsuz etkilere temel hatlarıyla değinmiştim. 
H.T'nin bu yazımı okumuş olduğu halde SHP'deki 
çalışmalarını bir övünç kaynağı olarak yansıtması 

yazdıklanmdan hiç birşey anlamamış olduğu'nu gösteriyor. 
Ayrıca H.T'nin "yurtseverlik kimsenin tekelinde 

değlidir. Bize göre ne bağımsız aday olmakla Kürt 
olunabilinir, ne de bir partiden aday olmak 'KürtlUk'ten 
ihraç için yeterli sayılmaz" dedikten sonra, bağımsız ~ay 
için propaganda yapanları "bizi desteklemiyenler Kürt 
değildir, yalnız biz Kürtüz" demekle suçlamaktadır. Dolaylı 

yönden bu suçlamayı bana da yöneltmektedir. 

Yurtseverliğin kimsenin tekelinde olmadığı doğrudur 
ve bir· burjuva partisinde çalışmak . her zaman için 
"Kürtlük"ten ve yurtseverlikten ihraç için yeterli bir sebep 
değlidir. Ben zaten bu türden adayları değerledirirken 

şunları belirtmiştim "... bu insanlarımızı burJuva 
partilerinden ayrıştırmak önemli bir görev olarak 
önümüzde durmaktadır. Bu insanların ilerici, yurtsever 
olmaları, oyları onlara vermemiz için yeterli bir şart 

değildir. Bu nedenle de oylar devrimci, yurtsever güçlerin 
gösterecekleri bağımsız adayiara verilmelidir". Görüldüğü 
gibi ben, burjuva partilerinden adaylığını koyan yurtsever 
ki~ileri "Kürtlük"ten ihraç etmiyorum. Sadece tutumlarının 

halkımızın gerçek çıkarlarıyla bağdaşmadığını ve bu 
sebeple de onlatı ikna edip bu partilerden koparmak 
gerektiğini, aksi taktirde kendilerine oy verilmemesi 
gerektiğini belirtiyorum. Diyarbakır'da da H.T'nun 
belirttiği şekilde bir propagandanın yapıldığına şahit 

olmadım ve işitmedim. 
H.T'nun yanıldığı bir noktaya daha değinelim: Avukat 

H. T. kendisini frenleyemeyerek bu sefer de yerel 
seçimlerde yanlış bir politika izleyen "Özgür Gelecek" 
avukatlığına soyunuyor. Bağımsız adayların ç ıkarılıp 

desteklenmesi bağımsız bir politikanın ürünüdür, yoksa 
"kazanma şansı" ile ilgili değildir. Tabii ki seçimlere 
gidilirken kazanmak için bütün çabalarımızı sarf etmeliyiz; 
-ki ancak bu şekilde belediye ve parlementonun 
sağlayacağı bazı olanaklardan faydalanabiliriz- ancak 
asıl amacın kazanmak değil, kitlelere ulusal ve toplumsal 
bir bilinç verip, örgütlenmelerini sağlamak ve bu temelde 
onları devrimci mücadeleye kanalize etmek olmalıdır. 

H.T "sizin gibi düşünenlerin, Siirt'de, Mardin'de, 
Hakkari'de değil de sadece Diyarbakır'da bağımsız aday 
çıkarması ve desteklemesi kazanma şansı ile olaya 
baktığını göstermiyor mu?" diye soruyor. 

Kuşkusuz bağımsız bir politik çizginin sağlıklı bir 

şekilde yaşama geçmesi için sadece Diyarbakır'da deği l , 

ülkemizin bütün il ve ilçelerinde kazanma şansının olup 
olmadığına bakmaksızın, bağımsız adaylar çıkartılıp 

desteklenmeliydi. Bunun yapılmaması bir eksikliktir. 
Ancak her yerde bağımsız adayın çılaırtılması için gereken 
özen ve iabayı göstermiyen herkesin "kazanma şansı"na 
göre polıtika belirlediğı anlamına gelmez. Sergilenen 
yanlış tutum farklı gerekçelerden kaynak l anmıştır. 

Bununla ilgili ·olarak geçen yazımda geniş açıklamalarda 
bulunduğum için burada tekrar değinme gereğini 

duymuyorum ... 
Aslında "H.T'nun mektubuna cevap" niteliği taşıyan bu 

yazımda belki de bir çok noktaya teker teker değinıneye 
gerek yoktu; beni buna iten çeşitli etkenler oldu. Bunların 

içinde asıl etken H.T'nin içinde bulunduğu sapiantı 

yetmiyormuş gibi bu tutumunda direterek birçok devrimci 
ve yurtseveri karalamaya kalkışması oldu. Kendinden emin 
bir şekilde (daha önceleri yaptığı bazı olumlu girişimlerin 

ardına da sığınarak) kendisine toz kondurmazken, 
başkasına çamur. atarak içinde bulunduğu bataklığı 

gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Bütün bunların yanında 
H.T bir dönem avukatlığını yaptığı, savunmalarını 

üstlendiği bazı kişilerin zayıf noktalarını -bunlar 
cüceleştiler diyerek- "eyyam değiştİkten sonra" kendisi 

için mılzeme olarak kullanıp; avukatlığın mesleki 

~ını ayaklar altına almaktan kaçınmıyor ve bununla da 
kendi "cüceliğini" gizlerneye çalışıyor. 

Değinilebilecek daha birkaç nokta olmasına rağmen 
H.T'ye bir öneride bulunmakla yetineceğim: Siz avukatlık 
mesleği ve . politikada sınıf ta kaldınız . B aşarılı 

olmadığınız alanlarda gereksiz yere kürek çekeceğinize, bu 

meslekleri bırakıp, Türkçe/dilbilgisi hocalığına 

başlarsanız sizin için daha hayırlı olacaktır! e 
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HÜSEYiN TAYFUN'UN AÇIKLAMASI ÜZERiNE 
Geçen sayımııda yayınlanan, "DSP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tayfun'un Açıklaması" 

başlıklı yazı nedeniyle gerek yazılı, gerekse de sözlü olarak bize iletilen görüş ve eleştirilerde, çok yerinde ve 
haklı bazı tapkilere karşın , dergimize yönelik kimi suçlamalarda da bulunulmaktadır. Hatta, H.Tayfun'un 
açıklamasını yayırıladığ ımız için dergimizin de, sözkonusu yazıyı "benimsediği" bile ileri sürülebilmektedir. 

Şunu öncelikle belirtelim ki, dergimizde yayınlanan her yazının bizler tarafından da benimsendiği görüşü 
doğru değildir. Dergimizde her yurtseverin yazısı yayınlanabilir ve bu tür yazıların siyasi sorumluluğu bizzat 
yazarına aittir. H. Tayfun'un açıklamasına gelince. Tüm okuyucularımız bilmelidirler ki, dergimiz, H. Tayfun'un 
kendini savunma psikolojisi içinde bağımsız adayı ve onun adaylığı çevresindeki devrimci, yurtsever 
kampanyayı suçlaması, muğlak ifadelerle bütün devrimcileri zan altında bırakması, dahası kendi kendini 
övmesinin elle tutulacak bir yanı olmadığı; bu tür iftira ve suç.lamalarla H. Tayfun'un bir defa daha kendisini küçük 
düşürdüğü görüşündedir. Kimlerin mahkemelerde küçülüp cüceleştiğini, kimlerin devrimcilerin savunmasını 
"hasbel kader" yaptığını tartışma gereğini duymuyoruz, çünkü şahitler ve belgeler ortadadır . Ayrıca biz kim 
tarafından yapılırsa yapılsın, Kürt ulusal demokratik muhalefetinin çıkarına yapılan en küçük birkatkıyada değer 
veriyoruz, ama geçmişte "en büyük" katkıyı yapmanın, sonradan bataklığa sürüklenmenin garantisi olmadığını da 
biliyoruz. Bu nedenle, H. Tayfun'un da geçmişteki şu veya bu ölçülerdeki katkılarını önemsiyoruz, ne var ki, 
geçmişteki hiçbir katkı, bütün devrimci ve yurtseverler bir aday çevresinde birleşip, bağımsız bir alternatifin 
sesini yükselttiklerinde H. Tayfun'un ne olduğu belli olan DSP'de aday olup, ulusal demokratik muhalefetin 
oylarını bölmeye çalışması gibi bir gafleti affettirmez. Ayrıca şunun bilinmesi gerekir ki, Diyarbakır'daki bağımsız 
alternatifin, adayın vey~ kampanyadaki şu vaya bu kişinin niteliklerinden öte bir anlamı vardır. 

Soruna bu açıdan yaklaşan dergimiz, H. Tayfun'un geçmiş ve bugünkü durumunun bilincindedir ve 
yayınladığı açıklamasıyla da H. Tayfun'un daha da olumsuz konumlara sürüklendiğine, kendi anlayışıyla bile 
soruna yaklaşıldığında DSP adaylığının ne anlama geldiğinin bir kez daha ortaya çıktığına, inanmaktadır. Eğer 
halen DSP'ye değil, Kürt halkına hizmet etmek istiyorsa H. Tayfun'a önerimiz şudur: Artık sağır sultanın bile 
yanlışlığını anladığı DSP adaylığının ulusal demokratik muhalefete verdiği zararlarını görüp, devrimci 
yurtseverlere dil uzatacağına, dürüst bir özeleştiri ve pratikteki tutumlarla da devrimcilere ve halka güven 
vermesi gerekir. 

MEDYA GÜNEŞI 

Üniversitelerin AÇIIlŞI ve Diyarbakir· da Alternatif Aç1hş ... 
Bu yıl Üniversiteler, Polis'in gözdağı ve tutuklamalarıyla açıldı. 

Bakanların, Vali'lerin (Diyarbakır'da Sömürge Valiliğinin) Rektörlerin 
katıldıkları , öğrencilerin temsil edilmediği resmi açılışlar yapıldı : 
ögrenci gençfiğin büyük bir kesimi resrıri açılışları protesto ederek, 
akernatif açılışfar y,?J.ptılar. 

Diyarbakır'da Universitenin açılışı ile birlikte polis, geçen yıllarda 
tanıdığı bir çok öğrencinin evine giderek ~özdaQı verdi. TIP Fakükesi 
Öğrenci Derneğinin dağıtmak istediğı bildıriye izin verilmedi. 
Dağılılmaması yönünde dava açıldı. • 

Diyarbakır Öğrenci gençliği 9.10.1989'da yaptığı alternatif 
açılı~ ile mücadelesine yeni bir ivme kazandırdı. Til> Fakültesi 
Kantıninde yapılan alternatif açılışa yaklaşık olarak 2.000 öğrenci 
katıldı. Açılışa devrim ~hitleri için yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile 
başlandı. Saygı duruşundan hemen sonra yapılan açılış konuşmasıııda, 
akernatif açılı~ın gerekliliği üzerinde durularak, resmi açılışın meşru 
olamayacağı; öğrenci, öğretim üyesi, personel ve tüm bilim emekçilerinin 
söz ve karar hakkına sahip olduğu, dolayısıyla meşru olan açılışın 
"Alternatif Açılış" olduğu belirtildı. Devamla; boyutlanan ulusal ve 
toplumsal muhalefeti yok etme, devrimci kazanımları gasp etme, bir 
azınlığın tahakkümünü güçlendirme, emekçi halklarımızı daha çok 
sömürme, karlarına kar katma ve ülkelerimizi emperyalizme pe~keş 
çekme amacıyla gerçekleştirilen 12 Eylül faşist darbesinin geldigi ilk 
günden başlayarak halklarımız üzerinde devlet terörünü estirdiği; 
varolan tüm demokratik kurum ve kuruluşlarının kapatılarak, yönetici ve 
üyelerinin faşizmin i~kencehanelerinden ge~rildiği; estirilen devlet 
teröründen en çok etkilenen katmanlardan bırisınin efe gençlik olduğuna 
değinilirek, 12 Eylül ile birlikte ~ençlik üzerinde estirilen teröre 
de9jnildi. Eğitimin ırkçı, şoven ve asımilasyoncu bir öz taşıdı~ı. YÖK'ün 
ünıversitelerde faşist ideolojinin kurumsalla~ması 9örevinı gördüğü, 
üniversitelerin karakoliara dönüştürüldüğü; universıtelerin polis işgali 
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altında bulunduğu, öğrencilere söz ve karar hakkının verilmediği 
belirtilerek bu yönde'ki istemierin polis ve idarenin saldırganca 
tutumlarıyla karşılaştığı Diyarbakır öğrenci gençliğinin mücadelesine 
ve polisin baskısına dikKat çekildi. 

Tüm sorunların irdelenerek bu sorunların çözümü için, örgütlü 
mücadelenin gerekliliği belirtildi. _ 

Açılış metninin sonlarına doğru Özerk Demokratik Universile 
talebi, "herkesin kendi anadiliyle eğitim" şiarının yükseltilmesi ve 
!>9renci gençliğin mücadelesinın "ulusal ve toplumsal mücadele ile 
butünsellik arzetmesi" gerektiği dile getirilen konuşmada, devamla 
şöyle denildi: "Bugün Kürt halkı üzerinde estirilen devlet terörü had 
safhaya u[aşmış durumdadır. Halepçe'de binlerce Kürdün katledilmesi, 
Yeşi!YtJrt'ta kürt köylülerine insan· dışkısı yedirilmesi, Silopi'de 6 Kürt 
köylusünün 'terörist' diye öldürülmesı, Kürt köylerınde toplu 
işkencelerin~~ılması, en yetkili kişilerden birinin 'bu işi bana bırakın, 
tiuralarda d il bir insan, ol bile yeşertmem' diyebiliyorsaR Kürt halkını 
toptan yoke meye yöneli~enı Riroşima'ların, yeni alepçe'lerin 
yaratılması kaçınılmazdır. renci genÇlik Kürt halkı üzerinde estirilen 
bu teröre karşı çıkarak, Kürt alkıyla dayanışmasını yüksettmelidir." 

~
ılı~ metninin okunmasından sonra, şiirler okundu, skeçler 

oyna , turküler sövlendi, .Q!'!Ien mesajlar kitleY.e iletildi. 
renci gençlik kendısine dayatılan resmi açılışı P.roteesto eHi ve 

kend ernaıif a&ılışını ~kuyla kutladı. Açılışın müzik bölümünde h!'P 
birlikte, Kürtçe-Türl<çe soylenen Şili halk marşı, öğrenci kitlesinin 
coşkusurıu daha da arttırdı. Davul ve zurna eşliğınde çekilen halaylar, 
açılı~ bir baska renk kattı. 

Yakl~ık olarak 2 saat süren açılış programı boyunca kitlenin 
coşkusu hiç dinmedi. Diyarbakır öğrencı gençliği, •açılışı yapsak ne 
olur, yapmasak ne olur, açılış gereksizilir" dıY.en anlayışiara inat 
edercesıne mücadeleye sarılıyor ve mücadelesini yüksettiyordu. 
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Ekim Devrimi 72. yıldönümünde de sömürgeciliğe, faşizme, 
emperyalizme, her türden gericiliğe ve işbirlikçifiğe karşı, 
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizde 
yolumuzu aydınlatıyor. 

A.BONE KARTI 

ADlM 
MESLEGİM 
AD RESiM 

... ... ..... .. ....... Y.~~~·~· ·· · ··· ·· ·· · · ·· · ···· · ····· ···· ···. 

Abone Koşulları: 

Yurtiçi : 30.000 TL (Yıllık) 
15.000 TL (6 Aylık) 

Yurtdışı: 7 DM Yıllık: 75 DM 

Hesap Numarası 
Yakup KARADEMİR 
Türkiye İş Bankası Türbe Şubesi. 
Hesap No: 1066137 
Cağaloğlu-İst 

Lütfen Fotokopisini Çekiniz. 
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SEROKE SERiHILDANA 
A 

SEYID RlZA 

1864-1937 

" " DERSIM E 

ı 

ı 
ı 
ı 

_j 
Seroke Seribildana Dersime Seyid Riza, İlone sala 

ı937'ande li Erzincane hate gir tin. Dawiye Wi dişinin Elezize. Li 
wir roja ı O'e Cotmeht sala ı 937'ande "Diwana Her be" ceza e 
xeniqandine dide wi, lawe Wı e birindar Resik Husen ü 9 hevalen 
wi. Di roja 18'e Cotmehe de Ji, li Meydana Genim a Elezize, li ber 
sedare beri be xeniqandin, Seyid Riza li en wir dizivire ü bi 
denge hişk:"Ez 75 sali me, şehid dibim. Teva şehiden 

Kurdistane dibim. Xorten Kurd ewen heyfa me hilinin. Birnitin 
zalim, xain ü derewin" dıbeje. 

Lawe Wı Resik Husen ji: "Bavo, bira sere gele Kurd sax be", le 
vedigerine. 

Em kovara Roja Medya, şehid buna Seyid Riza ü hevalen Wi, 
pişti 52 sala ji bi birtinin. 
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