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Yurtsever-Devrimci-Demokrat 
Kamuoyuna 

Çağri 
Medya Güneşi, ülkemizin göklerine musaHat olmuş kara bulutları dağıtmak 

i~in çıktı. . Bunu çok iyi bilen egemen güçler, dergimizi çok yönlü bir ablukaya . almış durumdadır. Birinci sayımızdan sonra, ikinci sayımızda toplatıldı. Ayrıca dağıtım holdingleri "kontenjan dolu" gerekçesiyle dergimizi dağıtmamak
tadır. El}onomik olarak ayakta kalacak gücümüz gittikçe azalmaktadır. Bu sa
yımızla birlikte, bir yardım kampanyası açıyoruz. Ekonomik desteğinizi bekliyoruz. Bunun dışında tüm yurtsever, demokrat, devrimci insanlarımızı dergi
ınize karşı yürütülen kuşatma politikasına inat, abone olmaya çağırıyoruz. Bu konuda yardımcı olmak isteyen insanlarımızın bağışlarını banka hesap no'muza yatırmalarını istiyoruz. 

Ayrıca dergimizin ulaşamadığı yerlerdeki yurtsever insanlarımızdan derginin 
satışında bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Ekonomik destekle birlikte, deği
şik konularda yazıları da özellikle bekliyoruz. Bu sorun da ekonomik sorun kadar önem taşımaktadır. Şiir, resim, fotoğraf, araştırma gibi her alanda yardım bekliyoruz. Kısacası bütün insanlarımızı, Medya Güneşi'mize can vermeye, kan vermeye, yaşatmaya çağırıyoruz. Yapacağınız destek ve dayanışma için 
şimdiden teşekkür ediyoruz. 
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Bu Say1m1z 

Her çıkışımızda bir toplatma kararının haberini verir olduk. 

İlk sayımız toplatıldıktan sonra, ikinci sayımızda Behram AR

DA' nın "Güney Kürdistan'da Sürüp Giden Özgürlük Tutkusu" 

başlıklı yazısı gerek.;:e gösterilerek toplatıldı. Üstüste iki sayı

mızın da toplatılıp haklarında dava açılması bizleri alabildi

gine zor durumda bırakmıştır. Toplatma kararlarının yarattı

gı ekonomik darbeye, yeni bir darbe daha eklenince, ekono

ımik olarak ayakta durmamız tümüyle güçleşti. Tekelci serma-

yenin elinde bulunan büyük dagıtım şirketlerinin dergimizin 

dağıtımını "kontenjanlannın dolulugu" gerekçesiyle kabullen

memeleri, politik bir tercihin ürünüdür. 

Halkımızın ulusal demokratik mücadele mirasını, icazate 

yönelmeden, devrimci özüne dokunmadan, yasal olanakları 

sonuna değin kullanarak, bir ölçüde geleceğe taşımak ve gü

nümüzle bütünieştirmekte önemli bir adım oluşturan bu ça

bamız, egemen güçlerin çıkadarıyla çelişmekte, bu çıkar çe

lişkiside \!konomik, yasal vb. birçok saldırıyı beraberinde ge

tirmektedir. Bu anlamda, toplatma kararlarıyla, ekonomik ve 

yasal açıdan büyük yükümlülükler le karşı karşıya bırakılmak 

istenen, yükselen sesi boğulmak istenen dergimizin alındığı ab

lukaya, HÜR-DA veGAMEDA'nın da katılıp, derginin geniş 

bir okuycu kitlesine ulaşması önünde büyük bir engel . oluş

turması, bizlere büyük bir ekonomik darbe vurmaktadır. Ege

men güçler elele verip, güneşimizi yok etmeye, ışınlarının ka

ranlıkları aydınlatmasını sekteye uğratmaya çalışmaktadırlar. 

Halkımızın devrimci mücadele mirasını yok edemiyecekleri gi

bi, bize yöneltilen saldınlar da, yine halkımızın destek ve gü

cüyle boşa çıkarılacak, geri teptirilecektir. 

Üstüste iki sayımızın toplatılmasını ve dağıtım tekeİlerinin 

dergirnize karşı aldıklan tavrı protesto ediyor, okuyuculanınızı, 

bu Çalışmamızı yaşatmak için bizleri desteklemeye çağırıyoruz. 

Anlayışımızın genel çizgilerini ilk sayımızda belinmekle be

raber, mücadeleyi bu güne taşıyan her adımı, yaşayana dair 

ne varsa gündemleştirmeyi, yurtsever güçlerimizin düşünsel 

perspektifini de yansıtmaya yönelik bir çalışmaya dönüştür

ıneyi istedik. Çıkan iki sayımızla da bunu bir ölçüde somutla

maya çalıştık. Açık söylüyoruz; dayanışma ve devrimci dost

luğu politikamızın eksenine yerleştirmeyi gerçekliğe dönüştür

mek çabasındayız; dar çıkarları değil. Ülkemizin, halkımızın, 

tüm yurtseVer. insanlarımızın buna gereksinimi olduğu inan-

cındayız. . · 
Evet, bir ya1ı.dan dar bir ekonomik potansiyele sahip olu

şumuz, bir yandan her sayı toplatılıp ekonomik açıdan büyük 

darbeler yememiz, öte yandan da dağıtım tekellerinin politik 

tercihine dayanan ve dergimizin dağıtımını kabullenmemekte 

:somutlanan tavrı, her yere ulaşamamamız; bu durumun da der

gimizin olası tirajını yarı yarıya hatta denebilir ki, üçte iki ora

nında düşürmesi ekonomik açıdan yedi~miz darbelerin en bü

yüğüne yol açmaktadır. Bütün bu ablukalara bir de kağıt zam

mının eklenmesi bizleri artık bu güçle ayakta durarnıyacak bir 

duruma getirmiştir. İşte, bütün bunların üstüste gelmesi ve; der

giyi içerik olarak güçlendirmek amacıyla sayfa arttırımına da 
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2· Medya Güneşi 

yönelmemiz daha üçüncü sayımııda bir zam yapmamızı zo
runlu kılmıştır. Okuyucularımız, ne kadar zor koşullarda çık
tığımızı çok iyi bildiklerinden, bu zamdan dolayı bizlerin hoş 
görüleceğine eminiz. 

Her sayımızda, destek çağrısında bulunuyor olmamız, lliç 
destek almadığımız anlamına gelmiyor. Aksine, ilk sayıda ol
duğu gibi, ikinci sayıda da bizleri gerçekten' d uygulandıran ve 
duygulandırdığı oranda da çalışma azmimizi, coşkumuzu bo
yutlandıran bir dayanışma ve destekle üçüncü sayıya ulaştık. 
Dergimize ulaşan yüzlerce mektupta dile getirilenler, bu dost
luk ve dayanışmanın en güzel ölçütüdür. Yurtiçinden, metro
polden, yurtdışından, cezaevlerinden, kısaca her taraftan ve 
hemen hemen her anlayıştan insanlarımızın bizi destekledik
lerini belirten bu mektuplan, umudumuzu, devrimci mücade
ledeki kararlılığımızı daha da çelikleştirmektedir. 

lik sayıda olduğu gibi ikinci sayımııda da teknik birçok hata, 
eksiklik ve yanlışlık tekrarlandı. Bunların hiçbiri de isteğimiz 
doğrultusunda oluşmamıştır. 

Geçen sayımızın arka .kapağında, LEYLA KASIM'la ilgili 
olarak hiçbir bilginin yeralmayışını büyük bir eksiklik olarak 
kabul ediyoruz. 13 Mayıs 1974'te henüz 17 yaşındayken, Irak 
sömürgecileri tarafından vahşice işkencelere maruz bırakıldık
tan sonra idam edilen yiğit Kürt ldzı, kararlı ve cesur savaşçı 
Kürt peşmergesi Leyla Kasım Kürt halkının mücadele mirası
nın onurlu ve berrak bir yaşamda ifadesini bulan bir halkası, 
savaşımımızda bir örnektir. Dileriz, bir ölçüde de olsa ~öyle
ce hatamızı giderebildik. 

Geçen sayıda, Behram ARDA'nın yazısındaki fotoğrafların 
birincisi Mesut Barzani ve Kürt peşmergelerin e, ikincisi Celal 
Talabani'ye, üçüncüsü İran KDP lideri Kasımlo'ya dörqüncü
sü de Mehabat Kürt Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Qadi Mu
hammed ve general rütbesini alan Mustafa Barzani'ye aittir. 

İkinci sayımızda, Şair Yılmaz Odabaşı'nın "Reşo Talan 
İklimi" adlı şiir kitabından alınan şiir imzasız olarak hasıma 
girmiştir. Bu da tümüyle, irademiz dışında teknik bir yanlış
lık sonucu oluşan bir hataydı. Sayın Yılmaz Odabaşı'ndan özür 
diliyor, bizleri hoşgöreceğine inanıyoruz. 

İstanbul'da gerçekleştirilen, Halepçe Katliamı'nı protesto ey
leminin haberi iki sayıdır teknik nedenlerle basma giremedi. 
Bu hatayı da belirterek hala güncelliğini koruyan bu tavrı ka
muoyuna bir daha yansıtmayı bir görev biliyoruz. 

Şimdi de okuyucularımızdan birkaç İsteğimizi dile getirmek 
istiyoruz: 

Dergiye gönderilen mektupların, mümkün olduğunca dak
tilo ile yazılarak gönderilmesi, daktilo olanağı yoksa, okunaklı 
bir şekilde yazılmasını okurlarımızdan istiyoruz. 

Büyük dağıtım tekellerinin dergimizin dağıtımını almayış
larından dolayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
yurtsever insantarımızdan dağıtım, satış ve abonelikte destek 
bekliyoruz. Bir çok ile ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız illerden 
bize yapılacak başvurular doğrultusunda oralara dergiyi yol
layıp yeni yeni yerlere ulaşmaya çalışacağız. Bu konuda, der
giyi bulunduğu yere ulaştırmak isteyen arkadaşiann şahsen veya 
açıklayıcı bir mektupla dergimize başvurmalarını bir daha be
lirtmek istiyoruz. 

Değişik konularda okuyucularımızın düşüncelerini ya"nsıt- · 
mak istiyoruz. Bunun için de herhangi bir konuda·, tartışma 
ortamının yoğunlaştırİlıp, insanlanmızın araştırmaya yönelme
sine ivme kazandırması için, farklı perspektiflerde ele alınmış 
yazıları yayınlayacağımızı önemle belirtiyoruz. Tabii ki, der-

\ 

gide yayınlanan her yazının, herşeyden önce ve tümüyle sahi
. bini baglarlığını belirtmek istiyoruz. Bu do~ltuda, dergi çiz
gisiyle çakışsın çakışmasın (yazıda küfür bulunmaması şar-

. tıyla) değişik düşünceleri, gerek bugüne değin yayınlanan, ge
rekse bundan sonra yayınlanacak yazıların sorumluluğunun 
yazarına ait olduğunu belirterek yayınlayacagımızı özellikle 
vurguluyoruz. (Sorumluluk kavramını "yasal" anlamdaki so
rumluluk olarak ele almıyoruz, yazım~ içerdiği düşüncelere 
sahip çıkma sorumlulugudur kastettiğimiz.) 

Dergiye mektup yollayan okuyuculanmızın mekt~plannı en 
geç her ayın 25'inde elimize geçecek şekilde postalamalarmı 
belirtmek istiyoruz. 

Gelelim bu sayımıza. "Savrulmadan akla karayı seçmek" 
olarak belirttiğimiz gündem yazısında, genel olarak Kürt hal
kının dostlan ve düşmanlannın, Halepçe vb. konulardaki tav
rını değerlendiren bir perspektifi yansıtıyoruz. Ayrıca, "Fel
sefe Üzerine" adlı çalışmanın, Diyalektik ve Tarihsel Madde
cilikte ifadesini bulan Marksist Felsefenin toplu bir yorumu
na dayalı olarak insanlarımızı araştırmaya yöneltecek ve bu 
konuda önemli bilgiler sunacak bir yapı içermesi, yazının bu 
ilk bölümüne olan ilgiy{ arttıracağı inancını taşıyoruz. 

Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını ezen ulus sosya
listleri açısından yorumlanmasını ele alan "Uluslar ve Sömür
geler Sorunu" dizi yazısı, bu sayıda da devam ediyor. 

Tarihimize ışık tutan bir çalışmayı içeren Mir Muhammed 
İsyanı 'yla ilgili bir çalışmayı yayınlıyoruz. Tarihimizin aydın
latılmamış her noktası, aydınlatılmak üzere bizleri beklemek
tedir. Bu anlamda, mücadele mirasımızın bir parçası olan bu 
isyanı ele alan bu yazıyı yayınlıyoruz. İlgiyle okunacak bu tür 
yazıları bundan sonra da yayınlamaya çalışacağız. 

Cezaevlerinden insanlarımızın gönderdiği mektuplarda aç
lık grevlerinin farklı boyutlarını ele alan yazılar yine bu sayı
mııda yer almaktadır. 

Şairlerimiz köşesinde çağdaş Kürt Şairlerinden Ebdullah Pe
şew'in şiirleri ve yaşamından kesitler sunuyoruz. 

Kürt gazetelerinin tarihsel yapısını ele alan yazının, beğe
niyle okuoacağı inancındayız. 

15-16 Haziran direnişi de sayfalarımııda ele alman bir de
ğerlendirme yazısı. 

· Yeni bir sayıda buluşmak umuduyla ... 
Medya Güneşi 

• 
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Savru lmadan 
Akla Karay1 Seçebilmek 
• Kürt Sorunu çözümlenmeden Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir . 
barışın sağlanamayacağı gerçeği de her geçen gün daha ge
niş çevrelerde kabul görüyor. 

• Açıkçası sorun emperyalist-kapitalist sistemin Orta Doğu'ya Iliş

kin planlarını daha "Iyi" yaşama geçirilebilmesinin önünde Kür
distan Sorununun mevcut durumunun engel teşkil etmesldlr. 

• Halepçe soykırımında kullanılan zehlrll gaz bombalarının esas 
sorumluları olan emperyalist ülkelerin tutumlarını çok Iyi anlı

yoruz, ama Kürtç halkının uluslararası dost ve müttefiklerlnln, 
yani dünya devrimci süreci güçlerinin suskunluk ve duyarsız
lıklarını onaylamak mümkün değil. 

• Halkların dostluğu ve kardeşliği, bunun açık Ifadesi olan en
ternasyonalizm her zaman ve her alanda yaşatılmak zorunda
dır. FiUstin halkıyla dayanışmada sokağa dökülenler Halepçe 

soykırımından sonra neredeydiler? 

Orta Doğu'nun en eski yerleşik 
halklarından biri olan KUrt halkı, 
ikibinli yılların arifesinde halen te
mel ulusal demokratik hakların

dan yoksundur. KUrt halkı, yüzyıl
larca kendi topraklarının 

"efendisi'' olmak için, ulusal ve 
toplumsal ilerleme süreçlerin önü
ne dikileniere karşı sUrekli ve ar
dıcıl bir mücadele içinde olması
na karşın, genelde sistem olarak 
tarihin çöplüğüne atılan klasik sö
mUrgeciliğin köhnemiş egemenliği

ni yıkmayı başaramayan birkaç 
halktan biridir. 

Hiç kuşkusuz bunun çeşitli ne
denleri vardır. Kendi içinde birlik 
sağlayamamanın, böltinmtişlüğtin, 

geçmiş direniş ve ayaklanmalara 
önderlik eden kesimlerin sınıfsal 
y::ıpılarınd::ın k::ıynaklan::ın eksik
lik, yanlışlık ve zaafların yanında 
Kürt hakkını boyunduruk altında 
bulunduran güçlerin ve onların 

uluslararası dostlarının durumla-. 
rı değerlendirildiğinde, dengenin 
hep Kürtler aleyhinde işlediği gö
rülmektedir. Buna Kürt halkının 

uluslararası dost ve müttefi~leri
nin yanılgıları, klmi zaman top
lumsal süreçleri yanlış değerlendir
meleri nedeniyle Kürt halkına kan 
kusturan düşman güçlerin destek
çisi konumuna düşmeleri de ekle
nebilir. 

İçinde bulunduğumuz yirminciı 
yüzyılın bu son çeyreğinde de böl
gemizdeki Kürt halk'ının karşı kar-· 
şıya olduğu temel sorunların, geç
mişteki önemlerinden hiçbir şey 
yitirmeksizin gUncellliklcrini koru
dukları, hatta her geçen gün gere
ken çözümün kendisini daha çok 
dayattığı ortadadır. Kürt halkı de- ' 
ğişik biçim ve araçlarla, başına · 

musaHat olmuş rejimiere karşı mü- ' 
cadelesini sürdürürken "Kürt 
sorunu" çözümlenıneden Orta 
Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın 
sağlanamayacağı gerçeği de her ge
çen gün daha geniş çevrelerde ka
bul görüyor, tartışılıyor. İşte bu 
gerçektir ki, Kürt halkını temel 
ulusal demokratik haklarından 

mahrum bırakan rejimleri ve on
ların uluslararası gerici dostlarını 

Kürdistan Sorununu "köklü'; Çöz
me arayışlarına itiyor. 

Açıkçası sorun, emyeryalist
kapitalist sistemin Orta Doğu'ya 
ilişkin planlarını daha "iyi" yaşa
ma geçirilebilmesinin önünde KUr
distan Sorununun mevcut duru
munun engel teşkil etmesidir. Bu 
planlarda önemli roller Oslenme
ye aday olanların "Kürt problem
leri olmadan" emperyalist planla
rın yaşama geçirilmesinde koştu
rulması amacı ile Kürt uh~sal de
mokratik muhalefeti içerisinde 
kayda değer bir etkinliğe sahip 
olarnamanın gelecek için doğurdu
ğu endişeleri giderici işbirlikçi "al- · 
ternatifler"in şimdiden hazırlan
ması düşüncesi, günümüzde yara
tılmak istenen sahte umutların, 
dökülen timsah gözyaşiarinın bi
rer nedenleridir. Emperyalistlerin 
bu hince planlarıyla bir taraftan 
Kürt halkı yeni seraplar peşinde 
koşturulmak İstenirken diğer yan
dan da Kürt halkının mücadelesi 
dumura uğratılıp yokedilmek iste
niyor. 

"Görünen köy kılavuz istemez" 
diye bir söz vardır. Kürdistan So
runu ·çevresinde yaratılmak istenen ' 
toz dumanı şimdiden görmek için. 
kahin olmaya gerek yok. Çünkü 
Kürt halkı, ABD, Ingiltere, Fran
sa ve Alman emperyalistlerini biz
zat kendi tarihinden tanıyor. : 

Emperyalistler, geçmişte, kendi 
aralarındaki çelişki ve çatışmaları 
yine kendi tarihinden tanıyor; 

Emperyalistler, geçmişte, kendi 
aralarındaki çelişki ve çatışmaları 
yine kendi çıkarlan lehine çözmek 
için yettiği kadarıyla Kürt sorunu
nu bir "koz" olarak kullandılar. 
1975'te Güney Kürdistan'da yaşa-' 
nan yenilginin önemli bir nedeni 
olan sahte umut satıcıları hatırlar-, 
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d.ı !,ı Wilson Prensipl!!ri ve Sevr 
Aı ıı ~:ııasıyla verilen sözlerin çok 
geçmeden nasıl unutulduAu ve Lo
_zan'da yeni bir bölüşümün gerçek
leşti!i biliniyor. Ayrıca Kürt hal
kı, bugün "Kürt hayranlıAı" adı 
altında ortaya çıkan emperyalist
kapitalist rejinileri, Vietnam'dan, 
Cezayir'den, Endonezya'dan, G.· 
Afrika'dan, Grenada'dan, Yeni 
Kaledonya'dan, İrlanda'dan vb. 
daha birçok ülke pratiAinden tanı
yor. Grenada'da işgalci, Yeni Ka
ledonya'da sömürgeci, Cezayir ve 
Vietnam'da milyonlarca insanın 
katili, gerici faşist rejimierin des
tekçisi olan güçler Orta DoAu'da 
Kürt halkının dostu olamazlar. 

Denilebilir ki, emperyalist-kapi
talist ülke halklarının mücadelesi
nin etleisi yok mudur? iabti ~ar ve 
bu mücadele, bazen gerici hükü
metleri bile özünde doAru bulma
dıkları açıklamalar yapmaya zor
layabiliyor. Ama bu etken fazla 
abartılmamalı. O durumda timsah 
gözyaşlarının tüm boyutunun gö
rülememesi olasıhAt güçlenir. 

Öte yandan, 16-17 Mart 1988 ta
rihinde gerçekleştirilen ve. ".Kürt 
Hiroşiması" olarak da adlandırı
lan Halepçe soykırımında görül
düAü gibi yaşanan genel suskun
luk ve duyarsızlıklar da Kürt hal-: 
kının gerçek dostları konusunda, 
yanıtgıtara yol açmamalıdır. Ger
çekler haykırılmalı ve yanlışlar' 
mahkum edilmelidir. Bu anlayış
la açıkça söyleyebiliriz ki Halepçe 
ı;nykınnııııdn kııllnııılnıı 7.Chitti gn7. 
bombalarının esas sorumluları 
olan emperyalist ülkelerin tutum
larını çok iyi anlıyoruz, ama Kürt; 
halkının uluslararası dost ve müt-: 
tefiklerinin, yani dünya devrimci' 
süreci güçlerinin suskunluk ve du
yarsızlıklarını onaylamak müm-. 
kOn degil. Bu konuda gösterilebi
lecek hiç bir gerekçe ikna edici ola-. 
maz. Halepçe soykırımının deAer
lendirilmesinde Kürt ha*ının g~r
çek dostları ile sahte umut satıcı
larının kalın çizgilerle sanaşmaları 
gerekirken bunun belirgin bir bi-

çimde görülememesi üzüntü veri-
• "cidir. Kürt halkının gerçek dostla
rının artık açık bir tutum almala
rı gerekir. Halkların dostluAu ve 
kardeşligi, bunun açık ifadesi olan 
enternasyonalizm her zaman ·ve 
her alanda yaşatılmak zorundadır. 
Bu baglarnda Türkiye'de de sol 
güçler üzerlerine düşen görevleri 
yerine getirmedil er. Filistin halkıy
la dayanışmada sokaAa dökülen
ler Halepçe soykırımından sonra 
nerdeydiler? Bu türden "çifte stan
dart''ların halkaların dostluAu ve 
kardeşliAi prensibiyle ba!daşmadı
Aı inancındayız. 

Hl}lbuki başına örülmek istenen 
dotapiara karşı en fazla dayanışma 
ve desteAe muhtaç halkların başın
da Kürt halkı gelmektedir. Halep
çe örneAinde görüldüğü gibi "za
fer lran'ın" ama soykırıma uAra
yan Kürt halkı .. Irak-Iran savaşı 
aAırlıklı olarak Kürdistan toprak
larında geçtiAi için Kürt halkı ta
raf olmadıAı haksız bir savaşın he
def tahtası durumundadır .. Ö.rne
Ain Irak'ın Mahabat veya diAer bir 
Kürt kentini bombalamısı duru
munda ölen Kürtler olu)\>r. Buna 
karşın Iran'ın misilierne olarak 
Güney Kürdistan topraklarında 
gerçekleştireceAi saldırılarda öle
cek olanlar yine Kürtler'dir. Yani · 
savaş Kürt halkına kanlı bir traje
di de yaşatmaktadır. 

Böylesi bir durumda olan Kürt 

ı 
halkının uluslararası dostlarından 
bekledi!i çok · şey vardır ve buna 
uygun davranılmasını isternek 
,hakkına da sahiptir. Bunu söyler-· 
ken akabinde, dostların suskunlu- ı 
!unu gerekçe göstererek çözümü 

. 1 
yanlış adreslerde aramak da bü-

. yük bir yanılgıdır. Çünkü, Kürt so- ı 
rununun çözümüne Washington!J 
Londra ve Bonn gibi emperyalist 
merkezlerde arayanlara ve tepki 
olarak bu yola sapacak olanlara, 
eiı iyi cevap Kürdistan tarihidir. En 
yakın örnek de Güney Kürdistan!. 
da 1975 yenilgisine yolaçan Was
hington merkezli "stratejik ilişki
ler"dir. 

Yani kısacası, Kürt sorunu ko
nusunda binbir tehlike, komplo ve 
oyun gündemde iken, Kürt hal- · 
kının gerçek dostlarının halen . 
"açık" bir politika gütmemeleri 
Kürt halkının kurtuluşu için · 
önemli bir dezavantajdır. Kürt 
halkının kurtuluşu esas olarak 
kendi öz gücüyle gerçekleşecektir, 
arn~.ı.duşlararası dost ve müttefjk- . 
I erin rolü de küçümsenemez. Gö- · 
rüldü!ü gibi gelişmeler, savrulma
dan akla karayı, gerçek dost ve 
müttefikleri, sahte umut satıcıla
rını, timsah gözyaşları dökenleri ·. 
birbirlerinden do!ru bir biçimde 
ayırabitmeyi Kürt halkının kurtu
luşu için zorunlu bir ön koşul ola- . 
rak dayatıyor. 

MEDYA GÜNEŞI . 

Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm ve birlik mücadelesinde 
yitirdiğimiz devrimci arkadaşımız 

Muhar~em AYDIN'ı 
ölümünün yedinci yılında saygıyla anıyoruz. 

A." Rıza KILINÇ 
1. No.lu Cezaevi 
C-11 Koğuş DIYARBAKlR 
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Medya Güneşi 5 

Frenleme Mekanizmasinin 
Soşyal Tabia-ti ,ve Perestroykan1n· 

Devrimci Karakteri 
Dr. Sergey KOLESNIKOV* 

Bu günlerde, SSCB'de gerçek

leşen pereskoyka (yenileme), top

lumun sürekli hareketinde belli bir 

tarihi aşamadır. Büyük Ekim De\1-

rimi kazanımlarını, ülkenin bugü

nünü yarınıyla ba~layan bir köp

rüdür. Geçmişin analizini yaparak 

tarihimiz üzerine düşündük ve ge

reklili~i sosyalist toplumumuzun 

derin gelişme süreçlerinden do~an 

perestroykanın kaynakları ve ko

şulları üzerine anlayış geliştiriyo

ruz. Bizlerce kurulan dönüşüm 

köprüsü üzerinde hangi yolda yü

rüyoruz? Başlangıcı ve son1,1 nere

de? Neyi uzak ve yakın geçmişi

mizden koruyoruz? Bu sorular ke

sinlikle cevaplandırılmalıdır ki, ya

şadı~ımız sürecin özünü belirleye

Jim ve "perestroyka" kavramını, 

modern sosyalizm anlayışını ve 

toplumun niteliksel yeni durumu

nu somutlaştırabilelim. 
Parti durum de~erlendirmesin

de, 1970'1i yılların sonunda ve 

1980'1i yılların başında, toplumun 

belli bir aşamada hız kaybına u~

radı~ını, zorlukların ve çözülme

yen sorunların çoAalmaya başladı

Ama işaret etti. Durgunluk ve sos

yalizme yabancı görünüm~er orta
ya çıktı. TUm bunların ekonomi, 

sosyal ve manevi alan üzerine cid

di bir etkisi oldu. Özellikle ekono

mik büyüme, ekonomik durgun

lukla aynı düzeye indi. Bunalım 

öncesi durumun özellikleri oluştu. 

TUm bunların esas nedeni, Ulkenln 
politik önderli~inin -başta öznel 

iledeplerden dolayı- zamanında ve. 

köklü de~işikliklerin zorunlulu~u

nu toplumda kriz belirtilerinin ço

Aalma tehlikesini deAerlendireme-

mesi ve bunun aşılması ve sosya

list toplum düzeninde mevcut ola

nakların daha iyi kullanılması için 

açık bir politik hattı ha4ırlayama

masıdır. Thtucu tutum, gevşeklik, 

alışılagelen şernalara uymayan 

herşeyi görmezlikten gelırie, acil 

sosyal ve ekonomik problemleri 

çözme isteksizligi, teo'ride ve top- · 

tum bilimlerinde durgunluk ve 

dogmatik görüşler hakim oldu. · 

Bir kompleks olan bu olumsuz 

belirtileri "frenleme mekanizma

sı" kavramıyla ifade ediyoruz. 

Frenleme mekanizması el çevirir 
gibi, perestroykanın başlamasıyla 

yok olmuyor, de~işik biçimlerde 

daha etkin olup toplumsal haya

tın yenilenmesini, yani sosyalizmin 

ekonomik, sosyal ve politik yapı
sını engelliyor. Frenleme mekaniz

ması, sesyal yaşamın deAişik alan- ' 

larında, ilerlemeye karşıt, herhangi 

bir şekilde tutucu ve tamamen bü

tünlük arz eden belirtileri birleş

tiriyor. Bu, toplumun gelişimini 
frenleyen, çag,. geçmiş sosyal ve 

politik mekanizmalara, demokra
sideki eksikliklere ve psikolojik 
uyuşukluk ile bir dizi insanın bi
lincinde sosyalizm azeririe kemik
leşen dUşanee/erine dayanan poli
tik, ideolojik, örgatsel ve sosyo
psikolojikfaktörlerden oluşan bir 
-kompleksdir. 

Frenleme mekanizmasının, bir 

madalyonun iki yüzü olim, iki ana 

biçimde gerçekleşebildi~lne Işaret 
etmek gerekir: Bu, partinin ve hal

kın yaratıcı güçlerine ve demokra

tikleşme olana~ına güvensizligin 

ve suni öncülogon tutuculuAudur. 

·Her iki biçiminde kaynagı, yöne-

tirnin idari emir metodlarıdır. Fa· 

·. kat perestroykanın saA "eleştir

menleri", eski sistemin korunma

sm, 1'devrimci" lafazanlık temsil

cileriyse, aşamaları atlama ve kad

roların "kaydırılması" çaArısını 

yapıyorlar. Böylece gerek "salın" 

gerekse "solun" çabaları, toplu

mun gelişimini frenleyen faktörler 

olarak açıta çıkarıyor. 
Kendisini delişik biçimlerde 

gösteren frenleme mekanizmasının 

herhangi bir birleşik sosyal temeli 
varını? Bu soruya açık bir yaıiıt ve
rilemez. Bilimsel Sovyet literatü

ründe ve yayınında toplumdaki 

mevcut olumsuz frenleme belirti

lerini, bürokratizmin "birleşmek" 

. ile veya sözde "kalifiye olmayan 

güçler ile bir baAiaşık" oluşmasıy

la açıklanmaya çalışıldı. Tüm fren

leme faktörleri, bir veya birkaç 

sosyal grupla sınırlandırmanın 

yanlış oldugu görülür. 

Frenleme mekanizması, somut 

politik şartlar altında oluşan ku

rumlar ve bu kurumlar sistemin- . 

de belli sosyal şartlarca biçimten

dirilen insanlar toplamıdır. Ve ça- , 

lışmadan yıllarca ücret almaya alı- 1 

şan ve eşit iş yapma pratilince de

m oralize edilen işçi, dönüşüm so

nucu alışılan kürsüyü yitirdilini 

gören yönetici ve geleneksel çerçe

venin dışına çıkamayan bilim ada

mı, frenleme faktörlerine objektif 

güç verebilirler. TOm bu insanla

rın deAişik çıkarları vardır. Fakat 
tümü, ilerleme hareketini engelle

yen herhangi bir ortak tutumla 

birbirlerine baliıdır lar. Bunun öte

sinde, onların çotunlutunu "pe

restroykanın karşıtları" olarak 
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görmek kesinlikle yanlış olur. 
Şüphesiz bizde de~işiklikleri bi

lerek ret eden insanlar da var. 
Özetle bunlar azdır. Sosyolojik an
ketler bunu belgeledi. Ço~unluk, 
içinde yaşayarak ne olaca~ını bek
lemekte veya perestroykadan yana, 
fakat şimdiye kadar angaje olama
mış veya istememiş. · Bu nedenle 
"dürüst" ve "dürüst olmayan" 
ayırt · edilemiyor. Herbirimizde 
frenleme mekanizmasının koşulla
rı (kökleri) var. Ve dönüşümün gö
revi bu kötü mirası aşmaktır. 

Frenleme mekanizmasının ana 
bölümleri nelerdir ve toplumsal 
hayatın değişik alanlarında nasıl 
işliyor? 

Sosyo-ekonomik kesimde fren
leme mekanizması, kendisini, te
rnelleri otuzlu ve kırkit yıllarında 
atılan eksimiş ekonomik yöneti
min idari emir sisteminde gösteri
yor. Bu sistem, çok kısa zamanda 
teknik ve ekonomik gerili~i aşma 
:ve ekonomide geniş yapısal ilerle
meler sağlamak üzere ulusal gelir 
içinde akümüle edilen kaynakların 
endtistrileşme için ayrılan payın 
önemli ölçüde yükseltme zorunlu
luğundan çıktı. Bu görev yerine 
getirildi. Bunun gerçekleştirilme
si sırasında, katı merkezileşmeye, 
detaylı iş emrine, buna bağlı görev
Iere ve bütçe onayianmasına daya
nan "bir yönetim sistemi oluştu. 
Heri savunma hazırlıkları, faşizmle 
sert mücadele ve savaştan sonra 
yeniden inşa şartları altında stra-. 
tejik görevlerin çözümünü garan
ti ediyordu. 

Zamanla bu sistem ekonomik 
gelişimin koşulları ve ihtiyaçlarıyla 
açık bir şekilde çelişıneye başladı. 
Bu herşeyden önce, katı merkezi
yetçilik ile ekonomi içinde göze ça
rpan zorluklar ve özellikle sürekli 
büyüyen . bilimsel-teknik devrim 
şartları altında işletmelerin bağım
sızlığını geliştirme gerekliliği ara
sındaki çelişkiyle ilgiliydj: Ekono
mik gelişmede ağırlığı ekstansig 
den (yaygın) entansife (yo~un) ve 
niceiden nitel metodlara kaydırma1 

zorunlu~u görüldü. 
Insan faktörünün üretimde ve 

ekonomik ilişkiler sisteminin tü
münde arttı~ı bir dönemde,· eski 
ekonomik mekanizmanın teşvikçi 
etkisi zamanla zayıfladı ve frenle
me gücü arttı. Ekonomi sektörün
de en "hissedilir" frenleme belir
tileri, eski ekonomik yönetim ya
pısının, bakanlıkların ve merkezi 
devlet organlarının idari emir me
todlarına uygun olarak korunma
sı, sektörel ve bölgesel yönetimin 
ayrılması, genellikle ekonomik he
saplanma prensiplerinin formel 
gerçekleştirilmesi ile meta-para 
ilişkileri ve Hağttımındaki eksiklik
lerdir. 

Politik alanda frenleme meka
nizması bürokratizmin üstün gü- . 
cü ve politik sistemin bu veya di
ğer halkasının iş örgütlenmesinde, 
devlet yönetiminde, toplumsal ör
gütlerde ve parti organlarında de
mokrasinin olmayışı veya eksikli
ği gibi işliyor. Burada yaracı işin 
yerini genellikle idarecilik, göster- . 
melik iş ve kırtasiyecilik alıyor. 

Bu belirtiler genel tarhi kökler 
vasıtasıyla .idari emir metodunun 
oluşmasına ve ülkenin toplumsal 
politik gelişimini tahrip eden ve 
sosyalizmin demokratik potansi
yelini engelleyen kişiyi putlaştıtma 
mirasına sıkıca bağlıdır. Gerekli 
demokrasinin olmayışı nedeniyle 
otuzlu yılların trajik olayları ola
naklı oldu ve ellili, altmışlı yılla
rında atılması gereken reform 

1 adımları tum kapsamıyla gerçek
leştirilemediler. 

Manevi, etik: ve psikolojik alan
da frenleme mekanizması, herşey
den önce düşüncenin uyuşuklu
ğunda, bedavacılıkta, halkın eylem 
ve sorunlarına yabancılaşmada; 
geçmiş yıllarda ortaya çıkan sınır
h dogma ve klişeci tiplerde de ke
mikleşen öncelikte ifadesini bulu
yor. Şimdi daha yeni, insanlar, 
kı>.riilerini yeni manevi-politik du
ruıııun olanak ve gerekliliği Uzeri
ne hazırlamaya, tüm sorunları de
mokratik metodlarla çözmeye, 

emir ve direktifler arkasına gizlen
.memeye başlıyorlar. Bu, zor bir sü
reçtir. De~iştirmek için istek, cesa
ret ve manevi hazırlık gerekiyor. 
Tek yanit düşün1lle, sabırlı olma
ma, her "taze" söze ve alışıla gel
meyen eylemiere güvenmeme alış
kanh~ı daha canlıdır. Böylece, de
mokratik normlarda veya ekono
mik prati~ine, ekonomik muhase
becilik prensiplerine glrişte bir ya- ' 
saklar oluşmakta. 

Bugünkü sosyo-psikolojik du
rum bir bütün olarak kemikleşme
yi, uyuşuklu~u ve tutuculu~u aş
maya uygundur. Ama aynı zaman
da iyi niyetleri ve reel eylem prog
ramları ayırma beceriksizliği, ra
dikalizmin koşulları ve kuralcı!.tk 
ortaya çıkıyor. Eleştiri hırsı, dar
kafalılık; otoriter düşünme, 

. "yabancı" ve alışılmayanlara karşı 
tahammUistizlük, ttiketim hırsı. 
sosyal ahlaksızlık ile ideolojik 
inançsızlık, iş azmi ve sovyet yurt
sevediğini küçük düşürme canlı
dır. Bir dizi dogma, teori ve top
lum bilimlerinde önyargıların ko
runması, durgunluğun süregelme
sine hizmet etti. 

Frenleme mekanizmasının ince
lenmesi ve onun aşılması için yol 
arama ve dönüşümü engelleyen 
tüm faktörlere karşı somut müca
dele, parti örgütlerinin, devletin ve 
sovyet toplumunda yenilenme sü
recinin başarısına ilgi duyan tüm 
yurttaşların önemli bir görevini 
teşkil ediyor. 

Geçmişin bir eleştiriyel değer
lendirmesi ve etkin olan frenleme 
mekanizmasının bir anali~i, bu 
gün yeni bir aşamaya, yani pratik 
gerçekleştirme aşamasına girmiş, 
toplumsal yaşamın çok yönlU ka
rakterinin kavranması için bir na
reket noktası olmuştur. 

·Not: Bu yazı "SBKP: Dokumente und 
Materialien" 17 Mart 1988 sayısından alın
mıştır. Çeviri: B.Medya Roza. 

• Dr. Sergey Kolesnikov, SBKP-MK teorik 
yayın organı Başredaktör yardımcılııı gö
revini yUrUtmektedir. 
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15~16. Haziran Direnişi 
Sinan DOGRU 

Türkiye 'İşçi sınıfı hareketinin 
tarihsel gelişim sürecinde görülen, 
ender çıkışlardan biri olan 15-16 
Hazitan direnişi, sınıf ve kitle sen
dikacılı~ının yok edilmesine yöne
lik saldırılara karşı gösterilen en 
ileri tepkiyi, siyasal iktidara atılan 

büyük bir tokadı oluşturmaktadır. 
Sınıf uzlaşmacılı~ına dayalı ola

rak, burjuvazinin istemleriyle 
ol'lışturulan TÜRK-İŞ Sendikacı

lı~ına karşı, işçi hareketinin sınıf 
ve kitle sendikacılı~ı temelinde ör
gütlenişinin biçimlenmesi olan 
DİSK'in, kurulmasıyla birlikte kı
sa sürede geniş işçi yı~ınlarını ku
caklama~a başlaması ve kendi pra
ti~inde sınıf bilincini yükseltmesi, . 
burjuvazi yi ve onun işçi sınıfı için
deki yedek gücU TÜRK-IŞ'i tedir
gin etmiş, bu tedirginlik her zaman 
oldu~u gibi, sermayenin çok yön-. 
Iri saldırılarını da beraberinde ge
tirmiştir. 1967'de kurulduktan he
men sonra büyük bir hızla gelişen 

DİSK'in bv durumu karşısında, sı

nıf çıkarları!!~d~_ oluşan saliantı

sınıf çıkarların da oluşan saliantı

men DİSK'in kapatılmasına yöne
lik olarak paçaları' sıvamış ve bu

nun sonucunda da 15-16 Haziran 
direnişi boy vermiştir. 274 ve 275 
sayılı Sendikalar ve toplu iş sözleş

mesi yasalarında yapılacak deAi
şiklikle, DİSK'in gelişimini dur
durma, onu yoketme hedefini ön
gören bir yasa tasarısı AP iktida
rı ve TÜ~K-İŞ işbirli!iyle hazır
lanmış, böylece de, işçi sınıfının 

uzun erimli milcadele birikimleriy

le oluşturdu~u sınıf ve kitle sendi
kacılı~ına dayalı örgütlenmesi yok 

edilmek istenmiştir. 
Sehdikalar yasasında degişiklik 

yapılmasını öngören yeni yasa ta

sarısı esas olarak şu maddeleri içe
riyordu: 

• Bir işçi sendikasının Türkiye 
çapında faaliyet gösterebilmesi 

için, kurulduğu işkoiundaki işçile

rin Uçte birini kapsaması gereki-· 
yor. 

• Sendika kurabilmek için o iş 
kolunda en az Uç yıl çalışmış ol
mak gerekir. 

• Sendika üyeli~nden ayrılmak, 
noter istifasıyla mümkün olacak

tır. 

• Sendika'genel kurulları iki yıl 
yerine, üç yılda bir toplanacaktır. 

• Memurların, sendikalaşmalan 
yasaklanmaktadır. 

llısai"ının gündemleşmesiyle bir
likte, özgülde kendisine, ama uzun 
vadede işçi sınıfının örgütlenmesi
ne yöneltilen saldırı karşısında ha
rekete geçen DİSK, tasarının ~ec
lise gelmesiyle sUreci daha da hız
landırıp, birimlerde yapılacak ça
lışmaların örgütlendirilmesine 
başlamıştır. ll Haziran 1970'de 
Meclise getirilen yasa tasarısı, 230 
evet oyuna ·karşılık, 4 red oyuyla 

kabul edilmiş, 214 milletvekili de 
ayiamamaya katılmamıştı. 

llısarının, meclisten ·geçmesi 

Uzerine, DİSK'e bağlı sendikalar 
alınacak tavrı ve bu doğrultuda 
yapılabilecek çalışmaları netleştir

me doğrultusunda çeşitli toplantı
lar yaptılar. Bu bazıdıklar sonucu, 

15 Haziran gUnü işçi sınıfının ola-
, ya· tepkileri eyleme dönüşmeye 

başlamış, 100'0. aşkın işyerinden 
70.000 dolayında işçi ile, ilk gün
kü direnişler gerçekleştirilmiştir. 
İstanbul'un değişik yerleriyle Geb
ze, Kocaeli ve çevre yörelerde ilk 
günkil yürüyüşlerde fazla olay çık
mamış, birkaç küçük olay dışında 
herhangi bir olaya rastlanmamış
tır. · 

16 Haziran gOnO, direnişin bo

yutlandığı gUndUr. 150.000'e yakın 

işçinin katıldıAı direnişler sırasın-; 

da 200 daİayında iŞçi yaralanmış, 
Kadİköy yoğurtçu parkı civarında· 

çıkan çatışmalar sırasında da, po
lis kurşunlarıyla, Yaşar Yıldırım, 
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Mustafa Bayram ve Mehmet Gı-. 
dak adlı işçiler öldUrUlmüş, Ab

durrahman Bozkurt adlı bir esnaf
la bir polis de ölmüştür. Yalnız 
DİSK üyesi işçilerin qe!il büyük 
oranda TÜRK-IŞ ve ba!ımsız sen
dikalara üye işçilerin ortak katılı
mıyla gerçekleşen direnişler üzeri

ne, içişleri bakanı, Vali, emniyet 
görevlileri ile DİSK yöneticileri ay
nı gün bir toplantı yaptılar. Thp-' 

lantıdan sonra, Radyodan işçilere 
bir mesaj veren DİSK Genel Baş
kanı Kemal Türkler şöyle diyordu: 
"İşçi kardeşlerim, işçi sınıfının bi
linçli temsilcileri sizlere sesleniyo
rum. Beni iyi dinleyiniz. Anayasal 

haklarımız için direndiniz, direni
yorsunuz. Anayasamız her türlü 
toplantı ve yürüyüşlerin silahsız ve 
saldırısız olaca!ını emreder. Bizler, 
anayasaya sımsıkı ba!lı işçiler ol
duğumuz için, hiç bir hareketimiz 
anayasaya aykırı olamaz. Ne var
ki, bizim aramıza çeşitli maksat
lar güden kişiler, çeşitli kılıkiara 

bürünerek girebilirler. Hatta kötü
sü, gözbebe!imiz şerefli Türk Or
'dusunun bir mensubuna kötü 

maksatlada taş atabilir, tahrikler 
yapabilirler. DİSK genel başkanı 

olarak sizleri uyarıyorum!' 
16 Haziran günü yoAunlaşan di

renişe karşı, DİSK'e ba~lı sendika

lar üzerinde terör estirilmiş, bir 
çok işçi gözaltına alınmıŞ, yaralı ve 
ölüler dışında, işçiler polisin çok 

. yönlü saldırılarıyla karşı karşıya. 

kalmıştır; Aynı gün tedirginleşen 
Thkelci sermaye, AP hükümetiyle 

İstanbul ve Kocaelinde sıkı yöne
tim kararı almıştır. 

AP ve COP'lilerin oylarıyla 17 

Haziran günü de sıkıyönetim ilan 
edilmiştir. CHP'liler ise, başta: 

İnönü olmak üzere, sıkıyönetimin 
gerekliliğini belirtmekte beraber, 
zaman açısından getirdikleri ıs . 

g9nlük sıkıyönetim önerisi kabul
lenilmeyinc<t, sıkıyönetime karşı 
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8 Medya Güneşi 

olan bir tavır sergileyen MBG 
(Milli· Birlik Gurubu) üyeleriyle 
birlikte meclis salonunu terkedip, 
oylamaya katılniamıştır. 

18 Haziran günü sıkıyönelirnce 
geniş çaplı bir saldırı başlatılmış, 
ertesi gün işyerlerinin çevresi aske
:ri birliklerce sarılmış olmasına 
karşın, İstanbul ve İzmit'te çalış
ınama ve işi yavaştatma eylemleri 
sürdürülmüştür. Daha sonra ise, 
birçok fabrikada işçi temsilcileri
nin, öncü işçilerin gözaltına alın
masıyla, direnişler di~er illerde kü
çük çaplarda devam etmesine kar
şın, olayın, esas oluştu~u yerlerde 
durmaya başladı. 

Her ilerici-demokratik çıkışta 
oldu~u gibi, 15-16 Haziran direni-. 
şinde de· mücadele beraberinde ka
yıplarıda getirmiştir. Üç aylık sıkı 
yönetim süresince, beşbini aşkın 
işçi işten atılmış öncü işçiler ve 
fabrika işçi temsilCileri hakkında 
davalar açılmış, sendikacılar dışın
'da direnişe destek verdikleri ve ka
tıldıkları için toplumun de~işik ke
simlerine çok geniş bir saldırı baş
latılmış, Dev-Genç üyesi dokuz öA
renci için dava açılmış, bir çok ile
rici, yurtsever, devrimci için arama . 
kararları çıkarılmıştır. 

Direnişten Çakarılacak Sonuçlar 
Başta DİSK üyesi işçiler olmak 

üzere TÜRK-İŞ ve Bagımsız sen
dikalardan işçileride kapsaması, 
mücadele içinde işçi sınıfının bir
ligini pekiştirmesi ve kendisi için 
sınıf olmaya yönelik atılan önem
li bir adım oluşu, 15-16 Haziran di
renişinin en önemli sonuçlarından 
biridir. 

Büyük ÇoAunlugu henüz politik 
bilinç edinmemiş olan işçilerin ka
tılımıyla oluşan direniş işçi sanıfı
nın zengin bir pratikte egitimini 
saAlamaş, eylemler sürecinde kaza
nılan deneyimlerle de sınıf bilinci
nin yogunlaşmasında önemli aşa-· 
malar katedilmiştir. 
. Direniş, büyük oranda birim 
sendikalardaki öncü işçilerin ör

·~ütlenmeleriyle gerçekleşmiş; 

DİSK yönetimi sendikalist anlayı- Türkiye işçi sınıfı hareketinin si-! 
şından dolayı, olaylara öncülük yasal öncülükten yoksuniuğu ve· 
edip, ileri boyutlu bir kazanima sosyalist bir sınıf örgütlenmesinin 
yöneltecek bir perspektif sunama- olmayışını birkez daha somutlayan 
mıştır. Bu anlamda, gerçek sendi- bir deneyimdir; 15-16 Haziran di
kal bir öncülükten bahsetmek zor- renişi. 
dur. İşçi sınıfının mücadeledeki ön-

Kendi içinde belli bir örgütlülü- cü ve temel güç oluşunun bütün 
~ü içermekle beraber, bir bütün açıklı~ıyla birkez daha netleşmesi 
olarak, işçi sınıfının politik örgü- ve Türkiye'de işçi sınıfı partisine 
tünün öncülüğünden yoksun olu- gereksinim duyutuşunu gösteren 
şu (Daha doğrusu böyle bir örgüt- bir deneyim oluşuyla da ayrı bir 
lülüğün olmayaşı), var olan örgüt- anlam taşımaktadır. _ 
lenmelerin (TİP gibi) de, mücade- Türkiye işçi sınıfının mücadele 
leyi örgütlernek yerine "destek tarihinde görülen bu ender, yarı
vermekten" öte bir anlam taşıya- örgütlü direniş, dünden bugüne 
maması direnişin yarı-örgütlü, ulaşan mücadele zincirinde önemli 
hatta yarı-kendiliginden bir yapı- bir halka oluşturması yanında, 
da oluşmasına ayrı bir anla~ ka- sendikalizmin birkez daha prati-
zandırmıştır. ğiyle, iflas. ettiğini somutlamıştır. 

Tek tek fabrikalarda, mücadele- İşçi sıwfinın, uluslararası müca-
yi örgütleyen öncü militan işçile- dele çizgifınde, yaratılan direnişie
rin kendi aralarında sağlıklı bir rin içinde yerini alan 15-16 Hazi
ilişki sağlayamaması, hareketin bi- ran direnişi pratiği ve zengin ders
linçli bir şekilde yaygınlaştırılıp, leriyle, ezilen ulus işçi sınıfının 
yükseltilmesi ve gerekitği anda geri ~ mücadelesine de önemli deneyim-
çekilmesi sağlanamamıştır. ler kat mıştır. 

= 
Reşo, 

Talan iklimi 
Yılmaz ODABAŞI 

Şairin 3. kitabı: kitapçılarda ve Cumhuriyet kitap kulübünde. 
Ederi: 800 TL. (Ederi kadar pul gönderilerak istenebilir. Toplu 
isteklerde indirim uygulanır.) 

iSTEME ADRESI: HAZIRAN YAYlNEVI 
DiVANYOW, BIÇKI VURDU SK. KAYADELEN HAN No:4 
~AT: 4/401 CAGAI:.OGW/ISTANBUL . . 
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Felsefe Üzerine (1) 

Cemal ÖZÇELIK 
Çoğu kez felsfe kavramı, insan

lara yabancı, anlamsız bir kavram 
olarak gözükür. Felsefenin yaşam
dan ve mücadeleden soyut bir ça
lışma alanı olduğu ve bu alanda da 
sadece toplumdan elini ayağını 

çekmiş bir avuç "bilge" veya der
vişin uğraştığı sanılır. Kimilerine 
göre ise sıradan bir insanın, bir iş
çinin felsefe öğrenmeye ihtiyacı ol
madığı gibi felsefe öğrenmenin iş
çilere, emekçilere göre olmadığı id
dia edilir. Oysa soruna birazcık ya
kından bakıldığında durumun 
böyle olmadığı hemen anlaşılır. 

Yani felsefenin soyut bir çalışma 
alanı olmadığı, insanların yaşam 

tarzlarının bir ürünü olduğu ve in
sanların yaşam tarzlarını kavra
mak ve daha insanca yaşanılır bir 
düzen kurmak için felsefe öğren
mek zorunda olduğu anlaşılır. Fe;;,_ 
sefe öğrenmenin gereksiz olduğu
nu ileri sürenler ise, ya felsefenin 
anlamını bilmeyenler, ya da emek
çilerin kendi felsefelerini öğrenme
lerini istemeyenlerdir ... İşçi sınıfı 
tarih sahnesine çıktığı günden be
r; burjuvaziye karşı bir sınıf sava
şımı vermektedir. Ancak bu sava
şımın ilk yıllarında işçi sınıfı bilim
sel temeller üzerinde şekillenmiş 
bir felsefi kurama sahip olmadı
ğından; mücadele, duygulara ve 
günlük tepkilere dayanmaktan 
öteye gidemeyip dar çerçeveler 
içinde hapsolmuştur. Bunda bur
juva sınıfının da rolü büyük ol
muştur; işçilerin bilinçlcnip, sö
mürünün esas kaynağını öğrenme
lerini engellemek için burjuvazi 
felsefe öğrenmenin aydınlara göre 
bir olduğunu, işçiler için ise felse
fe öğrenmelerinin hem gereksiz 
hemde zor olduğu dcmagojilerini 
yaymıştır ... Bu sıralarda Marx ve 
Engels, burjuvaziyc karşı gelişen 

işçi sınifı mücadelesini bilimsel bir 
felsefi kurarola (diyalektik mater
yalizm) taçlandırmışlar ve burju
vazinin felsefe üzerindeki tüm saf
satalarını ortaya sererek işçilerin ve 
toplumun diğer emekçi, ezilen, sö
mürülen kesimlerinin de felsefeyi 
öğrenmeleri gerektiğini ve bunun 
burjuvazinin iddia ettiği gibi hiç 
de zor bir iş olmadığını belirtmiş- · 
lerdir. Şunu da açıklamak gerekir 
ki, Marx ve Engels'in felsefesi, iş
çi sınıfının mücadelesinde bir reh
ber, bir kılavuz olarak doğmuştur. 
Bu gerçek, felsefenin, özellikle de 
Marksist felsefenin yaşamdan ve 
mücadeleden soyut olmadığını, 
tam tersine mücadelenin bir yan
sıması ve onun yol göstericisi ol
duğunu göşterir. Kısacası, felsefeyi 
öğrenmemiz gerek ve bunu yap
mak da zor değil. Yeter ki çaba ol
sun. 

Felsefenin ne olduğunu ve han
gi felsefeyi neden öğrenmemiz-ge
rektiği üzerinde duralım: Felsefe 
genel dünya görüşüdür; insanların 
doğa, toplum ve düşünce hakkıri
daki fenomenleri kavrama ve on
ları yorumlama anlayışıdır ... Gü
nümüze kadar çeşitli sınıf ve top
lumsal katmalar tarafından sayı
sız felsefe sistemleri, dünya görüş
leri oluşturulmuştur. Ancak, her 
dünya görüşünün temel sorunu 
olan madde ile bilinç arasındaki 
ilişki sorununa göre ayrı gruplara 
ayrışırlar. Felsefenin temel sorunu
na ilişkin verdikleri cevaba göre 
felsefe, idealizm, yani; bilimsel ol
mayan, bilimsel bulgulara dayan
madan akıl yürüten dünya görü
şü ile, materyalizm, yani; bilime da
yanan, bilimsel verilerle sonuca. 
ulaşan dünya görüşü olmak üzere 
ikiye ayrılır. Materyalizm ile idea
lizm üzerinde ileride durulacağın
dan şimdi kısaca bilim ile felsefe 
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arasındaki ilişkiye değinelim: Yu
. karıda da görüldüğü gibi iki temel 
felsefeden biri bilime dayanmak
ta, öbürü ise bilime taban tabana 
zıt dilşmektedir. Bundan dolayı bi
lim ile felsefe arasındaki ilişkiyi ele 
alırken bu durumu göz ardı etme
meli ve sorunu materyalist felsefe 
ile bilim arasındaki ilişki şeklin
de ortaya koymalıyız. Materyaliz-

1 

min bilimsel bir dünya görüşü 
olması şunu gösterir: Materyalist 
felsefe bilimle birlikte vardır ve bi
limin gelişimine paralel olarak bir 
gelişim göstermektedir. Bilim ol
madan, bilimsel bir dünya görüşü 
olan materyalist felsefe düşilnüle
mez. Buna karşılık felsefe de, bi
limsel bulguları sentezteyerek do
ğa ve toplum olayiarına ışık tut
nıakla ve bunların bilim adamları 
tarafından tavranıp bilimsel çaliş
malarına yardımcı olmakta, yol 
gösterici bir fonksiyon göstermek
tedir. Felsefenin, gelişmesi için bi
limsel çalışmalara ne derecede ih
tiyacı varsa, bilim adamları da, 
doğa ve toplum yasalarını bııtiln
lüklil bir . biçimde kavrayıp buna · 
uygun dUşecek bir faaliyet silrdilr
mek için bilimsel bir dilnya görO
şüne gereksinim duyarlar. 

Mate.-Yaiiz-m; biiime dayalİ, -dÖ
ğanın toplumun ve düşüncenin 

kavrayış ve yorumlayış tarzıdır de
dik. Bu amaca ulaşmak için belli 
bir yol yani metod izlemek zorun
ludur. Materyalizm'in bilime para
lel olarak gelişmesi bilimlerdeki sı
nırlılıkların doğal olarak materya
lizm'e de yansımasma yol açar. 
Doğa bilimlerinin henüz olayları 
hareket ve karşılıklı etkileşime da
yalı bir sebep-sonuç ilişkisi içeri
sinde ele alabilecek bir gelişim 
kaydetmediği dönemlerde, bilime 
ve dolayısıyla da materyalist felse
feye mekanik, metafizik metod 
egemendi. Metafizik; fenomenle
ri tek tek bulunduğu ortamdan so
yutlayarak, hareketsiz ve oluşumu 

. tamamlanmış ~r tarzda ele alır. 

Bu metoda göre ,oiayları değerlen

diren materyalizm ise metafizik 
materyalizm adını alır. Metafizik 
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materyalizm kendi döneminde ide-. 
alizme karşı temel bir silahtır. An-· 
cak, bilimlerin baş döridÜrÜcil bir 
hızla gelişmesiyle birlikte metafi-, 
zik materyalizm geçersiz ve gerici 
bir fonksiyona bilrilndü. Metafi
zile temelden zıt olan diyalektik 
metod ise, olay ve nesneleri; kay-· 
na~ ını karşıtların birli~i ve savaşı
mının oluşturdu~u sUrekli bir ha
reket, karşılıklı' etkileşim ve yeni
leşmeye do~ru yol alan bir süreç 
içerisinde ele alır bu yönü ile di
yalektik metod gilnilmüzün biricik 
bilimsel araştırma ve düşünme me
todunu oluşturur... Diyalekti~in 
geçmişi çok eskilere dayanmakla 
beraber, materyalist bir dilnya gö
rüşü ile bütünleştirilemedi~i için 
gerçek anlamını ve önemini ancak 
Marx ve Engels'in çabalarıyla ka
zanabilmiştir. Marx ve Engels ma-. 
teryalizmi diyalekti~in ilkeleri üze- . 
rinde yeniden şekillendirecek diya- · 
Jektik materyalizmi ve bu ~lkelerin · 
toplum yasalarına .uygulanışıyla 
da · tarihsel materyalizmi kurarak 
bilimsel sosyalizmin teorik temll
leri:ni" olt.ışturdular. 
· BugÜn haşt~ 'işçi sınıfı olmak 
üzere. ~ütün emekçi kitleler ve bas
kıya, · sömürüyci, zulme karşı olın 
toplumun biltOn kesimlc:ri, bilim

·sel bir düpya göruşü olan ve diya
lektik bir bakış yöntemi ile bütiln
leşıniş Marksist felsefeyi; kurtuluş
Ianna ışık tutması sebebi ile ö~ren
melidirler. Topturnun egemen sö
f10rücü kesimlerinin kendilerine 
dayattılı ve esaret zincirlerini per
çinleştirmekten başka bir işe yara
mayan gerici, mücadelelerini kös
tekleyici tilm açık ve gizli anlayış
Iara karşı, ancak bilimsel bir dün
ya görüşü ile silahlanarak kurtu- · 

. luşlarının yolunu açabilirler. Bu
'- gün Işçi sını fıı'\ı ve toplumun di~er 

ezilen sömürülen kesimlerini ör
giltleyip onlara sınıfsal biliçierini 
veren ve onları çag dışı rejimiere 
karşı savaŞıma yÖnlendirip güçle
rini tek bir odakta doplayan ve 
Marxist-Leninist dünya görüşünü 
rehber edinen biricik gilç, işçi sı
nıf partileri dir. Bu yüzden diyalek-

tik materyalizm (Marksist felsefe) 
;tek tek işçi ve emekçilerin de~il, iş
çi sınıfına öncülUk eden işçi sınıfı 
partilerinin dilnya görilşüdür. Sta
lin de "diyalektik materyalizm 
Marxİst-Leninist partinin dilnya 
görüşüdür" der. (Stalin. Diyalek
tik ve tarihsel materyalizm s.l) iş
çi sınıfı partileri bu dünya görüşil
nU bir yaşam tarzı olarak benim
seyip kitlelere benimsetti~i oranda 
güç kazanır ... 
· · Şimdiye kadarki açıklamalar- · 
dan da anlaşılacağı gibi Marxİst 
felsefe; diyalektik materyalizm 
adını alır. Bunun nedeni O'nun 
olayları ele alış biçiminin diyalek
tik ve yine olayları kavrama ve yo
rumlama biçiminin ise materyalist 
olmasından kaynaklanır. Bunu da
ha iyi kavramak için diyalektik ve 
materyalizm üzerinde biraz dura
lım. 

Diyalektik; dotanın, toplumun 
ve düşüncenin yapılarmdaki kar
şıt güçlerin savaşımı temelinde sü- · 
rekli bir hareket, karşılıklı etkile

·şim ve nicel birikime dayalı nite
liksel dönüşüm halinde ele alın
ması şeklindeki bakış açısı ve 'me
todudur. 

Diyalektik anlayışa göre her 
olay belli bir sürecin içinde yer alır 
ve diter olaylarla batmtıh olup 
birbirlerini karşılıkli olarak şart
landırırlar ve aralarında sebep
sonuç ilişkisi vardır. Hiç bir olay 
kendili~inden oluşmaz, belirli do
~al ve toplumsal şartlardan doğar 
bu yüzden ele alacağımız herhan
gi bir olayı daima zaman mekan 
ve mevcut şartları içinde değerlen
dirmeliyiz. ö'rne~in reaksiyoner 
gerici sınıflar emekçi kitleleri sınıf 
mücadelesinden caydırmak için; 
kapitalist ülkelerde sınıf ayrımının 
bulunmadı!tını, ulusun bir bUtOn 
olduğunu, sınıf. mücadelesinin, 
ulusun bütünlüğilnü bozmak iste-

. yenler tarafından kasıtlı olarak or
taya atıldığını ileri sürerler. Oysa 
ne sınıf mücadelesi nede sınıf mü
cadelesi teorisi kendili~inden veya 
kasıtklı olarak ortaya çıkmadı. Bu 
mücadele, tarihsel süreç içinde 

özel mülkiyetİn ortaya çıkm.ası ve' 
toplumların çeşitli sınıf ve katego-. 
rilere ayrılmasıyla başladı. Ezilen. 
emekçi sınıflar baskı ve sömürü
'den kurt6Jmak için binlerce yıldır 
ezen · sınıflara karşı savaşım ver-: 
mekte ve bugilnkil sinıf milcade-: 
lesi de kayna~ını binlerce yıllık sa-, • ı 

vaşımdan almaktadır. "Karşıhkh 
aksiyo' ve evrensel batmtı kanu
nu" diyalektitin birinci özelligini 
ve ilkesini oluşturur. Bunun aksi
ne metafizik ise olayları içinde bu
lundu~u silreçten ayırarak ele alır. 
Bu ele alış tarzı olayların tek yön
Iii ve yanlış kavranmasına yol açar. 

Diyalektik, aynı zamanda meta
fizigin aksine, olayları, hareketle
ri, yani gelişim ve dönüşümleri 
içinde ele alır. Hareket, maddenin 
varoluŞ'tarzıdır ve madde ile bir
likte vardır. Maddesiz hareket dü
şünülemeyece~i gibi hareketsiz 
madde de düşünülemez. Diyalek
tik metodu rehber edinmiş Mark
sist felsefe değişimin bilimidir ve 
dikkatleri eskinin bağrında do~an 
yeninin üzerinde toplar. Bu yüz
den Marksizm "yeni" ile birlikte 
yenilenir, zenginleşir .. . 

Sınıf mücadelesinin biçimleri 
çeşitlidir ve her biri nesnesi koşul- . 
)ara dayanır. Koşulların de~işme
siyle birlikte mücadele biçimleri
nin de değişime uğraması şarttır. 
Günümüz sömürge Olkelerinde sö
mf)rgeci burjuvazinin baskı, terör 
ve aldatmacaları sonucunda göre-ı 
celi olarak susturulan halklar, sa
bırlı ve kararlı bir mücadele ile er
geç ulusal ve sınıfsal bilinçlerini 
kazanıp sömürgeci-emperyalist 
zincirleri kıracaklardır. Bazı halk
ların verdikleri mücadelenin göre
ceti olarak bir durgunluk süreci 
içinde olmasına bakarak umutsuz
luğa düşmek ve mücadeleye olan 
inancı yitirmek; olayları hareket
lilikleri, dönüşümleri içinde de~il 
de, duraAanlığı içinde ele alan me
tafizik bakış açısına saplanmaktan 
başka bir şey değildir. Çünkü rea
lite harekettir ... "Evrensel de~işme 
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ve sürekli gelişme kanunu", diya
lektigin ikinci temel özelligi ve il- ~ 

kes i dir. 
Diyalektik, hareketi nicel biri

kişler sonucunda .zorunlu olarak 
oluşan nitel degişiml_er şeklinde 

kavrar. Çogu kez gözle görünme
yen "önemsiz" bazı küçük de~i
şiklikler süreç içerisinde birike bi
rike ani bir sıçrama ile niteliksel 
de~işimlere yql açar. Bu niteliksel 
dönüşümler bazen kısmi bir ~i
çimde, bazen de radikal biçimler
de gerçekleşir. Buna niteliksel de
ğişimin evrimci ve devrimçi biçim
leri denir. Örneğin sosyalizmden 
komünizme geçiş sürecindeki nite
liksel dönüşümler göreceli ve ev
rimci bir biçimde olurken, kapita
lizmden sosyalizme geçiş sürecin
deki niteliksel dönüşüm devri~ci 
(radikal, köklü çözüme dayalı) bir 
biçimde olur. Ancak biçimi ne 
olursa olsun her türlü niteliksel de
gişim binıçramayı ifade eder. 

Niceliksel değişimler, birikimler 
olmadan niteliksel dönüşüm im
kansızdır. Ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelelerinde her 
mevzi savaşımı, atılan her ileri 
açtım; ileride oluşacak köklü dö
nüşümlere temel teşkil ettiğinden 
göz ardı edilmemelidir. Bununla 
birlikte bunların asıl hedefler ol- . 
madığı, amacın; köklü dönüşüm
lerin gerçekleşmesi olduğuna da . 
dikkatleri çekmeliyiz. Nice! ve ni
tel değişimler birbirleriyle olan iliş
kileri içerisinae ele alınmalı, bir
birlerinden soyutlanmamalıdır. 

Diyalektiğin üçüneo temel özelli
gi ve ilkesini oluşturan nicel ve ni
tel değişimler ileriye doğru akan 
bir hareket, bir süreç olarak algı
lanmalıdır. 

Diyalektik her türlü hareketin 
temelinde karşıtların mücadelesi
ni bulur. Karşıtlar bir birlik oluş
tururlar ve biri olmadan digeri dü-• 
şünülemez. Her ayrılık bir çelişki
dir. Çelişkinin bulunduğu her yer
de bir mücadele vardır ve karşıt
lar "karşılıklı dönüşerek" çelişki
nin çözülmesini sağlar. Çelişkinin 
çözümü ileriye doğru bir nitelik-

sel degişimi içerir. Bir Çelişkinin 
.çözümü betaberinde yeni bir çeliş
ki dogurur ve bu böyle sürüp gi
der. Kısacası çelişki, olayların ve 
nesnelerin yapısında yer alır ve de

·gişimin temel öğesini oluşturur. İç 
çelişkiye ek olarak, dış koşullarda 
degişimde etkileyici (hızlandırıcı 

ve yavaşlatıcı) bir rol oynayabilir
ler. 

Çelişki evrenseldir; her zaman 
· ve her yerde bulunur. Bir çelişki

nin çözülmesi, yani karşıtlarının 
karşılıklı "yok olmaları" çelişki
yi ortadan kaldırmaz sadece çeliş- · 
kinin biçimini degiştirir ve yeni 
karşıt güçler oluşturur. Yukarıda 
da belirttiğimiz gibi her ayrılık bir 
çelişkidir, ancak her çelişki bir an
tagonizma (uzlaşmaz karşıtlık) de
ğildir. Antagonizma çelişkinin sa
dece bir anıdır. Bu an çelişkinin en 
keskin anını oluşturur. örnMin 

.Feodalizmin bagrında dogan pro
letarya ve burjuvazi arasında ba
şından beri bir ç_elişki olmasına 
rağmen, bu çelişki henüz antago
nizma haline gelmediği dönemler
de burjuvazi, proletarya ve diğer 
emekçi kitleleri etrafında birleşti
rerek feodalizme karşı ortak bir · 
mücadeleye giriştiler. Ancak Kapi
talizmin egemen üretim tarzı ha
line gelmesi süreciyle birlikte, pro
letarya ile burjuvazi arasındaki çe
lişkiler antagonizma haline gelerek 
amarisız bir sınıf savaşımının oluş
ması için zemin yarattı ... 

Işçi sınıfı partilerinin içindeki fi
kir ayrılıkları da çelişkinin özel bir 
biçimidir. Bu çelişki eleştiri ve öze
leştiride ifadesini bulur. Eğer bu 
çelişki uzlaşmaz bir biçim almış
sa bu, partinin saflarına sızmış 
oportünistler ile sosyalistler ara
sındaki mücadele biçimine girer. 
Bu da bize farklı çelişkiterin fark
lı yöntemlerle çözüldüğünü göste
rir. 

Mao The-tung nitelikçe farklı çe
Jişkileri yine nitelikçe farklı metod
larla çözme zorunluluğu üzerinde 
ısrarla durarak şöyle yazıyor: 

"Mesela Proletarya ile burjuva
zi arasındaki çelişki, sosyalizm 
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metodu ile, halk kitleleriyle feodal 
rejim arasındaki çelişki demokra
tik devrim metodu ile, sömürgeler
le Emperyalizm arasındaki çelişki 
ulusal devrim metodu ile, Sosya
list toplumda işçi sınıfı ile köylü
lük arasındaki çelişkiler kritik ve 
oto kritik metodu ile, toplumla ta
biat arasındaki çelişkiler üretici 
güçlerin geliştirilmesi metodu ile 
halledilir. Süreç değişir, eski süreç 
ile eski çelişkiler tasfiyeye uğrar ye
ni süreç ile yeni çelişkiler doar; so
nuç olarak, bu çelişkiterin çözül
mesinde kullanılacak metodlarda 
değiŞir ... Farklı çelişkiterin farklı 
metodlarla halledilmesi ilkesi 
Marksistlerin sıkıca riayet etmeleri 
gereken bir ilkedir!' 

Herşey gibi insan düşüncesi de 
diyalektik bir nitelik taşır. Düşün
cenin diyalektigi; doganın diyalek· 
tiginin bir ürünüdür. Düşüncenin, 
maddenin (insan beyninin) bir 
yansıması olması; do~adaki her
şeyde olduğu gibi düşüncedeki ha
reketin de temelinde karşıtların 

mücadelesinin yer almasını sağlar. 
Düşüncenin diyalektiğini ele alır
ken bir noktaya özellikle dikkat et
mek gerek: kendisiyle çelişen ken
disiyle tutarsızlık gösteren düşün
ce ile, düşünsel hareketi sağlayan 
karşıt düşünceleri ve aralarındaki 
savaşımı birbirine karıştırmamalı-

yız. . . . 
Diyalekti~in ilkelerini slralar

ken, hareketin maddenin varoluş 
tarzı olduğunu belirttik. Çevre
ınizde gördüğümüz sayısız nesne
nin farklılık ve çeşitlilik, gösterme
sinin nedeni, her nesnenin hareket 
biçimlerinin farklı olmasından 

kaynaklanır. Hareket biçimlerinin 
farklı olması da her olayın yapı
sında spesifik (özgül) çelişkiterin 
yer almasıyla açıklanabilir. Spesi
fik çelişki, evrensel çelişkiye dayalı 
olarak ortaya çıkar ve aynı zaman
da O'nun genel özelliklerini de 
yansıtır. Başka bir deyişle spesi

. fik'in içinde evrensellik de yer alır. 
İkisi ayrılmaz bii bütündür. Bu
nunla birlikte asıl önemli olan ev
renseli gözderi uzak tutmadan spe-=' 
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12 Medya Güneşi · 

sifik olanı tespit etmektir. ÇünkÜ 
her maddenin hareketini belirleyen 
temel etken, yapısındaki spesifik 
çelişkidir. Bunlar birbirlerine dö
nüşebilirler; belirli koşullar altın
da spesifik olan, başka bir koşul
da evrensel bir kare k ter kazanabi
lir. Örneğin üretim tarzlarının zo
runlu uygunluk yasası, insan top
fumlarına özgü spesifik bir kanun
dur ve doğa kanunlarıyla açıkla
namaz. Ancak tüm toplumsal sU
reç veri alındığında, doğada spe
sifik bir karekter taşıyan zorunlu 
uygunluk kanunu, evrensel (bUtUn 
toplumlar için geçerli) bir kanun 
halini alır. Aynı şekilde artı-değer 
kanunu kapitalist topluma özgU 
(ilkel, köleci, feodal ve sosyalist 
toplumlarda yer almayan) spesifik 
bir kanundur. Kapitalist toplum 
süreci ele alındığında ise evrensel 
bir kanuna dönüşUr. Kapitalizm!. 
in en yüksek aşaması olan emper
yalizmde de yer alan artı-değer ka
nunu bu aşamanın tüm özellikle
rin açıklamaya yetmez ve onun ye
rine emperyalizmin spesifik kanu
nu olan azami kar kanunu ön pla
na geçer. Azami kar, artı-değer te
meli üzerinde oluşur ve onu da içe
rir. Ancak artı-değer ile özdeşleş
tirilemez. 

Diyalektiğin özünü oluşturan 
çelişkiler üzerinde biraz daha du
ralım: 

Belirli bir süreç içerisinde çok 
sayıda çelişki vardır. Ancak bun
lardan biri sürece damgasını vurur 
ve onu belirler. Buna, temel çeliş
ki denir. Diğer yan çelişkiler, sü
recin başından sonuna kadar mev
cut olan temel çelişkiye bağımlı 
hale gelir ve "tali çelişkiler" adı
m alırlar. Örneğin sömürge ülke
lerdeki çelişkiler, ulusal demokra
tik güçlerlr, sörniirgecl emperya
list ve yerel işbirlikçi güçler arasın
daki çelişki; işçi sınıfı ile, 
sömürgeci-komprodor burjuvazi ve 
ulusal burjuvaı.i arasındaki çeliş
ki; emekçi ktiylülerle toprak aga
ları ve tarım kapitalistleri arasın- ; 

daki çelişki; ·sömürgecl-tekelci 
burjuvaı.inin kendi aralarındaki 

çelişkiler; ve nihayet sömürgeci te
kelci burjuvazinin dogası geregi, 
azami kar hırsıyla sömürge ülke
lerde daha yogun yatırım yapma 
çabasıyla yerel işbirlikçi dayanak
larıyla içine düştüğü çelişki vb. 
şeklinde sıralayabiliriz. (Kompra
dor burjuvazi ile sömürgeciler ara
sındaki çelişki, onlara ulusal bir 
nitelik kazandırmaz.) Bütün bu çe
lişkiler birbirinden kopuk değil, 
tam tersine bir bUtunlük oluştu
rurlar ve karşılıklı etkileşim içeri
sindedirler. 

Bu giin klasik sömürge ülkeler
de, bir süreç boyunca harekete 
damgasım vurup, tüm diğer çeliş
kileri belirleyen çelişki; ulusal
demokratik güçler (işçi sınıfı, ta
rım proletaryası, yoksul köylüliik, 
kasaba, köy ve şehirlerde yaşayan 
küçiik bnrjuvaı.i, ulusal aydınlar 
ve ulusal burjuvazi) ile sömürge
ciler, emperyalistler ve sömürgeci
lerin baglaşıkları komprador
işbirlikçi burjuvazi arasındaki çe
lişkidir. 

Temel çelişki ile tali çelişkiler 
donuk değil hareketlidir ve yer de
ğiştirme özelliğine sahiptir. Örne
ğin, bu giln sömürge ülkeler için 
baş. çelişkiyi teşkil etmeyen emek 
ile sermaye arasında~ i çelişki, dev
rimde çıkarı olan bUtün ulusal
demokratik güçlerin içinde yer 
alacakları; Ulusal Demokratik 
Halk Devrimi'nin gerçekleşmesi 
ile, yani bUtun yabanc~ güçlerin 
(sömürgecilerle emperyalistler) sö
milrge ilikelerden kovulmaları ve 
"yerli" işbirlikçilerinin mülksilz
leştirilip geniş bir toprak reformu
nun yapılması ve yaşamın her ala
nının demokratikleştirilmesi sllreci 
ile birlikte, emek ve sermaye ara
sındaki çelişki, baş çelişki halini 
alacaktır. Eger U.D.H.D. işçi sını

, fının öncülüAünde gerçekleşmişse, 
devrim, kesintisiz bir biçimde de
vam ederek sosyalizme geçilir. 

Temel çelişki ile ikincil çelişki
lerden birinin yer değiştirmesi (da
ha doğrusu, ikincil bir çelişkinin 
temel çelişki halini alması), nite
Jiksel bir dönüştirnde ifadesini bu-

lur. Devrim stratejisini gerçekleş
tirmek, başka bir deyimle, mevcut 
çelişkileri çözmek için gerekli yön
tem ve taktikler temel çelişkinin 
niteliğince belirlenir. Bu yüzden 
doğru bir politika izlemek için, her 
şeyden önce sömürge ülkenin -
somut koşulları ife beraber-, temel 
çelişkisini tespit edip, bu çelişkiyi 
çözüme kavuşturma metotlarını 
da ona göre oluşturmalıyız. 

Temel çelişkinin, karşıt öğeleri
nin, güçler dengesi tarafından be
lirlenen temel ve ikincil yanları 
vardır. Egemen güç (egemen yan), 
çelişkinin temel, yani ağır basan 
yanını oluşturur ve "eşyanın tabi
atı"nı belirler. Eğer bir ülke hala 
sömürge durumunda kalmışsa, 
bu, ulusal-demokratik gUçlere na
zaran, onların temel dUşmanları
nın (sömUrgeciler, emperyalistler, 
yerel işbirlikçiler) daha ağır bas
malardan, _yani çelişkinin temel ya
nını oluşturmalarından kaynakla
nır. Çelişkinin temel ve ikincil yan
ları da sabit değil, değişkendir. Bu 
değişiklik de niteliksel bir dönUşU
mü beraberinde getirir. Yani sö
mürge iliketerde temel çelişkinin 
ikincil yanını oluşturan ulusal
demokratik gUçler, devrim yoluy
la egemen güç haline gelir ve do
layısıyla çelişkinin temel yönUnü 
belirleyecek bir konuma gelir. 

Kısacası, bir u lkede diyalektigin 
ilkelerine ve o ülkenin nesnel ko
şullarına uygun, devrimci bir mü
cadele yöntemi geliştirrnek için, 
herşeyden önce, temel çelişkiyi ve 
temel çelişkinin temel yönünü 
dogru bir biçimde tespit etmek ge
rekir. İşte bu ·yüzden Lenin; "öz 
anlamıyla diyalektik, şeylerin biz
zat özUndeki çelişkilerin incelen
mesidir" der. Karşıtların mUcade
lesi, diyalektiğin dördüncü ve te
mel yasasıdır. 

Diyalektiğin sıraladığımız bu 
dört yasası (veya özelliği) yanyana 
ve birbirinden kopuk değil içiçe
dirler ve karşılıklı şartiandırma 
özelliğine sahip bir bUtunlük oluş
tururlar. Yani bir tarafta karşıtla
rın mUcadelesi, bir tarafta karşılık-
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f! etk_ileşim, bir tarafta nicei-nitel 

değişim ve bir tarafta da hareket 
şeklinde değil, olayı bir bütün ola
rak ele almalıyız. Karşıtların sava
Şımı, aynı zamanda hareket de
mektir. Nesnelerin karşılıklı etki
leşimi ve nicel-nitel dönüşüm de
mektir. Bütün bu özellikler bir bü
tünün değişik görüngüleridir. 

Şimdi de öz olarak materyaliz
min anlamı ve özellikleri üzerinde 
duralım: Yukarıda, materyalizmin 
evreni bilimsel kavrama ve yorum
lama anlayışı olduğunu belirtmiş
tik. Bu, materyalizmin felsefi an
lamıdır ve felsefenin temel sorunu 
olan, madde ile bilinç arasındaki 
ilişki sorununda maddi olanı te
mel ve ilk veri olarak ele almıı.ya 
dayanır. Ancak, materyalizmin 
düşmanları materyalizmin gerçek 
anlamını tahrif ederek felsefi an
lamının dışındaki ahlaki bir anlam 
yüklerler. Buna göre materyalizm, 
zevk ve sefaya düşkünlük, maddi 
zevklere önem verme ve idealsiz 
bir yaşam tarzı olarak tanımlan
maya çalışılır. Oysa pratik yaşam 
göstermiştir ki, en büyük idealle
re sahip olan ve idealleri uğru_na 

çekinmeden yaşamlarını feda 
edenler materyalistlerin kendisidir. 
Vurdumduymaz, asalak ve emek
çi kitlelerin kanı ve alınteri paha: 
sına zevk ve sefa sürdürenler ise 
özel mülk sahiplerinin ta kendile
ridir. Bu halk düşmanları halkın' 
beyinlerini yıkamak ve sömürüye 
boyun eğmeyi telkin etmekten baş
ka bir fonksiyonu olmayan idea
lizmi de felsefi anlamı dışında, 
belli bir ideal uğruna savaşım ver
meyi içeren ahlaki anlamıyla açık
larlar. Felsefi anlamda ise idea
lizm; düşüncenin mutlak olduğu
nu ve maddenin oluşumuna veya 

yıımdılışına kaynaklık ettiAlni ilo· 
ri süren bir dünya görüşüdür ve bi
lime taban tabana karşıttır. 

Felsefe'nin temel sorunu, mad
de ile bilinç arasındaki sorunda 
somutlandığı için, bilimin gelişi
mine paralel olarak, günden güne 

güçlenen materyalizme karşı tutu~ 

namaz'bir duruma gelen ve iddia-

ları giderek daha net bir şekilde . 

çürütülen idealistler, konumlarını 

güçlendirmek için materyalizm ve 
idealizm kavramlarında olduğu gi
bi madde ve bilinç kavramlarını da 
tahrif etmeye yelteniyorlar. 

Idealizm, maddeyi doğru bir şe
kilde tanımlamak bir yana, var lı- . 

ğını bile inkar eder (bunu ilerde ele . 
alacağız) ve ruhun (mutlak veya 
bireysel) ürün olarak gördüğü 

maddeyi, hareket, mekan (uzay) ve 
zaman dışında ele alır. Mekanik 
materyalizm de, maddenin önem
li bir varoluş tarzı olan hareketi sa
dece mekanik anlamıyla ele alıp, 
doğanın, maddenin durağan oldu
ğunu hareket etmesi için dışarıdan 
bir gücün etkisine gereksinim duy
duğunu ileri sürer. Kuşkusuz ki bu 
anlam, bilimlerin henüz diğer ha
reket biçimlerini keşfedemediği bir 
ortamda ortaya çıkmıştı ve ondan 
daha ileri bir hareketanlayışı bek
lenemezdi. Gelişen bilim bize 
maddenin ve onun ürünü olan dü
şüncenin sürekli olarak hareket 
.halinde varolduğunu, hareketsiz 
maddenin düşünülemeyeceğini ve 
maddenin belli durumlardaki du
rağanlığınııi ise izafi olduğunu,· 
durağanlığın değil, hareketin mut
lak olduğunu kanıtlamıştır. Belli 
başlı hareket biçimleri şunlardır: 
Mekanik, fiziksel, kimyasal, biyo
lojik ve toplumsal. Madde, her za
man var olduğu için, maddenin 

varoluş tarzı olan hareket de her 
zaman varolmuştur. Yani idealiz
min iddia ettiğinin aksine hareket 
maddeye sonradan sokulmamıştır. 

Maddenin en önemli diğer va
roluş biçimleri de uzay ve zaman
dır. Hareket halindeki madde uzay 
(mekan) ve zamanla birlikte var
dır. Yine madde ve hareket gibi 

uzay ve zaman da maddidir ve 
mutlaktır. Mekansız bir mekan 
düşünülemeyeceği gibi, zamanın 
bulunmadığı bir zaman düşünüle
mez. Bu açıklamalardan madde ile 
ilgili genel bir tanıma varabiliriz. 
Madde;. nesnel olarak varolan ve 

insanın duyu organları üzerinde 
etkide bulunarak duyum ve gide-
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rek kavram yaratan belirli bir me
kan ve zaman içerisinde hareket 
halinde mutlak olarak var olan ve 

· sonsuz sayıda biçim ve özelliğe sa" 
hip olan her şeye denir. Madde sa
nıldığının aksine çoğunlukla katı
sıvı-gaz halinde değil, yerçekimi 
(gravitasyon), çekirdek alanları, 

yıldız maddesi veya plazma adı da 
verilen yüksek düzeyde iyonlaşmış 
pozitif ve negatif yüklü parçacık
lar vs. halinde bulunur. 

Idealizmin ruh da denilen bilinç 
hakkında da çarpıtmalar yaptığı 
gözlenmektedir. Ruh'u insan bey
ninin bir ürünü olarak değil, insa
nın, yaşarken bedeninde bulunan 
ve ölümünden sonra da onu terke-· 
den bir varlık olarak değerlendi-' 

rir. Oysa materyalizm, bilinci, 
yüksek düzeyde örgütlenmiş mad
denin (insan beynin in) bir özelliği 
olarak algılar. 

Çeşitli kavramların (felsefi an
lamda, materyalizm-idealizm, 
madde-bilinç) açıklık getirdikten 
sonra, şimdi de felsefenin temel 
sorunu olan madde ile bilinç ara
sındaki ilişki sorununa verdikleri 
cevaba oluşan başİıca felsefe sis
temlerini, materyalizm ve idealiz
mi öz olarak ele alalım. 

Materyalist kavrama ve yorum
lama anlay1şın1 teşkil eden birinci 
özellik, doğamn maddiliğidir. Do
ğa (madde) insan iradesinden ve 

her türlü doAa üstü güçten baAım
sızdır. Aynı şekilde, madde, varol
mak için herhangi bir ruh'a veya 
düşüneeye gereksinim duymaz. 
Maddenin varlığı, · her maddenin 
yapısındaki nesnel iç çelişkilerle 
sağlanan bir hareketten ve onların 
karşılıklı etkileşimlerinden başka 

hiç bir şeyle açıklanamaz. 

idealizm ise; do~anın maddi ya
pısını reddeder, maddenin varlığını 
düşünce ile açıklar ve maddenin 
sadece düşüncede mevcut olduğu
mi, gerçekte varolmadığını ileri sü

rer. Maddenin insan düşüncesin
dçn bağımsız olarak "varolduğu
nu" belirten, ancak bunun varh-
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~ını da doğaüstU bir gUce ba~Ia
yan idealist anlayışa, objektif ide
alizm adı verilir. Her şeyin ,insan 
dUşüncesinin ürünü olduğunu ileri . 
süren ve sonuçta "tekbencilik"e 
kadar varan anlayışa ise subjektif 
idealist akımı oluşturur. Ancak 
subjektif idealizm de eninde so
nunda tanrıya sıAınmak zorunda 
kaldığından, öz itibariyle, objek
tif idealizmden bir farklılık göster- · 
memektedir. 

Başlıca temsilciiiiini piskopos 
Berkeley'in yaptıAı subjektif idea-

ı lizm bilimin buluşları karşısında ' 
tutunamayan safsatalanyla, geri- 1 

leyen ve prestijini yitirmeye başla- : 
yan nesnel (objektif) idealizmin i 
kurtarıcısı rolüyle ortaya çıkıp 
"maddeyi evrenden kovma" göre- . 
vini yüklenmiştir. Berkeley'e göre ' 
madde bir kere evrenden kovuldu
mu bütün sorunLIIJ' ortadan kalka'
cak; felsefe sadece bilinçle ilgili so
runlarla uğraşacak ve "gereksiz", 
"kafa yorucu" şeyler tartışma ko
nusu olmaktan çıkacaktır. 

Öznel idealizm, şimdiye kadar 
ki en saçma, ama bir o· kadar da 
çüriltülmesi zor bir felsefe akımı
dır. Bu yüzden biraz daha Ustün- : 
de durmak gerelini duyuyoruz. 

· Öznel idealizm'in iddialarını şöy
le sıralayabiliriz: EAer bir şeyi al
gıhyorsam "vardır"; algılamıyor
sam "yoktur". Algılanmayan, dü
şUnülmeyen ·şeyler, birer hiçten 
ibarettir. Madde gerçekte var oldu
Au için duyumlar yoluyla beynimi
ze yansımaz, tam tersine, biz onu 
duyumlarımız yoluyla algıladıAı- · 
m ız için bizlere gerçekmiş gibi gö- · 
rünUr. Duyumlarımızın kayna~ı 
jse madde de~il, fikirleri miz, tasav- . 
vurlarımızdır. Öyleyse, doAada fi
kir ve tasavvurlarımızdan başka 
bir şey yoktur .. ~ Ayrıca öznel ide
alizm, madde hakkındaki duyum
larımızın (nesnel koşullara dayalı . 
olarak) çelişik bir durumda olma
sından da yine gerçekte maddenin 
var olmadı~ı ve bizlerin "yansıma
ların kurbanı" oldulu sonucunu 
çıkarır. Yani diyelim ki; iki kişi ay
nı nesneye bakıp da deAişik renk-

te.görüyorlarsa, o nesnenin sade
ce zihnimizde var oldu~unu ileri 
sUrerler ve "siz materyalistler; ma
demki tasavvurlarımız maddenin 
yansımasıdır diyorsunuz, o halde · 
insanların mevcut bulunmadılı · 
dönemdeki şartları nasıl tasavvur' 
edebiliyorsuntiz, o koşullar bu gün 

_ ortadan kalktıAı 'yok oldu~u' hal
de o koşullar hakkındaki düşOne 
ve fikirlerimizin kayna~ı neler
dir?" diye sorarlar. 

Öznel idealizmin ~leştirisi teme
linde bu soruya da cevap verelim: 
Ilkin şunu belirtelim ki; öznel ide
alizm her ne kadar kabul etmese 
de, kendi düşOneesinde sonuna ka
dar tutarlı kalırsa şu sonuca varır: 
"Evrende benden başka hiç kim
se, hiç bir rtıaddi varlık yoktur, her 
şey ancak benim düşüncelerimde 
mevcuttuf.' Yani kendisinden baş
ka insanların varlı~ını da reddet
miş oluyor. Maddenin "varlı~ını", 
daha do~rusu "yokluAunu" insan 
bilinci ile açıklayamadıAından da, 
tekrar kutsal ve mutlak ruh olan 
Thnrı'ya sı~ınır ve '· 'düşünc_emiz 
kayna~ını Thnrı'dan alırV der. Bu 
şekliyle de objektif idealizm ile bil
tonleşmiş olur. Maddenin (du
yumların) çelişik bir tarzda algı
lanmasına gelince; subjektif idea
listler, bir yandan kendilerindan 
başka insanların .ve diAer varlıkla
rın varlı~ını reddederken, öbôr ta
raftan da deAişik insanlar veya de
gişik canlılar aynı nesneyi degişik 
algıladıklarında maddenin varlıA~
nı reddetmemiz gerektiğini ileri sU
rerler. Peki madem ki her şey bi
zim zihnimizde me~cuttur, ve 
"gerçekte var olmayan" ve bizimle 
aynı duyumları algılamayan di~er 
kişi veya canlıların duyumlarını 
neyle açıklayabilir subjektif idea
lizm? 

Örneğin, bizim kırmızı gördU
gomuz bir bez parçasını bir hay
van gri renkte görür. Bu, açıktır ki, 
maddenin, farklı duyumlar şeklin
de, çelişkili bir yansımasıdır. Mad
denin var olup olm;:ı.dı~ı tariışma
sını bir yana bırakacak olursak, 
idealizm, çelişkili durumlarda da 

' kendini ele vermektedir. Onlara 
şunu şorabiliriz: "Sadece zihinle
rimizde var olan bir hayvan nasıl 
olur da başka bir nesneyi algılaya
biliyor? Madem ki var olmak al- . 
gılamaktır"; "var olmayan" b_ir 
şey, nasıl algılayabilir? Bu soruya 
hiç bir zaman cesur ve açık cevap 
veremezler. ÇünkU, sonuçta ısrar
la reddettikleri! "tekbenci" anla
yışa saplanacaklardır ... E~er farklı 
insanlar aynı nesneyi aynı zaman
da farklı bir biçimde algılıyorlar
sa, aklı b~nda bir insan, bundan, 
o nesnenin gelecekte var olmadı~ı ' 
sonucuqu de~il, algılayan kişiler'in 
konumlarının, vaziyetterİnİn farklı 
oldu~u sonucunu çıkarır. Örne~in 
kırmızı renkli bir nesneyi yeşil gö
ren birisi, muhtemelen renk körü- . 
dUr. Yine, e~er bir, kişi nesneyi de
~işik zaman ve mekanlarda farklı 
algılıyorsa o nesnenin var olmadı~ı 
sonucunu delil, nesnenin objektif 

· şartlarının de~şimi sonucunda de
-A işik duyumlar yansıttıAı sonucu
nu çıkarmalıdır. 

Materyalizmin ikinci temel özel
li~i: Madde düşüncenin de~il, tam 
tersine düşünce maddenin bir ürü-
nüdür. 1'1 

DUşUncenin, maddenin bir UrU
nO olması, her maddenin dUşün
me, dUşUnce üretme yeteneAinde · 
oldulu anlamını vermez. Mate'rya
lizm, dUşünceyi, maddenin tarih
sel gelişimi içinde mUkemmelleş
miş yüksek bir biçimi olan insan 
beyninin bir ürOnil sayar. Ancak 
düşUnce ve bilincin oluşması için 
gerekli organ olmakla birlikte, 
bunların oluşması için insan bey-' 
ni de tek başına yeter koşul saAia
maz. ÖrneAin, bir insan beynini, 
uzay boşluAuna bırakırsanız, onun 
diğer maddelerden hiç bir farkı 
kalmaz (düşünce üretimi açısın
dan). Sorunun diAer önemli bir ya
nı ise, insan beyninin, dUşUnce ye- .. 
teneli kazanmasının salt biyolojik 
bir olay delil, belirleyici anlamda 
insaniarın toplumsallaşmasından, 
toplumsal varlık haline gelmesin- · 
den kaynaklanan toplumsal bir 
olaydır da. Insanoğlunun düşiln-
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me silred, emek silreci ile birlikte 
başlar. Dilşilnce, dilden de soyut 
değildir. Daha genel bir deyimle, 

. diişilnce, emek silrednde (çalışma 
silreci) toplumsal faaliyet gösteren 
insanların, anlaşma ve haberleşme 1 

ihtiyacından doğan, dilin temeli 
üzerinde oluşan toplumsal (biyo
lojik yönilnil unutmamak kaydı ' 

ile) fenomendir ... Her insan, yaşa- ' 
· mı boyunca, çeşitli do#al ve top

lumsal (yukarıda da de~inildi~i gi
bi) duyumlar algılar. Pratikten do
ğan bu duyumlar, artcak pratik sü
reç içerisinde tekrarlana_tekrarla
na kavram, yarii duyum temeli üze

, rinde şekill'enip duyumu aşan soyut 
diişünce haline gelir. Insanın . bu 
soyut diişilncesi; o anda mad.deden 
~nesnel diinyadan) yansıyıp beyjnde 
oluşturduğu diişünce değil; süreç 
içinde duyumların belli binentezi 
ile oitışmuş bir sistemtir. Mat~
lizm, diişilnceleri, herhangi bir 
varlığın ayriada yansıması ·gibi, 
anında, net, tam ve mekanik bir 
yansıması olarak algılamaz. İnsan 
düşüncesi ve bilinci, doğa ve top- · 
I um tarihinin gelişme silreci ve tek 
tek her bireyin kendi yaşamı tara
fından belirlenir. (Bu konuya, ya
zımızın ikinci bölilmiinde ele ala
cağımız toplumsal varlık ile top
lumsal bilinç arasındaki ilişki so
rununda daha detaylı değinece
ğiz). İnsanlar, daha önce görme
diği bir nesneyi, yaşamadığı bir 
olayı, ya da karşılaşmadığı şeyleri 
yaşamı boyunca etde ettiği birikim 
yoluyla kafasında canlandırabilir. 
İdealistler, bu duruma dayanarak, 
kendilerine pay çıkarmaya kalkışa
rak, diişilnceqin oluşması için 
maddeye veya toplumsal yaşama 
gereksinim duymadığını · iddia 
eder. Örne~in idealistler, madem 
ki düşünce, maddenin nesnel ko
şullarının bir ürünüdür, o.halde, 
insanlar yer yOzOnde ne insanın ne 
de diğer canlı varlıkların bulun
madığı bir ortamı kafasında can
landıı:abilir? O koşullar or~adan 
kalktığı halde, o koşullar ile ilgili 
dilşiince OretebiUyorsak, demek ki 
düşünce maddenin veya nesnel ko
şulların bir ilrilnü değildir ve var 

olmak için de onlara gereksinim 
duymaz, derler. · 

ldealist felsefenin böyle bir 
mantık yürütmesi, her şeyden ön
ce kafa bulanıklığının ve genelde 
materyalist, özelde de marxİst bilgi 
teorisinin çarpıtılmasının bir sonu
cudur. Çünkü materyalizm, dü
şüncenin oluşmasını anlık bii: olay 
olarak ele alırız. Bizler, günümüzde 
çeşitli bilimlerin yaptıkları araştır
malar ve bunların sonucunda elde 
ettikleri verilere göre, insaniann 
henüz ortaya çıkmadığı, hatta can
lı varlıkların bile henüz oluşmadığı 
dönem ile ilgili olarak ortaya atı
lan bilimsel bilgilere dayanarak, o 
koşulları tasavvttt edebiliyoruz. 
Kaldı ki, yukarıda da belirttiğimiz 
gibi madde hakkındaki duyum ve 
fikirlerimizin her zaman maddenin 
aynada yansıyışı gibi tam bir yan
sıması olmuyor. Insanlar, hayal 
gücüne dayanarak da "hayal 
ürünü" şekilleri kafalarında oluş
turabilirler: Ancak, halay gücün
de, maddeden algılanan duyumla
rın kavrarnlaşmasından oluşur. 

Örneğiıı; diyelim ki bir yazar, köy 
yaşantısını konu alan ''yaşanma- : 

mış" bir öykü yazsın. ·ıabi ki, 
olayla.rı kendi düşüncesine ve ha
yal .gücüne dayanarak biÇimlendi
recektir. Ancak, biz bu olaya "ha
yal ürünü" veya kaynağını yazarın· 
düşüncesinden alan bir olay diye
bilir miyiz? Diyemeyiz; çünkü, 
eğer toplumsal yaşamda köy adı 
verilen yerleşim birimleri ve onla
ra özgü .bir yaşantı tarzı olmasay
dı ve de yazar böyle bir yerleşim 
ve yaşam tarzı görmemiş veya baş
ka birilerinden diıymamış, oku
mamış olsaydı böyle bir öyküyü 
yazamazdı. . 
· Düşüncenin, maddenin bir ürü
nü olduğu anlayışına karşı idealist-, 
ler süreklf oiarak çırplnıp, tezleri
ni kabul ettirmek için, materyaliz
mi çürütmeye çalışırlar. Materya
listlere yönelttikleri bir diğer soru 
da şudur: Peki siz materyalistler, 
doğada mevcut · bulunmadığını id
dia ettiğiniz cin, peri, şeytan, me
lek, cennet, cehennem, tanrı ... gi
bi şeyler hakkındaki tasavvur ve 
duyguları neyle açıklarsınız? 
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Bu soruya şöyle bir yanıt veri-
. . J 

lebilir: Bu tür "doğa üstü güçler" 
hakkındaki duygu ve düşünceleri
' miz, içinde yaşadığımız, karşıiat
tığımız veya duyduğumuz dolal
toplumsal olay ve nesnelerden py
naklanır. Doğada meVcut "uıun~ 
mayan "şey"leri, doğal nesneler
le düşünmek zorundayız. örnetin 
psikologlara göre, çocuklar, tannyı 
hep yaşiı i;ir dede şeklinde kafa
larında canlandırıyorlarmış: Bu
nun nedeni de, büyüklerin, çocuk
lara tanrıdan bahsederken "tanrı 
baba" deyimini kullaı:ımalandır. 
Yani tanrı düşüncesi kendiiilinden 
değil, nesnel .şartlardan daimuştur 

ve idealistlerin iddia ettikleri &ibi: 
~·tanrı fikrinin oluşması için, do
lada onu yansıtacak bir maddeye 
gereksinim yoktur" şeklinaleki id
diaları da böyleiikle çürütülmUş 
oluyor. (İlkel toplumlardajn~nla
rın tanrıları, ya bir hayvanın yada 
bir doAal fenomenin, örnetin an
neş, ateş, şimşek ... şahsında kişi

· ıeştirerek, _ kafalarında canİandır
dıkları da bilinmektedir.) Aynı şe
klide, ateŞ ve korku olmasaydı "ce
hennem", sevinç, mutluluk ve öz
lem (ki bunlar da yaşam koşulla
rından kaynaklanır) olmasaydı 

"cennet" kavramı vb. oluşıriazdı. 
Ve biz, bu "fenomen"leri hep bil
dijimiz şeylerle düşünürüz. 

Materyıilizm, düşÜncenin . mad
denin bir ürünü oldutunu belirtir
ken, idealizmin tersine düşüncenin 
vadıAılu ve madde üzerindeki ro
lünü inkar etmez. (İdealistler, 
maddenin düşüncenin bir yansısı 
olduğunu getirdikleri gibi, özün
de maddenin varlığını ve düŞünce 
üzerindeki etkisini-rolünü .de red
dederler.) Yukarıda da değinildili 
gibi, düşünce, insan beyöiöin ve 
toplumsal yaşamın bir ürünüdür. 
Ancak düşünce oluştuktan sonra, 
insanın toplumsal yaşamı ve i~san 
beyni üzerinde etkide bulunmaya 
başlar. İnsan beyni, olduğu gibi 
ye.rinde kalmaz. Toplumun ve top-: 
lumsal düşüncenin gelişimine pa
ralel olarak sürekli olarak daha da 
mükemmeleşme yolunu· tutar. 

Materyalizmin üçüncü temel 
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özelliği ve ilkesi de şudur: Evren 
bilinebUir. 

İdealizmin diğer görüngülerin
den biri de "bilinemezcilik" (ag
nostisizm)'dir. Bilinemezciliğin en 
büyük temsilcisi Kant'tır. (Kant'a 
göre insan bilinci, bilgi edinme ye- _ 
teneğine sahip değildir.) Kant, ide
alizm ile materyalizmi "uzlaştır
ma" iddiasıyla yeni bir felsefi ku
ram olan Agnostisizm'i yaratmış
tır. O'na göre, insan bilinci, bilgi ' 
edinme yeteneğine sahip değildir. 
Bizler hiç bir zaman olayların özü
ne ulaşamayız, ancak duyularımız 
yolu ile nesnelerin dış görüngüle
rini algılarız ... Böylelikle felsefenin 
temel sorunu olan, madde ile bi
linç arasındaki soruna da biline
mezci bir yaklaşımla yaklaşarak, 
maddeninınİ bilinci yarattığı, yok
sa bilincinmi maddeyi yarattığını 
bilemeyiz. Thnrı mutlak mıdır, de
ğil midir bilemeyiz, der. Kant'ın çı
kardığı bu sonuçlar, bilime olan 
güvensizlik ve inanca (kör inanç)' 
saplanmasının bir belirtisidir. Za
ten kendisi "inanca yer açmak 
için, bilim alanını sınırlandırmak 
zor.unda kaldım" demiştir. Kant~ 
ın bu fideist yönü (inanca göre akıl 
yürütme) onu idealizme yaklaştır
maktır. Emmanuel Kant, felsefe
ye önemli katkılarda-da bulunmuş 
ve özellikle çelişkiler üzerinde 
önemli düşilnceler ortaya atmıştır. 
Ne var ki, Kant, çelişkileri madde
nin degil, aklın bir ozelliAI olarak 
ele almış ve bunların (çelişkilerin) 
çözümlenemeyeceğini ileri sür
müştür. Engels de bilinemezciliği, 
"ürkek materyalizm" olarak ad- : 
landırmıştır. 18.yy'in en bilyük 
materyalistlerinden olan D'Hol
bach'ın öğretisi, "ürkek materya
lizm"e bir örnektir. D'Holbach, 
bir yandan her şeyin temelinde, 
materyalizme yaklaşarak, maddeyi 
görür, (D'Holbach'ın materyaliz-I 
mi vülger materyalizm idi; En
gels'in deyimişle "kaba materya
lizm". Kaba Materyalizme göre 
doğada sadece madde vardır. on
lar, düşünceyi, maddenin bir OrU
nil saymakta birlikte, manevi bir 

fenomen olarak değil, maddi bir · 
fenomenmiş gibi de alıyorlar.) bir 
yandan da, "her ne denli öz söz
cüğil ile kendisine özgü olan do
ğayı oluşturduğu anlışılırsa da, 
biz, hiç bir varlığın özünil bilemi
yoruz; biz, maddeyi yol açtığı gör
me, duygu ve dilşüncelerle tanıyo
ruz; buradan, organlarımızın özel 
durumlarına göre, onun, iyi ya da 
kötil olduğu yargısına varıyoruz ... 
Biz, biçimin üzerimizde yarattıgı 
etkiye göre, özgilnlilk ve nitelikle
rinden birkaçını tanıma gilcüne 

•Sahip olsak da, hiç bir maddenin, 
ne gerçek doğasını, ne de özünü 
biliyoruz... Böylece, madde bize 
göre genellikle duygularımızın 
üzerinde herhangi bir biçimde et
ki yapan bir bütündür. Ve bizim 
değişik maddelere mal ettiğimiz 
nitelikler, bizde yarattıkları deği
şik izienim ya da çeşitli değişiklik
lere dayanırlar .. :• diyerek, biline
mezci, idealizme yaklaşmaktadır. 

Bilinemezcilerin en büyilk zaa
fı, diyalektiği kavrayamamış olma
larıdır. Onlar, düşü-ncenin diyalek
tik bir yapıda olduğunu ve düşUn
cenin diyalektik olmasının da do
ğanın diyalektik yapısından kay
naklandığını kavrayamamışlardır. 
diyalektiğin temel ilkesi olan çeliş
kiler, düşilncenin ve bilginin de te
meli oluşturur. Düşilncedeki çeliş
ki bilgisizlik ile öğrenme arasında
ki ilişki şeklinde belirir ve biz ye
ni şeyler ö~rendikçe bu çelişkiyi 
çözer ve bir üst aşamaya sıçratmış 
oluruz. İnsan toptumtarının var 
oluşundan gilnümüze kadar insan
lar yaşam tarzlarını dilzeltmek ve 
mükemmelleştitmek için çok çaba 
sarfetmişlerdir. Çok ilkel bir ya
şantı tarzından, günilmüzün çağ
daş uygarlık düzeyine ulaşan bir 
sOrcç Içerisinde, insan toplumları 
kesintisiz bir biçimde bilgi, kültür, 
teknik, sanat vb. alanlarında iler
lemişlerdir. (İstisna topluluklar ha
riç). Bütün bunlar, evrenin biline
bilir bir şey oldu~unu, insanların 
pratik (sosyal faaliyet) içerisinde 
bilgilerini gittikçe arttırdığı ve ö~
rendi~i bilgiler ışı~ında daha iyi 

bir yaşam tarzının kurulmasına 
doğru yol almış olduklarını göster
mektedir. Bilgi edinme, biriktirme 
ve geleceğe aktarma silrednde tek 
tek insanlar da bir yandan kendi
lerine geçmişten miraz kalan bil
gileri öğrenerek, bir yandan da bi
reysel faaliyetleri sonucunda daha 
önce bilmediği şeyleri öğrenerek 
bilinç dilzeylerini yilkseltirler. Ev
ren bilinebilir diyoruz, ama insan
lar, (kimi idealist filozofların id
dia ettiklerinin tersine) her şeyi ön
ceden bilerek doğmazlar; Bilgilen-_ 
me, pratik yaşam içerisinde öğren
me ile gerçekleşir. 

Bilginin, bilgileome sürecinin 
· iki aşaması vardır: Duyum ve kav
ram aşaması. Buna diyalektik bil
gileome süreci denir. Diyalektik 
bilgilenme, biçimden öze, basitten 
karmaşı~a do~ru yol alır. Yani du
yumsal bilgileurneden hareketle 
kavram aşamasına ulaşınz. Duyu 
organlarımızın aracılı~ıyla algıla
dı~ımız duyumlar, pratik yaşam 
içinde sayısız kere tekrarlanarak 
insan bilincinde "soyut düşiince", 
yani kavram oluşturur. Duygu ile 
düşünce birbirine ba!hdır; hiçbi
ri tek başına diyalektik bilgilenme
yi teşkil edemez. Soyut düşünce 
duygulam dayanarak oluşup geliş
tiği gibi, duygular da soyut düşün
ce, yani kavramlar aracılı~ıyla da
ha iyi anlaşılır bir hale gelirler. 
"Pratiğin bize gösterdiği gibi, his
lerlmlzle algıladıAımız şeyleri ve fe
no menleri biz hemencecik anlaya
mayız ve ancak antaşılah feno
menlerdir ki, daha derin bir tarz
da hissedilir" (Mao Tse Thng) ... 
Duygularımız bizleri direkt olarak 
şeylerin biçimiyle yani görilnilşily-_ 
le karşı karşıya getirir. Soyut (man
tıksal) düşünce ise, bizleri şeylerin 
özOne ulaştırır ve onları bir bUtOn 
olarak algılamamızı saglar ... Du
yuma dayalı olarak oluşan kav
ramlar pratikten doğduğu gibi tek
rar pratikte uygulanarak doğrulu
ğu sınanır ve ihtiyaçlarımızın kar
şılansamında da rol alır. Bu bilgi
lenme ve bilginin sınanması süre
si yani; pratik-duyum-kavram ve 
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yine pratik ... Sonuna kadar devam 
eder. Şu da var ki, doğanın ve ha
reketin nesnelliği ile sonsuzluğu 
göz önünde bulundumlduğunda 
insanın herşeyi bir biltiln olarak 
öğrenme, yani do~ada ö~renilme
miş hiç bir sşey bırakmamak gibi 
bir yeteneğe sahip, olmadığı göril
lilr. lnsano~lu bilgi merdivenini 
basamak basamak tırmanarak bil
ginin sınırsız derinliklerine doğru 
yol almaktadır ve insan soyu varlığı 
nı devam ettirdikçe bu hal devam 
edecektir. Insantak pratik yaşam
dan edindikleri (pratikten kastı
mız, salt bireysel pratik de~il, top
lumsal pratiktir de) ufak tefek bil
gileri biriktire biriktire genel so
nuçlara vardırır. "Şey"ler hakkın
daki doğru fikirleTimize hakikat 
adı verilir. Hakikat (doğru bilgi), 
gerçeğin (neshel maddenin) bilgi
sidir. Genel olarak tüm nesnel ger-ı 
çeği yansıtan hakikat, mutlak ha
kikat adını alır. Mutlak hakikat, 
tek tek nesneler hakkındaki bilgi
mizin bileşiminden (aritmetik top
lamından değil) oluşur. Belli bir 
nesnel hakkındaki bilgimiz başka 
bir nesne (veya nesneler) hakkın
daki bilgimize ba~lıdır. Bu bağın
tılı bilgiye izafi (ba~ıntılı) hakikat 
denir. lzafi hakikat, mutlak haki
kate doğru yol alan bir zincirin 
halkasıdır. Bu sebeple izafi haki
kat ile mutlak hakikat birbirlerin
den ayrı olarak değil, bir biltiln . 
olarak knrşılıkılkı etkileşimleriiçe
risinde ele alınmalıdır. Lenin'in 
deyiıniyle "izafide mutlak vardır.' 

Bu bölümil bitirmeden önce 
son olarak, insanların hakikakit, 
doğruyu her zaman görememele
rinin nedeni ve pragmatist (fayda
cı) "doğrut' anlayışı ilzerinde du- ' 
ra lım. 

Hakikati kavrayamamanın en 
temel nedeni, olaylara metafizik 
(tek yönlü) bakış açısında somut
laşır. Belli bir fenomenin sadece 
bir veya birkaç yönil ele alınıp 
bundan genel bir yargıya varılırsa 
hata yapmak ihtimali artar. An
cak, hata mutlak değildir. Olayla
rın diyalektik bakış açısı ve mater-

'· 

yalist yorumlanışı ile yeniden ele 
alınması ile hatalar giderilebilir ve 
nesnel gerçe~in doğru bilgisine eri
şilebilir. "Bir objeyi gerçekten bil
mek için onun bütün yanlarını, . 
bi)tün ilişkilerini ve bütün "medi
asyon"larını ara hallerinf ihata 
(kavrama) ve etild etmek gerekir. 
Gerçi bunu hiç pir zaman tam ola
rak başaramayız, ama problemle
ri biltOn yanlarıyla mütalaa etmek 
gereği bizi yanıtmalardan ve kalıp
laşmaktan korur.• (Lenin) Do~a ve 
toplum yasalarının bilgisi temelin
de elde edilen bilgiler doğrudur ve 
er-geç başanya ulaşırlar. Dolayı
sıyla faydalıdırlar. (Toplumsal iler
lemelerden yana olanlar için). Oy
sa pragmatistler her şeyi do~ru ol
du~u için faydalı bulmazlar. On
lar için do~runun kıstası, bizlere 
fayda sağlaması ve bizleri başarı-

Medya Güneti 1i 

ya ulaştırmasıdır ... Başanya ulaşan 
veya bize fayda sağlayan her olay, 
her dilşünce doğru değildir. Thm 
tersine bir düşünce doğru ise (er
geç) başarısızlığa uğrar. Başarısız-: 
lığa u!rayan her fikri de mekanik 
bir biçimde yanlış olarak değerlen
dirmernek de gerekir. Bu başarısız
lık, geçici bir durum olabilir. Th
bii ki son ba~lamda fikirterin doğ
ru veya yanlış olmalarının kanıtı 
pratiktir. Gerçekler fikirlerimizin 
lafı değil, fikirlerimiz gerçeğin 
yansıması<tır. Bilimselliğin ölçOtU 
de, fikirlerimizin "doğruluğunu". 
kanıtlamak için, gerçekleri fıkirle
rimize göre yorumlamak değil, fi
kirlerimizi gerçekiere göre şekillen~ 
dirmektir. 

(Sürecek) 

DUYURU 

Önümüzdeki sayılardan itibaren, dergimizde Ulusal ve Top
lumsal Kurtuluş Mücadelemizde -siyasi düşüncesi ne olursa 
olsun- şehit düşmüş, tüm ilerici, yurtsever, devrimci ve sosya
listlerin ölüm yıldönilmlerini anmak amacıyla bir köşe açmak 
istiyoruz. Bildiğiniz, tanıdığınız, şehit düşmUş dost ve arkadaş
larınızın isimlerini, doğum ve ölüm tarihlerini, varsa fotoğraf
larını ve ölüm biçimlerine ilişkin bir değerlendirmeyi kısa ve öz 
olarak yazıp bize göndermenizi istiyoruz. . 

Ulusal ve Tophımsnl Kmtuluş MUcadelesinde yaşamını yiti
ren tom.şehitler, şehitlerimizdir ... 

NOT: 

ŞEHiTLERiMili UNUTMADIK, 
UNUTMA YACAGIZ! 

Çeşitli nedenlerle örgtıt içi ve örgUtlcrarası çatışmalar neticesin
de yaşamını yitiren arkadaşlar hakkındaki değerlendirmeleri bu 
çalışmamızdan ayrı tutuyoruz. Önemle belirtiriz. 

MEDYA GÜNEŞI 
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D.ireniş Zindan Duvarlar1n1 Aşt1, 
Analar Kendini Yak1yor. .. SulihNURioGw 

Mücadelenin Örgütlenme Düzeyi Bir 
Yana, Kitlelere Verdiği Bilinç Rahime 
ve Saliha Analann Omuzlannda 
Vükselmeye. Devam Ediyor. Hem de 
''Beyaz At h Şovalye' 'yi Beklemede.n 

"Yaşasm Ölüm" sloganı Saliha ve Rahime analarui 
'omuzlarında sokaklara t~şıyor. 

1980'den bu yana faşizm baskı
ların en yogun biçimde sürdügü ve 
prati.k yansısını bulduğu yerlerden 
biri de kuşkusuz Diyarbakır'(hr. 

1980'den sonraki dönemde ya
şam olanaklarını hemen hemen 
ortadan kaldıran, zindanlar dev
rimci, insanlarla dolduruldu. Bu 
dönemde, Diyarbakır zindıvıtarın-
da sayısız devrimci insan sırf "öz
gür bir vatan", "güzel bİr dünya" 
dediği için hayatından oldu. lşken
ce tezgahlarınqa'n ğeçti. Bu fiziki 
baskılapn ötesinde onlari görüşe 
sınırlı çıkarma; anadilleri ile ko

·.nuşt~rmama vb. psikolojik baskı
lara tabi tuttular. Mücadelenin ör
gütlenme düzeyinin dağınıklı~i ve 
yetersizliği, mücadeleyi nisbi ola
rak bireyselleştirdi. 

tık direniş, 198l'de pasif açlık 
grevleri biçiminde başladı. Belli bir 
zaman dilimi içinde böyle devam 
etti ve birçok insan hayatını yitir
di. Ancak tüm bu çabalar birkaç 
ufak kazanım dışında somut bir 
kazanım getirmedi. Baskılar daha 
da sertleşti. Giderek mücadele 
ölüm direnişlerine dönüştü ve 
"YAŞASlN ÖLÜM" sloganı bel
li bir zaman dilimi içerisindeki 
mücadelenin genel karakterini 
oluşturdu. 

Mücadele 1983'te Ferhat, Nec
mi, Eşref ve Mahmut'un kendile
rini yakmasıyla bir üst aşamaya 
sıçradı. Yalnız bu aşamaya kadar
ki mücadele, bütün dünyada yan
kılar bulmakla beraber, pratik an
lamda daha çok zindanların rlu
varları arasında kaldı. 

Ancak baskıların sürmesi, ilk 
etapta tutuklu yakınlarını olaya 
daha yakından sahip çıkmaya zor
ladı . Ilerici, demokrat kamuoyu
nun da dışında sıradan insanlar bi-
le kendini olaya yakın görmeye 
başladı. Bunun sonucunda faşizan 
haskılara karşı yükselen mücade
le, zindanların duvarlarını aştı . 
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Direniş, Şubat l988'de büyük. 
hapishane direnişi ile adeta kitle- . 
lere maloldu. Birçok tutuklu yakı
nı, geniş halk yı~ınlarının deste~i 
ile mücadeleye aktif olarak sahip 
çıktı. Saliha Şener ve Rahime Şa
hin analar istenilen haklar veril
medi~i takdirde, kendilerini yaka
caklarını ilan ettiler. Mücadelenin 
ve "YAŞASlN ÖLÜM" sloganı
nın soka~a taşmasından ve günü
müzde "DİRENMEK YAŞA
MAKTIR"a dönüşen mücadele
nin yarataca~ı etkiden korkan ege~ 
men güçler, bu istemleri kabul et
tiler. Bu direniş de Mehmet Emin~ 
in ölUmüne mal oldu. 

Ancak nisbi yumuşak ve sert 
yöntemlerin kısa bir zaman dilimi 
için bir arada yürütOlmesi ile kit
lelerin öfkesinin ve mantıklı mü
cadelesinin denetim altında tutu
laca~ını sanan egemen güçler, ilk 
etapta tutukluları da~ıttılar (Bun
lar götürUidükleri hasiphanelerde 
de aynı haklar için mücadeleye de
vam ettiler ve son olarak G.Antep 
cezaevinde 4 Haziran'da açlık gre
vi başladı.) Sonra gayet sinsi bir bi
çimde kazanılmış hakların geri 
alındı~ı ilan edildL 

Bunun sonucunda, 16 Mayıs'ta 
Diyarbakır'da direniş tekrar baş~ 
!adı. Ve bu sefer, "YAŞASlN 
ÖLÜM" sloganı gerçekten Diyar
bakır sokaklarına taştı. Şubat 
l988'de ölüm sözü veren Rahime 
ve Saliha analar belediye binası 
önünde üzerlerine gaz dökerek 
kendilerini yakınaya kalktılar. Bu 
kez de sloganın yaygınlaşmasından 
korkan egemen güçler, kazanılmış 
hakları tekrar iade etmek zorun
da kaldılar. 

Evet, mücadelenin örgütlenme 
düzeyi bir yana, kitlelere verdi~i 
bilinç, Rahime ve Saliha anaların 
omuzlarında yükselmeye devam 
ediyor. Hem de "beyaz atlı şöval
ye"yi beklemeden. 

Ben isterem ki 
Bulutlar a~lasın 

Çocuklar a~lamasın 
Analar yanmasın ... 

Fatsa'yi 
Sadece 
Davada 

Medya Güneşi 19 

Yargiiananiar 1111 
Savunacak? 
İbrahim SEVİMLİ'nin Fatsa da
vası ile ilgili olarak dergimize gön
derdi~i açıklamayı aşa~ıda sunu
yoruz. 

Gazetelere Fatsa Davası ile ilgi
li zaman zaman bazı haberler yan
sı ma ktadır. Bunun bir nedeni, da
vanın savunma aşamasına gelmiş 
olmasıdır. 

Bilindi~i gibi Fatsa Davası, 12 
Eylül'den sonra açılan siyasi dava
lar arasında en kitlesel olan bir da
vaydı. Gözaçıp kapayıncaya kadar 
geçmeyen 7 yıllık bir aradan son
ra söz sırası Fatsalılar'da. 

Gerici faşist güçlerle büyük ba
sının Fatsa Davası ve Fatsa Fikri 
etrafında kopartt ıkiarı yaygaranın 
ve demagojinin yer yer devam et
ti~i günümüzde. Fatsa Davası'nın 
sanıkları savunmalarında söyleye
bileceklerini söyleyecekler; davala
rını savunacaklar. 

Ne var ki, Fatsa konusunda söz 
söyleyecek olanlar sadece tutuklu 
ve sanık olanlar olamaz. Bu konu
da bir şeyler söyleyecekler olanla
rın ço~u da dışarda. 

Evet sizler, demokratlar, insan 
hakları savunucuları, yazar, sanat
çı ve aydınlar, ilerici ve devrimci
ler, demokrasinin gerçek zemini, 
özgür iradenin, katılımın somut 
bir örne~i. emekçi halkın kendi 
kendini yönetme fikrinin sembol
lerinden birisi olan Fatsa'yı savu
nabilmelisiniz. 

Fatsa'yı savunmak, Fatsa'yı ha-. 
. tırlamak, halkın özgür iradesine, 
seçilmiş kişi ve heyetlere, yeni in
san tipine, do~ruya, güzele ve ge
lece~e saygı duymak demektir. 
._Demirel'in, Ecevit'in yasa~ının 
katıunasını savunup destekleyen
ler, seçimle belediye başkanı olmuş 
Fikri Sönmez'in siyasi eyleminin 
meşru görülmesi için u~raşmak 
zorundadırlar. 

Demokrasiyi savunanlar, insan 
hak ve özgürlüklerine saygı duyan
lar Fikri Sönmez'in nerede, nasıl 
ve niçin öldürüldü~ünü araştır
mak zorundadırlar. 

Böyle yapmayanlar, fikirleri, tu
tumları ve eylemleri itibariyle 
inandırıcı olamazlar. 

Eski parti yöneticilerine konul
muş yasakların kalkması için, 
DİSK ve Barış Derne~i davaları · 
için bir şeyler yapanlar Fatsa Da
vası için neden bir şeyler yapma
sınlar? 

Eme~e, halka, demokrasiye say
gı duyanların Fatsa Davası'nı yal-
nız bırakmaması gerekir. . 
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Uluslar ve Sömürgeler 
Sorunu (3) 

Fırat ÖZGÜR 

Ulusların Kendi Kaderlerini 
Tayin Hakkı (U.K.K.T.H) 

Ulusal sorunun özünde bir sınıf 
sorunu oldu~u gerçe~inden hare
l<etle, bu alanda yapaca~ımız çö
zümlemelerin ~e bu sınıf pe(spek
tifinin içinde, sınıf hattını saptır
mayacak bir nitelikte ele alınması 
gerekir. Bu anlamda, uluslar soru
nunun çözümOnO tarihsergelişimi 
içinde incelemenin bir zorunluluk 
oldu~unu düşünüyoruz. 

Evet, ulusal sorun temelinde bir 
sınıf sorunu olmakla birlikte çö
zümü tarihsel, jeopolitik, iktisadi, 
kültürel vb. birçok notka ile içiçe 
ele alınmalıdır. Her süreç ve somut 
durum için önceden hazırlanmış 
bir reçeteler yuma~ı veya şablon
tarla çözümlenememesinin yanı sı
ra, sorun, tümüyle bilimsel bulgu
ların her ülkenin özgOI koşulları
na uygulanması, çözilmieniş ala
nı olarak somut koşulların ve bu 
somutun içinde bulunduAu kon
jektürel yapının gözönüne alınma
sıyla çözümlenebilir. 

Nasıl ki, proleter devrimler ve 
Emperyalizm çalının Marksizm'i 
olarak biçimlenen Leninizm varo
hışunun 'kaynaklannı, marksizmin 
dogmatik yorum ve uygulanışı ye
rine, yaşanan sürece, sürecin ulu
sal ve uluslaramsı ilişki slstemle
rine, sınıfların o tarihsel kesitteki 
konumlarına, yani, .bir bütün ola
rak, yeni koşullara özüne doku
nulmaksızın uygulanışından aldıy

sa; bütün toplumsal süreçlerin ir
delenmesinde, aynı şekilde yön
tem, somut durum ile bilimsel te
oriyi bi.itünleştirmek olmalıdır. 

Sınıfsal sorunların en karmaşık 
parçalarından biı;ini oluşturması 

nedeniyle, özellikle ulusal sorunun 
çözümünde (ezen ve ezilen ulus 
açısından) yanılgı ve yanlışlıklar 
alabildi~ine yaygındır. Bu sapian
tıların veya hertürden yanılgıların 
oluşum süreçleri incelendi~inde, 

görülecektir ki, temel bir kayna~ı
nı da sorunun dogmatik bir şekil
de ele alınışı oluşturmaktadır. 

Dogmatizmin ulusal sorundaki 
somut göstergesi, tek tek ülke de
neyimlerinin genelleştirilmesi, te
mel bilimsel verilerin gözönüne 
alınmadan soruna yaklaşılmasıdır. 

. Sosyal-şoven, reformİst bir çiz
giye varmasında, Marksizmin 
dogmatik yorumunun da çok 
önemli bir rol oynadı~ı bilinen 
ikinci Enternasyonle karşı Lenin~ 
in öngördü~ü perspektif, dünya 
sosyalist hareketinin gelişimine ye
ni bir ivme kazandıran, marksiz
min canlı özünü, bütün boyutla-: 

rıyla, bir. . kez daha. gü
dümleştiren somut veriler sun
maktadır. İkinci Enlemasyonali 
kendi burjuvazisiyle uzlaşmaya gö
türen (her ülke özg!ilünde) önem
li bir nokta, yani şabloncu yakla
şım bütün ülke sosyalistlerinin ka
çınmaları gereken bilim dışı, me
tafizik bir yöntemden öte bir an
lam taşımamaktadır. O halde şu 
sonucu önemle vurgulamak gere
kiyor: Ulusal soruna yaklaşım tar
zımız, Marx, Engels, Lenin ve Sta
lin' in, başka bir deyişle, işçi sını
fının temel çıkarlarının biçimien
ınesi olan Marksizın-Leninizm'e 
dayalı olarak, gerek genel gerekse 
özgül süreçler ve bilimsel veriler 

·. 

ıŞı~ında; tck tck ülkelerin dene
yimleri de gözönüne alınarak, so
mut koşulların tahlil ve yorumu
na yönelmek bilimsel yol olarak 
belirlenebilir. 

Dogmatizm sorununun üzerin
de durmamızın nedeni, bugün so
mut koşullara yaklaşımda, özellik-

. le tek tek örneklerin, bilimsel ve
riler bir yana bırakılarak mutlak
laştırılması do~rultusunda yaygın 

olan çarpıklı~ı irdeleme.k ve göz
ler önüne sermaye çalışmaktır. Bu
güne de~in somut durum de~er
lendirilirken, sürekli olarak ve 
mutlak bir yaklaşımla, "tek çö
.zilm yolu" olarak ele alınan Sov
yet tipi ulusal sorunun çözümü bu 
dogmatik yaklaşımın en açık gös
tergesidir. Başta Lenin ve Stalin ol
mak üzere Rus bolşeviklerinin, 

ulusal sorunun, de~işik ülkelerde, 
o özgül koşullara denk düşen çö
züm yollarının Marksizmle bütün
leştirilmesi sonucu oluşturdukları 
temel bilimsel belirlemeleri kıstas 
almak gerekirken, daha çok, özgül 
bir uygulama olan Sovyet örnegi 
ile ilgili getirdikleri çözümlemeler, 
o da çarpıtılmış bir şekilde mut
lak yol olarak ele alınıp, somut ko
şullar yorumlanmaktadır. GünO
mUz koşullarının irdelenmesinde 
tabii ki, Sovyet öme~inden yarar
lanacagız. Yeni bir süreci, proieter 
devrimler sürecini; kendi özgUIUn
de bir çok eksikligi barındırınakla 
birlikte, ulusal sorunun ezen ulus 
proleteryasıyla ittifak halinde çö
zümleniş süreesini başlatmak gibi 
bir öneme sahip olan böyle bir ör
ne~i önemli bir veri olarak alaca
~ız. Ama, tek ve mutlak bir veri 
olarak de~il. Işte, bu düşünceden 
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hareketle, temel veriler ışı~ında so
runu irdelemeye ve bunu yaparken 
de daha çok Marksist-Leninist 
dünya anlayışının çözümleme per
spektifinden aktarmalar yaparak, 
~urumu somutlamaya çalışaca~ız. 
SORUNUN KONUWŞU 

Ulusal sorunun çözümü, her 
koşulda aynı formOlOn uygulanı
şına olanak vermeyen bir konum
da oluşuyla somutlanır. Çözüm 
herşeyden önce, ülkelerin kendile
rine özgü konumlarıyla ilintilidir. 
Komşu ~praklara sahip olmayan 
veya denizaşırı ülkelerde, ulusal so
runun çözümü farklı bir yol izler
ken, aynı devletin egemenli~i altın
da bulunan uluslarda bile, sürece 
göre çözilm yolları de~işebilmek
tedir. Ama hiç birinde, önceden 
belirlenmiş kalıplarla sorun çö
zümlenemez. Örne~in bi.rden faz
la ulusun birarada bulundu~u bir 
halklar hapishanesine dönüşen 

Çarlık Devleti'nde sorun, Rus pro
letaryasıyla birlik içinde, bütün 
ezilen ulus işçilerinin ortak kurtu
luşuyla çözümlenirken, bir çok ül
kede ise sorun ayrılınayla somut
lanmış veya dönem dönem ezilen 
ulusun ayrılma talepleri ön plana 
gelerek yaşanan o tarihsel süreçte 
bilimsel yol olarak bu çözilmieniş 
kabul edilip, uygulamada ayrılma 
talebinin milliyetçilikle nitelendi
rilmesi bir yana, bu talep tümüy
le desteklenip propagandası yapı
labilmiştir. Bu nedenle, bir çok ör
nekte görüldü~ü gibi (Polonya, İr
landa vb.) süreç tek ve mutlak yol 
olarak birlikteli~i gerektirmeyebi
lir. Başka bir deyimle "ezilen ulus 
sosyalistleri birlikten yana ezen 
ulus sosyalistleri de ezilen ulusun 
ayrılma hakkından yana tavır alan ajl
kosyon ve propagnndayı yUrtltmelldlr· 
ler.", degeriendirmesi ülke koşullan ta
rihsel gelişim ve mücadelenin se
yir çizgisi gözönüne alınarak de
gerlendlrilmclidlr. Yani sosyalistler 
her zaman tek ve mutlak "yol (çö
züm) olarak birli~i gündemleştir
meyebilir. İşçi sınıfının çıkarları 
açısından, ayrılıktan yana tavır 
alınması gereken süreçlerle de kar-

şılaşılabilir. Bu durumda "birlik 
birlik" diye tempo tutmak, soru
nun çözümünü engellemek, hatta 
önüne set oluşturmaktır. Aynı şe
kilde, yaşanan süreci, ezen ul~s işçi 
sınıfının mücadele ve örgütlülük 
düzeyi, tarihsel süreçte oluşan bi
rikim, deneyim ve ezilen ulusun is
temlerine karşı alınan tavırlar, 
ezen ve ezilen ulus emekçilerinin 
verdikleri mücadeleterin birbirini 
etkileme hatta bütünleşme düzey
leri, ezilen ulusun; tarihsel süreç
teki konumunu ülkenin daha bir
çok özgün koşulu ile uluslararası 
güçler dengesi, emperyalizmin so
rundaki e~ilim ve çıkarları gibi ge
niş bir faktörler yuma~ı gözönün
de bulundurulmadan, ne pahası
na olursa olsun ayrılıktan yana 
dem vurmak, ayrılı~ı tek ve mut
lak çözüm olarak sunmak ve bu 
do~rultuda propagandayı yo~un
laştırmak da do~ru bir yaklaşım 
de~ildir. Bu durumda, soruna şu 
yolla yaklaşılmasının daha doğru 
olaca~ını düşünüyoruz. "ayrılma 
hakkı ayrılma zorunluluğu değil
dir, ama ayrılınama zorunlulu~u 
hiç de~ildir. Bunu belirleyecek 
olan, tarihsel gelişim ve somut ko
şullardır!' 

Bu noktada, soruna açık ve net 
bir şekilde nasıl yaklaşılması ge
rektiğini, bir daha Stalin'e başvu
rarak somutlamak istiyorum. Ulu
sal sorunun çözilm yolunu irdeler
ken "çözümü belli -bir ulusu çev
releyen, somut tarihsel koşullara 
ba~lı bir sürü sorun. 

Dahası var. Herşey gibi koşullar 
da de~işir ve belli bir zaman için 
doğru bir çözüm başka bir zaman 
için de hiç de kabul edilmez görU
Iebilir~'(IO) sonucuna varan Stalin 
devamla şöyle diyor. "Belli bir 
ulusu çevreleyen iktisadi, siyasal ve 
kültürel koşullar şu yolla ya da bu 
ulusun nasıl örgütlenece~ini, gele
cekteki anayasasının hangi biçim
lere bürünece~ini, bilme sorununu 
çözmek için tek anahtar işte bu
dur~~ Her ulus için, sorunun özel 
bir çözümünün kendini zorla ka-
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bul ettirmesi mümkündür. Ulusal 
sorunda, sorunu diyalektik bir 
yönde koymanın gerekli oldulu 
yer, işte burasıdır! '(ll) 

Bu düşünsel perspektiften hare
ketle, herşeyden önce tek tek ülke 
deneyimlerini genelleştirme yerine, 
sosyalist temel perspektifin ölçüt 
·olarak alınıp, somı.ıt koşullarla 
yotrulmasının dotruluk ve gerek
liiiiini belirtiyoruz. Bu anlamda, 
U.K.K.T.H!nın anlamı, uygula
nış biçimleri ve ezeri ile ezilen ulus 
sosyalistleri açısından soruna yak
laşım tarzının ne olması gerektili
ne yönelik bakış açısını belirlemek 
ve bilimsel sosyalizmin kurarncıla
rının bu alandaki delerlendirme
leri.ni bir daha sunmak, ele almak 
istiyoruz. 

, Insanlık tarihinin belli bir geli· 
şim sürecinde, kapitalizmin şafa
lında dolaJ1 ulusların, beraberin
de yeni bir sorunu, uluslar soru
nunu gündemleştirmesi, ezilen 
dünya halklarının, ilhakçılıla, sö
mürgeciliAe karşı verdikleri müca
delelerin bir parçası, onun gelişi
minin dolal bir sonucu olarak bi-

. çimlenmektedir. Ulusların oluşu
muyla birlikte, boyveren ulusal 
kurtuluş hareketleri; uzun bir sü
reç ohişagelen direniş hareketleri
nin, bütünsel, örgütlü bir ifadesi 
olarak somutlanmasıyla ayrı bir 
anlam kazanmaktadır. Kapitaliz
min gelişmiyle dolan ulusların ta
rihsel bir kategori olmaları yanı
sıra, sınıfsal bir oluşumu da biçim
lendirmesi; ulusal sorunun kendi
sine de yansımakta, uluslar ve sö-· 
mUrgeler sorunun sınıfsal ve tarih
sel oluşumu temelinde irdelenme
si kendini bir zorunluluk olarak dayat-: 
qıaktadır. Bu anlamda Insanlık ta
rihi irdelendiJinde, toplumsal ev
rimleşmenin her kesitinin, insanın 
insan üzerindeki baskı, sömürü ve 
ezgisiyle donanmış bir oluşum 
içermedili görülebilmektedir. ll
haklar, kölelik ilişkileri, sömürge-, 
cilik gibi insanlik dışı uygulama-· 
lar, insanların toplumsal örgütle
nişlerinin oluşumuyla birlikte or-

\ 
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· taya çıkmamıştır. Yani, ne baskı, 
ne sömürü ne de sömürgecilik, in
sanlığın oluşum ve toplumsal ni
telik kazanmasıyla birlikte berabe
rinde getirdiği bir yazgı, bir ilişki 
sistemi değildir. 

Üretici güçlerdeki gelişimin ürü
nü olarak, toplumsal mülkiyetİn 
ilk ve ilkel örgütlenişinde oluşan 
çözülme; tarihsel olarak üretim 
araçları üzerindeki özel mülkiye
tİn de doğuşu ve bu paralelde in
sanın insan üzerindeki sömürüsü
nün de başlangıcı sürecini de ifa
de eder. Toplumsal yapıda, gilçlü 
olanların üretim araçları üzerinde 
oluşturdukları özel mülkiyet, ilkel 
örgütlenişin çözülme · sürecinde, 
kabileler arası savaşlarda esir dü
şenlerin köleleştirilip, özel ıriülki
yetin bir parçası haline getirilme
siyle bütünleşince, insanlık, top
lumsal ilişkilerin ilk sınıfsal hiçim
lenişine tanık olmuş, insanlar, 
köle-köle sahibi özel mülkü olan- · 
lar ve olmayanlar şeklinde, yeni bir 
üretim ilişkisiyle, sınıfsal olarak 
ayrışmaya, bölünmeye başlamış
lardır. Köleciliğin bir toplumsal 
oluşum olarak sistemleşmesi, ay
nı zamanda sömürgeciliğin de ilk 
ve ilkel biçimlenmesi anlamına ge
lir. Bu süreçle birlikte, artık sö
mürgecilik bir ilişki sistemi olarak, 
güçlü ülkelerin güçsüz olanları kö
leleştirmesi, talan ve yağmayia bü
tün maddi, manevi varlıklarını ya 
gaspetme ya da yoketmeye yönelme
siyle Insanlık tarihinde yeni bir sü
reci, insanın insanı sömürüsüne, 
ülkelerin ülkel~ri sömürOp, sömür
geleştirmesi süreci eklenmiştir. 
Toplumsal evrimin oluşan bu ye
ni halkasında, elbette ki, sömürge 
ülke halkları bu uygulamalara kar
şı sessiz kalmamışlardır . . lhlakçılı
ğa, sömürgeciliğe, kölelik ilişkile
rine karşı direnen, mücadele bay
ra~ını yükselten ezilen dünya halk
ları, halka halka yayılan bir alev 
gibi ne köleci imparatarlukları ne 
de talan ve yağmaları cevapsız bı
rakmam ış, sömOrgecilik zincirleri
ni kırarak topraklarına sahip çık-

mışlardır. Köleci toplumdan bu 
yana süregelen bu mücadele, ka
pitalist gelişimin ulusları örgütle· 
mesiyle, bu kez ezilen sömürge 
ulusların, sömürgeciliğe karş~ mü
cadelesinde anlamını bulmuştur. 

Insanlığın yazgısı olmayan bu 
kölelik ilişkilerine karşı, bu kez, 
daha örgütlü ve daha sistemli bir 
süreç, ulusal bağımsızlık için mü
cadeleler sürecinin başlaması, sö
mürgeçi büyük imparatorlukların 
yıkılışiarını da hızlandırmış ve yeni 
yeni ulusal devletlerin tarih sahne
sine çıkmalarını sağlamıştır. 

Jik nüveleri, egemen sömürgeci 
devletlerin yaptığı yatırımlarla bi
çimlenen, sömürge ülkelerdeki ka
pitalist gelişim, sömürge-sömür
geci ilişkiler sonucu, çarpık ve ya
vaş bir gelişim çizgisi sergilemiştir. 
Buna rağmen, kapitalizmin gelişi
mi paralelinde sömürgelerde olu
şan ulusal burjuvazinin, yaşanan 
o toplumsal süreçte, daha güçlü ve 
örgütlü sınıf olmasından dolayı 

bütiln ulusu etrafında toplayarak, 
bağımsızlık talebini yükseltmesi ve 
bu anlamda da ulusal soruna 
damgasını vurarak, ulusal devlet
lerin oluşumunu sağlaması, sö
mürge ülkelerin, ortak tarihsel 
paydalarını oluşturmaktadır. 

Kapitalizmin serbest rekabetçi 
döneminden, tekeki aşamaya ge
çişte, sermayenin uluslararası bir 
nitelik kazanarak, emperyalizmin 
bir sistem olarak yoğunlaşması, 
gerek ulusal, gerekse sınıfsal mO
cadelelcrin niteliğini değiştirmiş, 
Ekim 1917 devrimiyle de insanlık, 
yeni bir çağın, proleter devrimler 
çağının başlangıcına tanık olmuş

tur. Ekim devrimiyle birlikte, işçi 
sınıfı, artık toplumsal-tarihsel ge
lişime damgasını vuran öncü nite
liğini somutlayarak, yeni bir çığır 
açmıştır; 

Daha önceleri, demokratik dev
rlmlere, ulusal bagımsızlık, müca
delelerine önctilük edip damgası
nı vuran burjuvazi, bu süreçten 
sonra içinde bulundugu konumu 
yitirmiş, öncülük yaşamın her ala-

nında toplumun en kararlı, en dev
rimci sınıfı olan ve zincirlerinden 
başka kaybedeceği bir şeyi olma
yan işçi sınıfında odaklanmıştır. 
Demokratik devrimler artık, işçi 
sınıfının öncülüğü ve emekçi kit
lelerin bağlaşıklığında burjuva de_l 
mokratik bir nitelik kazanmıştır. 
Uluslar ve sömürgeler sorunu bur
juvazinin bir fonksiyonu olmak
tan çıkmış, sorun ya ezen-ezilen 
ulus işçilerinin ortak örgütlenme, 
ortak mücadele ve ortak kurtulu
şuna, ya da ulusal bağımsızlık ta
lebinin, ezilen sömürge ulus işçi sı
nıfının ideolojik politik öncülüğü, 
emekçi sınıf ve katmanlar ile tOm 
ulusal demokratik güçlerin ittifa
ğı temelinde, burjuva demokratik 
niteliğini aşarak, halkçı ulusal de
mokratik nitelikli bir soruna dö
nüşmüştür. 

Ekim sonrası oluşan bu durum, 
değişik ülkelerin özgül koşulları 
doğrultusunda, ulusal burjuvazi
nin öncülüğünde, anti-sömOrgeci, 
anti-emperyalist bağımsızlık mü
caddelerini dışiamamakla beraber, 
süreç artık, işçi sınıfının öncülü
ğünde gerçekleşen ulusal demok
ratik halk devrimJerine dönüşmüş
tür. Nitekim, Latin Amerika, As
ya ve Afrika ülkelerinin çoğunda, 
ekim sonrası, bir yandan anti
emperyalist ulusal kurtuluş hare
ketleri büyük bir tırmanma göste
rirken, bir yandan da, işçi sınıfı
nın öncülüğünde, başta emekçi 
kitleler olmak üzere, devrimden 
yana tum güçlerin bağlaşıkhğında, 
ulusal bağımsızlık süreci de ulusal 
demokratik halk iktidarının bir iş
levi haline gelmiştir. (Vietnam, 
Angola, Mozambik'te olduğu gi
bi) O halde, ulusal sorunun çözU
münde izlenecek çözüm yolları, 

her süreç ve her sınıfın konumu
na göre, farklı şekillerde olabil
mektedir. Şimdi de bu noktayı ir
dclemeyc çalışalım. 
ULUSAL SORUNUN ÇÖZÜM 
YOLLARI 

Ezilen dünya ulusları, egemen 
devlet (veya devletlerin) boyundu- , 
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ru~una karşı verdikleri mücadele
de, kendi kaderlerini özgürce be
lirleme hakkına sahiptir. Ulusların 
kaderlerini belirlemesi, tümüyle 
kendi istemleri temelinde, dıştan 
bir dayatma ve zorlama olmaksı- · 
zın de alınması gereken bir sorun
dur. Ulusun nasıl örgütlenece~ine 
bizzat ulusun kendisi, tarihsel ge
lişimi ve özgül süreçleri ışıgında 
karar verme, belirleme hakkına sa
hiptir. Ulusun kaderini belirleme 
hakkı, ayrılıp ba~ımsız bir devlet 
kurma şeklinde olabilece~i gibi, 
komşu devletlerle gönüllü, federa
tif bir örgütlenme veya aynı dev
let içinde özerk bir şekilde de ger
;ekleşebilir. 

Aynı devlet yapısını paylaşan bir 
bakış açısının ürünü olan ezile~ 
ulusların özerklik hakkı, kendi ka
derlerini belirlemenin bir biçimi 
olarak ve tümüyle ulusun iradesi 
do~rultusunda gerçekleşebilir. Bu; 
"ulusal-kültürel özerklik" şeklin
de olabilece~i gibi ''bölgesel 
özerklik şeklinde de olabilir. Han
gi biçimin seçilece~i yine ezilen 
ulusun iradesine ba~lıdır. 

U.K.K.T.H'nın di~er bir uygula
ma biçimi de federatif örgütleme
dir. Kaderini kendi devletini kura
rak belirleyen ezilen bir ulus, dev
leti kurar kurmaz ezen ulus da 
içinde olmak üzere komşu bir ve
ya birkaç ulusla gönüllü olarak 
birleşip, federatif bir devlet örgüt
lenmesine girebilir. Bu örgütlenme 
şeklinin seçUip seçilmeyeceAine yi
ne ezilen ulus kendi iradesiyle ve 
herhangi bir zorlama olmaksızın 
belirleme hakkına sahiptir. 

Ezilen bir ulusun kaderini belir
lemesinin bir biçimi de ayrılma, 
ayrı devlet kurma hakkıdır. Ezilen 
ulus co~rafik olarak ayrık (uzak) 
da olsa, egemenli~inde bulundu
Au ulusla komşu sınırlara sahip de 
olsa, · ayrılıp ba~ımsız devletini 
kurma hakkına sahiptir. Bu hak 
da ezilen ulusun özgür iradesinin 
somutlanışında anlamını bulur. 

Genel anlamda, belirtti~imiz 

noktaları içermekle · beraber, 
U.K.K.T.H. sorununa ezen ve ezi-

len ulus sosyalistlerinin bakışlan 
bu perspektifi aşan bir yapı içerir. 
Bu nedenle de, ezen ve ezilen ulus 
sosyalistlerinin soruna yaklaşımla- : 

rını ayrı ayrı ele almakta yarar gö
rüyorum. 

Herşeyden önce, ulusların ken
di kaderlerini belirleme sorunun, 
yine o ulusların iradeleri dogrul
tusunda, istedikleri biçimde örgüt
lenmesi demek oldu~unu bir kez 

. da~a berilterek, sosyalistler açı

sından sorunun irdelenmesinde 
yeni bir halkaya geçiyoruz. Bu hal
ka, U.K.K.T.H!nın ayrılma hakkın
dan, kendi devletini kurma hak
kından öte bird anlam taşımama
sında biçimlenmektedir. Başkil 

bir deyişle U.K.K.T.H. sorunu, 
özünde politik ba~ımsızlık, yani 
ayrı drevlet kurma sorunudur. 
"Bu demektir ki, Marksistlerin 
programındaki "kendi kaderini 
özgürce belirlemesi", tarihsel
ekonomik bakımından ulusal bir 
devletin kurulmasından, devlet ba
~ımsızlı~ından ve politik kaderini 
özgürce belirlemeden başka bir 
anlam taşıyamaz!'(l2) 

Ayrılma hakkını, politfkalarının 
eksenine yerleştiren ezilen ulus 
sosyalistleri, tabii ki sorunu de~er
lendirirken özgül koşulları sa~lık
lı bir şekilde çözümteyerek sonu
ca ulaşmayı bilimsel yöntem ola
rak edinmelidirler. Yoksa, her ay
rılma istemine, koşullar gözönü~
de bulundurulnıaksızın "evet" de
mek ya da ·tam tersi "hayır" de
mek, bilimsel bir yaklaşım de~il
dir. 

Ulusun ayrılma istemini benim
seyip, ben1msememe, özünde, işçi 
sınıfının temel çıkarlarının ve bu
nun uluslararası güçler dengesin-

ı 

de yerinin belirleyece~i bir sorun-
dur. ·Du anlam da cı notun ulus
ların ayrılma hakkı konusunda 
"evet" demekten ziyade, belli bir 
ulusun ayrılmasına "evet" demek 
pratik bir ulusdUr!'(l3) 

Ulusal sorunda sosyalist bakış açı
sı belirlenirken, olabilecek bütün ola
sılıkların gözönünde bulundurularak; 
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sonuçlara varılması ve her süreÇ: 
için tek geçerli çözüm yolunun 
olamayabileceıi gerçeginin bilince 
çıkarılması gerekir. Ulusal soru-, 
nun bir sınıf sorunu olduAu göz-· 
önünde bulundurulsa, ulusat is
temlerin de bu sınıfsallıAı içerdiAi
ni görebiliriz. Bu anlamda, ayrıl
ma istemi, ezilen ulusun burjuva
zisi tarafından gündemleştirilebi
lece~i gibi, ezilen ulus işçi sınıfı ta
rafından da gündemleştirilebilir. 
Daha önce de belirttiAimiz gibi, 
ezilen ulus burjuvazisinin, ayrılma 
istemi ulusal ezgiye baskı ve sö
mürgeciliAe karşı, sömürgeci bur
juvazi ve onun uluslararası destek
çilerine başkaldıran ilerici bir içe
riAe sahip olabileceAi gibi bu istem 

· dar milliyetçi sınıf çıkariati teme
linde ve emperyalizmle, uluslara
rası gericilikle işbirliAi halinde, 
emperyalizmin yeni bir halkası 

olabilecek gerici-milliyetçi bir yö
iıelimle de gündernleşebilir. Görül..
düjtü gibi sosyalistler, ulusal bir is
temi daha baştan "burjuvazinin 
istemidir" diyerek geri çevireme
yecekleri gibi her burjuva istemi
de desteklemezler. Burada ölçüt 
ulusal hareketin ilerici bir öze sa
hip olup olmamasıdır. Dolayısiy
le, ilerici, anti-emperyalist, bir ulu
sal hareket ve ayrılma talebi des
teklenmesi gerekirken, gerici 
emperyalizmin uzantısı bir ulusal 
hareket desteklenemez. Bu konu
da Lenin'le sorunu biraz daha so
mutlayalım. "Ezilen bir ulusun 
burjuvazisi, ezen ulusa karşı mu-· 
cadele ettikçe, biz her zaman için 
her durumda ve herkesten daha 
azimle. onun taraftarıyız; çünkü 
biz ezenin en ateşli ve en tutarlı 
düşmanlarıyız. EAer ezilen ulusun 
burjuvazisi kendi burjuva milliyet
çiligi çıkarı için savaşıyorsa, biz 
buna karşıyız:'04) 

AnlaşılacaAı üzere, sorun tü
müyle hareketin niteligiyle ilintili
dir. Hemen şunu da belirtmek gere
kir. Ulusal bir hareket emperya
lizmle işbirliAi .halinde olmadıAı . 

halde, işçi sınıfının o süreçteki çı-
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karlarına ters düşen bir konumda 
olabilir. Bu durumda yani ezilen 
ulusun burjuva milliyetçi istemle
ri desteklenmez. Fakat buna ra~
men, ayrılma istemi dayatılıyorsa, 
Sosyalistler, buna karşı, kendi bur
juvazileriyle aAızbirli~i yapmak ve 
ulusal isteme karşı bir set olma gö
revini yüklenmemelidirler. Bu ko
nuda Stalin şunları yazıyordu. 
"Kendi payıma, örne~in ben, 
Kafkas-ötesi ile Rusyanın ortak 
gelişmesini, proletaryanın bazı sa
vaşım koşullarını vb. gözönünde · 
tutarak, Kafkas-ötesi ülkelerin ay
rılmasına karşı çıkabilirim. Ama 
eAer Kafkas-ötesi halkları gene de 
ayrılmak isterlerse, bizden yana 
hiç bir muhalefete rastlamaksızın 
elbette ayrılacaklardır~•(IS) Her 
alanda ol<hı~u gibi bu konuda da 
sosyalistlerin görevi burjuvazinin 
yedeAi olmak deAildir. 

Ezilen ulusuri ayrılma istemi, 
dönem dönem, ezilen ulus işçi sı
nıfı hareketinin de önüne geçebi
lir. Yani ezilen ulusun gelişimi ve 
bu paralelde kurtuluşu, ezen ulus 
işçi sınıfının gelişim ve kurtuluşu
na ba~Jı olarak ele alınamaz. Da
ha doArusu, bu durum mutlaklaş
tırılamaz. Ezen ulus proletaryasm
dan baAımsız gelişebilecek ulusal 
hareketleri görmeyen, görmemez-

1 

likte~ gelen, hatta böyle hareket
lerin olamayaca~ını, olsa da des
teklenemeyeceAini söyleyen çarpık 
anlayışiara en güzel cevabı Marx~ 
ın kendisi vermiştir. Başlangıçta, 
frlanda'nın, ezilen ulusun ulusal 
hareketleriyle de~il. ezen ulusun 
proleter hareketleriyle kurtulaca
~ını düşünen Marks, sorunu şöyle 
açıklıyordu. "Uzun zamandır, In
giliz işçi sınıfının ilerlemesiyle, İr
landa rejiminin devrilmesinin 
mümkün olacaAını düşündüm. Bu 
görüşü New York Thrbune'de da
ha derin bir inceleme, şimdi beni 
bunun aksine inandırmıştır. Ingi
liz işçi sınıfı, İrlanda kurtulmadık
ça, asla hiç bir şey başaramayacak
tır. Ingiltere'deki Ingiliz gericiligi
nin temelleri, İrlanda'nın boyun-

dunık altında tutulmasında ya
tar~'(l6) Başka bir makalesinde de 
şöyle diyordu Marx, "İrlanda'nın 
neye gereksinimi var? 

1- Kendi kendini yönetme ve In
giltereden ba~ımsız olmak . 

. 2- Thrım devrimi';ıı1ı Marx'ın 
İrlanda sorunuyla ilgili belirleme
lerini deAerlendiren Lenin, "EAer, 
İrlanda ve Ingiliz proletaryası, 
Marx'ın politikasını kabul etme
miş olsaydı ve İrlanda'nın ayrılma
sı sloganını kendi sloganları yap
mamış olsaydı, bu en kötü türden 
bir oportünizm, demokratlar ve 
sosyalistler olarak görevlerini sav
saklama ve Ingiliz gericiliAine ve 
burjuvazisine bir taviz olacak
tır~'(IB) 

Ulusal sorunun çözümünde tek 
ve mutlak yol olarak "sosyalist 
iktidarı" gören bazı "sınıfsalcı" 
anlayışlar, tarihsel açıdan defalar
ca çüri.ltülmüş olmalarına karşın, 
hala somut' koşullarda açık ve net 
bir şekiide, sosyalizm dışında, ulu
sal sorunun herhangi bir çözüm 
yolunun olmadı~ını, bunun dışın
da bir çözüm düşünmediklerini 
belirtebilmektedirler. 
Şu noktayı önemle vurgulamak 

istiyorum: Evzilen ulusun ulusal 
hareketi ezen ulusun işçi sınıfının 
mücadele perspektifiyle bütünle
şip devrimle çakışabilece~i, ezilen. 
ulus burjuvazisinin gerıcı
milliyetçi veya ilerici-yurtsever bir 
yönelimi şeklinde ya da ezilen ulus 
Işçi sınıfının, ayrılma talebini Içe
ren bir çözümlemeyle de olabilir. 
Bu çözüm yollarının ti.lmüde, te
melde bilimsel verilerden ve bir 
çok ülkenin özgül koşullarından 
net bir şekilde görülebilecek so
nuçlardır. Yani soyut birer çözüm
leme degildir. Bu çözüm yolların
dan hangisinin gerçekleşeceAi o ül
kenin somut koşullarına göre be
lirlenebilir. Çünkü, farklı tarihsel
toplumsal sUreçlerde, farklı çözUm 
yollarından biri ön plana geçebi
liyorken, daha başka bir süreçte 
daha önce kabul gören çözüm ge
ri plana dilşüp, bilimsel yol ol-

maktan çıkabilir. Bu konuda en 
somut örnek Polonya sorununun 
gösterdi~i çizgidir. 1840-1850-1860 
ve 1870 yıllarında Avusturya ve 
Almanya'da burjuva devrimleri 
Polonya'nın baAımsızlık istemini 
aktif olarak desteklemeyi, sosya
listler için mutlak bir görev say
mıştır. Daha sonraları ise Lenin 
"Marx'ın görüşünün 19. yüzyılın 
üçüncü çeyreAinde tamamen doru, 

· 20. yüzyılda ise do~ru olınadıAını'' 
belirtiyordu. Nitekim o süreçte, 
Polonya Markxistleri bile birlik'i 
sosyalist çözilm yolu olarak, biz
zat kendileri dayatmışhlrdır. 

Ezilen ulus ayrılma istemi, her 
olasılı~ın içinde yeraldıAı bir yapı 
içerir demiştik. Bu olasıklardan 
biri de, ezilen ulus işçi sınıfı hare
ketinin bir parçası olarak ulusal 
sorunun çözümü olarak nitelendi
rilebilir. Ezen ulus işçi sınıfının 
mücadelesiyle bütünleşerek ortak 
devrimle sorunun çözümünden 
başka yol kabul etmeyen çarpık 
anlayışların yanısıra, ulusal hare
ketlerin ezilen ulus işçi sınıfının ay
rı bir fonksiyonu olabilece~i ger
çekliAini gözardı eden anlayışlar 
da alabildi~ine yaygındır. 

Ezilen ulusun kurtuluşunu iki 
çözüme; ya ezen ulusun işçi sınıfı 
hareketiyle ittifaka, ya da ezilen 
ulus burjuvazisinin bir istemi şek
lindeki çözüme indirgeyen bu yak
laşım, yapısında, farklı boyutlar
da çarpıklıklar Içermektedir. Hat
ta bu yaklaşımın bir sonucu ola
rak, ezilen ulusun işçi sınıfı hare
keti yok saytlabilmekte, ezilen 
uluslarda sosyalist şekillenmelerin 
olamayacaAı sonucuna varılarak, 
ezilen ulu.sun sosyalistleri ile ezi
len ulusun devrimci, özgürlükçü 
hareketleri (ezilen ulus sosyalistleri 
deAil) arasında ittifaklar savunul
maktadır. Bi1..ce sakat olan bu yak
laşım, olabilecek bazı gelişmeleri 
önceden yok saymaktır. Nitekim 
bu konuyla ilgili olarak Lenin, so
runun o günkü koşullarda uzak 
bir olasılık olmasına ragmen göz
ardı edilemeyeceAini önemle belirt-
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miştir. "Rus sosyal demokrasisi, 
ulusların kendi kaderlerini tayin 
hakkının tanınmasını programına 

alırken, akla sıgabilecek her ola
sılıgı dikkate almıştır. Sosyali~m-

1 

den önce gerçekleşmesi olasılıgı 

yok denecek ölçüde az oldugu hal
de, Polonya proletaryasının ba
ğımsız ve özgür bir Poionya Cum
huriyeti sloganını benimsemesini, 
bu program hiç bir biçimde engel
lemiş değildir. Program, yalnız- . 

. ca gerçekten sosyalist olan bir par
tinin, proletaryanın sınıfsal bilin
cini baştan çıkartıp bozmamasını, 
sınıf savaşımını önemsemezlik et
memesini, işçi sınıfını burjuva
demokrat sözlerle avlamamasını 
ya da proletaryanın bu günkü si
yasal savaşımının birligini parça
lamamasını istemektedir:•(ı9) 

Ezi~cn ulus işçi sınıfının, sosya
lizmden önce, bağımsızlık ve öz
gürlüğüne yönelik bir sloganı be
niınsemesini zor bir olasılık olarak 
nitelendiren Lenin'in burada be- · 
lirttiği çok önemli noktalar vardır. 
Birincisl böyle bir istem Leninin 
deyimiyle "akla sıgabilecek" bir 
istemdir. İkincisi, gerçekleşme ola
sılığı hiç yoktur denilemez. Üçün
cüsü, her süreç için, işçi sınıfının 
çıkadarıyla çelişiyor denilemez. 
Dördüncüsü, parti programının 

buna engel ()lmaması ve bunu bir 
olasılık olarak dikkate alması. 

Ezen ulus işçi sınıfı hareketi dı
şında, ezilen ulus için sınıfının ön
cülüğiinde ayrı bir sürecin, ayrı bir 
ulusal ve toplumsal kurtuluş çiz
gisinin olamayacağı doğrultusun
da biçimietten anlayışların alabil
diğine yogun oldugu gilnüınilz sü
recinde, bu sorunun llstilnde özel
likle duruyorum. Hemen şunu da 
belirtmekte yarar görüyorum; bu
nu dile getirmekteki amacım, bu
nun her zaman için zorunluluk ol
duğunu açıklamaya çalışmak de
ğildir. Aksine böyle bir olasılığın 
olamayacağı doğrultusundaki per
spektifin çarpıklığını dile getirme
ye çalışıyorum. Yani böyle bir yol 

da olabiliyor diyebilmektir ama
cım. 

Kendi sınıf çizgisi dışında ulu
sal harektierin de olabileceği ger
çeğini dikkate alarak, sınıf per
spektifini netleştirme durumunda 
olan ezen ulus sosyalistleri soru
na programsal açıdan yaklaşmalı
dırlar. Yani, ezilen ulusun kendi 
kaderini tayin, yani ayrılma hak
kı olarak programiarına almayı bi
lince çıkarmalıdırlar. Kaderini ta
yin hakkını içi boşaltılamk, kültü
rel özerklige indirgenmeye çalışıl
ması, hele bunun progmmlaşhrıl
ması, ezilen ulusun, kendi kaderi
ni belirleme hakkının tamnmadı
gının ölçütüdür, Gerçekte, sosya
listler, bu hakkı ayrılma hakkı şek
linde yorumlarlar. Bu konuda olu
şan çarpık yorumlara karşı Lenin 
şöyle · diyor: "Böylelikle, sosyal
demokrat bir bakış açısından 'ken
di kaderini özgürce belirleme' hak
kının, ne federasyon, ne de özerk
lik anlamına niçin gelmediğini 

(her. ne kadar, soyut olarak konu
şulurken her ikisi de 'kendi kade
rini özgürce belirleme' kategorisi
ne dahiise de) görmek zor değil
dir. Federasyon hakkı, açıkça an
lamsızdır; çünkü federasyon, ikili 
bir sözleşme demektir. Söylemeye 
gerek yoktur ki, Marksistler, genel 
olarak federalizm'in savunulması
nı kendi programiarına dahil ede
mezler. Özerklige gelince, Mark
sistler, özerklik "hakkı"nı değil, 

·fakat -heterojen bir ulusal bileşi
me sahip olan demokratik bir dev
letin, genel evrensel bir ilkesi 
olarak- özerkliğin kendisini savu
nurlar. Sonuç olarak 'ulusların 

özerklik hakkının', 'ulusların fede
rasyon (kurma) hakkı'nın tamn
ması ·kadar saçnıadır:· (Ulusal Po
litika ve Proletarya Enternasyona
lizınl, s.85·86) 

Ajitasyonda, ezilen ulusun 
"özerklik hakkıııı" değil, ayrılma 
hakkını gündemleştirip, ezen ulus 
burjuvazisinin şövcnizm zincirini 
kırmada en büyük sorumluluk pa
yına sahip ezen ulus sosyalistleri, 

Medya Güneşi 25 

ancak bu ajitasyon ve propagan
da ile, emekçi kitleleri şovenizm!. 
den arındırabilir; dolayısıyla bu sı
nıf hattını daha da netleştirebilir. 
Ulusal hareketlere bakış açısı, bur
juvazinin bakışıyla çakışan 
"sosyalist" çevrelerin aksine, her 

· koşulda, her tarihsel süreçte ve her 
gelişmede, sosyalistler ayrı bir sı
nıf çizgisine ve buna denk düşen 
bir anlayışa sahip olduklarını kit
lelere açıkla).,bilmeli, burjuvazi-1 

nin ekmeğine yağ sUrecek bir per
spektiften dotaylı da olsa kaçın
malıdırlar. Yine Lenin'in dediği gi
bi: "Eğer sosyalizme ihanet etmek 
istemiyorsak, baş düşmanımıza, 

büyük devletler burjuvazisine kar
şı her başkaldırıyı, gerici sınıfın 

başkaidırısı olmadıkça destekle
memiz gerekir. llhak edilen bölge
lerin başkaldırısını desteklerneyi 
reddedersek, nesnel olarak, ilhak
çılar haline geliriz:• (Ulusal Poli
tika ve Proletarya Enternasyona
lizmi, s.38) 
Ezen ulus sosyalistleri, başta işçi
ler olmak üzere, kendi emekçileri 
içinde yürütecekleri ajitasyonla 
enternasyonalizmi ayakları üze
rine oturtabilirler. Bu ajitasyon, 
ezilen ulusun ayrılma özgürlüğü ve 
bu yoldaki savaşımını savunma te
meline dayalı olarak yürütülmeli
dir. Kendi sınıfı içinde böyle bir 
çalışma yapmayan, propaganda ve 
ajitasyona önem vermeyen bir 
ezen ulus sosyalitesine Lenin'in de
diği gibi "bir alçak ve bir emper
yalist olarak muamele etmek, hak
kımız ve görevimizdir.' Sosyalizme 
geçmeden önce, bu olasılığın ger
çekleşmesi binde bir bile olsa, sa
vunulmalı ve ajitasyon'un merke
zine yerleştirilmelidir. Propagan
dada ayrılma hakkı savunulurken, 
ezen ulus şovenizmine karşı müca
dele verilirken, şu noktayı özellikle 
dikkate almak gerekir: Ezen ulus 
milliyetçiligi ile, ezilen ulus milli
yetçiliği arasındaki ayrıını özellikle 
vurgulamak gerekir. Thbi ki, anti
emperyalist ilerici bir burjuva mil
liyetçiliği ile, ezen ulusun gerici-
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Şovenizmi arasındaki önemli ayrı
mı ve bunların ikisinin de aynı ke
fede degerlendirilmesindeld çar
pıkhAm özellikle belirtilmesi ge
rekir. Işçilerin enternasyonalist 
eAitiminde, ezilen ulusun, ulusal 
başkaldırısına bakış açısından bu 
ayrımın kavranmış olması, önem
li bir perspektif netiiiini de bera
berinde getirir. Bu bakış açısını 
edinen bir ezen ulus işçisi, ezilen 
ulusun her hareketine "gerici" de-

. mekten, "emperyalizm'in oyunu" 
olarak ·deAerlendirmekten kendini 
kurtarmış olacaktır. 

Sosyalistler, ulusal baAımsızlık 
hareketlerini deAerlendirirken, 
uluslararası platformda, emperya
lizme vuraca~ı darbeyi hesaba ka
tarak ve anti-emperyalizmi deste
lin önemli bir koşulu görüp, o pa
ralelde propagandayı yaparlar. 
Emperyalizmin kölelik zincirinden 
kopacak her halka ve bu doArul
tuda verilen her savaşım desteklen
melidir. Yeter ki, ulusal hareket geri
ci olmasın. ve.emperyalizme yeni bir 
halka misyonu taşımasın. Daha 
önce belirttilimiz bir noktayı, ulu
sal hareketin her şeye raAmen, 
-ezen ulus sosyalistleri karşı çık
malarına raAmen-, yine de· boy ver
mesi durumunda atılacak adım
larla ilgili olarak Lenin'in bir be
lirlemesini aktarmak istiyorum. 
"Uluslararası yapılan her baskı, 
geniş halk yılınlarının direncini 
davet eder; ulus olarak baskı altın
da kalan halk'ın direnci, her zaman 
ulusal ayaklanma e~ilimi gösterir. 
Ezilen ulus burjuvazisinin (hele 
hele Avusturya ve Rusya'da) bir 
yandan pratikte, kendi halkından 
gizli olarak ve ona karşı, ezen ulus 
burjuvazisiyle gerici anlaşmalara 
girerken, bir yandan da ulusal 
ayaklanmadan söz etmesi, hiç de 
seyrek görülen bir şey delildir. 
Böyle durumlarda, devrimci 
marksistler, eleştirilerini, ulusal 
harekete degil, ama onun alçaltıl
inasına, bayagılaştırılmasına, o 
hareketi küçük bir kavga düzeyi
ne indirgeme egilimliren yöneltme-

lidirler:• (Marksizmin Bir Karika
türO ve Emperyalist Ekonomizm, 
Lenin, s.73-74) 

Gerici sınıfların, kendi sınıf çı- . 
karları temelinde ve tümüyle b~ 
paralelde, sömürgecilile karşı ata
cakları adım, günümüz koşulları 
deAerlendirildi~inde, uluslararası 
gericilile yeni bir mevzi oluştura
bilir. Buna karşın, ezen ve ezilen 
ulus işçi sınıflarının çıkarlarını 
tani anlamıyla yansıtmadılı halde, 
emperyalizme karşı olan bir baş
kaldırıyı içeren ama ulusal burju
vazinin öncülüAünde, her şeye ral
men gelişen ulusal hareketlere de 
sosyalistlerin kayıtsız kalamaya
cakları, kendi sınıf çizgilerinin dı
şında geli~iyor olsa da, burjuvazi 
ile (kendi burjuvazisiyle) aynı per
spekıifte soruna bakamayacakla
rı, bilimsel açıdan bakmamaları 
gerektilini bilince Çıkarmak gere
kiyor. 

Bu ana deAin açıklamaya çalış
tı~ımız perspektiften de görillece
Ai üzere, ezen ulus sosyalistleri 
kendi burjuvazisinin çok yönlü 
araç ve politikalarla, ulusal ve sı- ' 
nıfsal gerçeklerin emekçi kitleler
ce görUlüp kavranması ve bu an
lamda da sınıfsal savaşımın boyut
lanışı önüne çekilen setleri yık
mak, bu alanda örtilen şovenizm 
aAını yırtıp, sınıf mücadelesinde de 
net bir çözüme Yönelmek için, ulu
sal sorundaki sapmaların sınıfsal 
sapınayı boyutlandırdıgı gerçeAini 
de degerlendirerck, şovenizme kar
şı mücadeleyi yilkseltme, bunun 
somut ifadesi" olarak da, ezilen 
ulusun kendi kaderini özgürce be
lirleme, ayrılıp bagımsız devletini 
kurma hakkını ajitasyon ve propa
gandalarında bizzat somutlamak, 
bu hakkı pratikte, yaşamın kendi
siyle bütünleştirme göreviyle kar- · 
şı karşıyadır. 

Ezen ulus sosyalistlerinin soru
na bakış açılarını bu şekilde ele al
dıktan sonra bir ezen ulus sosya
listi olarak, Lenin'in özgülde Rus 
sosyalistlerin ama genelde bütün 
dünya sosyalistlerine verdili temel 

bir görevi dile getirerek sorunu bü
tünlemek istiyorum. "Kendi hü-. 
kümetlerimizden, sömürgelerden 
çıkmalanm Istiyoruz ya da kışkır
tıcı feryatlardan çok, kesin siyasal 
terlmlerle belirtmek gerekirse, sö
mürgelere tam aynlma özgürlütü· 

ı 

vermelerlni, gerçek bir kaderini ta-
yin hakkım tammalanm istiyoruz; 
biz kendimiz iktidan ele geçirir ge
çirmez bu hakkı gerçekleştirecek, 
bu özgürlütü vereceglz. Bunu bu
günkü hükümetlerden Istiyoruz; 
kendimiz hükümet oldugumuz za
man da aynı şeyi yapacatız; ama 
bunu aynlmayı, salık vermek üze
re degil, tam tersine uluslann de
mokratik birligini ve kaynaşması
m kolaylaştırmak ve çabuktaştır
mak için yapacatız."(20) 

Ezilen ulusun ayrılmasını salık 
vermek bir yana, böyle bir hakkın 
varlı~ını bile kabullenmeyen, pra
tikte içini boşaltan, hatta dönem 
dönem, sınıf hattında kendi bur
juvazisinin çıkarlarıyla çakışan çö
zümler öneren "sosyalistlere", Le
nin'in bu önemli belirlemesini tek
rar hatırlatıyor ve sosyalistlerin de 
kendi hükümetlerinden "sömür
geden defolun" demelerini, Le
nin'in verdi~i temel bir görev ola-. 
rak görüyor ve ölçütün pratikteki 
ajitasyon ve propaganda olduAu
nu vurgulamak istiyoruz. 

' (Sürecek) 

(lO) Marksizm ve Ulusal Sorun ve SOrnUr
ge Sorunu (J.Stalin, Sol Yayınlan) s.29 

(ll) Aynı eser, s.30 
(12) Ulusal Politika ve Proletarya Enternas

yonafizmi (Ürün Yayınları V.I.Lenin) 
s.IS 

(13) Aynı eser, s.33 
(14) Aynı eser, s.34 
(IS) Marksizm ve Ulusaf Sorun ve SOmUr- . 

ge Sorunu, s.83 
(16) Ulusal Politika ve Proletarya Entemas-

yonalizml, s.82-83 
(17) Aynı eser, s.SO 
(18) Aynı eser, s.87 
(19) Ulusal Sorun ve Ulusaf Kurtuluş Ha

reketleri (V.I .L.enin, Sol Yayınlar) s.J9 
(20) Marksizmin Bir KarikatOrU ve Emper

yalist Ekonomizm (V.I.Lenln, Sol '\\l
yınfarı) s.82 
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Irak Kürdistan 
Cephesi Oluşturuldu 

Ahmet CEMAL 
Yıllardan beri sömürgeci Irak 

rejimine karşı silahlı mücadelenin · 
sürdürüldügü Kürdistan'ın Irak~ 
ıri egemenlik altındaki parçasında, 
Yurtsever güçler ve Irak KomUnist 
~;>artisi yan yana gelerek Irak KUr
distan cephesini oluşturdular. Bi
lindigi gibi . Irak Kürdistanındaki 
Ulusal Kurtuluşcu güçlerin en bü
yük zaaflarından · biri de bu gOç
lerirı kendi aralarında bUyük bir 
olumsuzluk yaratıyordu. Celal Th
labani liderligindeki KUrdistan 
Yurtseverler Birligi, Mesut Barza
ni liderligindeki Kürdistan De
mokratik Partisi, Resul Mamend 
liderligindeki KUrdistan Sosyalist 
Partisi, Sami Rahman liderliginde
ki Kürt Sosyalist Partisi (Pasok) ve 
Aziz Muhammed lideriitindeki 
Irak KomUnist Partisi tarafnıdan 
oluşturulan Irak Kürdistan Cephe
si bu anlamda ileri bir adımdır. 
Modern Irak Ordusuna karşı ce
surca direnen kahraman peşmer
ge Kuvvetlerinin tek bir çatı altın
da birleştirilmesi; Irak Kürdista
nındaki haklı mücadelenin daha 
bir gelişip güçlenmesi ve ileri mev
ziler elde etmesi kaçınılmaz hale 
gelir. Aynı zamanda Irak'taki KUrt 
hareketinin içi~e girdiAi kaostan 
kurtulmasına hizmet edecektir. 
Geçmiş tecrübelerden yeterince 
ders edinemeyen Kürt hareketi 
böyle bir adım atmakla biraz o~
sun geçmişteki olumsuzlukları · aş
maya çahştıgını gösteriyor. 

Irak'taki sömürgeci Baas rejimi 
Kürt halkını ve onun örgütlü güç
lerini yoketmek için her yola baş
vuruyor. Thtuklamalar, toplu sOr
günler, topltı idamlar ve son ola
rak toplu katliamlar özellikle son 

iki yıldan beri İrak Kürdistanı böl
gesine karşı yogun bir şekilde kim
yasal silahların kullanılması Sad
dam Hüseyin rejiminin Kürelere 
karşı ne kadar acımasız oldugunu 
gösteriyor. 

Oluşturutan Cephenin progra
mına baktıAımızda özellikle bir 
nokta hemen göze çarpıyor .. Bu da 
o alanda mücadele eden ·Kürt ör
gütlerinin şimdiye kadar attıkları 
otonomi şiarının aşı!dıgıdır. Bir 
·kaç sene öncesine kadar hemen 
. hemen tüm örgütler otonomi ta
lehinde bulunuyorlardı. Cephe , 
programında ise; Kürt halkının 

kendi kaderini kendisinin tayin et
mesinin öne çıkarıldıgı görülüyor. 
Her ne kadar ayrılıp bagımsız dev
let kurma talebi yer almıyors~ da 
yine de onlar açısından ilei:i ve ye-

l
' rinde bir talep oldugu 'ortadadır. 

Irak Kürdistan Cephesinin Irak 
~genelinde tUm güçleri kapsayacak 
fgeniş bir cephenin oluşturulması 
yönUndeki istem ve çabaları, KUrt 
halkının haklı mücadelesiyle, Irak _ 
Demokrasi güçlerini yakınlaştıra
cagı ve böylesi geniş bir cephenin 

, oluşturulması Bagdat'taki kanlı 
saddam diktatörlüAünUn sonunu 
yakınlaştıracagı açıktır, 

Medya Güneşi okuyucularını 
bu oluşturulan Irak KUrdistan cep
hesi hakkında bilgilendirmek için 
cephe programının ve tüzüAUnün · 
önemli bölUmlerinin özetini aşaAı
da sunuyoruz. 

• Cephenin adı Irak Kürdistan 
cephesidir. 

• Cephenin çalışma alanı Irak. 
Kürdistanıdır. 

• Cephe Irak Kürdistanı Ulusal 
kurtuluşçu güçlerinin gönüllü bir
HAinden oluşur. 
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Cephe programını gerçekleştir
mek için genel bir komutanlık ku
rar. 

• TOm peşmerge güçleri ileride 
KUrdistan devrimci ordusunu kur
ma amacıyla birleşik bir ordu ha
line getirilecek. 

• Cephe üyeleri arasında cephe 
programına ters düşmeyecek şekil
de örgütsel bagımsızhklarına say
gı ve işbirligi temelinde birbirieriy
le ikili ilişki geliştirme ve Kürdis
tan'ın her b()lgesinde çalışma ser
bestesine sahiptir. Yalnız bu ikili . 
ilişkiler blok oluşturulmasına yö-
nelinmemelidir. · 

Örgütler arasındaki sorunlar iş
birligi dostluk ve karşılıklı daya~ 
nışma temelinde çözülür. 

• Kararlar oybirliğiyle alınır. 
• Ortak bir siyasi yönetim oluş

hırulur. Bu yönetim kendi açısın
dan bir yürütme kurulu seçer . 

• Yürütme kurulunun sUrekli 
merkezi Irak Kürdistanında bulu-. 
nur. 

• Siyasi örgütlerden, mesleki ve 
kitle örgütlerinden, yurtsever şa
hıslardan, din adamalarından ve 
azınlıklardan kurulu Kürdistan 
Ulusal meclisi oluşturul~r. 

• Basın Yayın merkezi oluşturu
lur. Buna bagh olarak Merkezi bir 
radyo istasyonu, Merkez yayın or
ganı ve KUrdistan haber ajansı 
oluşturulur. 

· • Oluşturulacak yerel idari or
ganlar halkın sorunlarını cephe 
programına, şeriata, Irak kanun
larına, yerel örf ve adetlere ve dev
rimi koruma yasalarına göre çözer. 

• Merkezi mali işler bürosu; di
yanet işleri bürosu ve kitle örgüt
leri bürosu oluşturulur. 

• Cephenin kararına göre yurt 
içindeki ve yurt dışındaki tüm de
mokratik kitle ve meslek örgütle
ri birleştirilir. 

Cepheni'n Temel. Hedefleri 
A- Düşmanlar: Sömürgeciler, 

gerici diktatörler, Arap ve KUrt fe
odallare ve komprador burjuvazi
si Bürokratik burjuvazinin temsil
cisi, geric~ şöven zihniyetli, Kürt . 
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halkının asimilisayonu ve Kürdis
tan'ın araplaştırılmasını hedefle
yen Eflak'çı diktatörlük. 

B- Dostlar: Diktatörlü~e karşı 
demokrasi için mücadele eden İŞ· 
çi, köylü, aydın, devrimci, demok
ratik ve ilericilerden oluşan arap 
halkı. 

• Cephe Arap halkının dar mil
liyetçi anlayışiarına karşı mücadele 
eder, Kürt halkını Arap-Kürt kar
deşli~i anlayışı do~rultusunda e~i
tir . . 

• Cephe Arap Kürt kardeşli~ini 
ve ortak mücadelesini savunur. 

• Cephe Irak'ta diktatörlü~e 
karşı geniş bir demokrasi cephesi
nin kurulması için çalışır. 

• Cephe halka ve kendi gücüne 
güven ilkesi do~rultusunda ba~ım
sızlı~ını muhafaza eder.·· 

Faşist Diktatörlü~ün yıkılınası 

ve yerine ulusal demokratik bir ko
alisyon yönetiminin kurulması. 

sal, sendikal, mesleki, toplumsal 
ve kültürel örgütlenme özgürlü~ü
nün sa~lanması. 

2- Basın~ayın, toplantı ve grev 
özgürlü~ü. 

3- Ülkeyi demokratik bir anaya
saya kavuşturmak için seçim yo
luyla kurucu meclisin oluşturul
ması. 

Kürt Sorunu 
Kürt sorunun devrimci bir şekil

de çözümü, onun kendi kaderini 
kendisinin tayin etmesi ilkesiyle 
mümkündür. Bundan hareketle, 
cephe Kürt halkının kendi kaderi
ni kendisinin tayin etmesini ve tüm 
meşru ulusal haklarını şartlara gö
re kendisinin tayin etmesi için ça
lışır. 

Kürt halkının merkezi yönetirole 
iyi ilişkiler kurabilmesinin önkoşu
lu, yurtlarından sürülen herkesin 
topraklarına geri dönmesi, mülk
lerinin iade edilmesi, · kendilerine 
tazminat ödenmesi ve yurt dışın
daki mültecilerin geri dönmesiyle 
mümkündür. 

l- Cephe diktatörlük rejiminin 
yıkılıp yerine halkın demokratik 
hak ve özgürlükl~ri ve Kürt halkı
nın meşru haklarını sa~layacak bir 
ulusat demokratik koalisyon yöne
timinin oluşturulması için müca-
dele eder. · iran-Irak Savaşı 

2- Diktatörlü~ün demokratik ·Cephe, İran-Irak savaşının adil 
özgürlüklere karşı olan tüm gö- bir biçimde sona erdirilmesini, Fa
rüntülerini tasfiye eder. şist diktatörlü~ün (Irak) savaş suç-

a- Devlet örgütündeki tüm dik- lusu olarak cezalandırılmasını, her 
tatörlük görüntüleri, Kürt halkına iki komşu halkın arasında dosta
ve azıniıkiani karşı baskı politika- ne ilişkilerin kurulması, Bınperya
sını ve di~er ola~anüstü kurumla- lizme, Siyonizriıe ve gericiti~c karşı 
rı kaldırır. ortak dayanışma sa~lanması için 

b- Genel bir afla tüm siyasi tu- mücadele eder. 
tuklular serbest bırakılır. Irak halkının kendi özgür irade-

c- İşlerinden ve okullarından siyle kendi siyasi yönetimini seç
atılan herkesin geri dönmesi sa~- mesi ve her iki ülkenin egemenlik 
!anacak. ' · haklarının korunması ve buna say

d- Devlet kademelerindeki tüm gı gösterilmesi ilkesi ile çalışır. 
gerici ve suçlular yasa önüne çıka-
rılacak. 

e- Yurt içinde ve yurt dışındaki 
tum mOitccilcrin geri dönmesi mal 
varlıklarının geri .verilmesi. 

Devlet ve Toplum Yaşamında 
Demokrasiyi uygulama 

l- Tüm kesimlerden halka siya-

Azmhklar 
Bir kesimi Kürdistanda olmak 

üzere ırak'ta çok sayıda ulusal 
azınlıklar yaşamaktadır. Bunlar; 
Türkmen, Asuri, Ketdan ve Erme
nilerdir. Bu ulusal azınlıkların tü
mü haskılara maruz kalmaktadır
lar. 

B.u nedenle cephe, şoven dikta-. 
törlüge karşı ulusal azınlıkları ko
rur ve onlara yönelen tehlikelere 
karşı onlara yar.dım e~er. 

Tüm ulusal baskı yöntemlerini 
iptal eder, tam eşitli~i sa~lar. 

Onların tüm idari ve kültürel 
haklarını sa~lar, merkez ve yerel 
kurumlarda temsil edilmelerini 
sa~lar. 

Milli örf ve adetlerini korur, 
mültecilerin yurtlarına geri dön-" 
meterini sa~lar. 

Irak'taki tüm din ve mezheple
re saygı gösterir. 

Silahlı Kuvvetler 
Silahlı kuvvetleri yeniden dü

zenlemek, fertlerini ulusat demok
ratik bir ruhla e~itmek, siyasi gö
rüşleri ve dinlerinden dotayı ayrım 
gözetmemek, şoven, mezhep ve 
gerici duygutardan arındırmak. 

Kürt ögrencilerinin askeri okul
lara alınması ve Kürt subaylarının 
kurmay olabilmeleri. 

Güvenlik kurumları, istihbarat 
ve şiddet kurumlarını tasfiye et
mek, bunları yeniden halkın de
mokratik haklarını hizmet edecek 
bir şekilde düzenlemek. 

Ulusal Ekonomi 
Cephe, ekonomi siyasetini ülke

nin kaynaklarına göre akılcı bir şe
kilde düze~ler, devlet sektörünü 
oluşturur. Ortak ve özel sektöre 
önem verir. 

Kürdistanın şoven politikalar 
neticesinde geri kalmışlı~ına çare 
bulmak ve her açıdan (ekonomik, 
toplumsal, kültürel) kalkındırıl

masını sa~lamak. 

Thrım reformuyla köyiiliere top
rak daMmak tüm tabakalardaki 
toprak sahiplerine karşı saygılı ol
mak. Bilyük toprak sahipligi sını
rını kanunlarla düzenlemek. 

Petrol siyasetini emperyalistler 
ve onların uluslararası tekellerin
.den ba~ımsız olarak tespit etmek, 
OPEC ile işbirligi halinde gerekli 
miktarlarda üretim yapmak, lrak'ı 
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gelişmiş bir petrokimya ülkesi ha-
line getirmr.lc. · 

OPEC'in Uluslararası tekeller
den ba~ımsızlı~ını desteklemek. 

Yeni dünya· petrol pazarı oluş
turmak için petrol siyasetini Sos
yalist Ülkelerle birlikte yürütmek. 

Kürdistan'da petrol sanayiinin 
'tüm dallarını ve petrokimya sana
yini geliştirmek , bu alanda Kürt 
elemanlarının çalıştınlmaianna 

önem vermek. 
Irak Kürdistan cephesi Arap 

halkının ilerici mücadelesini des
tekler, Arap birli~inin sa~lanması 
mücadelesini destekler. Filistin 
halkının haklı davasını, yasal tem
silcisi FKÖ önderli~inde ülkesine 
geri dönüp kendi kaderini tayin et
me ve ea~ımsız ulusal devletini 
kurma mücadelesini destekler. 

İşgal altındaki topraklardaki Fi
listin halkının düşman İsrail'e 
karşı direnişi destekler. 

Dış Siyaset 
Irak Kürdistanı cephesi Anti

Emperyalist, Anti-Siyonist bir po
litika oluşturur. 

Farklı toplumsal yapılara sahip 
devletlerin karşılıklı çıkara dayalı, 
ba~ımsız ve ulusal egemenlik te
melinde barış içinde birarada ya
şamaları için mücadele eder. 

Ulusal egemenlik ve Arap ve 
Kürt Halkının çıkarlarına aykırı 
antlaşma Ye ittifakları iptal eder. 

İran İsianı Cumhuriyeti ile iyi 
ilişkiler kurmak her iki halkın ya
rarınacJır. Emperyalizme, Siyoniz
me ve gericili~e karşı ortak çalış
mak için mücadele eder. 

Dünyadaki tüm ulusal kurtuluş 
hareketleriyle dayanışma içinde ol
mak, sömürgecili~in ve ırkçılı~ın 
son bulması için mücadele eder. 
· Dünyadaki Emperyalizme, pak-

'tlara ve saldırgan as.keri Ustelere 
karşı çarnalara katılma, Dünyada 
barış ve yumuşamanın saAianma
sı için mtıcadcle eder. 

Irak'ın üçüncü dünya ülkeleri, 
baglantısızlar hareketi ile sosyalist 
ülkelerle dostluk ve dayanışma içe
risinde olması için mücadele eder. 
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·Partiye Zahmetkeşan Kurdistan-lr~k 
(Kürdistan Emekçiler Partisi-Irak) 
1. Konferansi toplandi. : 

1985 yılında aralarındaki görüş 
ayrılığından dolayı Irak Kürdistan 
Sosyalist Partisinden ayrılan Kadir 
Aziz önderliğindeki grup, konfe
rans öncesine kadar Irak Kürdis
tan Sosyalist Partisi-Devrimci De
mokrat E~ilirtı altında çalışmala

rını yürütüyorlardı . 

Bilindiği gibi Irak Kürdistan 
Sosyalist Partisi, Kürdistan Yurt
severler Birli~i'nden ayrılan bir 
grup tarafından 70'li yılların so
nunda Dr. Mahmut Osman lider
liğinde oluşturulmuştu. daha son
ra sekreterli~e Resul Mamend ge
tirildi. 

Nar: Birinci sayımııda yer alma
sı gereken bu haber, pikajörün ha
tasından dolayı eksik olarak yayın
lanmıştır. Düzcltir, özür dileriz. 
Ayrıca ikinci sayımızda, Musul
Kerkük ilc ilgili sordugumuz soru
lara okuyucularımızdan hemde 
Alınteri dergisinden özür dileriz. 
IRAK SÖMÜRGECILtötNIN 
KÜRT HALKINA YÖNELIK 

1985 yılında ayrılan ve kendile
rine Irak Kürdistan Sos'yalist Par
tisi-Devrimci Demokrat E~ilim di
yen grup, 20-24 Nisan 1988 tarih
leri arasında Irak Kürdistanı'nın 

· kurtanimış bölgelerinde bir kon
ferans yaptı . Bu partinin yurtdışı 
komitesinin 31 Mayıs 1988 tarihin
de yayınladığı açık bir mektupta 
belirtildi~ine göre konferans son 
gün olan 24 Nisan günü partinin 
adının Irak Kürdistan Emekçiler 
partisi olarak de~iştirilmesini ka
rarlaştırmıştır. 

Ehmede Rewi 

KATLIAM! PROTESTO EDII.r 
ot. 

Tarihsel soykırımı kınamak 

amacıyla, Istanbul'da Beşiktaş 
postanesinde 200 ve ı.o. postane
sinde 300'e yakın öArenci, Irak Bü
yükelçiliği ne toplu olarak kınama 
mesajları gönderdiler. 

Ayrıca OKM'de soykırıma iliş
kin bir fotoğraf sergisi açıldı. 
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Halepçe Katliam1na ilişkin 
• 
lsveç Başbaka·n1 . ve Dişişleri 
Bakan1'n1n Mektuplari 
Mirza BAHTlYAR 

Halepçe katliamının dehşeti 
tüm dünyayı sarsnıaya devam et
tigi günlerde, yurtdışında Kürt si
yasal ve demokratik örgütleri ay
larca süren protesto kampanyası

nı örgütlüyorlardı. Hemen hemen 
Avrupa'nın her ülkesinde hükü
met yetkililerini, siyasal partileri, 
demokratik, hümanist kurum ve 
kuruluşların olaya ilişkin sert tepki 

~ ~MINISTERN 

göstermeleri Için yo~un çaba gös
teriyorlardı. -Bu arada lsveç Kür
distan Dernekler Federasyonu adı
na Federasyon Başkanı Keya lzol, 
İsveç hiikümetinin Halepçe katli
amına sert tepki göstermesi, soru
nu Birleşmiş Milletler'e ve benze
ri uluslararası kuruluşlara götür
ınesi ve olayı yerinde izlemek için 
Halepçe'ye bir delegasyonun gön-

ıı:eya Izol 
Kur~iska riksförbundet 
Boıc 452 05 

104 lO S~KMOLH 

Taek för Ditt brav •• dan 23 .. ra o• dan' keaiaka 
krlvförlnvan .at dan kurdiaka befolkninvan. 

ao. Du kanake kar ••tt vjord• ,., dan 24 .. r. pl 
revarlnvana' vlvnar att uttalaDda oa vlr beatörtnlnq 
llvar upP91ftarna .oa att ıı-hka vapen anvlnta 1 
krlvat .. ııan Iran ocb. ırak. 

rrln avanak aida fllrda.er vi den oafattaade anvlnd
atnven •• ıı-taka vapen .at dea oakyddade civllbe
folkDlnqea l •alabja l Kurdlatan. Detta bar· lett 
tlll 4154 ocb avlra lldaDdea. late ~nat blaDd kYln
DOr ocb barn, ock atrlder DOt lt25 Ira Gan6veproto
koll ocb lnteraatloaell aedvaaerltt. Det rllr alt oa 
fo1krlttabrott. aoa . .Jate klart fllrd&.aa. 

lvertv• ocb den •••naka reverinvan ılvv•r ator vlkt 
vld ak7ddet av de .anakllta rlttltbeterna. Vi •In
der oaa DOt varje fora a• fllrföljelae varbelat al
dan fllre~r av .aaAtakor pl vrund av deraa poli
tlaka eller rell9lllaa Bvertrtelaa. deraa raa eller 
etalake tlllbllrltket. 

-.4 vlnllta bilanınvar 

'4· ~4~H-~ 
Iten Aııdenaon . . 

derilmesi gibi talepler içeren mek
tupları 23 Mart günü lsveç Başba

' kanı Ingvar Carlsson ve Dışişleri 
Bakanı Sten Andersson'a gönder-. 
di. Aşa~ıda konuya ilişkin lsveç 
Başbakanı Ingvar Carlsson ve Dı
şişleri Bakanı Sten Andersson'nun 
Kurdistan Dernekleri Federasyo
nu'nun gönderdikleri cevabi mek-
tupları sunuyorui. · 

isveç Başbakan• 
Ingvar 
Carlsso·n'nun 
mektubu 

23 Mart tarihli mektubunuz için 
teşekkürler, 

I-rak-Iran savaşının vatdı~ı bo
yutta, Irak'ın savunmasız, suçsuz 
sivil Kürt halkına karşı geniş kap
samlı kimyasal silahlar kullanma
sına gösterdi~iniz isyankar tepki
yi her yönüyle paylaşıyorum. 

İsveç hükUmeti, kimyasal silah
ların kullanımını yasaklayan 192S 
Cenevre protakuluna aykırı olan 
bu olayı ve geçmişte Işlenen ben
zer suçları resmi ve açık bir biçim
de kınadı. Ben bu olaya ilişkin bi
zim resmi basın bildirimizi ve Ce
nevre silahsızlanma konferansında 
lsveç adına yapılan konuşma met
oini size gönderiyorum. 

Bu silahların tamamen yasak
lanması Için bu konferans çerçeve
sinde yoAun· çalışmalar yapılmak
tadır. İsveç bu ·görüşmelere katkı
da bulunmak için ak'tiv çaba gös: 
termektedir. Halepçe trajedisi' 
kimyasal ·silahların kullanılmasını 

! 
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yasaklamayı amaçlayan bu ulusla· 
rara,sı konferans için .uyarıcı olmalı 

ve gelecekte bu tür kimyasal silah
ların kullanımını imkansız kılacak 
geniş kapsamlı bir anlaşma yaşa
ma geçirmelidir. 

İsveç, Birleşmiş Milletler sekre
terinin anlamsız savaşı durdurma 
çabalarını desteklemeye devRm 
edecektir. Bir daha Halepçe olayı 
tekrarlanmamalı. 

Dostça selamlarımla. 
Ingvar Carlsson 

Dişişleri 
Bakani 
S ten 
Andersson'nun 
Mektubu 

Kürtlere yönelik kimyasal silah
larla yapılan saldırılara ilişkin ola
rak gönderdi~in mektub için te
şekkürler. 

Sizce de bilindiği gibi, 24 Ma ; t~ 

ta İsveç hüktümeti adına verdiğim 
demeçte İran-Irak savaşında kim
yasal silahların kullanılmasından 
rahatsızlık duyduğumuzu açıkla

dım. 

Biz lsveç hükümeti olarak sa
vunmasız sivil Kürt halkına karşı 
Kurdistan'ın Halepçe şehrinde 

kimyasal bombaların kullanılma
sını mahkum ediyoruz. ıgıs Ce
nevre anlaşmasıyla bagdaşmayan 
bu olay özellikle kadın ve çocuk-. 
lar arasında büyük örnilliere ve 
ağır ızdıraplara neden oldu. 

Insan haklarına karşı suç teşkil 
eden bu olayın açık bii· biçimde 
mahkum edilmeli. 

Biz isveç ve lsveç hükümeti ola
rak her koşulda Insan haklarının 
savunulmasına önem veriyoruz. 
Politik, dini ve ırksal nedenlere da
yalı, nereden gelirse gelsin zorba
lığın her biçimine karşıyız. 

Dostça selamlar. 
Sten Andersson 
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- STATS~II:"ISTUl'\ --
~ 

-

1938/88 

x~r~~s~~ ~l~s:~r~~~ce: 
-:: l o Ke·: ~ · Izoi 
acx ~5~05 

Taek tör ert brev den 23 aars. 

Jaq dalar pl alla altt er upprördhet och 1nd1qnat1on 
lntör de truktansvlrda hlndelaer· aom utspelat a1q · 1 
kr1qet aellan Iran och Irak nyl1qen, nlr kem1ska 
vapen anvlnta 1 ator skala mat den oakyddade kurd1aka 
c1v1lbefolkn1nqen 1 Halabja. 

Den avenaka reqerinqen har 1 .offentl1qa uttalanden 
klart oeh entydiqt fördöat detta oeh tid~qare brott 
.at 1t2S Ara Cenive-protokoll, aoa förbjUder anv&ndninq 
av k .. i.ka vapen. Jaq a&nder hlrmed texten till ett 
preaa .. ddelande oa detta, &aat ockal texten till ett 
anförande Sver1qe juat hUlit i nedruatninqakonferenaen 
i Cenive. Det ar inoa raaen för denna konterana aoa 
ett inten&iVt arbete DU bedriva för &tt fl till &tlnd 
att fullatlndiqt förbud aot kealaka vapen. Svariqe 
bidrar uto.ardentl1qt akt1vt i deaaa förhandlinqa
anatr&nqninqar. Traqedin i Ralabja alata bli •n aiqnal 
till dat iaternationella aaafundet att anarast alut
föra daaaa förhandlinqar, .al att an vlobal konvantion 
kan alttaa 1 kraft ·aoa oaOjli99ör f~aatida anvlndnin9 
av kaaiaka vapen. 

Sverive ~o ... r ockal fortsltta att atödja FN:a 
qenaralaekreterarea ~atrlnqninqar att tl ett alut 
pl detta tör alla parter al töradande kriq. Det aoa 
akedde i Ralabja flr inte upprepaa. 

Med· vlnliqa h&laninqar 

---;? ~-~ 
:,.__~ ~ ~...-

. ~----:-"" - _..e,.· .... .c.o...-c-c.c.c .. --

i. Inqvar carlaaon 

--· - ·-GI-l'ID10GD 
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32 Medya Güneşi 

Kiş~ liğin 
Geliştirilmesi ·ve Dil 

Yilmaz PEYE 
İnsanların egemen güçlere kar

şı verdiği özgürlük mücadelesinde 
"siyasal haklar"ını elde etmesi 
önemli bir aşamadır. Soyut nitelik
te olan siyasal hakların bir bakı
ma içini doldurma, somutlaştırma 
anlamına gelen "sosyal haklar"ın 
kazanımı da en az önceki kadar 
gerekli ve zorunlu bir aşamadır. 
Bunların kazanılmasıyladır ki, in
sanlar doğuştan sahip oldukları ve 
kişiliklerinin vazgeçilmez bir par
çası olan haklarına günlük hayat
ta, yaşam pratiğinde kavuşmuşlar-
dır. ' 

Bu hakların kazanılması aşama
sında harcanan emeği, dökülen 
kanları ve kazanımların bunların 
mutlak bir karşılığı olduğu gerçe
ğinin herkesçe bilinip, tartışmasız 
bir şekilde kabul edildiğini varsa
yacak, günümüz Türkiye'sinde in
sanların yüzlerini kulaklarına ka
dar kızartacak -veya kızartması 

gereken- güncel -ki bizce. hiç gün
celliğini yitirmemiş olan- bir soru
na değinıneye çalışacağız. Bu da; 
doğa · olayiarına ilkel çağlardaki 
kahramanları geride bırakan basit, 
zavallı, çağdışı bir mantıkla ve 
maddi temelden tamamen yoksun 
hayali teori ve gerekçelerle karşı çı
k ıp snyıı;ı 15 milyonu nşnn K!lrt 
halkına kendi ana dilini konuşma
sının ve okuyup-yazmasının doğal 
ve mutlak bir gereklilik olduğunu 

·ve ~s la engellenemeyeceğini 'bir kez 
daha vurgulamaktır. 

Meşru Hukuk Normu ve 
Sosyal Devlet 

Bu ülkedeki egemen güçlerin 
kendi içlerinde düştüğü çelişkileri 
ve mantık tutarsızlıklarını ilk kez 
keşfettiğimizi öne sürmüyoruz. 

Ancak yeri gelmişken, önemli bir 
gerçeğin bir kez daha altını çiz
mekten kendimizi alıkoyamıyoruz. 

Hukuk Fakültesi'ne kaydını 
yaptıran ve hukuk bilimi hakkın
da hiç bilgisi olmayan birine, Ana
yasa H. ve diğer ve bazı temel ders
lerle birlikte Hukukun Başlangıç 
İlkeleri'de öğretilir. Ve bu dersin 
amacı, meşru bir hukuk normu
nun özelliklerini ve oluşum aşa
malarını öğretmektir. Burada, · 
meşru hukuk normu; sosyal rea
Iitede uygulanmakta olan ve in
sanların etik değer yönünden 
doğru bulduğu kuralların meşru 

· bir yasama organı tarafından· 
normlaştırılması olarak tanımla
nır. Ayrıca bu norm, yaptırım gü
cü ile donatılmaya da elverişli ol
malıdır. 

Hukuk eğitimi görmemiş bir in
san -ki normal olan da budur- da
hi olaya mantıklı bir şekilde yak
laştığında çelişkinin boyutları kar
şısında irkilmekten kendisini alı
koyamaz. Nedenine gelince: 

• T.C. sınırları içerisinde mil-
l 

. ll 
yon arca ınsanın Türkçenin dışın-
da bir dil konuştuğu sosyal bir ger
çekliktir. Üstelik bu gerçeklik yüz
yıllardır devam etmektedir. Mev
cüt egemen güçlerin iradesinden 
bn~ımsı1. ol~ırnk vnrolagclmiştir. 

,Demek'ki konu ile ilgili düzenle
. meyi yapacak olan hukuk kuralı 
. ilk aşamadan itibaren sakat ve ge
çersiz olmaya adaydır. 

• Etik değer açısından dolayı 
bakıldığında, durum farklı değil
dir. İnsanlararasında Kürtçe'nin 
konuşutmaması değil konuşulması 
yönünde bir görüşün varlığı söz
konusudur. 

• Meşru h~kuk kuralının norm 
biçiminde düzenlemesini yapacak 

organın meşruluğuna gelince; 1982 
Anayasası'nı yapan organların 
meşru olduğunu ileri sürmek 
mümkün değildir. 

Başka bir deyişle, bir "ülke"nin 
20'yi ·aşkın k n tiride (yoğun olarak · 
20'yi aşkın kent olarak ele almak 

·gerekir, çünkü Türkiye'nin hemen 
. hemen her yerinde Kürt vardır ve 
bu dil konuşulmaktadır) 15 mil-
yondan fazla insan resmi dilin dı
·şında bir dile sahip olsun ve üste
lik günlük hayatta bu dili konuş
sun v~ yine resmi okullarda oku
mayanlar Türkçe'yi bilmesin ve bu 
boyutlardaki bir gerçeklik karşısı
na ii"kiltici, · dehşete düşürücü bir 
inkarcılıkla karşı çıkılıp, yasalar
la bu dilin konuşulması yasaklan
sın. 

Başlangıçta belirtmeye çalıştığı
mız gibi, "sosyal hak" ve bunun 
doğal bir uzantısı olarak gündeme 
gelen "sosyal devlet" kavramı so
nucunda insan hakları daha fark
lı, çi aha çağdaş boyutlarda tartışı
lır ve uygulanır olmuştur. Ve bun
ların arasında önemli bir ilke olan 
"insanın maddi ve maneyi varlığı
nın geliştirilmesi için gerekli koşul
ların hazırlanması" anayasalarda 
yer edinmeye başlamıştır.(!) Fark
h biçimlerde de olsa bu ilke 1961 
ve 1982 Anayasalarında dOzenie
me alanı bulmuştur. Faşizm koşul
larının sonucu olacak ki, 1982 
Anayasasında bu ilke de kırpılarak 
ve insan hak ve özgürlüklerini kı
sıtlayan -hatta yokeden- bir ifadey
le yer almıştır.(2) 
Şunu önemle belirtmek gerekir

ki; "sosyal devlet" ilkesini benim
sediğini ileri süren burjuva de
mokrasisinin hüküm sürdüğü ül
kelerdeki durum ile Türkiye'deki 
durum tamamen farklıdır. 1961 ve 
1982 Anayasalarının anılan mad-
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delerinden sözetmemiz, sosyal 
devlet ilkesinin pratikte uygulama 
alanı bulamadı~ını vurgulama · 
amacını gütmektir. Ayrıca 61 ve·sı 
anayasalarında bu ilke düzenlen
mekle birlikte, aldatmaca sınırla~l · 
rını ~şamamıştır. Çünkü, düzenle
me şekli hakkın -özüne dokunma
yı bir yana bırakın- kendisini ta
mamen ortadan kaldırıcı bir şekil
dedir. 

Engellenemeyen 
"Ana Dille" Konuşma 

Diyelim ki, Anayasa yukarıda
ki şekliyle bir madde konuldu ve 
hemen ardından ülkede Türkçe dı
şında bir dilin koı:ıuşulmayaca~ı
na ilişkin düzenlemeyi yapan bir 
kanun çıkarıldı. Bu durumda söz
konusu hukuk dışılık nasıl gizle
necek ve sosyal gerçeklik nasıl bir 
çırpıda ortadan kaldırılacaktır? 15 
milyonu aşkın insan bu konulan 
"hilkat garibesi" kuraldan sonra 
hemen Kürtçe'yi unutacaklarmı
dır? 

Kürtçe konuşmanın tamamen 
yasaklandı~ı 1940'lı yıllardan ,gü
nümüze kadar anlatılagelen~· mi
zah yönü olmakla birlikte anlam
lı olaylar olmuştur. Birkaçını bu
raya almaktan kendimizi alıkoya
mıyoruz. 

Olay-I: Sözkonusu dönemde 
Molla Abdullah adında bir köylü, 
D.llakır'da Kürtçe konuşurken ha
fiyclerce yakalanır ve cezası öde
tilrnek tızere belediye'ye götürillür. 
Kendisine konuşup konuşmadı~ı 
sorulur. "Konuştum" .karşılı~ını 

verir Molla Abdullah. Bir mecidi-. 
ye (20 kuruş) ödemesi istenir. Moı: 
la Abdullah önce bir mecidiyeyi 
öder. Sonra cebindeki bütün para
ları çıkarıp masanın Uzerine bıra
kır. Memurlar şaşkındır. Ne oldu
~unu sorarlar. Molla Abdullah 
kendilerine, "Akşama kadar şehir
de kalaca~ım ve Kürtçe konuşaca
gım" der ve çıkıp gider. 

Olay-2: Yin,e köyden şehire gi
den ve Türkçe konuşmasını bilme
_ yen köylü fırıncıya "Ka naneki bı 

'fırki" (Bana Türkçe, bir ekmek 
ver) der. Fırıncı da "A jı tera ma
nek bı Tırki" (Al sana Türkçe bir 
ekmek) der. İşte bu şekilde Türk
çe konuşurlardı. 

Olay-3: Savur'un Dengizan kö
yünden bir köylü Savur'da yogurt 
satarken Kürtçe pazarlık yaptıgı 
için 3 si til yo~urduna el konur. Er
tesi güntin erken saatlerinde eşe
~ini alır ve kaymakamlı~ın önüne 
gider ve büyilkçe bir sopayla eşe
~ini dövmeye başlar. Kasabalı ba
şına toplanmıştır. Neden eşegini 
dövdügu yönündeki sorulara ce
vap vermez. Daireye gelmekte olan 
kaymakam, kalabalıgı görünce ya
naşır, bir süre eşe~in nasıl acılar 
içinde kıvrandıgını izledikten son
ra adama eşegini niçin dövdü~ü
nü sorar. Adam "Eşe~imin Türk
çe anırmasını istiyorum, ama be
ni dinlemiyor" diye cevap verir ve 
dövmeye devam eder. Kaymakam 
köylünün ne demek istedi~i anla
mıştır. Yogurdunun parasını geri 
verdirtmek ister. Köylü bunu ka
bul etmez "Yarın yine geri alırlar" 
der. Kaymakam sana kürtçe ser
best manasma "Artık senden ce
za alınmayacak" der. Ama köylü 
yine kabul etmez. "Kendi kendi
me konuşamamki" der. Kayma
kam fazlasına gücü yetmedigini 
söyler. 

Baskıcı yönetimlerin insan hak
larını ayaklar altına alarak, insan
ları aşaAılayarak kendi yurtlarıll
dan söküp, hiç bilmedikleri, gör
medikleri, tamamen farklı bir kül
tilrün hüküm silrdü~ü yerlere sUr
gün etmesinin sonucunda bile in
sanların kendi ana dillerini ve kül
türlerini yaşatmakta ayak diretme
leri bir dilin zorla yokedilemeyece
ğinin kanıtı değilmidir? Bu eylem
Iere raAmcn egemen gOçlerin he
veslerinin kursaklarında kaldı~ı az 
görülen bir durum de~ildir. (Yüz
yıllar önce. topraklarından sökü
lüp TUrklerio yoğun olarak yaşa
dığı yerleşim alanlarına sürülen; 
Konya, Kırşehir, Adapazarı, Hay
mana Kürtlerinin hala da Kürtçe 
konuşmaları, Kürt kimliklerini ko-

Medya Güneşi 33 

rumaları bunun en iyi kanıtıdır.) 
İnsanın maddi ve manevi kişili

~ini geliştirmesi kavramı, Burjuva 
Demokrasisinin ve İşçi Sınıfı De
mokrasisinin hüküm sürdil~ü ül
kelerde üzerinde titizlikle durulan 
ve bunun do~al bir sonucu olarak 
da, insaniann Ana dillerini konuş
ma ve geliştirme hakkı tartışma bi-; 
le kabul etmeyen bir ilke. 

Zaten a~sini hangi aklı başında 
bir insan savunabilir? Kendi Ana 
diliyle konuşmayan, okuyup
yazmayan bir insanın kişiliğini ge
liştirmekten nasıl sözedilebilir? 

Insanın kendi dilinde dinlediği 
bir müzik parçasının sözlerine ve· 
ezgisine kapılıp gitmesinin yerini 
ne tutabilir? Kendi dilinde dinle
di~i veya okuduğu bir hikayenin 
verdiği tadı başka nerede bulabi
lir? Yazılan bir şiirin duygu ve dü
şünce örgüsünü, imgelerini insan 
kendi dilinden başka hangi dilde 
en iyi kavrayabilir? Felsefeyi, ede-

' biyatı, tarihi, sanatı kendi dilinde 
degil de, başka hangi dilde gerçek: 
anlamıyla derinlemesine kavraya- -
bilir? 

Ve kim (kendi diliyle konuşma
yan, okuyup-yazmayan) benim ge
lişmiş maddi ve manevi bir varlı
ğım var diyebilir? 

(ı) Bkz. Medya GOneşi, 2.sayı, Serdar ŞE- : 
REFHAN'ın "Ulusal Sorun'un Dile 
Yansısı". 

(2) 196ı tarihli T.C. Anayasası md.IO- Her
kes, kişiliAine bagtı, dokunulmaz, dev. 
redilmez, vazgeçilmez temel hak ve hür
riyetlere sahiptir. 
Devlet, kişinin temel ve hak ve hUrriyet
lerini, fert huzuru, sosya adalet ve hu
kuk devleti ilkeleriyle ba~daşmayacak 
şurette sınırlayan siyasi ve sosyal buton 
engelleri kaldırır; insanın maddi ve ma
nevi varhgtnın gelişmesi için gerekli şart
ları hazırlar. 

1982 tarihli T.C. Anayasası md.S- Dev
letin temel amaç ve görevleri, TOrk Mil
letinin balımsızlıAını ve blltllnllllUnO, 
Olkenin bölUnmezli~ini, Cumhuriyeti ve 
demokrasiyi korumak, kişilerin ve top
lumun refah, huzur ve mutlulu~unu 
şaglamak; kişinin temel hak ve hOrri
yeılerini, sosyal hukuk devleti ve ada
let ilkeleri ile ba~daşmıyaycak surette sı 
nırlayan, siyasal, ekonomik ve sosyal 
engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve 
manevi varlıgının gelişmesi için gerekli 
şartları hazırlamaya çalışmaktır. 
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Çağdaş Kürt 
Ş·airlerinde.n 

Ebdullah Peşew 

Ebdullah Peşew 194S'te lrak 
Kürdistanındaki Hewler (Erbil)'e 
bağlı bir köyde doğdu. Küçük yaş
ta babasını . kayıpetti. Güç!ükler 
içinde okudu. Bir süre öğretm~n
lik yaptıkta~ sonra öğreni~i~i '~r
dürmek üzere Sovyetler Bırlıği ne 
gitti. Sovyetler Birliği'nde Kürt 
edebiyatı üzerinde çalışmalarına 
devam eden Ebdullalı Pcşcw daha 
sonra bir üniversitede ders v~rmek 
üzere Libya'ya gitti. 

14 yaşından itibaren şiir yazma
ğa başlayan Peşew'ın şiirleri Irak 
Kürdistanında çıkan ,Rı~()l!!; 
deşli Nwe (yeni düşünce ve 

Ebdullah Peşew 

Hawkari da 'bi bir çok 
ergı ve gazetede yayınlandı. Şiir

lerin Kürtçe'nin Güney Lehçesi 
(Sorani) ile yazan şairin bugüne 
kadar birçok şiir kitabı çıktı. Bun
lardan Sewııaıney Şaireki Tinii 
(susamış bir şairin notları) adlı ki
tabı 1972'de, Şew Niye Xcwtaıı Pe
we Nebnım (sizi rüyamda görıne
di~iın gece yok) ise 1980'de yayın
landı. 

Ebdullah Peşew şiir yazmanın 
yanısıra Puşkin (1799-1837) ' ve 
Wa1t Whitman (1819-1892) gibi 
birçok şairden Kürtçeye çeviriler 
de yaptı. 

ZAFER 
Kazanaca!:jız. 

Çünkü dün 
Çamurdan bir toprak verdim de 
Bir Kürt çocuğunun eline 
Küçük bir "tüfek" yaptı ondan çocuk· 
Bebek yerine · 

Meçhul Asker 
Bir heyet gidince başka bir yere 
Çelenk koyar meçhul asker anıtına 
yarın _şayet 

Ülkeme gelir de öyle bir heyet 
Sorarsa bana 
"Nerede meçhul asker anıtı?" diye 
"Beyim" derim, 
-Beyim, 
Kıyısında her arkın 
Sekisinde her · caminin 
Kapısı önünde 
Her evin, 
Her kilisenin 
Her mağaranın, 
l<ayalarında her dağın 
Ve ağaçlarının üzerinde her bahçenin 
Kürdistan'da 
Gökyüzünün altında her yerde 
Her karış toprak üzerinde 
Çeki n me! 
Eğip başını hafifçe 
Koyuver çelenginl. 
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Araplaştarma 

Gökten inmedim 
Konuk de{JiliiJl 
Ben 
Istenmeyen konuğu değilim Kürdistan'ın 
Tarihöncesi 
, Bir kaynaktım, fışkırdım burada 
Tarihöncesi bir ateş 
Tutuştum burda. 

Göçün gidin! 
Çeşmeler gidermez susuzluğumu 
Benim dışımda başkasının. 
Ceviz ağaçları 
Gölge sunmaz hiç kimseye 
Benim dışımda. 

GöçOrı glıJiııl 

Bizim tarlamızda 
Gövermez tohumunuz. 
Çimenliklerimiz 
Yakıcı bir ateş sürücülerinizin ayakları altında . . 
Dut ağaçlarımız bile isyan eder de 
Salıncaklar tutmaz dallarında çocuklarınız Için 

Göçün gldinl 
Acıdır ağaçlarımızın meyvesinin tadı, 
Tuzludur suiarımız, 
Acı bir tad verir bahmız bile ağızlarınıza, 
Göçün gidinl 

·Çeki n gidin. 

Lütfen 
Lütfen 
Bizim çocuklarımız da oyuncaklar edinsin diye 
Tüm çocukları gibi şu dünyanın 
Gösterin, 
Öğretin onlara 
Işgalellerin tank ve toplarının 
Nasıl paramparça edileceQini. 
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Bayrak 
Iyi bilin dostlarım! 
Düşmanlarımi . 
Zerdust'a Avesta'ya ve Tanrı'ya inandığım gibi 
Inanıyorum 

· Bayrağı göndere çekece{limize 

Niçin Olur Muşum Şoven? 
Işte Vietnam'lılar ser veriyor Vietnam için 
Filistinli'ler ölüp yaşıyor 
Her damla suyu için 
Hor lnşı Için Filislln'lıı 
lstersem ben de şayet 
Adam gibi serbest yaşamak 
Özgür bir Kürdistan'da 
Baskı ait.ında olmayan •. paramparça olmayan 
Niçin olurmuşum bencil ve şoven? 
Desene azizimi 
Niçin bencil ve şoven? 

· Banş 

Tanrı tanığıM, 

Sevrnem endamını tüfe{lin. 
Fakat, ah, barış güvercin! · 
Bir kardanadam sanki 
Şafakta, hareketsiz 
Gömmüş gagasını kanadının altına 
Bekliyor Westa Receb'in(ı) mitralyözünün 

Duydum 
Grevdeymiş o güvercin 
Ve patlamaksızın tüfekler 
Çırpmayacakmış asla kanat 
Bayraksız bir ülkenin göklerinde 

namlusunda 

Abdullah Posftw 
Türkçesi; MALMISANIJ 

(1) Wesıa Recep: Çok yetenekli bir KürtiO. Mir& Kore diye OniO 
olan Rewanduz beyl M ir Mehemed Için yaplt(lı top ve tüfeklerin 
birkaçı bu gün de Rewanduz'da ve Baj)dal müzesinde bulun· 
ma ktadır. 
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36 Medya Güneşi 

Mir Mehemet isyan• 
"Nasıl ki bir arkeolog topragın altında kalmış tarihi eserleri, onların 

dörtbir yana dagılmış parçacıklarını eşleyip çıkarmak ve ince bir usta
lıkla yanyana getirmek zorundaysa, kürt tarih araştırmacısının da sö
mürgeci devletlerin yasak ve tahribatlarının, yalan, iftira ve çarpıtma
larının arkasında kalmış gerçekleri, ·tekil ve kopuk görünen binlerce olayı 
öylesine iğneyle kazar gibi araştırıp ortaya çıkarması ve yerli yerine otur
tulması gerekiyor~' 

Malmisanıj . 
Kürt Mil_liyetçiliği ve Dr.A. 'Cevdet kitabı önsözünden 

Ahmet ÖMEROGLU 
Kürt halkının tarihinde yaşan

mış çok sayıda önemli olaylar var, 
ama sözkonusu olaylar, olayların 

Mara s .. 

• 
li61ep 

Osrr,ar.lı lmı:z~z!crıv:;ı.; Dönı:~::-:ce 

i(i.irt :Jire::i~ ı-:~~ct;€::.:ri 

Mir MuhanımE: Ayk. ( 1833-36) 

ÇP Spontane dyk (1836-37) 

kahramanları veya en azından 

olayların tanıkları tarafından, ob
jektif bir şekilde yazılmadığından, 
zamanla unutuluyor, tarihe mal 

olmuyorlar. Bazılarının isim ya da 
efsaneleşmeleri.nden başka ayrın
tıları bilinmiyor. Bu nedenledir ki; · 
tarihimizde yaşanmış olayların 

önemli bir kısmı aydınlığa kavuş
turulamamış, gelecek için onlar
dan yeteri derecede ders çıkartıla
mamıştır. Yaşanmış, tarihi, pratik 
geçmişlerinden ders çıkaramayan-. 
ların; gelecektede aynı yanılgılara 
düşme durumuyla karşı karşıya 
kalmaları ihtimali oldukça fazla
dır. 
' Thrihimizin aydınlığa kavuştu
rtıiabilmesi için kullanılabilecek 
kaynakların (özellikle 1900'ler ön
cesi) çoğunluğunu yabancı kay
naklar oluşturmaktadır. Bu ne
denledir ki; kürt tarihini veya kürt 

R U S Y A 
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• , Sa_=;andej 
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tarihinin bir kesitini araştıran araş
tırmacıların çok sayıda değişik 

kaynağa baş vurmak, onları kar
şılaştırmak, yazarları söz konu
su eserleri yazmaya iten nedenleri 
göz önünde bulundurmakla ancak · 
doğru bir tahlile varılabilir. Kay
nakların hele hele çoğunluğunun 
yabancı dillerde olması; araştır

macıların işini daha da zorlaştır
maktadır. 

Thrihimizde önemli bir yeri olan 
MİR MEHEMET (Revanduz Bey) 
Kürt isyanıda bizce yeterince ay
dınlığa kavuşturulamarnıştır, aydın
lığa kavuşturulamadığı için de ge
reken dersler çıkartamamışızdır. 
Elimizdeki mevcut değişik kay
naklardan ve onların karşılaştırıl
masından hareketle bu kürt isya
nını anlatmaya, değerlendirmeye 
çalışacağız. Kaynak yazarlarımı
zın, eserlerini yazarken yükümlü 
oldukları- görev ve amaçlarını da 
göz önünde bulunduracağız. 
Revanduz Kürt 'Beyli~inin 
Gelişimi ve lsyan'mm Başlaması 

Mir Mehemet yada Revanduz 
Bey lsyanı diye bilinen Kürt lsya
nı, 19. yy başlarında baş gösteren 
ve bilinen önemli kurt isyanları
nın, 1805 Abdurrahman Paşa
Baban-lsyan'ından sonra ikincisi
dir. 1800'lerden başlamak üzere ve 
özellikle II.Mahmud'un tahta ge
çişiyle beraber Osmanlı Yönetimi, 
Imparatorluk dahilindeki beylik
ler üzerinde merkezi yönetim ağı
nı geliştirmek, onları merkezi .yö
netime bağlama çabası içine girdi
ğini görüyoruz (Bkz. Stanford, 
Shaw-Osmanlı İmparatorluğu ve 
Modern Türkiye, İst.l983, Il.c.) 
Yönetimin merkezileştirmesine 

karşı hristiyan batı milletlerinden 
oldugu gibi, müslüman gUney ve 

. doğu milletlerinden de tepkiler , 
çıkmaya başladı. Bunlar arasında, 
Yunan, Mısır ve Kürdistan'daki 
olayları örnek verebiliriz. 
Doğuda, Kürt Beylikleri de mev

cut egemenliklerini Osmanlı Mer
kezi yönetimine kapıırmamak için 
egemenlik alanlarını genişletme ve' 

sa~lamlaştırma çabası içine girdik
ni görüyoruz. Kürt Beyliklerin 
merkezi vergi ve asker hemen he
men hiç vermediklerini de, gerek 
o dönem bölgeyi dolaşmış araştır
macı, gezginci, asker, diplomat, 
dini görevliler ve daha sonraki 
araştırmacılardan öğreniyoruz 

(daha geniş bilgi için bakınız: a-M, 
Description du pachalik de Bag
dad, Paris, 1809, b-B. Poujoulat, 
Voyage dans l'Asie Mineure, Paris, 
2 cilt,)840 ve 1841, c-B. Nikitine, 
Les Kürdes, Paris, 1956, d-Robert 
Surieu, Jour Nouveau no:44, Bey
rut, 1944, d-HY.Moltke, Lettres du 
Marecha'l de Moltke Sur L'orient, 
Paris, 1872 ve ek bilgi için bkz: 
H.Binder, C. Le Compte, T.Char- . 
les, L.Nijeholt, J.Malcolm, J.M. 
Kinneir). . 

Revand uz (Soran) KUrt Beyliği, 
mevcut kürt beylikleri arasında en 
güçlü ve en geniş olanlardan ~iri 
idi. Mir Mehemet, Sorani Beyliğinin 
başına 1825 yılında geçiyor (bkz. 
R.Surieu, yage). Kısa bir zaman
da beyliğin sınırlarını Mardin'den 
İran sınırına ve Bohtan (Bedirhan
lar) Beyliği sınırlarına kadar geniş
letmeyi başarıyor. Yine araştırma
cılarm yazdızlarından ortaya çık
tığı gibi; Mir Mehemet beyliğinin 
sınırlarını genişletmekle kalma
mış, Beyliğinin başkenti olan Re
vanduz'da ekonomik ve askeri 
amaçlarla manufaktürler ve dü
zenli ordu kurmuş (bkz: Kendat; 
G.Chaliand yönetiminde, Les Kür
d~s et !es Kurdistan, Paris, 1978), 
kendi adına para basmış, bayrağı
nı ve beyliğinin bağımsızlığını ilan 
ettiğini (B.Nikitine, yage) öğreni
yoruz. Diğer yandan, Merkezi yö
netim kürt beylikleri üzerinde ha
kimiyet kuramıyor, kürt beylikle
ri tUm girişimleri sonuçsuz bırak
makta Osmanlı imparatorluğunun 
Kürdistan'da merkezi otoritenin 
sağlanmasını engelliyordu. İmpa
ratorluğun gerek içerde ve gerek
se dışarda güç durumda bulunma
sını, gerilemesi, merkezi otoritenin 
sağlanmasını engelleyen etkenler 
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arasında sayabiliriz. Sultan II. ; 
Mahmut merkezi yönetimin kurul-· 
masını kendi imparatorluğu için 
tek çıkar yol olarak görüyor ve bu 
amaçla mevcut bey ve Prensiikie
rin egemenliklerine son veriyor, 
onları merkezi yönetime bağlıyordu. , 
Sorani (Revanduz Beyliği, bunu ka
bul etmeyince, Sultan II.Mahmut 
Kürt Beyliklerine savaş açıyor 

(B.Poujoulat savaş tarihini 1826 
eylül ayını verirken; B.Nikitine de 
Mir Mehemed'in aynı yılda Mer
kezi idareden ayrı kendi bağımsız
lığını \lan ettiğini yazıyor. Elimiz 

· de, sözkonusu iddiaları doğrulaya
cak daha fazla bilgi olmamakla 
beraber; yaz ı 834 yılında Osman
lı yönetimiyle Kürt beylikleri ara
sında uzun çarpışmaların olduğu
nu 'Kendal yage'den öğreniyoruz. 
Ası·ı çarpışmalar yaz 1836 yılında 
başlıyor-bir sonra bu konuya yeni
den döneceğiz). Sultan II.Mahmut 
Kürt Beyliklerine ve Mısır'a karşı' 
başlattığı savaşta istediği sonuçları 
zamanında alamayınca; en çok 
güvendiği, kendisine sadık Sadra
zamlarından Reşit Mehmed'i Si
vas Vilayeti Paşalığına tayin edi
yor. Reşit Mehmet Paşa'nın bir di
ğer görevi daha da vardır: Kürtle
ri ve Mısır'ı merkezi osmanlı yö
netimine yeniden bağlamaktır. 

Sivas Paşası R.Mehmet Paşa'nın 
Genel Komutanlığı altında, Bağ
dat ve Musul Paşalıklarına bağlı 
Osmanlı orduları var güçleriyle 
kürt beyliklerine saldırıyor, amaç; 
yukarıda da az önce belirttiğimiz 
gibi kürt beyliklerini "özerklikle
rine" son vermek, onları merkezi 
otoriteye bağlamaktı. 1836 yazın
da başlayan yeni saldırı ve diren
meler ağırlıklı olarak ·iki sene ka
dar sürmesine raAmen; kuzeyde 
daha sonraki yıllarda da devam et
miştir. 

Daha yukarda belirttiğimiz gi
bi; diğer isyanların çoğunda oldu
ğu gibi bu KUrt isyanına da katılan 
Kürtlerin isyanın başlama, geliş-. 
me ve sonuçlarını yazdıklarını bil
miyoruz, daha doğrusu tahniin et-
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miyoruz. Ancak bu isyanın iki ta
nıgı daha var: Birincisi; Baptistin 
Poujoulat, Fransız, haçlı seferleri 
meraklısı ve bu merakı, isyanın da
da devam ettigi Agustos 1837'de 
Malatya'ya getiriyor. Degriyse; ta
nık olmaktan öte, Osmanlı Ordu
sunda görevli, Prusyalı bir subay 
olan ve kitabı türkçeye de çevrilen 
.Helmuth Von Moltke'dir. Sonun
cusu Kürt isyanını bastırmada ak
tif görev almıştır (örnegin Sait
Kürt-Beyi Kalesinin düşürülmesi, 
askeri amaçlarla kullanılmak üze-. 
re harita ve planlar yapmış ve Pa
şalara vermiştir. Hiç kimse, yuka: 
nda isimlerini andıgımız iki ya
bancı "Kürt dostu"dur diye id
dia edemez. İlkinin Osmanlı Paşa
larının hayranı oldugunu da şim
diden söylemeliyiz. İsyanı, bunla
rın antattıklarından hareketle oku
yucularımıza anlatacagız. Yer yer 
çagdaş kürt tarihçilerinin düşün
celerine de baş vurabiliriz, daha iyi 
anlaşılması ve degişik iddialara 
-dikkat çekmek amacıyla ... 

Yukarıda da belirttigirniz gibi 
Poujoulat 1837'de, Moltke ise 
J838'de isyan bölgesine geliyorlar. 
İlki bir aydan fazla kalırken, ikin
cisi bir buçuk yıla yakın bir süre 
kalıyor. Buralarda kaldıkları süre
ce yakınlarına gördüklerini, duy
duklarını, çeşitli görevlilerle soh
betlerini, Kürt tarihini, gelenek ve 
göreneklcrini, do~a koşullarını, 
sosyal yaşantıya dair bilgileri vs. 
gibi konularda mektuplar yazmış
lar. Daha sonra bu mektuplar top
latılmış ve kitap halinde basılmış
lar. 

B.Poujoulat Malatya'ya geldigi 
Agustos 1837'de, şehirde "iki Rus 
subayının Kürt isyanı eşkiyaları 
kışkırlmak amacıyla şehire geldik
leri "yaygarası kopartılıyor. Gez
gincinin yanında bir de tercOma
nı vardır. Mehmet Hafız Paşa'nın 
(zamanın Sivas Paşası) İtalyan asıl
lı özel doktorunun araya girmesiy
le söylentiteri.n asılsızlı~ı anlaşılı
yor. 

Oezginci, daha sonra arkadaşıy-

la beraber Malatya yakınlarında 
bulunan Mehmet Hafız Paşa Ka
rargahına gidiyor. Komutanın ka
rargahından yazdıgı mektuplarda 
komutana olan hayranlıklarını · 
gizlemiyor. lsyanın nedenlerini, 
gelişimini ve bizzat kendisini tanıgı 

· oldugu gelişmeleri yazıyor. Onla
ra bir az sonra geri dönmek üze
re, önce isyanın başına yeniden dö
nelim. 

Yukarıda da belirttigirniz gibi, 
· II.Mahmud'un bizzat kendisi bu 
savaşınemrini 1826 yılında vermiş
tir Amacı da Kürt beyliklerini 
Merkezi Otoriteye baglamak, 
"bölgeyi eşkiyalardan kurtarmak, 
oralara medeniyeti getirmek" vs. 
imiş. (!) Kürt Beylikleririe karşı baş
latılan bu savaşın Genel Komuta
nı da Sivas Paşası Mehmet Reşit!. 
tir. Bunun yanında Bagdat Paşası 
Ali Rıza ve Musul Paşası Meh
met de birlikleriyle savaşa katıiı
yorlar. Osmanlık birliklerinin top
lamı 40 bin kadardır. Bu sayıya, is- · 
yana karşı çıkan kürtler dahil oJ-i 
masa gerek. 

Saldırılar Muş hattı güneyinde 
kalan (Bohtan-Bedirhanla.r) bey
liklere yönelik oldugu anlaşılıyor, 

· Mir Mehemet, güayı ve imkanlar 
açısından kendisinden daha güçlü 
Osmanlı Ordusunca çembere alını
yor, daha sonra da Reşit Mehmet 
Paşa'ya teslim oluyor. Esir alınan 
Mir Mehmet lstanbul'a gönderili
yor, orada da Sultan II.Mahmud!. 
un karşısına çıkartılıyor. Sultan'a 
teslim olan Mir Mehemet geri 
gönderiliyor, burada da bundan 
böyle is yanı sürdüren Kürtlere kar
şı Osmanlıların yanlarında kendi
sine baglı gilçlcrlc savaştıgı söylen
mekle beraber; açık bilgilere rast
layamadık. Bunun yanında daha 
değişik bir iddia var: Mir Mehe
med'ın osmanlı ordusuna karşı sa
vaşmamasının nedeni bir imarnın 
kendisine savaş için rctvayı verme
mesi, savaşın milstilman kanının 
dökülmesine neden olaca~ını söy
lemesidir. Bunun üzerine; Mir Me
hemed savaşmadan teslim oluyor. 

Altı ay İstanbul'da mecb~ri iska
na tabii tutulduktan sonra dönme
sine milsade ediliyor. Ancak yeri
ne varmadan önce, Trabzon'da 
Sultan · tarafından öldürtülüyor 
(Paris Kürt Enstitüsü Başkanı: 
Kendal, G.Chaliand-l.es Kurdes et 
le Kurdistan, Paris, 1978). 

Sivas Paşası M.Reşit'in Diyar
bakır yakınlarında, Ocak• 1837'de 
ölmesi üzerine yerine, II.Mah
mud'un yine sadık adamlarından, 
Gürcü asıllı Mehmet Hafız paşa 
atanıyor. Savaş henüz bitmemiştir, 
yeni komutan eski komutanın izin
·dedir, ikincisi birincisinin başlat
tıklarını tamamlamak istiyor. Di
renme de devam ediyor, güçlü ön
derlikten yoksun olmakla beraber 

· yer yer sürdürülüyor. 
Isyan'ın daha devam etti~i bir 

sırada (Agustos 1837'de) B.Poujo
ulat'ın yaptıgı bir bilançoya göre; 

. kürtlerden 10 bin, osmanlılardan 
4 bin silahlı adam kaybı olmuştur. 
Rakamların M.Hafız Paşa tarafın
dan kendisine verildi~i ihtimali 
fazladır. Diger yandan 6 bin kürt 
ailesi Diyarbakır şehir içinde mec
buri iskana tabi tutuluyor. Thla
far'da ise 500 kadar kürt erke~i zo
runlu silah altına, orduya alınıyor. 
Yakılan, yıkılan köy vç kasabala
rın sayısı verilmezken, öldürülen 
kadın, çocuk ve ihtiyarların sayısı 
bilinmiyor. Ancak zorunlu askere 
alınan Kürtlerin daha sonra Mısır 
olaylarında, Mısır Paşası'nın oA
lu İbrahim Paşa birliklerine karşı 
kullanılmak istendi~ini (18397nizib), 
ama kürtlerin silahlarını Sultan 
Paşalarına karşı yönelttigi, fırsat 
bulunca da yurtlarına geri dön
mek llzere cepheyi terk ettiklerini 
Moltke'den ö~reniyoruz. 

Tüm kürtler yukarıdaki örnek
de gördü~ümüz gibi silahlarını Os
manlı birliklerine karşı çevirmiyor
lar, bazıları isyanın bastırılması · 
Için osmanlı birliklerin yanında si
lahlarını isyana katılan kürt güç- . 
lerine karşı çeviriyorlar. Moltke, 
bizzat kendisini, direnişe katılan ve 
Isyan'ın liderlerinden biri diye bi-
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!inen Said Bey'in Kalesine karşı 

düzenlenen hücumlarda ve hem de 

en ön saflarda daha çok kürtler

den yararlandığını yazarken; Pou

jouhit'da, Revanduz Bey'den ayrı 

olarak, Urfa beyi Fazolli örneğini 

veriyor: Fazolli Bey Urfa beyidir ve 

tüin osmanlı saldırılarını sonuçsuz 

bırakınayı başarıyor, Urfa'yı Os

manlıların eline düşürmüyor. Pa

şa, şehri savaş yoluyla alamayın

ca; Fazolli Bey'in Uç oğlunada Os

manlı ordusunda yüksek riltbeler 

veriy.or ve onları isyanı bastırmak 

üzere cepheye gönderiyor. Fazolli 

Bey'e de şehre dokunmayacağına 

dair söz veriyor. Ama çok kısa bir 

süre sonra, Paşa sözlerinden dönü

yor: Fazolli sOrgüne gönderilirken, 

oğullarının da ölüme gönderildi

ği, kcllerinin uçurulduğu söyleniyor. 

Fazolli Bey'in cazip gördüğü, Pa

şa vaatlerinin sonu da işte böyle ... 

Çünkü Paşa birliklerinin manev-· 

ra imkanları artmıştı; Fırat kıyısın

da isyancı güçlere karş'ı üstünlük 

sağlamıştı, yani çeşitli cephelerde 

savaşmaktansa; isyancıların bir 

kısmını tarafsızlaştırmayı başar

mış, tüm güçlerini diğerlerine karşı 

kullanma fırsatını elde ettiği gibi 

şehrin içine de girmişti. Sıra Fazol

li Bey'e gelmişti. Fazolli için de; ar

tık çok geç olmuştu, tren kalkmış

tı ... 
Merkezi Yönetimin isyanı bas

tırn:ıak için kullandığı savaş taktik

lerinden biri de; "kelle, kol, bacak 

başına ödül" koymasıdır. lsyanı 

bastırmakla görevli Genel Komu

tan, kendisine getirilecek kürtlere 

ait, yukarıda saydiğımız organlar 

için değişik fiyatlar koymuştu. Bir 

kafaya 200, bir kola 25 kuruş ve 

bir hacağa da aynı ödülü koymuş

tu. Konulan, zamanma göre, bu 

derece yüksek ödüller kimilerini 

(örneğin; yukarıda da sözünü et
tiğimiz Paşa'nın doktoru gibi) is

yana katılmayan, sağ, ihtiyar erkek 

ve kadınların el, kol veya kafala

rını diri diri koparmaya ve ödül

lerio almak için Paşa 'Karargahla

rın yolunu tutuyorlardı. lnanıl -

mayacak gibi olabilir, am'a Ödüi

lerini de alıyorlardı. 
"Bölgeyi Kürt.Yezidi eşkiyaların

dan kurtarmak"da, Merkezi yö

netim tarafından savaşın bir nede

ni ve amaçlarının "buraları mede

nileştirmek olduğunu" batıltiara 

anlata anlata gururlanıyordular 

Paşalar (Bkz: Poujoulat ile M.Ha
fız Paşa arasında ve Paşanın savaş 

atanındaki Karargahında geçen 

konuşmaya, yage c.l). 

Örnekleri daha da çoğaltınak 

mümkündilr, ama biz bu yazımız 

çerçevesinde kalanlara kısaca de

ğineceğiz: yakalanan ve hiç sır ver

meyen, yaptıklarından pişmanlık 

duymayan, cazip hiç bir teklifi ka

bul etmeyen, tüm işkenceler~ da

yanan ve lsyan'ırl "lsimsiz 

önderi" olduğu söylenen bir gen

cin, Osmanlı Ordusunda görevli 

bir Kürt tarafından bizzat öldürül

mesi; Osmanlıların "ezeli düş

manfarından": Ruslardan, Ingiliz

lerden, Prusyalılardan, Fransızlar

dan ekonomik yardım görmeleri, 

savaşta kullanmak amacı ile askeri 

ve bizzat danışınan almaları ve: 

. kullanmaları (bkz. Stanford ... ya

ge, daha uzağa hiç gitmeye gerek 

yok: Moltke kimdir ve ne yapıyor

du?). Dökülen kan, yakılan yıkı

lan köy ve kasabalar, estirilen te

rör ise bilinen ve hiç eksik olma

yan yöntemlerdir. Ama E Bilge'nin 

deyimiyle bizimle gömülmesin, 

ilerde araştırınacı ve hukukçulara 

materiyal olacak, işgalcilerin na

sıl ezilenlere uygarlık getirdiğini 

gösteren, Poujoulat'ın Malatya~ 

dari M.Hafız Paşa'nın Karargahı

na giderken, gözleriyle gördükle

rine, şahit olduklarına dönelim. 

Mümkün oldukça kısaltarak ver

meye çalıştık, ama buna rağmen 

uzun olacak, bağışlayınız. 

Medeniyet mi Getirilyor, 

Katliam mı Yapılıyordu? 

"Nasıl izah edeyim -diyor yazar 

gezginci- gözümün önündeki 

temsili! Arga -Köyü BN- nın yüz 

adım ötesinde, Alacadağ'ın yakı

cı kayalarının ctcğinde, toplu çıp-
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la k arazide, her yaştan ve her cins

ten dört bin kadar Kürt butunu-
1 

yordu. Gölgelik yapabilecek en 

ufak bir bez parçaları yok, güne

şin öldürücü ışınlarına terk edil

mişleri Güneşin bu sıcaklığına ar

tık dayanamadıklarından, yüzleri

ni tozun içine sokuyordular. Bu er

kekler, kadınlar, genç kızlar, ço

cuklar genellikle çırılçıplaktılar. 

Sadece bazılarının bedenleri üs

tünde ufak bir bez parçası vardı. 

Herkesin yüzünde acı, umutsuzluk 

ve işkence vardı. Erkeklerin acı ez

gi leri, kadınların ağlama ve inle

meleri, çocukların meme isterken' 

attıkları çığlıklar insan yüreğini 

parçahyor. Bu merhametsizliğe 

terkedilmiş 4 bin kürt bana, c.e

hennemde korkunç cezalara çarp

tırılanların acılarını hatırlatıyor:• 

"Bu zavallılar altı günden beri 

buradalar; beslenmeleri için azıcık 

siyah ekmek ve biraz ötede geçen 

ırmaktan sağlanan sudur. Sadece 

üç gün zarfında 20 kadar çocuk ' 

annelerinin kucağında açlıktan öt- · 

müşler, annelerde verilecek mama 

kalmamıştı ki! Anneler ölmüş ço

cuklarını terk edemiyorlardı, elle

rinde cansız duruyordu. Umutsuz

luk içinde, çocuklar ölmemiş di

yorlardı! Bu 4 bin kUrdU, düzenli 

biriikiere ait altı yüz asker koru

yordu. Bir türk albayının çadırın

da bir kaç saat dinlendim. Türk al

bayı bana, bu zavallıları Malatya~ 

ya ya da başka bir yere nakit et

mek için Komutanından emir bek

lediğini söyledi. Kürt tutuklular 

-~sirler- artık öldürülmüyor. Ha

fız Paşa onları Vilayetinin başka 

yerlerinde yerleştirme ve toprak 

verme yönünde projesi var:• 

"Arga Köyünden M.Hafız Paşa 

Karargahına gelinceye kadar, Os

manlı Ordusu tarafından yıkılan 

15 kürt köyünü saydım. (Katedilen 

yol altı saat yaya yoludur ve yıkıl

mayan tek bir köy görünüyor, o 

da isyana katılmayan bir köydür 

BN) Savaş ayaklananlara mahsu

latiarını kaldırma fırsatını verme

diğinden vadilerde, dağ eteklerin-
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de tahıl alanları güneşten yanmış, 
başaklar saplarında oldu~u gibi 
duruyor. Anti-Toroslarda bu sene
ki tahıl kaybi büyüktür .. !' 

"Yer yer taş kümeleri altında 
çarpışmalarda Ölen Kürt ve Türk
lerin cesetlerini görüyorduk" (ya
ge c.l, s.377'den 380'e kadar) 

"M.Hafız Paşa Karargahınday
ken uzakta patlayan Kürt, Türk si
lah seslerini duyuyorduk!' (yine 
aynı eserden s.381). 

Bu aldı~ımız uzun alıntının yo
rumunu okuyuculara bırakıyoruz. 

19. yy başlarında başlayan kürt 
isyanlarının ikincisi de aAırlıkla 
bastırılmış, yerini baskı, terör, 
mecburi iskan ve az da olsa, ülke
nin kuzeyindeki küçük, yer yer 
sürdürülen direnmelere bırakmış
tır. Bu sonuncuları yeni isyanların 
habericisi olacaktır. 

Sonuç Yerine 
Osmanlı İmparatorlu~unun zor 

günler yaşadı~ı 19. yy başlarında; 
yeniçeri ordusu da~ıtılmış, yeni 
kurulan ordu henüz yerine oturtu
lartıamış; büyük devletlerin taviz 
almak ·için dayatmatarının sür
dü~ü; Balkan Yarım adasında ezi
len halkların ulusal kurtuluş mil
cadelelerinde kazanılan mevzilere 
ra~men; Mısır'daki gelişmeler; 
imparatorluAun içinde bulundu~u 
ekonomik dar bo~az ve siyasi bu
nalıma raAmen ve daha önemlisi; 
güçlü bir kürt beyliAinin bulundu
gu bir dönemde başgösteren Is
yan'ın bastırılmasının nedenlerini 
ögrenmek mümkündür. 

1- Isyana katılan en büyük kürt 
beyligi olan Revanduz BeyliAinin 
yeteri ölçüde askeri hazırlıkları 
yapmaması, önderHAin kararlılık 
göstermemesi, dine aldanması, is
yanı mevcut beyligin statüsünü ko
ruma amacıyla sınırlaması, merke
zi yönetim üzerine tam baAımsız
lık için yürüyememesi, , 

2- İsyanın savunmayla sınır
tanması, merkezi yönetimin aske
ri ve taktik manevraianna imkan 
ve zaman kazandınlması, kimi asi-

ret ve beylikterin merkezi yönetim
le merkezi yönetimin oyunlarına 
alet olması; tarafsı,z kalma osmanlı 
birliklerin direnenlerin üzerine 
toplanma imkanını kazandırması, 
güçlerini bir yerden başka bir ye
re rahatlıkla nakil edebilmesi, 

3- Bazı Kürt aşiret ve beylikleri
nin isyana katılmaınaları ve dahası 
kimilerinin isyana katılantarla 
olan sürtilşmelerinden dolayı, is
yana karşı Merkezi yönetimdan 
yana tavır takınmaları, isyana kar
şı Osmanlı birlikleriyle beraber is
yana yüklenmeleri (Bohtan Beyli
gi, Muş, Mardin, Urfa ve Dersim 
yörelerinin tutumları vs.) isyanı 
moral ve güç olarak zayıflatırken; 
çok geçmeden onlar da Merkezi 
Yönetimin gazabından · kurtula
madılar. 

4- Isyana katılan KiJrt bey ve 
aşiretlerin arasında de günün ko
şullarına uygun birliktelik ve yar
dımlaşmanın saglanamaması; Os
manlı Ordusu'nun hem askeri 
hem de maddi üstüniOAü sahip ol
ması; isyanı içten içe çökertmek 
için sarf edilen büyük meblaglar
daki para, rütbe ve taahütler; ye
zidi ve müslüman Kürtler arasın
daki dini sürtüşmelerden dolayı, 
iki tarafın da isydna katılmalarına 
ragmen birlikteliklerinin saglana
maması, 

5- İsyana katılanların dışardan 
yardım görememeleri, tersine, Os
manlı Yönetiminin Rusya'dan, 
Prusya'dan, Fransa'dan ve Britan
ya'dan ekonomik, teknik yardım 
ve askeri danışman (bkz. Stanford 
yage) almalarına karşılık isyanı hris
tiyan batılı devletlerin kışkırtma
sı, Mısır'dan yardım gördükleri 
yaygarası kopartması; gerek içer
de ve gerekse dışarda isyanı izole 
etmede Merkezi Yönetimin başa
rı saglaması, 

6- Isyan hazırlıklarının bilinen 
önemli kısmının sadece Revanduz 
Beyliginde yapılması, digerlerinde 
kayda deger bir hazırlıkla karşıla
nılamaması, Mir Mehemed'in tes
lim olmasıyla hareketin güçlü ön-

derlikten yoksun, başsız kalması, 
. 'hareketin yeniden ve güçlü bir şe
kilde topadanamaması ve harekete 
geçernem esi, 

7- Merkezi Yönetimin isyan sü
resince ve isyandan sonra· da köy 
ve kasaba yakma ve yıkmaları, ço
cuk, kadın yaşlı demeden katliam
ları düzenlemeleri, Kürtleri kın.n- ; 
dan geçirmeleri; do~anın en elve
rişsiz şartlarında bile Kürtleri : 
mecburi eşkiya ve soygunlardan te
mizleme; buraları kalkın~ırma (!) 
adına yapmaları, sıkı ekonomik 
kuşatmaya bölgeyi alanları, saya
biliriz, 

8- Isyan bölgesinde işlenen kat
liam ve estirilen terörden Osman
lı Merkezi Yönetiminin bilgisi da
hilinde olmadı~ından sorumlu 
olamayaca~ı şeklinde biçimtene
cek bir düşünce yanlıştır. Th başın
dan beri yapılanların tümü biz
zat Sultan II. Mahmud'un bil- · 
gisi dahilinde yapılmıştır. Kendisi 
savaş emrini vermiş, en güvenilir 
adamlarını Isyan' ı bastırmakla gö-. 
revlendirmiş . ve Isyan'ın bastırıı-: 
masından sonra, isyanı bastırmak
la görevlilerin yaptıklarından do-, 
layı (hemde yaptıklarını öve öve 
belirterek) ödüllendirmesi (B.Pou
joulat, bkz. Sultan II.Mahmud'un 
M.Hafız Pa~a'ya lsyaıu bastırma-. 
sından dolay-ı kendisine ve lsyanı 
bastırmada kullanılan askeri bir
Iikiere gönderdi~i kutlama mesa
jı) işlenen insanlık dışı tüm baskı 
ve katliamların sorumlusunun biz
zat Osmanlı lmparatorluAu Mer
kezi yönetimidir. Suçlular, alt ka
demelerdeki küçük rütbeli görev
liler -sadece- deAildir. Imparator
luk yönetimi, Sultan'ı da dahil ol
mak üzere sorumludur. 

150 sene önce yaşanılan, yuka
rıya da aldıAtınız olay ve gelişme
lerden dersler çıkarmak her yurt
severin görevi olduAu gibi tüm 
yurtsever formasyonların da göre
.vidir, Bu görevimizi yerine getir
mek; bizi sorunlarımızı çözmeye 
önemli oranda yakınlaştıracaktır. · 

Paris, Mayıs 1988 
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Siyasal Tarihimizden Bir Kesit 
2~ Nisan; !<ürt Gazet~cilik Bayrammda, 
MIKDAT MITHAT BEDIRHAN't anıyoruz. 

Bundan tam 90 yıl öcne ilk Kürt 
gazetesi "Kurdistan" 22 Nisan 
1898 yılında, Mısır'ın başkenti Ka
hire'de Mikdat Mithat Bedirhan 
tarafından çıkartılmıştı. Kurdistan 
gazetesi yayınlandığı süre içerisin
de toplam 31 sayı çıkarabilmişti. 

Ayrıca, gazete sürekli yer değiştir
di. 1-5 sayıları Kahire'de, 6-19 sa~ 

yıları Cenevre'de 20-23 sayısı 

Londra'da, 25-29 sayıları Folk
ston'da 30-31 sayıları tekrar Ce-

. nevre'de yayınlandı . Gazetenin ba
sımı bile değişik matbaalarda ol
du, ilk üç sayısı Al-Hilal matbaa
sında diğer iki sayısı da Kurdistan 
gazetesinin kendi matbaasında ba-

İlk çıkan Kurdistan Gazet~si 

sıldı. Mikdal Mithat Bedirhan'ın 
ölümünden sonra gazete Cenevre~ 
ye taşındı ve 6. sayısından itibaren 
kardeşi Abdurrahman Bedirhan 
salıipliğini ve başyazarlığını üst-
lendi. -

Bugün her 22 Nisan Kürt gaze
tecilik günü olarak kutlanmalı . 

Seyit Alan 
, 

. 8. ALAN 

Kiirt ·Gazctcciliği 90 Yaşında 
Bu yıl, Kürt gazeteciliğinin 90. 

yıldönüınii. Kürt gazeteciliğinin 

ilk ürünü olarak kabul edilen 
"KURDISTAN" gazetesinin 22 
Nisan 1898 tarihinde Mısır'ın Kürt 

Nisan 1988 tarihinde Mısır'ın Ka
hire kentinde yayınlanmasından 
bu yana yaklaşık 90 yıl geçti. Bi
lindiği üzere Kürt halkının 2. Ab
çlulhamit rejimine karşı kurtuluş 
mücadelesine çekilmesinde, Os
manlı Imparatorluğu'nun boyun
duruğu altında yaşayan halkların 

mücadele birliklerinin sağlanma
sında, feodal ilişkilere karşı propa
ganda alanında önemli başarılar 
elde etmede saygın bir yeri olan 
Kürdistan gazetesi ve çevresinde 
kümelenen Kürt aydın hareketinin 
çalışmaları daha başlangıçtan iti
baren Abdulhaınit rejimini korku-
tuyordu. · · 

Abdulhaınit rejimini korkutan 
ve endişclendircn, Kürt halkı ve 
kardeş halkları sevindiren Kürdis
tan gazetesinin çıkışının "Kürt 
Gazetecilik Bayramı" olarak kut-

- lanması görüşÜ', Güney Kürdis
tan'ın tanınmış gazetecilerinden 
Mehemed Molla Kerim'in 15 Hazi
ran 1970'te "Al Taakhi" gazetesin
de yayınladığı bir makaleyle gün

celleşti. Makalesinde Kürt gazete
lerinin kısa biblografyasını ele alan 
Molla Kerim 3 yıl sonra Kürdistan 
gazetesini 75.yılının olacağını vur
gulamıştı. Makale, 75. yıldönümü
nün "Kürt Gazetecilik Bayramı" 
olarak kullanması için bir nevi' 
çağrı oldu. Bu vesileyle 22 Nisan 
günü "Kürt Gazetecilik Bayramı" 
(Ccjna Rojnamegeriya Kurd) ola
rak kabul edildi ve 1973'te Kürdis
tan gazetesinin 75. yıldönümü ne
deniyle Jlağdat'ta bir Kürt gazete
leri sergisi açıldı . IJöylesi bir çalış
mada, ll Mart 1970 anlaşmasıyla 
oluşan "barış dönemi"nin de et
kisi oldu. O günden bu yana Kürt 
Gazetecilik Bayramı Güney Kür
distan'da kutlanmaktadır. 

Ne var ki, 1973'ten bu yana Gü
ney Kürdistan'da çeşitli biçimler
de kullanan "Kürt Gazetecilik 
Bayramı'' kamuoyumuzca pek bi
linmemektedir. Son iki üç yılda 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



42 Medya Güneşi 

B:Avrupa'da yapılan birkaç top
lantı ve yayınlanan birkaç makale 
dışında, tüm Kürtlerin ortak mi
rası olan Kürdistan gazetesinin te
mel teşkil ettiği "Kürt Gazetecilik 
Bayramı" adeta Güney Kürdis
tan'la sınırlı kaldı. Bu durum, ulu
sal demokratik muhalefetin önem
li bir zaafıdır. Halbuki Kürt gaze
tecilik tarihi, "Kürtlerin 
Türklüğil" iddialarına iyi bir ce
vaptır. Bu yazıda Kürt gazetecili
ğinin dilnil ve bugünü hakkında · 
genel bazı bilgileri aktarmaya ça
lışacağım. 

Ilk Kiirt Gazetesi: KÜRDISTAN 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi 

Kürdistan gazetesi 22 Nisan 
1898'de Kahire'de yayma başladı . . 
Gazete 19. yüzyıl Kürt hareketle
rinde önemli ve saygın bir yerleri 
olan Bedirhanlılardan MIKDAT 
MITHAT BEDIRHAN'ın sorum
hıluğunda çıkmaya başladı. 1898-
1902 yılları arasında yayınlanan 31 
sayısı ele geçen gazetenin 1-5 sayı
ları Kahire'de, 6-19 sayıları Cenev
re'de, 20-24 sayıları Londra'da, 25-
29 sayıları Folkstan'da, 30 ve 31. 
sayıları tekrar Cenevre'de yayın
laı1dı. Kahire'de yayınlanan ilk beş 
sayısından sonra M.Mithat Bedir
han'ın ölümü üzerine gazetenin 
sorumluluğunu kardeşi Abdurrah
man Bedirhan üslendi. Gazete, 
karşılaştığı çeşitli zorluklar nede
niyle .düzenli çıkarılamadı. Dört 
sayfa ve 25, 5 x 32,5 cm ebadında 
olan gazetenin isminin altında 

"Kürdleri ikaz ve tahsil, sinayii 
teşvik için şimdilik onbeşgünde bir 
neşrolunur. Kürds;e gazetedir" 
cümlesi yer alıyor. Gazete Arap al
fabesi ve Farsça yazım kurallarıy
la Kürtçenin KUrmancı lehçesiyle 
yayııılanıyordu. Gazete, Türkçe ya
zılara da yer veriyordu. 15 Ekim 
1898 tarihli "Osmanlı" gazetesi
nin (İttihat ve Terakki Ccıniye{i ta
rafından yayınlanıyordu) 22. sayı- · 
sında yeralan "Bedirhan paşaza
delerden Abdurrahman Bey bira
dcrimiz Mısır'da tesis ilc neşrine 
başladığı (Kürdistan) gazetesine 
devam etmek üzere şehrimize gel-

miş ve matbaamızda tabettirip al
tıncı ve yedinci nüshalarını 

neşretmiştir" haberden de anlaşı
lacağı gibi bazı sayılar "Osmanlı" 
gazetesinin matbaasında basılmış
tır.(!) Gazete Kahire'de yayınlanır
ken Suriye, Avrupa'da yayınlanır
ken Kafkasya yoluyla ülkeye gön
deriliyordu.' Abdulhamit'e karşı 

sert muhalefet yapan gaze~enin ül
kede geniş bir kitleye ulaşması re
jimi endişelendiriyordu. 

"Kürdistan gazetesinin ya yına 
başlamasının doğurduğu endişeler 

için bkz. BBA ())aşbakanlık Ar
şivi-BK) -trade-i Hususi, Rebiy'ii
lahir 1318 no.48-280. Gazetenin 
yayınından dolayı Abdurrahman 
Bedirhan'ın memuriyetini terket
mesi gerekçe gösterilerek 'teb'a-i 
Osmaniye'den iskatı'nın düşünül
mesi ilginçtir. Gene bkz. BBA
BEO (Bab-ıali Evrak Odası

BK)/Husisi İrade-i Seniye, 378-
8/101, 1289/14884. Kürdistan hak
kındaki kitapların yasaklanması 

hakkında ise bkz. BBA-BEO/Zap
tiye Gelen, 656-21/7, no.40. Kür
distan gazetesinin doğurduğu en
dişeler için bkz. Paris Sefaretin
den-Mabeyne, 101121 Şubat (18) 
99, Paris (Ve Viyana sefaret-i se
niyeleri ile muhaberet'a mahsus 
defter), BBA-Yıldız Esas Evrakı, 
3612468/141112/1' '(2) Bedirhanile
ri n muhalefeti nedeniyle 1898'ler
de fermanları çıkarılıyor. Abdur
rahman aynı zamanda Ittihat ve 
Terakki Cemiyeti'nin de üyesiydi 
ve 1902'dcki kongreye Kürtleri 
temsilen katıldı. Kürdistan gazetesi 
İttihat ve Terakki'nin önderlerin
den Abdullah Cevdet ve İshak Su
kııti'nin de desteklerini aldı. Hat
ta her ikisinin gazeteye yazı yaz
dıkları bile söyleniyor. 

Abdulhamit tarafından körü.k
Jenen din ve mezhep farklılıkları
na karşı kararlı bir tutum sergile
yen Kürdistan gazetesi, 1890'1ı yıl
larda para, şöhret ve rütbe vb. yol
l~rla oluşturulan Hamidiye Alay
ları'nın Ermenilcre .karşı k.ullanıl

malarını (ki Kürtlere karşı da kul
lanılmışlardı) şiddetle eleştirerek 

.. 

Sultan Abdulhamit rejimine karşı 
tüm ezilen halkların mücadele bir
lik ve berab,erliğini savunuyordu. 
Konuya ilişkin görüşme ve yazılı 
görüşler o dönemin yayın organ
larına yansıyordu. 

Gazete çevr~sinde kümelenen 
Kürt aydınlarİnın amacı, Kürt hal
kının kendi ulusal demokratik 
haklarına kavuşmasıydı. Bu çerçe
vede gazete, Kürtleri "uyarıp eği
tccekti:' ·Abdulhamit döneminde 
Türkçeden başka dillerde yayınla
nan gazeteler arasında Kahire'de 
yayınlanan Kürdistan gazetesinin 
de bulunduğunu belirten tarihçi 
E.Ziya Karai, bu gazetelerin amaç
larını şöyle belirtmektedir: "Bu 
gazeteler de Türkçe gazeteler gibi 
Abdulhamit II. istibdadını tenkit · 
etmekle beraber temsil etmekte ol
dukları · etnik grupların menfaat
lerini belirtmekte ve içlerinden ba
zıları, grupları adına muhtariyet 
istemekte ve bu yapılmadığı tak
dirde istiklale doğru gidileceği te
zini savunmakta idiler:'(3) 

Kürdistan gazetesi uzun süreli 
olamadı, ama hangi açıdan ele alı

· nırsa alınsın Kürt aydınlanma ha
reketinin ilk derli toplu adım~dı 
ve bıraktığı iz silinmeyecek bi i
çimde Kürdistan tarihine kazın ı. 

Kürt ulusal ayaklanmalarında 
önemli rolleri olan Bedirhanlıların 
aynı zamanda Kürt gazeteciliğinin 
öncüleri oldukları, Kürdistan ga
zetesinden sonra Ya-yınlanan Kürt 
dergi ve gazetelerindeki katkıları 
da göstermektedir. Kürt gazeteci
liğinin 90. yıldönümünü kutladı
ğımız bugünlerde yaşamlarını Kürt 
halkının ulusal davasına adayan 
tüm Bedirhanzadeleri ve Kürt ay
dmlarını saygıyla anmak da bir 
yurtseverlik görevidir. 
Kürdistan Gazetesinden Bu Yana 
Kiirt Gazetecilijti · 

Kürdistan gazetesiyle başlayan 
Kürt gazeteciliği, Kürdistan gaze
tesinden sonra da değerli ürünler 
verdi. Belli dönemlerde durgunluk 
ve kesintiler yaşandı, ama çok geç
mcden yeniden boyvermeye başla
dı. Sömürgecilerin tüm çabalarına 
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rağmen Kürt halkının kayda değer 
bir gazetecilik geleneğine sahip ol
duğu söylenebilir. Aşağıda genel 
hatlarıyla gözler önüne serilmeye 

çalışılan 1908-1988 arası Kürt ga
zeteciliği de bu iddiamızı bir kez 
daha kanıtlamaktadır. 

Kürdistan gazetesinin 1902'de 

Abdullah Cevdet'in Jin dergisinin 1. sayısında (7 Kasım 
. 1334/1918) "Bir KOrd" imzas.ıyla yayınlanan yazısı: 

· KORDLER UYKUDA DEGİL 
İ?sanlık en görkemli ve uzun uzadıya sonuçlar, yankılar iti

barıyle pek zengin günlerini yaşıyor. Çölde, ' ıssız, yaşamdan 

ve candan eser bulunmayan bir çÖlde bir hayat, bir bahar fış
kırır gibi bir harika ve şimşek panltısına tanık oluyoruz. 

Esk~ ideolojiler, eski siyasal ve sosyal ideolojiler çöküyor; 
başka ılkeler, başka önderler yilkseliyor; akıl öfkeye egemen, 
karanlık aydınlığa mahkum oluyor. 
Doğunun bilyUk dUşOnUr ve şairi, 
"Sen ölilrsen eğer, tUm yeryilzil varlığı 
Değmez yere dökülen kana" diyebilmiş olan hassar derin 

ilahi şair, doğunun ve batının ruhunu eriuediyor. ' ' 
Artık hayvanca zorbalı k, fikir ve zekanın yilceliklerine hük

medemeyecek, zeka barbarlığın hizmetçisi olmayacaktır. 
Amerika'nın derin ve yilksek görüşlU şair ve düşünürO 

Emerson, bundan 10-15 yıl önce savaş hakkında yazdığı bir 
yazıya şu sözlerle son veriyordu. 

"Ey Allah'ın ve insanların Amerikasıl Dünyada savaş mı 
yoksa barış mı egemen olacak? Bunun kararını verecek olan 
sen, ancak sensin?" . 

Bu ilahi Amerika'nın içteng 'elen bu ilahi isteğini belirme 
ve tatmin etme işini, zaman Amerikalı Wilson'a yükilmledi. 
Washington'un özgür ve yüce ruhu, Long Fellon'un merha
metli ve duyarlı yilreği, Wilson'un bilgi ve uygulamasında taze 
ve ateşli bir hayat yaşıyor. Jüpitere karşı Promete'nin diline 
koyduğumuz · 

"Yakacak ışığını, senin göklerini 
Her yanınıdan hayat fıkşıracak" haykırışı, bugün Wilson~ 

un dilinden, imparatorların makamları ve göz kamaştırıcı bil
yUklükleri üzerine saçılıyor. 

KOrdlerı Böyle bir çağın böyle bir kıyametinde uyumak 
mümkün müdür? "Ey KOrd, uyan" diye bağırmaya ben ge
rc:;k görmem çünkü eğer Kürdler uykuda, hala uykuda iseler, 
çoktan, pek çoktan ölmüşler demektir. 

Kürd uyanıktır ve kendisini .yüzyıllardan beri uykuya ça
ğırmış ve kendileri de uykuya daim ış olan efendileri de uyan
dıracaktır. 

O, kendisine suikast etmiş olanlara iyi niyetle karşılık vere
cektir. Biz öyle bir çağda yaşıyoruz ki bir saat uyu'mak bir 
ulus için ölmektir. ' 

Kaynak; Jln, Cilt 1, Yeniden basıma hazırlayan: M.Emin Bouırsla o 
Yayınevı, s.204-205 . n, eng 
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yayına son vermesindenj 
2.Meşrutiyet'in ilanma kadar her
hangi bir Kürt gaZetesi yayınla~
madı. Ittihat ve Terakki'nin ilk dö
nemlerde yarattığı kısmi serbestlik 
ortamı içinde Kürt aydın hareketi 
ve dolayısıyla Kürt gazeteciliği de 
yeniden bir ivine kazandı. 1908'de 
kurucu ve yönetim kurulu üyeleri 
arasında Seyit Abdulkadir, tsrnail 
Paşazade Müşir Ahmet Paşa, Şük
rü Mehmet (Sekban), Babanzade 
Ahmet Naim Beyin de bulunduğu 
bir grup Kürt aydını tarafından 
kurulan Kürt TeavOn ve Terakki 
Cemiyeti'nin "Kürt TeavOn ve 
Terakki" adında bir yayın organı 
da bulunuyordu. Gazete, Istan
bul'da Kürtçe-Türkçe yayınianıyor
d u. · Yazarları arasında S.Abdulka
dir, Said-i Kürdi (sonradan Said-i 
Nursi adını aldı) ve dönemin me
buslarından ve Tanin gazetesinin 
sahiplerinden Isınail Hakkı Ba
banzade de var. Yine aynı dönem
lerde "Şark ve Kürdistan" adında 
.bir yayının çıktığı söylenmektedir. 
Bazı kaynaklarca Süreyya Bedir
han tarafından yayınladığı ve adı
nın da "Kürdistan" olduğu söyle
nen Şark ve ~ürdistan'ın 12 Şubat 
1908 tarihli sayısında Said-i Kur
di'nin Kürtlerin kötil durumunu 
konu edinen "Kürtler yine muh~ . 
taçtır" başlıklı bir makalesi yayın
lanmıştır~ (4) 

1912 yılında Kürt öğrencileri tft:: 
.rafından Istanbul'da kurulan Kürt 
Hevi Talebe Cemiyeti, 1913 yılın
da "Roji Kurd" adında bir dergi 
yayınladı. Dergi, Kilrtçe-Tilrkçe ya
yın yapıyordu. Yazarları arasında 

Yusuf Ziya, Tayyip Ali, A.Cevdet, 
İ.Hakkı Babanzade, Kemal Fevzi 
ve Lütfi Fikri de vardı. A.Cevdet~ 
in Roji Kurd'Un 6 Temmuz 1913 
tarihli ].sayısında "Bir Hitap", 6 
Temmuz 1913 tarihli 2.sayısında da 
"İttihad Yolu" başlıklı makalele
ri yayınlandı. "İttihat Yolu" baş
lıklı makalede şöyle deniliyor: 
''Roj-u KOrd mecmuası nı ya
zı masamda gören bir muhterem 
ve muazzez dostum 'nedir bu mec-. 
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mua?' dedi. Ben kür~olociya or-· 
ganı yani KOrdlük hakkındaki 

tedkikat-i ictimaiye ve ırkıyenin 

vasıta-i naşiri dedim. Arkadaşımı 
mecmuayı açtı, gözü Kürdçe bir 
makaleye tesadüf edince 'madem 
ki Türkçe değil, madem ki Kürd
çedir, tefrika gazetesi demektir' di- · 
yerek Roj-u Kürd'ü masamın üze
rine bıraktı. Bu bir haClisedir ki 
bence kayd-ü dikkat edilmeye çok 
layıktır ... Bu sahte felsefenin hava
sımızı dahi daire-i nüfuzuna almış 
olmasına pek yanarım"(5) 1908'e 
kadar Abdulhamit'e muhalefet 
edip 1908'den sonra Dersim mebu
su olarak meclise giren; 1910'da 
Mutedil Hürriyetperver Fırkası'nı 
kuran, 19ll'de Hürriyet v~ İtilaf 
Fırkası yöneticili~i yapan, 
1925'lerde Istanbul Baro Başkan
lığı görevini de yerine getiren Lüt
fi Fikri'nin Roji Kurd'un 4. sayı
sındaki "Kürt Milliyeti" başlıklı 
yazısı da dikkati çeken yazılar ara
sındadır. (6) 

Roji Kurd'un kapatılmasından 
sonra yine Kürt H evi Talebe Cemi
yeti'nin yayın organı olarak 1913 
sonlarında çıkan "Hetawi Kurd" 
de Istanbul'da Kürtçe-Türkçe ya
yın yapıyordu. Sorumlusu Abdil
laziz Baban'dı. Roji Kurd'un ya- , 
zarları Hetawi Kürd'de de yazı ya
zıyorlardı. Ünlü Kürt şairi Pire
merde de Hetawi Kurd'ün yazar
ları arasındaydı. 1925 Şeyh Sait 
Ayaklanması'ndan sonra Diyarba
kır'da asılan Kürt şairi ve yazarı 
Kemal Fevzi'nin Hetawi Kurd'On 
3. sayısında yayınlanan "Zavallı 
Kürdler ve Üfı11" makalesi "aşırı 

· derec'ede"ki "etnik protestolar"a 
örnek gösteriliyor. A.Cevdet'in 
Hetawi Kurd'ün l.sayısında yayın
lanan bir makalesinde "Kürt genç
lerinin ' ... Bir Kürd köyünde rnek
teb-i ipditai müessis ve mualimi ol
mayı Jaletayın bir yerde kaymakam 
ve müdir olmağa tercih ettikleri 
zaman ... düşünülmesi..: gereken 
yola düşmüş olacakları" vurgula
nıyordu. (7) 

Hevi Cemiyeti, ·1913'te "Yek
bGn" adında bir dergi de yayınlı-

yordu. "YekbGn, 2. sayısında (19 
Eylül 1329/1913) 'diğer halklardan 
hiç bir yönden eksik olmadığımız 
halde' bu güne dek gücümüzü ve 

· iktidarımızı yaşamda gösterernedi
ği mizden yakınıyor. Çünkü 'oku
ma yazmamız yok ve cahiliz' di
yor. Bu nedenle bu derginin canla 
başla, kısa bir sürede 'Kürtlerin 

_ okuma-yazma oranının hiç olmaz
sa OJo 40 veya % 50'ye çıkarılması' 
gereğini savunması, bunun gerçek
leştirilmesi için de 'rahat yaşam
dan elinizi eteğİnizi çekiniz', 'Kür
distan'ın yüksek dağlarına dönü
nüz ve milletin eviatiarına rehber
Jik ve öğretmenlik yapınız' çağrı
sında bulunması (YekbGn, No:3, 
30 Eylül 1329/1913) tuhaf değil
dir: '(8) 

l. Dünya Savaşı'nın başlamasıy
la Kürt gazeteciliği de kesintiye uğ
rar. Savaşın sonlarına doğru Kürt 
aydın hareketinde yeni bir kıpır
danma görülür. Ekim 1918'de ku
rucu, yönetici ve üyeleri arasında 
S.Abdülkadir, Hüseyin Ştikrü Ba
ban, Şükrü Mehmet (Sekban), 
Muhittin Nami, Babanzade Hik
met ve Aziz, Kamuran Ali Bedir
han, Necmettin Hüseyin, Kürt 

. Arnele Reisi Reşit Ağa, Kadızade 
M. Şevki, Arvasizade Mehmet Şe
fik, Mehmet Mihri, Hamza, Emin 
Feyzi, Vanlı M.Selim Begi, Herzen
cizade Abdülvahit, Harnit Şakir, 
Liiv Reşit, F. Berho, Hakkarili Ab
dürrahim Rahmi, Yamulkizade 
Aziz, Hizanlı Kemal Fevzi'nin de 
bulundu~u Kürt aydın ve yurtse
ver şahısları tarafından kurulan 
Kürdistan Teali Cemiyeti'nin et
kinliğinde "Jin" ve "·Kürdistan" 
adında iki dergi yayınlandı. Jin~ 
in sorumlu müdürü Hamza idi. 
Kürdistan dergisinin imtiyaz sa
hipliğini Mehmet Mihri (tanınmış 
çevirmen ve yazar Selahattin Hi
lav'ın babası), başyazarlı~ını ise 
Arvasizade Mehmet Şefik yapı
yordu. (9) Dönemin Kürt aydınları 
her iki dergide de yazı yazıyor1ar
dı. Kürt temsilci Şerif Paşa'nın Ba
rış Konferansı'na sunduğu muhtı

ra Kürdistan'ın 9. sayısında (ll 

Haziran 1335/1919) yayınlandı. 

Jin ve Kürdistan dergilerinde dini 
ulusal mücadele önünde engel ya
pan anlayışlar ile ulusal mücade
lede yerlerini almayan Kürt tanın- 1 
mış şahsiyetleri de sık sık eleştiri
liyordu. 

1922'lerde "Jin" adında bir ga
zetenin de yayıniaridığı bilinmek
le birlikte. bu konuda ayrıntılı bil
giye sahip değiliz. Jin gazetesinin 
1922 tarihli bir sayısında A.Cev
det'in yazdığı bir yazıdan kısa bir 
bölüm elde mevcuttur. Bu yazıda 
A.Cevdet şöyle demektedir: " .. :Wil
son Prensipleri his ve maksada uy
gun geldiği vakit ve ancak uygun 
geldiği vakit temsik olunan bir 
prensip değildir. Her millet kendi 
mukkaderatını tayin, kendi htikü
metini intihap, kendi tarz-i idare
sini tayin etmekde hürdür ve bir 
millet diğer bir millete hakim ola
maz diyen prensip mesela yalnız 
İzmir'in Yunan idaresine geçmesi
ni protesto ederken temsik ve is
ti'mal olunamaz. Ekseriyetini 
KOrdler teşkil eden vilayetterin KUr
distanlığı mevzu'bahs olunca da 
bu prensip tanınmak ve muta ve 
mer'i bulunmak icab eder. Binae
naleyh Türkler için Arab'ı, Çer
kez'i, Kürd'ti, Laz'ı, Ermeni'yi, 
Rum'u taht-i ta'biyetinde tutmak 
için masruf-u kuvveti tasarruf et
mekden akilane ve bunun aksini 
takip etmekden gafilane bir siya
set olamaz .. :•(IO) 

• T.Cumhuriyet'in ilanından son
ra uygulanan aşırı ırkçı ve şovenist 
politikalar nedeniyle Kürt ulusal 
hareketiyle birlikte Kürt gazeteci
liği de büyük darbeler yedi ve ke
sintiye uğradı. 1929-30 yıllarında 
A~n isyanılideri ve 1927'de kuru
lan Hoybun Cemiyeti'nin yöneti
cilerinden İhsan Nuri Paşa yöne
timinde, isyan ateşleri içinde 
"Agri" adında bir dergi yayınlan
dı. Çok partili sisteme geçilmesin
den sonra, kimi yasal boşluklar
dan yararlanılarak Kürt gazeteci- , 
liğinde de yeni bir canlanma ya
şandı. 1948-1980 yılları arasında 
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genel ve yerel düzeyde legal olarak 
değişik adlar altında Kürt gazete
ciliği işlevini yerine getiren onlar
ca dergi ve gazeted.en belli başlı 
olanları şunlardır. 1948'de İstan
bul'da, "Dicle Kayna~ı", 1950'de 
İstanbul'da "Şarkın Sesi", 1962'de 
Istanbul'da "Dicle, Fırat", "Deng" 
(Ses) ve "Roja Newe" (Yeni Gün), 
1969'da İstanbul'da "Denge Se
rck" (Siverek 'in Sesi), 1 970'te 
"DDKO Bülteni", 1975'te "Öz-

lışma), KUK'un yayın organı; 

"Tekoşin" (Mücadele), Tekoşin 

grubunun yayın organı sıfatıyla 

yayma başladılar. Bunlardan Pe-: 
şeng Bo Şoreş 1983'ten bu yana 
düzenli bir biçimde yayınını sür
dürüyor. Xebat ve Tekoşin ise çok 
uzun aralıklarla çıkabiliyorlar. 

12 Eylül darbesinden sonra Kürt 
gazetcciliği hemen hemen tama
mıyla yurtdışında sürdürülmek 
zorunda bırakıldı. 1980'den önce · 

Lütfi Fikri'nin Roji Kurd'ün A. sayısında yayınlanan yazısı: 

KÜRT MİLLİYETİ 

" ... Bizde meşruliyelin ilanından beri milliyet konularında 
iki büyük akını görülür. Biri Osmanlı ülkesi sınırları içinde 
bulunan de~işik ö~elerin (milliyetlerin) varlıklarını kesinlik
le kabul etmemek, diğeri ise tersine o varlıkları kabul ile tü
mü arasında bir uyum ve dengenin meydana getirilmesine ça
lışmak tır. Birinci akım, dört-beş yıllık deneyim ile i n as etti. 
Zannetmeyiniz ki bu düşüncenin bugün hala bu memlekette 
pek fazla taraftarı olabilsin. Bugün yazar ve düşUnürlerimiz
den çoğunun değişik_ Osmanlı öğelerinin (milliyetlerinin) var
lıklarını tümüyle kabul ve onaylamaya meylettiklerini görü
yoruz. Artık hiç kimse Arap nedir, Arnavut nedir, Kürt nedir 
demiyor ve bunlerın ne demek olduğunu pek güzel anlıyor. 
Çünkü milliyet fikirlerinin son derece üstünlük sağladığı bir 
yüzyılda mitliyetlerin inkarı esasına dayanan bir düşünce ve 
sistem, elbette uzun süre dayanamazdı ve engeç o milliyette
rin varlıklarını kabul etmek mecburiyetinin ortaya çıkması za
ruri ve toplumsal yasaların gereği idi. 

Dikkate de~erdir ki bizde milliyetler-meselesi anlayışında 
islamlık ve islam olmamak yönünden de bir fark görüldü. De
ğişik Osmanlı milliyetlerinden islam olmayanların varlıkları, · 
islam olanların varlıklarına oranla çok zaman evvel ve bin kere 
daha kolaylıkla kabul edilmiştir. 

Kaynak: Malmısanıj, age, s.SS 

gürlük Yolu", 1976'da "Rızgari", 
1977'de "Roja Welat" (Yurt Gü
neşi), 1978'de "Devrimci Demok
rat Gençlik", "Kawa" ve "Denge 
Kawa" (Kawa'nın Sesi) 197~'da 
u.Tinıı NO" (Yeni Yaşam), uözgOr· 
lük", "Tirej" (Işın) ve 1980'de 
"Demokratik E~itime Doğru". 
Ayrıca· bu dönemde illegal olarak 
1977'de "Peşeng Bo Şoreş" (Dev
rim Için Öncü) PKK merkez yayın 
organı; 1976'da "Xebat" (Ça-

Avrupa'da yayma başlayan "Ar
manc" (Amaç) ve "Denge Kom
kar" (Komkar'ın Sesi) yayınlarını 
silrdllrüyorlar. Bunlar dışında ya
yın larını düzenli sürdürenler: 
TKSP'ııin yayın organı ''Riyn 
Azadi" (Özgürlük Yolu), "Kurdis
tan Press", TSK'nın yayın organı 
"Heviya Gel" (Halkın Umudu), 
PKK tarafından yayınlanan Serx
webun (Bağımsızlık ve Berxweden 
(Direniş). Öte yandan KUK-SE~ 
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nin yayın organı "Reya Şoreş" 
(Devrim Yolu), YSK'nin yayın or
ganı "Yekitiya Sosyalist" (Sosya
list Birlik), "Niştiman" (Vatan), 
"Qerin" (Çığlık), "Kava", "Rıza
gari" (Kurtuluş), "Yetiki" (Bir
lik), "Tirej", "Şoreşa Kurdistan" 
(Kürdistan Devrimi), Bonn'daki 
Kürt Enstitüsü yayını "Mızgin" 
(Müjde), Paris Kürt Enstitüsü ya
yını "Studia Kurdica", "Nevroz", 
"KKDK Bülteni", "Rızgariye 
Kurdistan" (KUrdistan'ın Kurtulu
şu), mizah dergileri "Mirkfit" 
(Tokmak) ve "Zengil" (Zil), kari
katür dergisi "İsot" (Biber) gibi 
dergi ve gazeteler ise bir veya bir
kaç sayı yayınlayip şu anda yayın
larını sürdürmeyen yayınlardır. · 
"Roja Nfi" (Yeni Gün) ve Paris 
Kürt Enstitüsü tarafından yayınla
nan "Hevi" (Umut) uzun aralık
larla da olsa yayınlarını sürdürü
yorlar. 1980'den bu yana Avrupa!. 
da "Hevi", "Helin" (Kuş Yuvası) 
ve "Kulilk" (Çiçek) adında çocuk 
dergileri de yaymlandı. Son aylar
da "Kurmanci",. "Bingeh" (Th
ban) ve "Berhem" (beğer) adın
daki dergi ve gazetelerde yayma 
başladılar. 

T.Cumhuriyeti'nin uygulamala
rından Suriye'ye göç etmek zorun
da bırakılan Bedirhan lı ların çaba
larıyla Kürt gazeteciliği 1930'lu ve 
1940'lı yıllarda önemli bit aşama 
kaydetti. Kürt gazeteciliğinin ön
cülleri durumunda olan Bedirhan
zadelerden Celadet Ali Bedirhan 
yönetiminde 1.5 Mayıs 1932'de 
Şam'da yayma başlayan "Hawar" 
(Feryat), 15 Ağustos 1943'e kadar 
57 sayı yayınlandı. Hawar 15 gün
lüktti ve Kürtçe-Fransızca yayınla
nıyordu. Genellikle 20 safyaydı ve 
Fransızca 2-4 safya arasında de~i
şiyordu. 23. sayıya kadar Latin ve 

· Arap-Fars alfabesiyle sonraki sa
yılar ise sadeec Latin harneriyle 
yayınlandı. Yazarları arasında 
C.Aii Bedirhan ve Rewşen Bedir
han, Kamuran Bedirhan, Osman 
Sebri, Qedrican, Cigcrxwin, Zin
nar Silopi, Nurettin Zaza, Ehmet 
Nami ve H.Hişyar vardı. Hawar~ · 
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ın 24-57 sayıları 1976'da yeniden 
basıldı. 3 Cilt halinde yayınlanma
sı düşünülen 1-23 sayılarının ilk 
cildi ise Haziran 1987'de yayınlan
dı. Hawar'ın ayrıca bir kitap dizi
si de vardı ve 1943'e kadar yayın- . 

!anan bir kitap sayısı 17'dir. 
Hawar'ın yaklaşık ll yı iua yap

tıkları Kilrt dili ve kültürü açısın
dan büyük öneme sahiptir. 2.0ôn
ya savaşının tüm zorluklarına ra~
men Hawar, Arap-Fars harflerinin 
Kürtçe için yetersizli~inin bilincin
de olarak 31 harften oluşan bir al
fade yaptı. Kilrt dilbilgisi de Ha
war'ın sayfalarında yayınlanan 

önemli bir çalışmadır. Hawar'ın 
çabalarıyla Kilrtçenin KUrmanci 
lehçesinin birli~inin sa~lanmasın
da önemli mesafeler katedildi. 
Sayfalarında uzun uzun yer ·ıerdi~i 
klasik ve ça~daş Kürt edebiyatı 
ürünleri bir nevi "Kürt halk ede
biyatı röncsansı"nı gerçekleştirdi. 

Hawar ayrıca Kürtçe ile konuşulup 
yazılması, Kürtçe e~itimin yo~un
laştırılıp geliştirilmesi için bilyük 
çabalar sarfetti. Kur'an'nın KUrt
çe tercümesi Hawar'da yayınlan
maya başlandı. Hawar'a sadece 
Suriye'de de~illrak, Ürdiln, Lüb-· 
nan ve di~er yerlerden de yazılar 
gidiyordu. . 

ı Nisan 1942 tarihinde Hawar~ 
ın resimli eki' olarak .yayına başla
yan "Ronahi" (Aydınlık), 28 sayı 
yayınlandı. Sonuncusu Mart 
1945'te çıktı. İlk sayılarında daha 
çok savaşın haberlerini veren Ro
nahl sonraları Kürt kültürel ürün
lerine a~ırlık verdi. Ranahi'nin 
tüm sayıları 1985'te Jina NO yayın-
· Jan tarafından yeniden basıldı. 

Bedirhanzadelerden Kamuran· 
· Ali Bedirhan'ın sorumlulu~unda 3 
Mayıs 1943 yılında Deyrut 'tan 'ya
yma başlayan "Roja NO" (Yeni 
Gün), 73 sayı çıktı. Sonuncusu 13 
Mayıs 1946,'da yayınlandı. Her sa
yısı 4 sayfaydı (68. sayısı 2 sayfa). 
Haftalık siyasi gazete olmasına 
rağmen düzenli çıkmadı. Kürtçe
Fransızca yayınlanıyordu. Hawar~ 
ıri yazarları Roja Nfı'da da yazı ya
zıyorlardı. Qedrican'ın Kürtçe'ye 
çevirdiği "Dcyaz Zambaklar Ülke-

si" kitabı Roja Nil'da yayınlandı. 
Hawar'da yayınlanmaya başlayan 
Kuran'ın Kürtçe tercümesi Roja 
Nil'da da yayınlanmaya devam ~t
ti. Kürdistan tarihi, kültürü ve sa
natına ilişkin de~erli makalciere 
sayfalarında yer veren Roja Nil~ 
da o dönem Güney Kürdistan'da 
kurulan "Kürt Komünist Partisi'~ 
nin programı da yayınlandı, Roja 
Nil'nun tüm sayıları Jina Nfı ya
yınları tarafından 1986 yılından 

şunlardır: Suriye Kürtleri Halkın 
Birliği Partisi, "İttihad-i Şaab" 
(Halkın Birli~i) ile "Ster" (Yıldız) 
adında Latin harfleriyle Kürtçe bir 
kültür ve sanat dergisi; Suriye 
Kürtleri Sol Partisi, "Thriq el 
Şaab" (Halkın Yolu); Suriye Kürt
leri Demokratik Partisi (El parti), 
"Sevtül Ekrad" (Kürdün Sesi); 
Suriye Kürtleri Demokratik Emek 
Partisi, "El Fecir" (Şafak) il~ 

Bedirhani Muhammed Osman'ın 'Kürdistan dergisinin 22 
Nisan 1335/1919 tarihli 6. sayısında yayınlanan yazısı: 

KÜRT MUHACİRLERİ NE OLACAK? 
· " ... Bu bahar da mı Musul'un, Sivas'ın, Konya'nın, Anka

ra'nın hanları, ahırları içinde taşlar çamurlar üzerinde inle
yecekler7 Hergiln birkaç yUz hatta bin kişinin geçimlerini ken
di sofralarında, İstirahatlarını ke.ndi topraklarında, tekkele
rinde sa~layan ve şimdi nıuhacerat köşelerinde bir lokma ek
nıe~i en adi bit insandan, beş parayı en hain bir düşmandan 
bekleyen reisler, haneda, aliınler, şeyhler bu bahar da mı di
lendirilecekler7 'Uygulama isteriz, uygulama isteriz' diye ba
~ırarak ittihatçılar'ı Divan-i Harbler'de, Sultanahmet Mey- · 
dam'nın darağaçlarında görmek isteyen gazeteci beylerimiz 
ne vakit TürkçUiü~ü unutarak KUrt adını, haksızlı~a u~ramış 
kürtleri başmakalelerine geçireceklerı Osmanlı hUkUmeti ne 
zaman kürtleri sadık federak bir şubesi olarak tanıyacak ve 
yardım elini uzatacak, herhalde şimdiye kadar kuvvetli ve ke
sin bir ba~hhkla Kürtlerin bağlı bulundukları bu hUkUmet, 
bu millet, KOrdOn de sefaJetine son ·vermeyi vaktiyle yerleri
ne, tarlaianna kavuşturulup ekim işlerine yardım etmeyi en 
önemli bir görev olarak tanımahdır. ÇUnkü KOrdün bu mil
lete, bu vatana hizmeti büyük, hem çok büyüktur!' 

Kaynak: Malmısanıj, age, s.68-69 

yeniden basıldı .. 
Hawar ve Ranahi'nin yayınları -' 

na son vermelerinden sonra uzun 
bir süre yayıncılık alanında Suri
ye Kilrdistanı'nda elle tutulur ge
lişmeler olmadı. Suriye Kilrdista-

. nı'nda ulusal demokratik partile
rin -kurulmalarıyla Kürt gazeteci
liği de yeniden aşama kaydetti. 
Çoğu KUrt partilerinin siyasi yayın 
organı durumunda olan ve Arap
ça yayınlanan dergi ve gazeteler 

"Gelawej" (Sabah Yıldızı) adında 
latin harfleriyle Kürtçe bir kültür 
dergisi; Suriye Kürtleri Ilerici De
mokrat Partisi, "Demokrati" (De
mokratlık); Suriye Kilrtleri Emekçi 
Partisi, "Sevtill Şığile". (Emekçi
nin Scsi) ilc KUrtçe-Arapça "El 
Teriq" (Yol) adında dergi ve gaze
teler yayınlamaktadırlar. 

Güney Kürdistan'da ise çeşitli 
dönemlerde yayınlanıp kapatılan 
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veya uzun aralıklarla da olsa on
yıllarca yayınlarını sürdüren dergi 
ve gazeteler şunlardır: Süleymani
ye'de l926'de "Jin", "Jiyan" (Ya
şam),'"Gel_awej" (Aylık, Bağdat), 

"Dengi Kitiyi Taze", "Azadi" 
(l945'lerde IKP tarafından yayın
landı), 1960'lı yıllarda "Xebat", 
"Kurdistan", "Roja Nu",- "Az
ad", "Sevtül Ekrad", "Zanisti" 
ve "Hetaw". Şimdi yasal olarak 
yayınlananlar arasında "Karwan" 
(Kervan) sayılabitir. Ulusal . De
mokratik örgütlerin yayın organ
ları da çoğu lrakta çıkıyor. Kurdis
tan Yurtseveder Birliği, "Şerare" 
(Kıvılcım); Kurdistan Demokrat 
Partisi, "Seda Kurdistan" (Kurdis
tan'ın Sesi); Kurdistan Demokra
tik Halk Partisi, "Gel" (Halk) ile 
"Peşeng"; Kurdistan Sosyalist 
Partisi, "Sosyalist" admda dergi 

·ve gazeteleri yayınlamaktadırlar. 
Iran Kurdistanında ise 1940'1ı 

yıllarda "Peyam", "Çiya" (Dağ), 
"Nıştıman", "Kuhistan", "Tiruz
ke", "Zegros" ve "Yekitiya TegO
şin" adında dergi ve gazeteler ya
yınlaıııyordu. l946'da Kadı Mu
hammed önderliğinde kurulan 
Mahabad Kürt Cumhuriyeti döne
minde dil, kültür ve sanat çalışma
lan hız kazanmıştı. Cumhuriyetin 
resmi orgam olarak "Kurdistan" 
yayma başladı. Kadıtılar için "Ha
Jala" (Lale)ile çocuklar için "Gri 
O Gali Mındalan" adında dergiler 
çıkarıldı. Kurdistan dergisi sonra
dan Kurdistan Demokrat Partisi~ 
nin yayın orgaııı oldu. Dergi Kürt 
Cumhuriyetinin yıktimasından 

sonra da yayınını sürdürdü. Şim
di yasal olarak bir çok dergi de ya
ymlanınaktadır. nunlardan dil ve 
edebiyat dergilerinden "Surwe" 
(Esinti) ile "Amaç" örnek göste
rilebilir. 

Sovyetler Birliğinde ise 1929~ 

dan bu yana •tRcya Teze" (Yeni 
\'<ıl) adında bir gazete yayınını sür
dürüyor. O dönem Gürcistan'da 
da "Kovara Qefkase" · (Kafkas 
Dergisi) adında bir dergi y~yınl(!n
ınaya başlamıştı . 

Hiç kuşkusuz Kürt gazeteciliği
ne örnek gösterilebilecek yayınlar 
sadece yukarıda belirttiklerimiz 
değildir. Bir çok konuda olduğu 
gibi Kürt gazeteciliği konusunda 
da gerçeklerin üstünü örtınek için 
egemen güçler yoğun çaba sarfet
tiler ve halen de bu yöndeki çaba
larını sürdürüyorlar. Genel olarak · 
Kürt gazeteciliğini konu edinen ·ça
lışmalar çok azdır. Kürdistan'ın 

her parçası için yayınlanan kimi 
çalışınalar mevcuttur. Ancak bun
lar Kürt gazeteciliğini tüm boyut
ları ile ortaya çıkarmaktan halen 
uzaktırlar. 

Kürt gazeteciliğinin 90. yıldönü
münü kutladığımız bu .günlerde, 
bu alandaki görevin yine Kürt ulu
sal demokratik güçlerinin oınu
zunda olduğu bilinciyle davran
mak gerekir. Kilrt gazeteciliğinin 
90. yıldönümünün kutlandığı bir 
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dönemde yayma başlayan Medya 
Güneşi'nin safyalanndaki bu gÖ
rev çağrısrna kulak verilmelidir. 

(,J) Cavit Orhan Tütengil, "Yeni Osmanlı
lar"dan Bu Yana Ingiltere'de Türk Ga
zetecili~i (1867-1967), Belge Y. 1985, s.92 

(2) M.ŞükrU Hanioglu, Bir Siyasal DUşU
nilr Olarak Dr. Abdullah CC\·det ve Dö
nemi, Üçdal Neşriyat, 1966, s.211/n.5 

(3) Enver Ziya Karai, Osmanlı Thrilıi Cilt 
8, TTK yayını, 191!3, s.513 

(4) Hanio~lu, age, s.315/n.3 
(5) Hanio~lu, age, s.316 
(6j Malnıisanıj, Yüzyılınıızın Başlarında 

. KUrt Milliyetçili~i ve Dr. Abdullah Cev
det, Jina NQ Y. 1986, s.54-55 

(7) Hanio~lu, age, s.318 · 
(8) Kem;ıl Mazhar Ahmet, TCgeylştıni Rasti 

ıl Şweni Le Rojnamenılsi Kurdi da, Le 
Çapkırawekani Korri Zaniyari Kurd, 
Bagdat, 1978, s.73-75, aktaran Malmi
sanıj, age, s.58 

(9) Thrık Zafer llınaya, Türkiye'de Siyasal 
Partiler, Cilt 2, s.l86-187, 186/n.7 

(IO) ' Hanio~lu, age, s.321 

·.· ... 

İ<ilrdistan Gazetesi'nin kurucusu Mikdaı Midlıet Bedirxan Bey 

·-
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Mehdi Zana ve Mehmet Şeyhmus Ci_bran Hayk1rd1: 

Kürtçe . 
Savunma Hakktlstiyoruz! 

• 
Tercüman l~tiyoruz! 

(l) nolu sıkıyönetim .askeri mah
kemesin de yargılanan Mehdi Za
na Kürtçe savunma yapmakta 
ısrarlı. Bundan önceki eelselerde 
de Kürtçe savunma yapan ve bu 
yüzden de engellenerek salondan 
atılan Mehdi Zana son savunma
sında da Kürtçe savunma yapma
ya çalışınca salondan dışarıya çı
karıldı. Mehdi Zana'nın avukatı 
Fethi Gümüş söz alarak "M.Mehdi 
Zana yönünden dava 6136 sayılı 
yasaya muhalefetten devam et
mektedir, örgütten verilen karar 
onararak kesinleşmiştir. Askeri 
Yargıtay 6136 sayılı yasala muha
feletten verilen kararı teşdit yö7 
nonden bozmuştur, bu nedenle 
bozma ilamına uyulmasına talep 
ediyoruz, ayrıca müvekkilim M. 
Mehdi Zarla hakkında geçen eel
se yapılan usullü işlemi kabul et
miyoruz, şöyleki in~vekkilim ge
çen celse Kürtçe olarak konuştu
~u yani ne konuŞtugu zapta geç
memiştir, Kürtçe olarak usule iliş- . 
kin bir şey mi konuştu yoksa içe
rik itibariyle bir suç mu işledi bu 
belli degildir, bu belli olmadan 
mahkemenin suç duyurusunda bu
l~nm~sını keza müvekkilimin dı- · 

şarı atılmasını yerinde bulmuyo
ruz. Anayasanın 10. maddesine 
göre bu eşitlik ilkesine aykırıdır, 
müvekkilimin Kürtçe konuşması 
karşısınd·a bir tercuman bulundu
rul masını talep ediyoruz, mahke
mede türkçe konuşan bir kişi dı
şarı atılmamaktadır, bu nedenle 
geçen celse 353 sayılı yasanın 143. 

maddesine göre alınan kararın k;ıl
dırılmasını Jalep etmekteyiz", dedi. · 

Avukat Erdinç Uzunoglu da 
. ''meslektaşım avukat Fethi GO
müş'mün talebin-e katılmaktayım, 
ayrıca bu mahkemede şimdiye ka
dar yapılan duruşmalarda Kürtçe 
Zazaca, Arapça, Almanca bilenler 
için tercüman getirilmiştir, ancak 
müvekkilimin o bu husustaki yani 
kürtçe konuşması karşısında mah
kemece alınan kararı bu nedenle 
yadırgamaktayız, bu kararın bu 
nedenle kaldırılmasını talep ediyo
ruz dedi. Avukat Sezgin Thnrıku
lu ise diger meslektaşlarıının mü
vekkil M. Mehdi zana hakkında
ki taleplerine katılmakla birlikte 
Avrupa Insan Haklana Sözleşme
si'ne göre ki Türkiye bu sözleşme
ye imza atmıştır, 6. maddede du
ruşmada herkes kendi dili ile ko
nuşma hakkına haizdir, bu durum 
karşısında ınUvekkiliın Mehdi Za
na'nın Türkçeyi iyi bilmedigini ile- . 
ri silrerek KOriçe konuşma yapma
sı normaldir, daha önceki kararın 
kaldırılmasını talep ediyoruz dedi. 
Avukat Erkan Karagöz de, bende 
di~er meslektaşiarım gibi müvek
kil Mehdi Zana ile ilgili talepleri
ne katılmakla birlikte 2932 sayılı 
kanunun Anayasaya aykırı oldu
gunu iddia ediyorum, zira 2932 sa
yılı kanunun 3. maddesi Türk va
tandaşlarının ana dili Tnrkçedir 
demektedir, bu husus Anayasaya 
aykırıdır, mahkemenizce Anayasa 
mahkemesine aykırı oldu~u husw-

sunda gidilmesinitalep ediyoruz;, 
dedi. o 

Bu sırada Mehdi Zana aya~a 
kalkarak kürtçe olarak konuştu. 
Mehdi Zana'ya daha evvelki ara 
kararı gere~i, duruşma boyunca 
yani duruşma aşamasında keza; 
duruşmadan önce Diyarbakır Be
lediye Başkanlı~ da gözönüne alı
narak Türkçe bildi~i, gerek asker( 
yargıtay aşamasına kadar, gerekse. 
askeri yargıtay aşamasından son
ra da Türkçe savunm~ y~ptı~ı ha
tırlatılarak ihtar edildi ve soruldu. 
Mehdi Zana bu ihtirlara raAmen 
Kürtçe konuşmaya devam etmesi 
Uzerine başkan tarafından 353 sa
yılı yasanın 143. maddesi uyarın
ca dışarı atıldı, Mehdi Zana'nın 
avukatlarıdöa izin almadan hep 
beraber salolm terk ettiler. Bu ve 
bundan başka bazı nedenlerle du
ruşma 6 Temmuz 1988 Çarşamba 
günü saat 9'a ertelendi. 

2.6.1988 tarihinde ise aynı mah· 
kemede MEHMET CİBRAN'IN 
yargılanmasına devam edildi .. 
Kimlik tesbiti ve iddianamenin as
keri savcı tarafından okunmasm
dan sonra Mehmet Cibran KAH- · 
ROLSUN FAŞIZM şeklinde slo
ganlar atarak söze başlayınca as
keri savcı bunun savunma ile ilgili 
olmadıgını ve suç teşkil ettiAini be· 
lirttiginde mahkeme Mehmet Cib
ran'a susması ikazında bulunarak 
suçlanmış olduAu konu hakkında 
ifadisini vermesini istedi. Mehmet 
Cibran, bundan böyle savunmala
rımı Kürtçe olarak yapacaAım, bu-
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il~n dışında hiç bir şekilde konuş
mıyaca~ım dedi. Başkan tarafın
dan 353 sayılı kanunu 143. mad
desinde ikaz edilmesine ra~men, 
Mehmet Cibran Kürtçe konuşma
ya ve Kürtçe slogan atmaya devam 
etti. Bunun üzerine duruşma salo
nundan çıkarılarak Mehmet Cilı
ran'ın yeni ifadesi alınamadı~ın
dan daha önce verdi~i ifadeleri 
okundu. Mehmet Cibran'ın avu
katı Hüseyin Thyfun söz alarak, 

"müvekkilinin yazılı olarak mahke
me~e sundu~u savunmasını oku
ması için kendisine fırsat tanınma
dı~ından 353 sayılı kanunun 143. 
maddesi yanlış yorumlanmak su
retiyle müvekkilim salondan dışarı 
çıkarılmıştır. Ayrıca benzer suçtan 
sıkıyönetim mahkemesinde yargı
lanmış olup, mahkumiyeline karar 
verilmiştir, akabinde aynı konuyu 
ihtiva eden sözleri duruşma sal o- . 
nunda söylemiştir, aynı suçtan tek
rar yargılanmasıda müvekkilimi 
tahrik etmiştir. Bu nedenle müvek
kilimin dışarıya çıkarılması ile il
gili karardan sarfınazar edilmesi
ni talep ediyoruni' dedi. Askeri sav
cı ise duruşma salonunu propa
ganda vasıta yeri olmadı~ından sa
nık vekilinin görüşlerine katılmı
yorum dedi. Ayrıca Mehmet Cilı
ran'ın avukatının 353 sayılı kanu
nun 143. maddesi uyarınca duruş
madan çıkarılması konusundaki 
karardan sarfınazar edilmesi ko
nusundaki talebinin reddine bu 
nedenlerle yargılanmanın 

20.9.1988 tarihine bırakılınasına oy 
birli~iyle karar verildi. 

2.6.1988 . 

-
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SivilleŞen Diyarbakir 
Askeri Cezaevi S.A.G 
Günlüğü ve Gelişimi 

Mervan SERCAN 
9.5.1988 tarihinde sivilleşen Diyar
bakır askeri cezaevinde yönetimi 
devralan sivil idare sindirme poli
tikasını, ilk etapta 4 bayan tutuk
luyu (Sakine POLAT, Emine TUR
GUT, Cavide ŞENER, Mevlüde 
CAN) sürgün kararıyla uygulama
ya geçirmek istedi. Sindirilmek is
tenen insanlık onuruydu. Elbette 
bayan tutuklular sürgünü kabul et
miyecekti. Bayan tutuklular, sür
gün kararına tepki olarak, ranza
larıyla ko~uş kapısına si per yapıp, 
yataklarındaki ·pamu klarıda etraf
Iarına serpiştirip kendilerini yaka
caklarını belirtmişlerdir. 10.5.1988 
tarihinde bayan tutukluların sür
gününü protesto etmek amacıyla 
cezaevindeki bütün tutuklular or
tak bir kararla 2 günlük açlık gre
vine gittiler. Thtuklu aileleri 2 gün
lük açhk grevini desteklemek ama
cıyla cezevi önünde gün boyu 
oturma eylemi yaptı. 

11.5.1988 Sivilleşen cezaevi sav
<:ısı basma yaptı~ı açıklamada es
ki hak diye bir şey yok. Adalet Ba
kanlı~ının tüzü~ü vardır. Tüzük 
neyse onu uygularız. Ve yine bası
nın sorusu Ozedne savcı, Thk tip el
bisenin giyilece~ini, R_adyo, Thyp, 
Daktilo gibi araçların cezaevinde 
hulunamayaca~ını belirtmiştir. 
Oysa, kamuoyunun hatırlayaca~ı 
gibi bu ve henzeri haklar 9 şubat
ta başlayan ve 19 şubatta beledi 
kanla ödenen S.A.G de elde edil
mişti. M.Emin Yavuz'un öldü~ü 
Şubat S.A.G de elde edilen kaza
nımlar elbetteki Direnişler kalesi 
olan Diyarbakır askeri cezaevinde 
yeni ölümler pahasına da olsa ko
runmalıydı ve korunaçaktı. Bu 
amaçla tutuklular arasında yapı
lan tartışmalardan sonra 2 günlük 

açlık grevi sürekli açlık grevine 
(S.A.G) çevrildi. Bu arada Thtuk
lu aileleri keyfi uygulamalara son 
verilmesini isteyen telgraflar Baş
bakanlık ve Adalet BakanlıAına 
gönderdi. 

12.5.1988 Cezevi müdürü tutuk
lu temsilcilerinden Kutbettin YIL
DIZ ve Aziz Mahmut AK'ı çaAır-; 
tarak görüşmek istediAini belitti. 
Tutuklu temsilcileri Kutbettin 
YILDIZ ve Aziz Mahmut AK ce
zaevi müdürüne başka 3 temsilci 
daha var onları da ça~ırın öyle gö
rüşelim demesi, İdarenin yaratmak 
istedi~i böl ve yönet oyununu boz
du. Müdür zorunlu olarak cezae
vindeki bütün temsilcilerle birara
da görilştü. Müdürle görilşen tem
silciler; Kutbettin YILDIZ, Sinan 
CAYNAK, İbrahim EKİNCİ, 
Aziz Mahmut AK, Ahmet AY
GÜN'dü. Thtuklulara yapılacak 
kısıtlamalar cezaevi müdür tara
fından şöyle sıralandı. 

1- Normal ziyaretler 15 günde 
bir yarım saat olacak. 

2- Ko~uşlar arası misafirlik kal
dırılacak. 

3- Kantinde satılan mallardan 
ayrıca kar saAianacak. 

4- Kültürel ve sportif faaliyetler 
sınırlandırılacak. 

5- Sürgünler olacak. 
6- Daktilo, radyo, teyp gibi araÇ

lar içeri alınmayacak, içerdekiler
de toplatılacak. 

7- Aileledn getirecekleri yiye
cekler: her zaman içeri alınmaya
cak. 

8- Temizlik malzemeleri tutuk
lular tarafından alınacak. 

9- Ko~uşların düzenlenmesi tu
tuk lar tarafından yapılacak. 

10- Mektuplar içerisindeki yazı-
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lar sakıncalı görüldüğü zaman ka
ralanacak. 

11- Açık görüşleresadece 1. de
receden akrabalar gelebilecek. 

Bu kısıtlamalar tutuklu temsil
cileri tarafından kabul edilmedi. 
Onlarca ölü, · yüzlerce sakat veril
mişti. Her kazanım bir candı, ko
runacaktı. S.A.G ye devam dedi
ler ve direndiler. Faşizan baskıla
ra karşı bilinen tek eylem vardı. O 
da ölmekti. Ve hepsi birden kaza
nımları koruma uğruna ölüme 
merhaba demeye hazırdı. Zaten 
onlar ölümle nişanlı yaşamla söz
lüydüler, ölümüne direndiler. çün
kü onlar ölürken yeniden yeşerdi
ler. Onlar halkları uğruna ölmesi
ni bildiler, yaşamı şenlendirdiler. 
Çocukları, canlarıs uğruna ölme
sini öğrenen aileleride vardı. Yal
nız değillerdi artık, ailelerde oğul
ları aracılığıyla, insanlık onurunu 
korumak için ölmeye hazırdı. Ce
zaevi önünde kalabalıklaşıp duru
yorlardı. ' 

13.5.1988 S.A.G'nin 4. günüydü. 
Thtuklularla görüşen aileler dok
tor kontrollerinin yapılmadığını 
öğrendiler. Thtukluların durumu 
kötüleşmişti. İdare ölmelerini is
termişcesine tavırlar geliştirilmişti. Th
tuklu aileleri yapılan kısıtlamala
rı öğrendi, Cezaevi önünde topla
nan tutuklu aileleri, Diyarbakır 
SHP İl ve Merkez ilçe binasına yü
rüdü. SHP'de basın açıklaması ya
pan tutuklu aileleri tutuklutara ge
tirilen kısıtlamaları kamuoyuna 
duyurdu. Getirilen kısıtlamalar, 
kazanılan hakların gasp edilmesi
dir denilerek. Türkiye'de kaç tü
zük ve kaç Başbakan vardır denil
di. -- --- -

9 Şubat direnişindeki (S.A.G) 
Başbakanın kendisi bizzat 18 Şu
batta TV'de yaptığı açıklamayla 
bu kazanımları teminatı altına al

· dı. Türkiye'de çifte standart uygu
lanarak keyfi davranışlar sergileni
yor. Türkiye çifte standartlar ülke; 
sidir denildi. Thtuklıı aileleri basın 

ile birlikte Diyarbakır Anavatan il, 
binasına yürüdü. Anavatan il bi
nası önünde sivil polis tarafından 
karşıtanan tutuklu ailelerine, sivil 
polis -binada yetkili yoktur. Nuret
tin bey! e (Nurettin Dile~ Anap Di
yarbakır Milletvekili) görüşmek is
tiyorsanız, lideriniz kimse o bizim
le gelsin gidip Nurettin beyle 
görilştürelim- deniterek tutuklu ai
leleri oyuna getirilmek istendi. Th
tuklu aileleri ise bizim lidere ihti
yacımız yok, biz hepimiz kendi li
derimi'ziz diyerek, Anap il bina
sına girildi. Anap il binasından bi~ 
risi ise, "yetkili yoktur. Seçim do
layısıyla herkes Merkez ilçe bina
sındadır. Partinin 3. adamı olan 
A.Kadir Aksu'da ordadır. Gidin 
orda onunla görüşün" denildi. 
Çaresiz tutuklu aileleri basın ile 
birlikte Anavatan Merkez İlçe bi
nasına yürüdü. Anavatan Merkez 
İlçe binasına tutuklu ailelerinin 
girmesiyle orada bulunan yetkili 
ve polisiN saldırısı bir oldu. Polis 
tutuklu aileleri üzerine saldırarak, 
"burayı işgalmi ediyorsunuz?" so
rusuna muhatap oldular. Thtuklu 
aileleri ise, biz tutuklu aileleriyiz 
yetkililerle görüşmek istiyoruz de
di. Polis ve yetkililerin hakaretine 
uğrayan tutuklu aileleri çekiştiri
terek dışarı atılmak istenince, ba
sın olayı görüntülemek istedi. Po
lis hemen basının üzerine yürüdü, 
fotoğrafı çekmelerini önleyerek 
tehdit etti. Thtuklu ailelerinden bi
ri "burası mahalli bir dernek de
Ai!, bir siyasal partidir. Siz halkın 
oylarıyla iktidar oldunuz. Halkı 
temsil ediyorsanız bizi dinleme~ 
zorundasınız, yok eğer burjuvalan 
temsil ediyorsanız, söyleyin Id; biz
de çekip gidelim" demesi oradaki 
polisi azdırdı. Polis tutuklu ailele
rinin üzeriile adeta saldırarak kim
liklerinizi verin dedi. Thtuklu ai
leleri ise "sen önce kimliği verse
ne deyince", "telefonla daha faz- _ 
la çagırında bunları içeri atalımki 
akılları başlarına gelsin" denildi. 
Thtuklu aileleri böyle bir şamata . 
içinde Anavatan Merkez ilçe bina- . 
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sını terk ettiler. Amaç sindirmek
tL Thtuklu eylemini yalnız bıraka
rak, tutuklu ailelerinin girişimle
rine gözda~ı vererek bo~maktı. 
Oysa tutuklular ve tutuklu ailele
ri hak aramayı ve almayı ezbere 
ö~renmemişti, yaşayarak, can ve
rerek ö~renmişti. Ve' asla sindiril: 
mez ve yıldırılamazdı. Thtuklu ai
leleri Avukat Fethi Gümüş'ü ziya
ret ederek S.A.G'yle ilgilenmesini 
istediler. Avukat Fethi Gümüş In
san Hakları Derne~i olarak 6 ki
şilik bir komite kurduklarını ve 
Cezaevi Savcısıyla görüşeceklerini 
söyledi. Komite, Fethi GÜMÜŞ, 
Sezgin TANRIKULU, Mustafa 
ÖZER, Hikmez BOZÇALI, Cem
şit BİLEK ve Erdinç UZUNOG
LU'ndan oluşmuştu. Komite Ce
zaevi Savcısıyla görüştü. Sonuç el
de edilmedi. Thtuklu aileleri tek
rar cezaevinin önünde toplanarak 
akşam geç saatiere kadar bekledi. 

komaya giren tutukluların oldu~u 
ö~renildi. Ama sivil idare doktor 
kontrolleri yapmakta direniyor ve 
tutukluları ölüme terkediyordu. 

15.5.1988 Thtuklu aileleri SHP İl 
ve Merkez Ilçe Başkanlarıyla gö
rüşerek bir toplantı düzenlemele
rini istedi. Toplantıya, sendikalar, 
Insa-n Hakları Derne~i, Mesleki 
kurum ve kuruluşlar ve SHP'nin 
eski yöneticilerinin ça~rılmaları is
tendi. SHP fl ve Merkez flçe Baş
kanları bu do~rultuda bir ça~rı 
yaptılar. Toplantı aynı gün saat 
2l.OO'de olacaktı. Bu arada tutuk
lu ailelerinin ve tutukluların 

S.A.G'Ierine destek veren halkın 
· akını SHP'ye devam ediyordu. Bir 
yaşında bir çocuk annesiyle diren
meyi ö~reniyordu. Artık, anneler, 
babalar, eşler, kardeşler, çocuklar 
ve hatta bebekler direniyordu. Ka
nemenleri temsil edenlerden bo
yun e~ilerek bir şeyler istenmiyor
du. Bir dilenci gibi kanementere 

14.5.1988 Sabahın erken saatle- avuç açılmıyordu. Onlar halktı, 
rinde tutuklu aileleri cezaevi önün- bunun farkına varıyorlardı. Onlar 
de tekrar toplatimaya başladı. Ka- halktı, bir yumruk gibi bir araya 
Iabalıklaşan aileler; "çocuklarımız gelerek kanementerin baŞına vuru
ölüyorlar, sesimizi hiç bir yere du- yorlardı. SHP İl ve Merkez İlçe bi
yuramıyoruz, çaldı~ımız kapılar nası toplantıya ça~rılan insanlar-

. _yüzümüze kapanıyor, bir şeyler la dotmaya başlamıştı. Saat 2l.OO'e 
yapmamız gerekir" deyip karar- geliyordu. Toplantıya ça~rılanlar, 
birliAine vararak topluca SHP İl ve her biri birer köşede kulise girmiş

Merkez İlçe binasına geldiler. SHP I erdi. Eylemi (S.A.G) sabote ed e

yetkilileri ile görüştükten sonra bir cek laflar ortalı~a yayılmaya çalı~' 
basın toplantısı ile 25 tutuklu ai- şılıyordu. "Eylem zamansızdır, 9 
lesi fiilen sürekli Açlık Grevine günlük tatil var. Yinemi açlık gre
başladı. Basın toplantısında SHP vi, hep açlık grevleriyle olmaz ki, 
Merkez İlçe Başkanı OAuz BA- Bu çocuklar açlık grevinde ölürler, 
J<IRBURÇ; "insan olarak yapılan vazgeçsinler" vesaire, vesaire. Bi
bu eylemi kazanılan haklarin ko- linir ki eylemi orta yerinde tartış
mnması gerekti~i inancında oldu- mak eylemi sabote etmektir. He
Aum için destekliyor ve insan olan inen saat 2l.OO'de tutuklu aileleri 
herkesi destek ıçın davet toplantıyı başlattı. Eylemin başlama 
ediyorum" dedi. Thtuklu aileleri, sebeplerini şöyle ifade etti. "Diyarba

telefon ile Mahmut ALINAK, Ad- kır askeri cezaevinde 9 şubatta başla
nan EKMEN, Ahmet TÜRK yan S.A.G'nin ölümle getirdi~i bazı 

(SHP milletvekilleri) ve Nurettin haklar vardı. Ki bu haklar Başba
YILMAZ; (Anavatan Milletveki- kanın a~zından teminat edilmişti. 
li) arayarak sürekli açlık gr.evinin Bu haklar bugün cezaevinin sivile 
durumunu ve nedenini aktardılar devredilmesiyle gasp edilmek iste
ve destek istediler. Milletvekilleri niyor. Kazanılan hakların gasp 
ellerinden gelen bÜtün girişim'leri · . edilişini insan olan ve insanca dU

yapacaklarını söylediler. Aynı gün şOnme erdemine ulaşan hiç bir 
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kimsenin kabullenemeyece~i ve he
le hele eliilerio üstünde ölü, yüz
leri aşan sakatlar . sonucunda bu 
haklar elde edilmişse, yeni ölüm
ler pahasına bile olsa korunması 
gerektiAi dile getirilerek, ol~yı yö
rüngesinden çıkarmak isteyen, saA 
öportinist, pasifist ve pravaktör 
laflar bilinçli olarak karanlık kişi
ler tarafından ortaya atıldı~ını be
lirttiler. Eyleme gölge düşürecek 
lafları,ı sarf edilmemesi istendi. 
Thtuklu aileleri, bu toplantıda tar
tışılacak konuların, eylemin direk 
insiyatifini belirleyen konular ola
mayaca~ını, eylernin insiyatifini, 
ancak eylemi fiili olarak yapanlar
da olaca~ını belirterek, konuşula
cak ve tartışılacak konuların eyle
min destek insiyatifini ancak be
Jirleyebilece~ini yansıttı. Daha 
sonra toplantıya katılan SHP İl ve 
Merkez İlçe Başkanları ve yöne
timlerine ve yine eski yöneticileri
ne, Yol-İş ı Nolu Ş. ve Petrol-İş 
Sendika başkanlarına, Insan Hak
ları Dernek Başkanına (Diyar-~: 
bakır), Kendi adlarına; Thbipler 
Odası Başkanı (Diyarbakır), Di
yarbakır Barolar Birli~i Sekreteri
ne ve Batman SHP İlçe Başkanı ve 
yöneticilerine söz verildi. Tümü, 
gerek basından gerekse eylemle 
konumları gere~ yakından haber
dar olduklarını, kazanılan hakla
po korunması u~runa sivilleşen 
askeri cezaevinde başlayan 

S.A.G'yi desteklediklerini ve üzer-
'Jerine düşen her gö~evi memnuni
yetle yapacaklarını belirttiler. SHP 
ll ve Merkez İlçe başkanları, yö
netimleri ve eski yöneticiler yapa-: 
bilecekleri destekleri tartıştılar. 

Thrtışma sonucunda eyleme destek 
verecek, eylemin gelişimin saAlay
c;ık girişimleri yapmak için bir ko
mite oluşturdular. Komite; parla
menterleri ça~ırarak, merkezi sı

kıştıracaktı. S.A.G'ye fiili katılım 
için açık olacaktı. Sendikacılar, 

Yol-İş-1 ve Batman Petrol-Iş sen
dika olarak eylemi desteklemek 
için çeşitli girişimlerde bulunacak, 
S.A.G'ye fiili katılım sa~layacak
ii. Thbibler odası S.A.G'yi insani ' 
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isteklerinden ötürü desteklediAini 
ve yönetim kurulunda karar ala
rak, hekim ve insan olarak kendi 
üzerlerine düşeni yapacaklarını 
b'elirttiler. Diyarbakır İnsan HAk
ları Derne~i; Türkiye gibi bir ül
kede (Demokrasiye adım attım qi
yen, bir türlü adım atmayan) in
san hakları deFne~i olarak yapa
caklarının sınırlı oldu~unu, buna 
ra~men sınırlarını aşan girişimler
de bulunduklarını ve bulunacak
larını, çünkü mevcut yasalar sınır
lar getiriyorsa, sınırları aşarak, in
san haklarının korunması gerekti
~ini belirterek deste~imiz sonsuz
dur. S.A.G insani istemlerdir, hak
lıdır denildi. Barolar BirliAi yapa
caklarının sınırlı olduAunu belirt
ti. Yasal yolların tıkalı oldu~unu, 
o yüzden baro olarak deAil, kişi 
olarak üzerlerine düşeni yapacak
larını belirtti. 

Tutuklu aileleri Batman 
SHP'nin de fiili katıfımlı deste~i
nide aldıktan sonra, herkesin ya
pabilece~i şeylerin oldu~unu, ey
leme ka.tılımı ülke çapında geliştir
mek istediklerini, o yüzden kamu
oyu oluşumunda herkesin kendi 
üzerine düşeni yapması gerekti~i
ni belirtti. Çünkü S.A.G insanca 
taleplerdir. İnsan olmanın do~ur'
du~u taleplerdir. İnsan olmanın 
bilincine eren herkesin katılımı ge
rekir. Thtuklu aileleri eylemi 
S.A.G'yle boAmak istemediklerini, 
o yüzden ülke çapında oluşacak 
bir kamuoyunu içine alan demok
rasi güçlerinin eylemi haline geti
rilmelidir denildi. Thtuklu aileleri 
olarak yapacaklarımızda kararlı
yız diyerek demokrasi ve özgürlük 
yolunda daha önce de oldu~u gi
bi yek vücuk ve yek bilinç bilinç 

· olaca~ız. Toplantı saat 24.00'de 
sona erdi. Thtuklulardan Siracet
tin KIRICI'nın koma halinde has
taneye kaldırıldı~ı öArenildi. Ko
mada olmasına ra~men tedavi ka
bul etmemişti. 

16.5.1988 sabahın erken saatle
riydi. Thtuklu aileleri huzursuz ol-

muştu. Çünkü· gün bayramın ari
fesiydi ve hala yetkililerden ses çık
mamıştı. Tutuklu ailelerinden bir 
kaçı tutukluların durumunu ö~
renmek için askeri cezaevinin önü
ne gitti. Geldiklerinde, tutuklular
'dan ö~rendiklerine göre, Ankara!. 
dan 2 bakanlık yetkilisi gelmiş, ce
zaevi yetkililerine, tutukluların es
ki haklarını tanıyın demiş, ama ce- • 
zaevi savcısı bazı hakları tanıma
makla direnince anlaşılamamıştı. 
Thtukluların S.A.G devam ediyor-· 
du. Durumu öğrenen tutuklu ai
leleri, bu böyle olmaz, çocukları
mız ölecekler, onlar ölürse, bizler
de ölmesini biliriz diyordu. SHP 
milletvekilleri çağrılmıştı. Saat 
13.00'tü, SHP binasına Milletve
kili Fuat ATALAY'ın geldiğini 
gördük. Fuat ATALAY tutuklu ai
lelerine, Ankara'da gerekli girişim
lerde bulunduğunu, Adalet Ba
kanlığına zaten önceden de ceza
evi tüzüklerinin değiştiril,mesi ge
rektiğini söylediğini belirterek, Di
yarbakır askeri cezaevi savcısıyla 
görüşmek üzere binadan ayrıldı. 
'nıtuklu analarından Rahime ŞA
HİN ve Saliha ŞENER; Avukat
tarla ve Anap Milletvekili Nuret
tin Dilek' le görüşeceklerini belir
terek SHP binasından ayrıldı. 
Halkın coşkun desteği devam edi
yordu. E:91em, tutuklu ve tutuklu 
aileleri eylemi olmaktan çıkmış, 
halkın eylemi durumuna gelmişti. 
Halk kendisi için cezaevlerinde ya
tanları, ölenleri, öldürülenleri ya
ni; akan kanını yanlızlığa mahkum 
etmiyordu artık. Gerçi, faşizan bas
kıların en yo~un ve katmerli oldu
~u dönemlerde bile, halk kendisi 
için yola çıkanları yalnız bırakma
ma örnekleri göstermişti. Ama 
halk bugünkü gibi yaşam bilinci
ni kavramamış ve cesur olmamış
tı. Ürkeklik, -aman dilemeler, yok. 
olmaya yüz tutmuştu bir kere. Bas-; 
kı ve tahakküm yaratmak istediAi 
çirkin ve yılgın insan tipini yara
tamamıştı. Insanlar, insanlık için 
güzel olanla, çirkin olanı ayırde
detiliyor ve güzeli seçiyorlardı. 

Türküler, şiirler, marşlar, karanfil
ler ve direnmeyi ö~renen ve dire
nen çocuklar, bir yaşlarında bebe
ler anneleriyle insanlık onurunu 
korumaya tempo tutmuştu. Te
mpo tutmalar, dakikalar geçtikçe 
yükseliyor ve bir yel hızıyla 
SHP'den esiyor, Diyarbakır'ı sarı
yordu. O sırada direnmenin bir 
başka haberi alındı. Thtuklu ana
larından Rahime ŞAHİN ve Sali
ha ŞENER'in, Diyarbakır Beledi
yesi önünde, iktidarı protesto için 
kendilerini yaktıkları söyleniyor
du. Rahime ŞAHİN ve Saliha ŞE
NER üzerlerine benzin döküp 
kendilerini atfşe vermişlerdi. Bay
ram arifesi nedeniyle kalabalık 
halk kitlesi alevleri söndürerek 
analarını kurtarmıştı. Polis olaya 
yetişip, anaları kollarından kavra

. yarak şubeye götürmek için çekiş
tirmeye ve tartaklamaya başlamış
tı. Analar, slogantarla protestoya 
devam ediyordu. Sloganlar; Kah
rolsun FAŞIZM, Bimre Koleti Bi
ji Azadi, Kahrolsun IŞKENCE!. 
ydi. 

Halkın kalabalıklaşan kitlesi 
içerisinde, analar yerlerden sürük
lenerek çarşı karakoluna götürül
dü. SHP'de di~er tutuklu anaları
da kendilerini yakacaklarını söylü
yorlardı. O sırada cezaevinden ha
ber geldi. Thtuklular ile cezaevi 
idaresi anlaşmışlardı. Cezaevi ide
ris, tutukluların eski haklarını ta
nıyarak ek istemlerini de yerine ge
tirmişti. Thtuklular S.A.G'yi bırak
mak için tutuklu aileleriyle görüş
meleri gerekti~ini söylemişlerdi. 
Thtuklu ailelerinden bir grup ce
zaevine Milletvekili Fuat ATA
LAY'la birlikte gitti. Cezaevinden 
tutuklularla görüşmek için içeri 
girdiler. Bir süre sonra dışarı çıkan 
tutuklu aileleri anlaşıldıAtm söyle
diler. Anlaşma SHP de bulunan 
tutuklu ailelerine iletildL Thtuklu 
aileleri ve halk coşkun bir sevgiye 
bo~ulmuştu. Kazanım türkü eşli
Ainde halaylarla kutlanıyordu. Da
ha sonra cezaevinden tekrar haber 
geldi. 13. ve~· ko~uş S.A.G'yi bı- . 
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rakmamışlardı. Koma halinde has
taneye kaldırılan Siracettin KIRI
CI'nın durumuyfa ciddi ilgilenil
mesini ve durumunun düzeltilme
sini (iyileştirilmesini) istiyorlardı). 
Siracettin KIRICI'nın da M.Emin 
YAVUZ gibi ölüme terkedilmesini 
istemiyorlardı. Thkuklu aileleri Si
racettin KIRICI'nın durumu hak
kında bilgi vermediği ve durumu
nun iyi olduğu söylenınediği tak
tirde S.A.G'ye devam edeceklerdi. 
Thtuklu aileleri Siracettin KIRI
Cl'nın durumunu öğrendi. İyi ol
duğu ve hayati tehlike olmadığı 
öğrenildi. Durum 13. ve 8. koğuş 
temsilcileri Kutbettin YILDIZ ve 
Aziz Mahmut AK'a söylendikten 
sonra bu koğuşlar 7 saat sonra 
S.A.G'ye son verdi. Hastanede bu
lunan Siracettin KIRICI da ondan 
sonra S.A.G'ye son verdi. Siville
şen Diyarbakır Askeri Cezaevinde 
böylece 9 Şubat S.A.G kazanımı, 
lO Mayıs S.A.G'siyle taçlandırıldı. 
Sonuç zaferdi. Zaferin yolu diren
meden geçiyordu. 

Ve Diyarbakır askeri cezaevi, di.
ğer adıyla 5 Nolu direnmenin ka
lesi olmaya devanı ediyordu. O en 
çetin koşullarda, baskı ve tahak~ 
kümün en yoğun olduğu, onlarca 
insanın · öldürüldüğü, onlarcasının 

kendilerini yaktığı dönemlerde bile 
direnmenin en çetin örneğini ver
mişti. 13. ve 8. koğuş S.A.G'ye de
vam demeseydi, Siracettin KIRI
CI'da, M.Emin YAVUZ gibi ölü
me terk edilecekti. S.A.G bittikten 

sonra n. koJus temsilcisi olan 
J<utbcttin YILDIZ mide kanamn
sı geçirerek hastaneye kaldırıldı. 

Daha sonra durumları kötüleşen, 
Fehmi KORKMAZ, Mahmut EK
MEN, Sevim AYDIN, Mehmet 
ÇAÖTI, Erdoğan SÖNMEZ ve 
Çetin ABAYAY'ın Devlet hastane
si acil servisine kaldırıldı. Aynı ak

şnm bu 6 tutukltı cezaevine geri 
götürüldüler. Durum kötüleşen 

Kutbettin ·yıLDlZ devlet hastane

si acil servisinde yatırıldı. Kendi
lerini yakan analarda, çarşı kara
kolundan işkencehane olarak bili-

nen çevik kuvvetiere götürülmuş
tü. Thtuklu aileleri ise anaların bı
rakılmaması halinde S.A.G'den 
vazgeçmeyeceklerini söylediler. Di
yarbakır S~P milletvekili Fuat 
ATALAY'ın savcılığa çıkarılıp bı

rakılacaklarını söylemesi ve temi
nat vermesi üzerine, tututlu aile
leri S.A.G'ye son verdi. Coşkun 
halk kitlesi içerisinde ailelerinin 
yüzü ezgileşen bir zaferin ışığıyla 
parlıyordu. Demokratik hak ve öz
lemlerin yolunun direnmenin yo

lundan gcçti~i bilinci hakta ber
raklaşmıştı. Demokrasi mUcadcle
sinin en etkin yolu kitlesel direniş
lerdi. Ve halk kitlesel direnişierin 
yolunu öğreniyordu. ZAFER DI
RENENIN OLMUŞTU. 

Direnişin (S.A.G) kazanımları 
1- Haftada 1 gün 1 (bir) saat ol

mak Uzcrc dcreecsine bakılınaksı
zın tüm akrabalar görüşe girebile
cek. 
2- Her hafta görüşmeye giden ya
kınlar içeriye yiyecek gönderebile
cek ler. 

3- Mektupların üstü karalanmaya
cak, sakıncalı görüldüğü taktirde 
tutukluya geri verilecek. 
4- Koğuşlar arası misafirlik tekrar 
olacak. 
5- Çay tutukluların istediği fiata 
alınacak ve tutuklular istediği za-
man çay yapılacak. · 
6- Külttiret ve sportif faaliyetleri 
yine eskisi gibi devam edecek, her
hangi bir sınırlama getirilmeyecek. 
7- Temizlik malzemesi cezaevi ida
resince karşılanacak. 
8- KoAuşların dOzenlenmesi, tu
tuklu ve idare tarafından beraber
ce yapılacak. 
9- Daktilo, teyp, radyo vb. araçlar 
cezaevine (içeri) alınacak. 
10- Sürgtınler olmayacak, yalnız 
hükümleri kesinleşen ve başka da
vaları olmayan tutuklular, başka 
cezaevlerine nakledilebilecek. 
ll- Açık görtlşmelere akrabalık de
recesine ,bakılmaksızın, sırhi ve 

kanbagı olan herkes gelebilecek. 
12- S.A.G eylemi nedeniyle l:ıiç bir 
tutukluya dava açılmayacak disip- , 
lin cezası verilmcyccek. 
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DiY8rbekir'de insan Haklar• Ve 
Derriokra·si ~aneli 

12 Eylül sonrası; baskılarla, iş
kencelerle insan hakları en çok Di
yarbekir'de ihlal edildi. 12 Eylül 
darbesiyle; yUzlerce insan tutuk- . 
landı. Onlareast öldi1ri1ldU. Thtuk- · 
lananların; hemen hemen tümü iŞ
kence gördü, gördükleri bu işken
celer sonucu hem psikolojik. 
hem fizyolojik sa~luklarını yitirdi
ler, sakat kaldılar, işlerinden oldu-
lar. .· 

12 Eylill'dcn sonra ilk defa Di
yarbekir'de "İ.H ve demokrasi" 
konulu bir panel yapılması anlam
lı ve sevindiricidir. 

Gerçekleştirilen bu panelde, ko
nuyla ilgili görfişlerini belirten ko
nuşmacılardan alıntılar alarak, 
izlenimlerimi aktarmak istiyorum: 
Panel Diyarbekir Emek sinema
sında saat 12.00'dc başladı. Pane
le konuşmacı olarak; İ.H.D. (İnsan 
Hakları D~rne~i) Genel başkanı 
Nevzat Helvacı, İ.H.D. Genel sek
reteri Akın Birdal, İ.H.D. Ankara . 
Şube başkanı; yazar, yayımcı Mu
zaffer Jıhan Erdostt Cumhuriyet 
gazetesi yazarlarından Mustafa 

\ 

Ekmekçi, Mardin milletvekili Ad-
nan Ekmen katıldılar. 

·Panelin açılış konuşmasını Di
yarbekir İ.H.D. Şube Başkanı 
Mehmet Vural yaptı. Mehmet Vu
ral konuşmasından önce Insan 
Hakları'nın ihlali sonucu ölenler · 
için, panele katılanları bir dakika
lık saygı duruşuna davet etti. Say
gı duruşundan sonra konuşması
na devam eden Vural; "Dünyada 
en çok Insan Haklarını ihllil eden 
ülkelerden söz etti. Gerici Saddam 
Hüseyin yönetiminin iste~iyle Irak 
Kürdistan'.ın da kullanılan kimya
sal silahlar sonucu; Halepçe'de 
5000 dolayında sivil Kürt vatanda
şı ölmüştür. Bunun sorumlusu ge
rici Irak yönetimidir. Irak'ta sivil 
Kürtlere yönelik kimyasal silahla
rın kullanılışının ertesinde; Türk
iye Cumhuriyeti Başbakanı Thrgut 
Özal Irak'a gitti. Irak'a giden 
Özal, hiç bir şey olmamış gibi ge
rici, zalim, eli, kanlı katil Saddam 
Hüseyin'in elini sıkıyor!' Bu cümle 
dcnleyiciler tarafından coşkun al
kışlarla karşılanıyor. Oturumu yö-

neten İ.H.D. Genel Başkanı Nev
zat Helvacı panele gelen mesajla
rı okudu. 

Panele gelen mesajlardan birisi 
de yazar Server Thnilli'nindi. Ser
ver Thnilli'nin mesajı dinleyiciler 
tarafından coşkun alkışlarla kar
şılandı. 

2. Konuşmacı İ.H.D. Genel sek
reteri Akın Birdal'dı. "Bütün bas
kılara, işkencelere karşı bizler bu 
paneldeyiz!' diyerek konuşmasına 
b~şladı: "12 Eylül sonrası yakla
şık 250.000 insan gözaltına alın
mış, gözaltına alınan insanların 
hemen hemen tilmil işkencelere 
maruz kalm'ıştır. 

M tipi, E tipi, açık, kapalı ce
zaevleriyle 12 Eylül sonrası ülke
miz adeta bir cezaevine dönüştü
rülmUştilr. 

Her ilde aynı işkence araçları ve 
aynı işkence yöntemleri. Bu da 
gösteriyor ki, işkenceler milnferit 
de~ilde sistematik olarak her yer
de yapılmıştır. 12 Eylül sonrası 
yaklaşık 250 bin kişinin gözaltına 
alınması, 500 dolayında insanın 
katledilmesi gözardı edilemez. · 

Bunlara ra~men burjuvazi insan 
haklarının savunucusu gözilkme
ge çalışmaktadır. Burjuvazi, Insan 
haklarınat kadın haklarına iki 
yüzlü yaklaşmaktadır. 

Burjuvazi Birleşmiş Milletiere 
insan haklarına kişisel başvuru 
hakkını kabul etmiştir. Bu güne 
kadar 200'e yakın kişi Birleşmiş 
Milletiere insan haklarına kişisel 
başvuru yapmak istemişler. Ama 
bu başvurular bilinen nedenlerle 
uygun görülmedi~i gerekçesiyle 

· red edilmiştir. Bu da gösteriyor ki, 
burjuvazi insan hakları konusun
da iki yUzlü davranıyor. 

Dünya dönüyor, 24 saat dünya 
dönüyor. Insan hakları düşmanı 
Demokrasi dOşmanlarıoın başları
na vura vura dünya dönecektir. . 
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Konuşma sırasını M.İihan Er
dost alıyor. Konuşmasının önemli 
bir kısmını Kürtlerle ilgili sorun
lara ayırıyor. "Kürtler anadilleriJ 
ni konuşamıyorlar. Cezaevlerinde
ki insanların anadileriyle konuş
malarına izin verilmiyordu. Diyar- . 
bakır cezaevinde dayak yiyen in
sanlar sadece suçlu oldukları için 
de~il bir de Kürt oldukları için da
yak yiyorlar. Bunu en iyi milletve
killerimiz biliyorlardır. KUrt kö
kenli milletvekillerimiz; KomUnist, 
sosyalist deAildiler, onlar Kurt de
mokrat olduklar:ı için dayak yedi
ler, işkence gördüler, bizler bazı 
demokratik i;ternlerde bulunaca
~ız. Ama temel sorunlardan da 
uzaklaşmayacaAız yoksa burjuva
zinin oyununa geliriz!' 

Ayrıca, Ankara, Diyarbakır, Ay
dın, Eskişehir vb. cezaevlerinden 
örnekler vererek insan hakJannın 
olmadı~ını, insan haklarının ayak
lar altında çi~nendi~ini belirtti.. 

"Demokrasinin gerçekleştiril

mesi; Emekçi insanlarımızın ör
gütlü mücadelesiyle sözkonusu 
olabilir" dedi. Ahmet Arif'in 
"Oyle yıkma kendini" şiirini oku
duktan sonra konuşma sırasını 
Mustafa Ekmekçi aldı. "İnsanlı
~a yapılan en büyük haksızlı~ın 
Anadilleriyle konuşmalarını ya
saklamaktır. Insanlar anadilleriy
le konuşabilmeli, yazabilmelidir. 
Kendi kültürünü, gelenegini, folk
lorunu yaşatabilmeli, geliştirebil
melidir. fstedigi bantları dinleye
bilmelidir. Yasaklarla insanların 

anadilleriyle konuşmaları engelle
nemez. Türküleri yakanlar, yasak
ları yapanlardan güçlüdür!' diyor· 
du. 
Konuşma sırasını Mardin mil

letvekili Adnan Ekmen aldı. Ad
nan Ekmeiı Kürt oldugu için, 
~ürtlerin yaşadıklarını bizzat ya
şadıgından Kürtlerin sorunlarını 
çok iyi biliyordu. Kürtlerin sorun
larını dile getirirken içten ve duy
gulu konuşuyordu. Adnan Ekmen 
bölgenin sorunlarına degişik açı
lardan yaklaşıyordu. Köy korucu-

luk sistemini şiddetle kınadı. ·Köy 
koruculugu yapanları çaş diye ni
telendirdi. Düşünce suçu diye bir 
şeyin olamıyacagını; "141-142 kal
dırılmalı, insanlar kendi anadille
riyle konuşabilmelidirler. Türkiye~ 
de bugün demokrasi yoktur. Hiç 
bir zamanda Türkiye'de gerçek bir 
demokrasi olmamıştır" diyordu. 
Konuşmasını coşkun alkışiarın eş-

liAinde bitiriyordu. ' 

Panele katılan konuşmacıların 
birleşti~i bir nokta gözden kaçmı
yor. Türkiye'de yaşayan Kürtlerin 
en .do~al hakları olan kendi ana
dilleriyle konuşamıyorlar, kendi 
kültürlerini, ulusal varlıklarını öz
gürce koruyamıyorlar. Türkiye'de 
Kürtler; baskılara, işkencelere, ma
ruz kalıyorlar. Türk devletinin bas
kı ve işkencelerle uyguladı~ı asimi
lasyon politikası sonucu insanlar 
ulusal benliklerini yitirme tehlike
siyle karşı karşıya kalıyorlar. 

akın var, 
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Çagdışı Sömürged Faşist Dik
tatörlükler; İnsanlık Dışı Uygula
malarayla Fazla Yaşayamazlar! ••• 

İşkencelerin, insanlık dışı uygu
lamaların, idam sehpalarının, kat
liamların, keyfi tutuklamaların bir 
daha olmaması iç{n, biz, işçiyi, 
köylüyü, öArenciyi, memuru, iş

kencelere maruz kalmış tüm hal
kımızı görev başına çagırıyoruz. 
Her kişi kendi yetene~i, kabiliye
ti, imkanı dahilinde bulundugu 
alanda haksızlıga karşı mücadele 

etmelidir, her kişinin verdigi mil
cadeleye sömilrgeci faşist diktatör
lükler biraz daha geriliyecektir. .. 

güneşe akın! 

güneşi zaptedeceğiz 
güneşin zaptı yakın. gençlik gelecektir. 

Maddi ve teknik nedenlerden dolayı dergimiz 
Hazir~ın-Temmuz aylarında tek sayı olarak, Temmuz'da 

bayilerde olacaktır. Okurlarımıza . duyururuz. 

Yazışma Adresi: 

Ceviziik M ah .. lmren Sok. No: 3/4 34720 BAKIRKÖY/iST. 
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Hastaneler işkencehanelerin 
Uzant1lar1d1rlar 

Diyarbakır Devlet hastanesi adli 
servisinde, güvenlik bahane edile
rek, yaratılan uygulamada; Işken
cehaneterin kaba ve fiziki mevcu
diycti direk karşısıiıa alan yöntem
lerinin ters yansısı olan, psikolo
jik ve yaşama koşullarını dıştala
yan sistemli geliştirilmiş işkence 
türleriyle, 12 Eylül.devrimci ve de
mokrat varlı~a . saldırısını kurum
laştırarak devam ettirmektedir. 
Hastahane adlı servis pencereleri 
sac demirle kapf!tılmış ne güneş . 
nede hava içeri sızmayacak şekil
dedir. Günün 24 saati odaalar' 
elektrik ışıgıyla aydınlatılıyor. 
Hastaların odalara taksimi doktor 
tavsiyesiyle, hastalık durumuna 
göre değil, güvenlik askerinin keyfi 
uygulamasıyla yapılıyor. Örneğin 
bir ortopedik hastayla bir tübek
külozlu hasta yanyana verilebili- · 
yor. Siyasi tutuklulara pranga (zin
cirla karyolaya) hastalık türü ve 
durumu göz önünde bulundurul
madan ba~lanıyor. Yatak ve ze
minler pislik yuvası halindedir. Kı
sacası hangi açıdan ele alınırsa 

alınsınne tıbbi açıdan ne de insa
ni açıdan hazmedilemeyen bir tu
tum ve durum vardır. Sanırım bu 
uygulamalar Türkiye'de insanlara 
ve insan haklarına ne kadar deger 
verildi~inin birer ölçUlU olabilirler. 

Bizler açlık grevinden sonra ko
ma halinde olmamıza rağmen has
tahaneye yatırıldı~ımız akşam bi
rer canavarmıştı gibi zincirieric 
karyolalara ba~landık. Bizlerle il
gilenmedikleri gibi adli serviste 
yatmakla olan adli suçlularada, 
fazla yaklaşmayın, yardımcı olma
yın, sizleride zehirieric diye 'astsu
-bay tarafından uyarıda bulunul
muştur. Sonradan yanımıza yana
şan bize yardımcı oları adli suçlu
lar tehdide maruz kalmıştır. 

. Şimdi koma halinde olmamıza 
rağmen zincire vurulan bizlermi 

canavarız, yoksa bu tür insanlık 
dışı uygulamaları yapan ve yaptı
ran yetkililer mi canavardır? Sag 
duyu sahibi insanım diyen insan
lığın takdirine bırakıyor ve bu uy
gulamalar karşısında soruyorum? 
Acaba insanlar gerçekten tedavi 
edilip sağlıkianna kavuşturulmak 
için mi hastahanenin adli servisi
ne yatırılıyor yoksa biran önce psi
kolojik işkencelerle sinirleri tahrip 
edilip öldürilirnek için mi? Kanı-

mızca bizlerin biraz daha erken öl
mesi veya sakat kalması için bu uy
gulamalar yapılmaktadır. Çünkü; 
güneşin ve havanın girmedigi, in
sanların zincirieric baglandıgı ve 
mikrobun alabildigine yaygın 'ol
dugu bir yer hastahane olamaz. 
Olsa olsa ya bir zindan ya da psi
kolojik bir işkencehanedir. 

Kutbettin YILDIZ 
D.Bakır Askeri Cezaevinde 

Siyasi Thtuklu 

Bas1n Aç1klamas1 Metni 
Anneler günü nedeniyle İnsan 

Hakları Derneği Diyarbakır Ştıbe
sinde, Şube Başkanı Mehmet Vu
ral dUzenledigi basın toplantısın
da "İnsan Hakları Derne~i Diyar
bakır Şubesi olarak, Genel Merke
zimizin kararı do~rultusunda, de
mokrasi ve insan hakları mücade
lesinde eviadını yitiren ya da bu 
yolda eviadı cezaevine düşmüş 
tüm anneleri yılın annesi ilan 
ediyoruz" dedi. 

Devamla; 
"Dem~krasi ve insan hakları 

mücadelesi yolunda evlat yetiştiren 
bütün anneleri yılın annesi ilan 
ediyoruz. Bu anneler adına simge
sel olarak, burada bulunan ve Yö
netim Kurulumuzca belirlenen an
nelere "Insan Hakları Dernegi 
Genel Başkanlığı'nca hazırlanan 
ANNELİK ONUR BELGESI'ni 
veriyoruz. 

Bu anneler, her olağanüstü dö
nemin acısını en derin yaşayanlar
dır. Onlar Yıllarca Mahkeme ko
ridorlarında, cezaevi kapılarında 
günlerini ·geçiriyorlar, yıllarca ev
latlarının yolunu gözlüyorlar. 

Onlar, ölüm oruçlarında, Işken
celerde yaşamını yitirenterin ana
sı oldular. Onhır evlatlarının de-

· mokratik bir ortamda ve insan· 
haklarının eksiksiz kullanıldığı bir 
Türkiye'de acısız ve güvence için
de yaşayabilmeleri için uğraştılar. 

Bu nedenlerle, ANNELER GÜ
NÜ'nde, emeğiyle, acısıyla, çaba
sıyla, aydınlık, demokratik bir 
Türkiye için evlat yetiştiren tüm 
anneleri saygıyla anıyor ve Yılın 
ANNESI ilan ediyoruz. 
Şubemiz çalışma alanı içinde 

yer alan bu analar için simgesel 
olarak, evlatlarını İnsanlık onuru
nun korunma~ı ve demokrasi sa
vaşımında yitiren Sultan Yavuz, 
Aliye Büyükkaya, Beyaz Bilgin ile, 
eviadı Demokrasi, İnsan Hakları 
ve Insanlık onurunun korunınası 
yolunda Yıllardır cezaevinde bulu
nan annelerden Zümrete Bilici'ye 
ANNELIK ONUR BELGESI ve
rilmesine karar verilmiş olup, hu-. 
zurunuzda belgeleri kendilerine 
vermekten onur duyuyoruz" dedi. 

Sultan Yavuz: M.Emin Yavuz'un 
· Annesi 
Aliye Büyükkaya: Necmettin 
B.Kaya'nın Annesi 
Beyaz Bilgin: Sıddık Bilgin'in An
nesi 
Zümrete Bilici: Mehdi Zana'nın 
Annesi 
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Diyarbakir Cezaevinden 
Bir Ses 

Bizler adli servis hastanesinde 
yatan iki siyasi tutukluyuz. 8 yıl
dan beri askeri cezaevinde yat
maktayız. 12 EylUl öncesinde nis
bi anlamda olsa dahi Türkiye bur- . 
juva demokrasisi ile yönetiliyor
duk. Dogal olarak bu cezaevleri
ne de yansıyordu. Gerçi o dönem
de de her cezaevinin dogal sorun
ları oldugu gibi bizim de kendimi
ze özgil bazı sonınlarımız vardı. 
Ancak bu sorunlarımız hiçbir za
man kişisel onurumuzu rencide 
edici, kilçilltücil, degildi. 12 Ey
lül'ün geniş dönemine kadar bu 
böyle sürilp gitti. 

Bilindigi gibi 12 EylUl askeri yö
netimi iş başına gelirken 1960 ana
yasasının sa~ladıgı bUtUn demok
ratik hak ve özgUrlükleri askıya al
dı. Örgütlenmelerin yeni oluşu, 
geçmişten bu yana (istisnalar ha
riç) direnme ile, savaşırula de~il de 
hep verilenlerle yetinme anlayışı, 
işkencehaneterin ve işkenceterin 

gerçek yilzlerini çok iyi tanıyama
ma ve daha birçok etmenlerden 
dolayi başlatılan sindirme, dcpo
litizasyonlaştırma sürecinde kısa 
vadeli de olsa başarılı olundu. 
Uzun yıllar bUtUn toplumsal sınıf 
ve katmanları baskı, zorla şiddet 
yoluyla susturdular. Thbii, 12 Ey
lül'ün gelişinde baskıların en acı
masızı cezaevlerinde yaşandı. Sö
milrgeci burjuvazi en agır fatura
ları bizlere kestirdi. O dönemde as
keri yönetimin Diyarbakır Cezae
vindeki uygulamaları, politikala
rı Nazi Kamplarını Saygon ve Evin 
zindanlarını aratmayacak türden
di. Bu yazımızda o dönemde ya
şadıklarımızı anlatmayacagız. 

Çünkü bu konda çok şey söylen
di, çok şey yazıldı. Bu yazımııda 
işkence ve kötil muamele sözleş
mesine ve Avrupa İnsan Hakları
na kişisel başvurma hakkını tanı
yan ve bundan dolayı da bar bar 
TOrkiye'de demokrasi insan hak
ları var diye bir ülkede başımızdan 
geçen somut olayları anlatmaya 
çalışacagız. 

Kamuoyunun da oildiği gibi 9 
Şubat 1988 tarihinde anadilimiz ile 
konuşabilme ve cezaevinin daha 
insanca bir yaşama kavuşturula
bilmesi için topluca açlık grevine 
gittik. Taleplerimizin insani ve ka
bul edilebilir oldu~unu bizzat baş
bakanın kendisi TV'de radyoda 
söyledi. Aynı başbakanın oldugu 
bir Ulkede çok de~il yaklaşık 3 ay 
sonra sivil idarenin yönetimi dev
raldığı ilk gün bizlere tanınan hak
ların hiçbirin tanımadığını söyle
di. Hatta bunun · ilk adımını ata
rak geldiği akşam dört bayan ar
kadaşın davaları devam etmeleri
ne karşın sOrgUn etmek istediler. 
Bunun üzerine cezaevi idaresini 
uyarmak ve hakianınıza sahip çık
tığımızı göstermek için 9 Mayıs~ 
ta iki günlük yemek boykotuna 
gittik .. Bu süre içinde idare sorun
larımızto çözüleceğine yönelik hiÇ
bir olumlu yanıt vermedi. Bunun 
üzerine bizler de yemek boykotu
nu açlık grevine çevirdik. Ayın 

15'inde birimiz, 16'sında . da dige
rimiz fenalaştıgımız için hastaha
neye kaldırıldık. Kendimizden geç
tiğimiz için gözlerimizi açııgımız
da ayak bileklerimizin zincirlerle 
ranzalara bağlı olduğunu gördük. 

Görevli askere yapmamasını söy
leyip yetkiliyi çagırmasını söyle-. 
dik. Gelen başçavuşa aynen şun
ları söyledik: "Bizler uygar insan
larız. Herşeyden önce hasta tutuk- · 
lularız. Ortaça~ karanlı~ından kal
ma bu zincir uygulaması nedir? 
Lütfen çözün". Kendisi bize şu ya
nıtı verdi: "Biz adarnma göre mu
amele yaparız. Siz bunu hakedi
yorsunuz" dedi. Aşırı derecede ra
hatsız oldugumuz için ilk gün pek 
fazla sesimizi çıkarmadık. Zincir
Iere vurma yetmiyormuş gibi, üze
rimize normal kapıları kapatıp ay
rı ayrı ko~uşlara verdiler. Sakın 
bunları yazarken gilvenli~i ihmal 
etmesinler anlamı çıkarılmasın. Is
terseniz olayların detayına inme
den önce alınan gUvenlik önlem~ 
lerini izah edelim. 

1- Hastanede bütün bölilmler
den ayrı olarak tutuklulara özel 
bir bina ayrılmış; 

2- Pencereler Cezaevindeki gibi 
şişlenmiş bu yetmiyormuş gibi dı
şardan saçla boydan boya kapatıl
mış, 

3- Içerde iki asker gün boyu tu
tuklular içinde kalıyor. 

4- Demir dış kapının önünde iki 
silahlı kapı nöbetçisi 

5- Dış binanın çevresinde olabil
digince güvenlik görevlisi 

Neyse size asıl olayları anlatma-
ya devam edelim. Birimiz kanama 
geçirip çok fenalaştıgımız için ay-
rı ayrı odalardan yan yana getirii
rneyi talep ettik. Bunun İbrahim' .... 
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Coşkun isimli başçavuşa söyledik. 
Kendisi düşünilrüz. Birkaç saat 
bekledik, gelmedi. Daha sonra ad
li tutuklulardan öğrendiğimiz ka
darıyla bu be,ldeme silresi başka 
şeyleri amaçlamaktadır. İstediği 
tUrden bir davranışı bizden görme
yince bizi yanyana vermediler. Thm 
o ara bayram görilşmeleri (açık 
görüşme) başladı. Adli tutuklular 
ve buradaki gardiyanın istemleri ve 
başka girişimleri sonucu ayağımı
zı açık görüşme süresince açtılar. 
Bir ara yanyana gelip şu kararı al
dık . Neye malolursa olsun, bilek
Ierimize kelepçe vurdutmayacağız. 
Akşama doğru görevli asker gelip 
kelepçelerimizi takmak isteyince, 
kabul etmedik. Gidip üstçavuşu . 
çağırdı. Epey tartıştık. Bizi ikna 
edemeyince tehdit edip gitti. Du
rumumuzun ağır olmasına karşın 
"Sizleri göndereceğiz" dedi. Ayın 
yirmisinde bizleri doktora çıkardı
lar. Birimizde burun kanaması, 
baş dönmesi, sağ tarafta felce ben
zer tutulma olduğu halde h'içb_ir 
test vb. şeyler yapmadan taburcu 
ettiler. Tabii bu doktorun iradesi
ne bağlı bir olay değildi. Yanındaki 
askeri şahıs öyle istemişti. Kelep
çe olayında, kapıların açık bırakıl
masında ve istedikleri bazı şeyleri 
vermediğimiz için birimizi tabur
cu ettiler. Daha sonra yine acilen 
cezaevinden geceleyin hastaneye 
getirdiler. 24 Mayıs akşamı yine 
zincir vurma ve ayrı odalara bıra
kılına uygulamalarıyla karşı kar
şıya getirildik. Ancak bu insan 
haysiyetini kırıcı isteklerinin hiçbi
rini yapmadık. Kısacası şunu söy
lemek istiyoruz. Siyasi ve adli tu
tu.klular olarak Devlet Hastanesi 
Adli Servisideki çifte standart ve 
keyfi uygulamaların kaldırılması
nı istiyoruz. Bugün hastanedeki 
uygulamalar 12 EylUl askeri yöne
timindeki uygulamaları aratma
maktadır. Koma halinde olmamı
za rağmen ayaklarımıza zincirler 
(prangalar) karyolalara bağlanıyo
ruz. Başımızda duran iki askerden 
izin alıp kapıları açtırdıktan son-

ra tuvalete gidebiliyoruz. Aynı bi
nada, aynı gUvenlik ağı içinde olan 
tuvelette askerden izin alamadığı
mııda kapıları açtıramıyoruz. Za
ten zincirieric bağlıyız. Ne sağa ne 
sola ne de ayağa kalkabiliyoruz. 
Kolumuzdaki serumlar bittiğinde · 

en az bir saat kapımızın açılıp se
rumların çıkartılmasını beklediği

miz anlar oldu. Milmkiln olsa da 
kollarımızın durumunu size göste
rebilsek; hepsi mosmor olmuş. 

Devlet Hastanesi Adli Servisinde 
gilniln 24 saati elektrik ışıkları ile 
aydınlatılıyoruz. Çilnkü pencerele
rin hepsi sacla örtillmilş. Içeriye 
gilneş sızmıyor, yeterince-hava ala
mıyoruz. Hastaların taburcu edil
mesi genellikle askerlerin tavsiye
sine göre yapılıyor. Perbiz olanak
ları hiç yoktur. Cezaevinde hafta
da bir dışarıdan alınan yiyecekler 
burada alınmıyor. Aynı şekilde, 

hastaların odalara dağılımı doktor 
veya hemşirenin tavsiyesfne göre 
değil, askerlerin talimanılına göre 
yapılıyor. Örneğin ortopedik bir 
hasta tilberküloz ve benzeri mik
robik hastalıklarla yanyana konu
yor. Özetlersek, hastahane denilen 
yerde tıbbi kurallar değil, askeri 
kurallar uygulanıyor. 

Bizlerin muhatabı olan ilstçavuş 
ve İbrahim Başçavuşa soruyorduk. 
Sizlerin yaptığı psikolojik ve hat
ta fiziki işkencedir. Neden böyle 
yapıyorsunuz? Buraya tedavi ol
maya, iyileşmeye geldik, ama siz
ler bizleri daha kötü bir duruma · 
sokuyorsunuz. Bizlere şu yanıt ve
riliyordu: "Eğer beğenmiyorsanız 
buraya gelmeyin. Siz buna layık
sınız:• Üstçavuş böyle diyordu .. 

Kamuoyuna sesleniyoruz. Her
gün çağ atlıyoruz diyen başbakan . 

Özal, böylesi insanlık dışı uygula
malarla ını çağ atlıyor? Evet, or
tada bir atlama olayı var. Amai sa
nırız bu engizisyon mahkemeleri 
dönemindeki uygulamalarla özdeş 
olan, geriye Ortaçağ karanlığına 
dönüştü bir çağ atlamadır. Aynı 
şekilde buradaki görevli asker ve 
subaylar uygulamalarıyla Başba-

kan Özal'ın çağ atlama şiarının ti
pik uygulayıcısıdırlar. 

Son çıkan sağlık yasasıyla ba
sında halkın feryatlarını duyduğu

muzda durumun bu kadar ciddi 
bir boyutta olduğunu bilmiyor
duk. Yıllardır sivil hastanelere gel
memişti k. Askeri dönemde oraya 
gelmeyi çok istiyorduk, fakat pra
tik yaşamda karşılaştığımız bazı 
güçlüklerden halkımızın ne kadar 
acı, ızdırap çektiğini anladık. Eli
mizi nereye · uzatırsak çifte s tan- . 
dard vb., yani anlaşılan hasta ol
mak ve ezillekle de tutuklu hasta 

, olmak ölümle eşdeğerdedir. Duru-· 
mumuz ciddidir, birimizin burun 
kanaması, sağ tarafta felce benzer 
tutulmalar (çekilen filmde iz çık
tı) böbrekte ağrılar ve ellerde tit
remeler olmasına rağmen tedavi 
edilmiyoruz. Daha doğrusu görevli 
askerlerin ihmalkar davranışları 
tedavilerimizi engelliyor. 

Bizler, onlarca arkadaşın öldü
rüldüğil, yüzlercesinin sakat bıra
kıldığı işkence sürecini bir bütün 
olarak yaşadık. Düşünün yıllarca 
silren işkenceler aç ve susuz kalı
şımız direncimizi öylesine zayıflat
mışki bir haftalık açlık grevinden 
komaya giriyoruz. Cezaevinde bir 
çok arkadaşımız aynı durumdarır. 
Sizlerden bu konuyu kamuoyuna 
duyurmanızı ve buradaki hilkümet 
uzantısı sadist yüzlil görevli, er ve 
subayları teşhir etmenizi bekliyo
ruz. 

Birde sqn olarak şunu söylemek 
istiyoruz: Çektiklerimiz, acılarımız 
ne denli katmerli olursa olsun ge
lecekteki güzelliklerimiz de o denli 
güzel ve anlamlı olur. 

Onun için sakat bırakılsak ta, 
"tedavi edilmesekde, yinede dilşün
celerimizde yüre~imizle idealleri
mizi sahiplenme yolunda hiç bir 
özveriden kaçınmayacaAız. Selam
lar. 

DDKD-KIP Dava Dosyasından 
Ttıluklu Sanıklar Siracattln Kıncı
Kutbettln Yıldız, E Tipi Siyasi 
Cezaevi Diyarbakır · 
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Şingirigh Mehmet Sağd1ç'1n 
Kürtçeyi Unu.tmas1na Dair 

Mehmet PİRAN 
2000'e Doğru dergisinin 1 Ma

yıs 1988'de çıkan 19. sayısında ba
zı milletvekillerinin anadillerini te
spit etmek amacıyla bir anket ya
yınlandı. Ankete cevap veren mil
letvekillerinin verdikleri cevaplar
dan anlaşılacağı gibi anadili Türk
çe Kürtçe, Arapça veya Lazca olan 
milletvekilleri var. 

lanıdığımız milletvekillerinden 
bazıları ise gerçek anadillerini giz 
!emiş onun yerine başka bir dili 
anasına maletmiş(!). Değişik par
tilere menpus olan bu milletvekil
lerinden örneğin ANAP'tan An
kara milletvekili olan Mehmet 
Sağdıç'ı örnek alalım. Bu örnek 
elbette ki başta sosyal demokrat
lıktan dem vuran SHP'Ii milletve
killeri olmak üzere anadilini giz
leyen diğerleri için de geçer.i Meh
met Sağdıç, Şingirig'lidir. Şingirig, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı 
bir köydür. Bu köyde anadili Türk
çe olan tek kişi yoktur. Şingirig~ 
Iiierin hepsi gibi Sağdıç beyin 
annesi-babası Kürtçe'nin Dimili 

(Zazaki) lehçesini konuşur. Sağ-· 

dıç'ın kendisi de aynı dili 

anasından-babasından ögrcndi. 
Ortaöğrenimini yaparken bile 
Türkçe'yi iyi bilmediğini çok iyi 
biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla ls
lam EnstitüsOnU bitiren Bay Sağ
dıç, müslüman kişinin yani o'nun 
deyişiyle mü'minin yalan söyleme
mesi gerektiğini, Kur'an-ı Kerim-i 
azimü'ş-şan ve ayet-i kerime-i şe

rifelcr ilc hadis-i Resul-i Ekrcm'c 
dayandırarak vaaz ettiği halde 
kendisi buna uymuyor. "Doğu 
bölgesinde bir ara K!lrtçe'yi öğren
dim. ama daha sonra unuttum~' 
diyor. Nasıl olur Bay Sağdıç? Na

sıl olur? Siz daha geçen seçimler 

döneminde Dicle'ye gelirken Dic
le'lilerle Kürtçe (Zazaca) konuşup 
oy istemediniz mi? Genel başkanı
nız bile beraberinizdeydi üstelik. 
Dicle'nin o kllçUciik balık sırtı çar
şısı ve Dicle'li hemşerileriniz 

Allah-u Teala Hak Hazretlerinin 
(celle celaluhu) buyruklarına rağ
men yalan söylediğinizi okuyunca 
neler d!lş!lnürler, hiç d!lşündün!lz 
mü? Vay Mehıtıet Sağdıç, vay! Ha
ni sizin köyde bir sözcil vardır, bi
lirim unutmamışsınızdır. Sizin tav-

·r. c. 
dAŞı.:.~t\A~ı>~;..~K 

ltiTA'i'o&Til( GIONEL ı.;.,.;.I:;;.L'\iliü 

.. '.) l ı 

rınızı takınanlara millet ağız dolu
su şöyle der: Errrik! 

Milletvekillerinin bazıları daha 
farklı cevap veriyorlar ankete. Ki
misi soruya soruyla karşılık veri- . 
yor: "Türkçe'den başka dil mi 
var?", "Anadil olarak Türkçe'den 
başka dil tanıyorum~'. "Türkçe, 
başka ne olabilir?", "Başka dil ta
nımam~' vs. vs ... Bunları okuyun
ca ve de T.Cnin, yani son Türk 
devletinin aşağıcıa fotokopileri su
nulan resmi belgelerini okuyunca. 

A Rll,.,UDLIC Oi7' 'l'URK.BY 
PRII'ı!E MINIBTRY 

GENERAL B'l'A'l'lB'l'lOAL • GI!'F'/01> 

'\ ' "''\" ·:· ...,... • f' ".' '. " •• , ·y ···: \ 

u·~ı\ ~~ · · l\ J .< J::;, 
~ ; ,,., ..... -··. 
. il t ıl'i' . 
~f~ 1l tıvJi 

;l?fYŞUS OF POPULATiON 

23 OCTC,BER 1955 

Tü.::.:~-'IV.:: · .\ıü~=usv 
- PO?ULA TıOi\1 OF TURK2Y 

( 
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milletvekilierine "kırk bir kere 

matbaasın a ası mış ır p ır. 
"Bu kitabın 32. sayfasında örnegln 
Erzincan ilinin toplam nUfusunun 
o/o 48.8l'inin anadilinin KUrtçe ol
duğu yazılıdır. (Bkz. belge-1-2) 
Ama, Erzincan'ın SHP'Ii milletve 
kili Bay Mustafa Kul şöyle diyebi
Jiyor: "Bizim bölgede pek KUrt 
yoktur:• Başbakanlık belgesi mi 
yalan söylüyor, sayın Mustafa Kul 
mu? Yoksa ikisi de mi?, merak edi
yoruz. Urfa'nın ANAP milletveki
li Bülent Öncel ise Türkçe'den baş
ka dil tanımadığını ifade buyur
muş. Ama, daha dün Başbakan 
Özal bile Diyarbakır'da Kürtçe ko
nuşulması yasağının kaldırılması
nı kab,ul etmek zorunda kalmadı 
mı? Hem sonra T.C. Başbakanlık 
yayınlarında yer alan şu sayılar ne
yin nesi acaba? 

Gerçi bu sayıların anadili Türk
çe olanların nüfusunu olduğundan 
az gösterdiği açıktır. ÇünkU bu is
tatistiklere göre, 1950'den 1960'a 
dek Türkiye'nin toplam nüfusun-_ 
daki 6.807.63ı kişilik artışa karşı
lık anadili Kürtçe olanların nüfu
sunda ne hikmetse hiç artış olma
dığı gibi, 6.895 kişilik bir düşüş ol
muş (!). Gerçi 1925'de, 1928-
1931'de ve 1937-1938'de anadili 
~Urtçc Qlanların nUfusunun azal
tıldığı doğrudur, ama 1950'den 
1965'e dek bir azalma olamaz. Sı
rıtan bu sahteliğe rağınan T.C. 

Türkçenin gayri lisanlardan başlıcalarının coğnfi inkisamı 
.1 - Kürtçe: 

Türkçenin gayn lisanlardan til y:iksck r.ishelte olan Kürtçenın coğrafi inki~amına gelince; clşa~Pdaki tablo 
J<ürlçe konuşah 1,187,446 nüh:!JıJ:1 e.l 1.iyadc bııhır.du~.ı vil.iyctlcrlc her vili:ıyettekı miktann vilayet nüfusu umumi· 
~eşine yüzde nisbetini ıhtiva ctmcktcdır. 

An.ı ii!:tanlarında kürtçe nisbcti yüksel< ol~n viiciycUer 
i:.~t~~r. : 22 Le~ vi:.ıycıs ayant Ucs pioprırLon.~ !CıCvCt:~ la ittn:;ru kurde 

1 lv;,:.,,.,,.,;. . . J · 1 v.~,.ı ••· 11 
VİLEVETLEK ı Erkanı ı mutlaka!·"~"'·' , .. ,... VILA VETLER ı Er~anıı mu ıla ka 1~"'· '"'"' 

ı 
ıu~l"-•lı , ııl11KU 

V LAYETS 
1 

j.>,..,, u .. ı !'" ı•,..,, ,...,., ,.., 1 Ct~ıffrc ... t.soııı .. '"·';>tl'' ·•·.~·· V!LAFE.iS c,,,,,.. .. haolu• ,.....,.,,,., .. , ... 
,_ıı..,..,ı~ pwı.lo.MIM•"'· : ı .. ~~· . ı.,.ı 

'Hakarı.. . . •. ı 1'1,005 ı b~94 Sıva~... 42,271 _, 12.8ı 
_ Van ..... , . • . • . 57,723 i '/ö {> GaLiayıntap . . . . • 16,148 7 .~8 

Bı tl is . . . . ..••• ı 67,678 74 or Cehı :ıbtrcket . . . . 7,211 6.70 
Sıırt ...... , ... ·ı 15,961 7-•. iı• .•.ır~c.ıır.. . . 8,160 6.43 
Diyarbekir....... ı3:!,'2\ı'J (.~ 7:· /\l.,sartıy 8,141 641 

1 
Mardin. . . . .•.• : 10'1,ti41 cr.<', Ani-•r.ı ..... •.. ı ~1,430 5.30 

._/' Bayaııt ... . .•.. , i flı.i,<i26 ~~ıllı Ço;uu . . . . . . . J 12,311 4 96 

ı · ~~:;:;,: . . . . ... ; :~~:;~; ~;.~~ ~~::::.~~.:. ·. ·: : : : : : ı ~ ~:;~~ ~:~~ 
J ~alntya . . • . . , /h,'>'!~ : .~. Ad ın.ı ....... . . 1 5.7-14 2.52 

1

' ~:z::c~~ . ~ . . . . ı ~~:~~~ ~.'~.:~ ~~~~~t·: ~ : : ~ : ~ : 1 ~:~~ ~:;~ 
Maraş. . . . ..... i 2rı,ns7 ,.;.n ı,,,r,crı ......... ·.ı •1,780 . 1.90 
Erzu(Um ·. . ! J6,-i2.1 iJ .. , 7 Guruı..;~,,ne . . . . 1,943 1.59 1 YEI((N.:n'\'.41 l.l70.l40 

·,~aplonun, telkık1nden oc aniaşılacao• üe;-c :1:, vı iiyetıc 1,170.1-iO k.:,i .ın:ı. .. ~anı ol..ıro.ık Kürtçe ı.. onuşmaktadır 
hıı ıu1l.:t.ır ~mum Kürtçe kom1Şflnların o1.o1 9ti.7~ ı..ı ... ı;:ını tr~.\..ı! ccicr. \m \·ıidycllcrdcn Hdl-...hı, Van,.Bıtli:., Surt, Dıy 
bı·.\ir, M1rdın, Ba.ya7.ıt, El.:i.1.ıt, Urfa, ;\1 .• :ri:y.ı \C ı:'.r,..ınc.ın vı:,'ıycı\crınin lı•r h:rir:dc Kuılçe ıconu~anların adedi 
vıi;i yetlerin her dırinda cilış:::r bını mü:.:.;a\',t olu;> sadı..:..:c iıu vii,'ıyct!erın )..:,..,üı.ı biilUn ıncmlckeıte Kürtçe J...onu~. 
larııı 'f,. 74.53 kısmını teşkı[ cy:L•,;ıcKtedır. Bu lablod.ı ıntıh.ı ııc r .ılmıyJn v ... iyctı..:rdc KUriçe kc•nuşank.r ni:.bclı yü4 bır. azdır. 

2 - Arapça: 

Türkçenın gayrı lısaniar.1.ı ılo.ır.ci d~ru::(ı~ t•hem.ı.ı•;dı iı.ı.t .,·,ın A(,lı>\.•ım.ı ı.:o~.-.ıii inı...ısan~. na gelıncc: A~üg"ıd 
tabi \r;ıpc.ı Konu$an 13-t.1iJ n.ırı .... u .. en zıy<td .. · hulıınclıı~" vı, .. y,•ı.1 t•oı \1.. \.ı.iycl ııı..fusu umı.miyesine yUtde nisbe 
ı ııln;r ctınelledır. 

Ar..,, :ı~.ın.aıında Arapça nisbet; yii:~!.e~ olan vii.lj'dicr. 
L•3 vıl,ıy~:s ..ıyJ:1t dö ;>rüjlOrtıons h:l\•vCı.:3 -ddns l;,.ın,; .. ı· .1:.jb•• 

VILAYETLER 

ViLAYETS 

Mardın ....•.... ı 

ı
, ~iirt . . ....... , ! 

Urfa .......... l 
ı Mersin .... ..... , 

A•J,,,. .... · .... 1 

1 v, .. ;,.,. nu· 

~rı..;ıır.ı ;·,uııi •• k.ı! 11"'""·'}" 111 ' 
1 "'~"· ,, 

............ ı., ...... ı~;;: ... ··: ..•. 
ı ··;,;',,"" 

71,734 ı 
10,ı7';) ı 

25,5?:; 
ın61 

11.956 

1::-..ı~ 

i9.70 
12SI 
10,63 
(,,2"ı 

Başbakanlık yayınları sayın Mus
tafa Kul'u ve sayın Bülent Öncel'i 
doğrulamıyor, yalanlıyor. 

Türkiye'de bu tip milletvekili~ 
rinin dışında da birçok akıllı insan 
yok de~il. DunlauJan kimileri, 
KOrtçc'nin TOrkçe olduğunu söy
leyip, yazar. Örneğin, çok akıllı bir 
doçent olan bay Thncer GUiensoy, 
.Ki.irtçe'nin Doğu Anadolu Os-

vı:..A VETLER 

ViLAYETŞ 

G.jJ.ı<tyıııi •. i> •. 
ı:..t<.noul . ... . 
Cl·t~cl ı bercket .. . 
D.yarhckı r .. 
YI::.K~;\; ı·o·ı'tı.i. 

: Vı ,.iytt~ 
ı E.r\..aını mutlaka hıtıuuı yu ıdc J 

nı1hc:ıı . 

J Chırrru nh!H!hll ~.ı;:::;ı"~ı. ;:: ~~ 
""'"'-"" ••l-J•I 

3,544 1.64 
3,09? 
1.247 
2,206 

132.211 

0.39 
1.15 
1.13 

Yıl 

1927 
1935 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 . 

Toplam Türkiye Nüfusu 
13.629.488 
16.158.018 
18.790.174 
20.947.763 
24.024.763 
27.754.820 
31.391.207 

Anadili Kiirfçe olan Niifus(*) 
1.187.466 
1.480.246 
1.476.562 
1.854.569 
1.678.429 
1.847.674 
2.180.721 

ınantıcası olduğunu "ispatla
mış"(!). Bay Gülensoy'un Anado
lu Osmantıcası adıyla hazırladıgı 
535 sayfalık Kürtçe-Türkçe sözlü
ğü 1986'da Ankara'da Türk Kül
tUrUnU Araştırma EnstilOsU tara
fından yayınlandı. Böyle alimiere 
"Peki, KUrtçe Doğu Anadolu Os
manlıcası ise, yani TürkÇe ise, ni
çin yazılması, yasaklanıyor?" di
ye sorarsanız kıvıracaklardır. Öy
le ya Kürtçe Türkçe ise Türkiye~ 
de bu "Türkçe"(!) neden yasak ol
sun? Kürtçe Türkçe ise Kürtçe olan 
Insan adları neden yasnklanıyor? 
Kürtçe Türkçe ise örneğin, yüzyıl
lar önce yazılan aşk destanı Mem-

1 ı1 Zin gibi kitaplar bile neden ya
sak olsun? Şayet, Kürtçe sizin de-

1 

diğiniz gibi Doğu Anadolu Os
manlıeası ise, neden Üniversiteler-

1 
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Yukarıdaki resim: Eı'g-l·n~J.:on'dan Çıkı!j UJI.•losu 3~ <50 cm. boyunda parlak karton 

üzerine y('dı rt.·ııkli olarak basılmı~tır. 
Her Türkçtı.rıi.ın cvu11 süsll:yt..·uk güz.:llıkt.cılir.l5 TL. gônı.lım.:rck aşağıdaki adresten 

istr.)iniz. 

40. Sayı 

M. Eri~ - Küçlıkbcbek Cacl 103 lle lv k · Istanbul 

100 kHUŞ 

TÜRKIYE CÜM!-IUR:YETI 

BAŞ\'EKALET 

Nisan 1967 

İS'!' A TİST!K t.:MTJM MÜDÜRLÜ GÜ 

28 TEŞR:NiEVEL !927 

,j 

J 
ı 

< 
. .J 

L'su~~F. '{, \'E ···ıc:'.!.F.RI'-: "!"Al 1 '. 1:.:, i(,\,'c:-1 \E !ALIV.ATNAMELF.R 

'·'':"'-' 1~'-'0'JF. T'_' ' -:'t!. - ı·!~f:S~JE"'\CE. !:>t: COr\SE!!.. 

or.''!ÇE C~\rf:;: ,!., ;)E s:·A:ISTIQL'E 

?AC'''':'_''-E J:! 
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de okuttu~unuz Osmanlıca dcrs

lerinde Kürtçe'yi okumak kimse

ye nasip olmadı? Bu ne menem 

Osmanlıcaymış ki lrak'ta, Iran'da 

ve birçok Avrupa ülkesinde oku

nuyor, yazılıyor da "Son Türk 

Devleti" sınırları içinde yasaklanı

yor? Kürtçe Do~u Anadolu Os

manlıcasıymış! Hem Osmanlıca 

hem yasak! Hem Türkçe, hem ya

sak! Buna kargalar bile gülmez 

mi? Hemen hatırlatalım ki bütün 

Türk milliyetçileri böyle düşünmü

yorlar. Işte Türk milliyetçilerinin 

üstatlarından birinin kaleminden 

çıkan bir belge (Bkz. belge 3-4-5-

6): Nisan l967'de Istanbul'da ya- . 

yınlanan ve üzerinde "Aylık Türk

çü Dergi" ibaresi bulunan Ötüken 

dergisinin 40. sayısında Bay Atsız~ 

ın yazdıklarını birlikte okuyalım. 

Okuyalım da Türk milliyetçileri

nin mantı~ının nclcrç kadir oldu

~una okuyucu karar versin! 

(•) Bıı rakkarnların alındıgı kaynaklar şun

lardır: 

(1) 28 Teşrin-i Evvel 1927 Umumi Nllfus 

Tahriri, fasiklll 3, T.C. Başvekalet Is

tatistik Uınum Mlldllrl!lgu Yayınları, 

Ankara, 1929, s.32 

(2) io ilkteşiin 1935 Genel Nllfus Sayımı 
Türkiye Nüfusu Kat-i tasnif neticeleri, 

T.C. Başbakanlık Istatistik Genel Direk

törlugu Yayınları, Ankara, 1937, s.l35 

(3) 21 EKim 1945 Genel Nüfus Sayımı, T.C. 

Başbakanlık Istatistik Genel MlldüriU

~0 Yayınları, Ankara, 1950, s.JOS 

(4) 22 Ekim 1950 Genel Nllfus Sayımı, T.C. 

Başbakanlık Istatistik Genel MlldOrfO· 

go Yayınları, Istanbul 1961, s.ll3 

(5) 23 Eki ın 1955 Genel Nilfııs Sayımı, T.C. 

Başbakanlık Istatistik Genel MOdilrfll· 

gn ~yııılnrı, yayın no:3J9, cllt:67, ~. 107 

(6) 23 Ekim 1960 Genel Nilfııs Sayımı, T.C. 

Devlet Istatistik Enstitüsil Yayınları, ya

yın no:452, S.l 54 
(7) 24 Ekim 1965 Genel Nilfus Sayımı 

OJo 1 örııekleıııc sonuçları, T.C. Başba· 

kanlık Devlet Istatistik Enstiıosu, yayın 

no: 508, s.5 
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Filistin'de 
Zafere Kadar 
Devrim 

Rıza POLAT 
Filistin halkınin taş ve sopalar

la Siyonİst işgalcılara karşı başlat
tığı gösteri ve direniş hareketleri 
beşinci ayını dolduruyor. Bu dire
niş ve ayaklanmalar, Filistin soru- · 
nunun artık yalnız dışarıda süren 
bir mücadele olduğu kanısının 
yaygınlaştığı.dönemlerde baş gös
termesi, belki de Filistin halkının 
düşmanları için beklenmedik · bir 
gelişmeydi. Filistin ulusal kurtuluş 
harekketi, 21 yıldan beri ilk kez iş
gal edilmiş topraklarda, İsrail dev
letini böylesine köşeye sıkıştıran ve 
dünya kamuoyu üzerinde büyük 
tepkiler yapan direnişleri örgütle
ycbiliyor. 
Taş ve sopalarla terörist İsrail 

güçlerine karşı direnen bugünün 
21 yaşındaki gençleri 1967'deki 
Arap-Israil savaşının yıkıntı ve 
ateşleri içinde Dünya'ya gözlerini 
açan çocuklardır. Bu çocuklar teh
cir, katliam ve Siyonİst terör altın
da yoğrulan kaya gibi sert gençler
dir. Zaten tsrait yetkilileri de her 
bir gencin birer potansiyel olduğu-

nu itiraf ediyorlar. 
Filistin halkının bunca katliam, 

soykırım ve tehcirine rağmen bu
günlerdeki başkaldırısı, tüm sö
mürgecilere, başka halkların top
raklarında korsanca devlet kurma
nın, . başka halkların iradelerine 
rağmen topraklarını ilhak etme
nin, halkları kölelik, boyunduruk 
altında tutmaya yetmediği ve tarih 
boyunca hiç bir katliam, baskı ve 
soykınının halkları adil ve meşru 
davalarından edernemenin somut 
bir gerçeğidir. 

"Giivenlikli Sınırlar" 
Nereye Kadar? 

Dünyada çok az ülkenin toprak
ları bu kadar işgal ordularının at 
koşuşturduğu, yağma ve talanın 
diyarı oldu. lbraniler, AsurluHır, 
Babilliler, Persler, Romalılar, Os
ınanlılar, İngilizler ve nihayetinde 
İsraillilerin ·terör estirdiği ve katli
amların düzenlendiği birdiyar ol
du Kenanilerin illkesi. 

Siyonizm, "!srail tarihi ve gU
venli sınırlar" hikayesinin yeraldı-

ğı Tevrat'ın dinsel dayanakları ve 
büyük Yahudi burjuvazisinin ,ide
olojisi üzerinde temellendi. Siyo
nizmin teorisyeni Theodur Herzg 
ın 1986 yılında yayınlanan Der Ju
denstaat (yahudilerin devleti) adlı 
kitabındaki söylenen· masallara 
bakılırsa İsrail'in "güvenli sınırları 
Nil'den Fırat'a, Kuzey'den Kapa
dokya'ya, Güney'de Süveyş kana
lına kadar uzanır". 1987'de İsviç
re'nin Basel kentinde, ismini Mu
scvi tapınagının bulundugu Ku
düs'teki Siyon tepesinden alan si
yonistlerin, Dünya Siyonİst Örgü
tü'nün ilk kongresi, büyük Yahu
di burjuvazisinin görüşü olan "ya
hudilere kendisinden başka herkes 
düşmandır:• "Dünya'yı yönetme
yi hak eden tek ulus yahudilerdir" 
esası üzerinde toplandı. Siyonist
lerin ilk kongresinde Theodur 
Herzl'in söylediği masallar esas 
alınarak Nil'den Fırat'a kadar uza
nan bir İsrail devletinin 
kurulması" gerektiği ve bunu~ da 
"topraksız bir halka halksız bir 
toprak vermekle mümkün olaca
ğı" kararlaştırıldı. 

İngiliz emperyalizmi bölgede yi
tirdiği mevzilerinin bir kısmını Ya
hudileri Filistin'e yerleştirmekle 
koruyabilecegi hesabıyla Yahudile-
re büyük destekler. sağladı. Filis
tin'in Ingiliz mandası altına girme
den önce 1917'de İngiliz Dışişler 
Bakanı Lord Balfour'un siyonİst 
hareketin en bOyilk destekçisi Ba
ron Rothcil'e hitaben yazdıgı ve 2 
Kasım I917'de açıklanan Balfor 
Deklarasyonu'nda şunlar söyleni
yordu: "Majestelerinin hükümeti 
Filistin ve Yahudi halkı için ulusal 
bir yurt oluşturulmasını olumlu 
görüp ve amaca ulaşmak için elin
den çabayı harcayacağım belirtir.' 
Balfour'un önerileri kısa bir za
man sonra Fransa ve ABD tarafın
dan da onaylandı. Ingiliz manda 
yönetimi, 1920'de toplanan San 
Ramo Konferansında benimsendi. 
Filistin'deki Ingiliz manda yöneti
minin l922'de Milletler Cemiye
tince de onaylanmasıyla Filistin~ 
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de 1948'e kadar sürecek olan In
giliz manda yönetim dönemi baş
ladı. 

Siyonistlarin Filistin' e yerleşme
leri büyük çapta İngiliz mandası 

döneminde başladı. Her ne kadar 
daha önce Sultan II. Abdülhamit~ 
ten ve Ittihat ve Terakki yöneti
min'den siyonİstler parayla Filistin 
topraklarını aldılarsa da, büyük 
yerleşim İngilizler döneminde baş
ladı. Çünkü yıllarca süren Yahudi 
kolonizasyonuna karşı yahudiler 
Filistin'deki toprakların sadece 
OJo 6:6'sını satın alabilmişlerdi!' İn
giliz manda yönetimi öncesinde 
yahudilerin Filistin'deki toplam 
nüfusu% lO kadardı. 1945'1ere ge
lindi~inde artık Filistin nüfusunun 
% 35'ni yahudiler oluşturuyordu. 

Filistin halkı ulusal demokratik 
hak ve özgürlüklerini elde etmek 
için her başkaldırı ve direnişi In
giliz Emperyalizmi tararmdan kan 

ve terörle bastırıldı. Ayaklanmalar 
sırasında , İngiliz mandası yöneti
mince yüz bin Arap tutuklandı, el
li bin Filistinli, Arap öldürüldü. 
İngiliz terörü yanı sıra siyonistle
rin oluşturdu~u Haganah ve lrgün 
gibi terör örgütleri de Filistin hal

kına yönelik saldırı üzerine saldı
rı düzenleyerek Filistin halkını gö
çe zorladılar. 

Birleşmiş Milletler 1920'den iti
baren İngiliz yönetimi mandası al
tında olan Filistin'in 29 Kasım 
1947'de üçe bölünmesini resmen 

kabul etti. 14.000 km. alanı kap
sayacak yahudi devletinde (tüm 

toprakların yüzde 54.4'ü) 497.000 
Arap, 498.000 Yahudi; 11.100 km. 

karelik Filistin'de ise (tüm toprak
ların yüzde 42.9'u) 725.000 Arap, 

10.000 Yahudi yaşayacaktı. Beytül
lehem ve Kudüs'de uluslararası böl

ge olarak kalacaktı. Mısır'a Gazze 

ve Ürdün'de de Batı Şeria bırak ıla-' 
caktı. Karar hayata geçmeden ön

ce, siyonist Menahem Begin ko
mutasindaki çeteler Nisan 1948'de 
Der Elyasinde giriştikleri kıyımda 

aralarında çocuk, yaşlı ve kadın

ların da bulundu~u 300 Filistinli~ 
yi katlettiler. Bu olaylardan sonra 

Filistinliler topraklarını kitlesel bi
çimde terkederek başka yörelere 
göç ettiler. 

İngiliz emperyalizmi siyonİstler
le anlaşarak 14 Mayıs 1948'de In

giliz mandasına son verdiklerini 
duyurdular. Bunu fırsat bifen Is

railliler hemen kendi devletlerini 
ilan ettiler. Bu oldu bitti karşısın

da Arap devletlerinden, Lübnan, 

Mısır, Irak ve Suriye 15 Mayıs'ta 
Filistiniiierin hayatını korumak 

için Fflistin'e girdiler. Ancak Arap 

orduları tsrait karşısında yenilgiye 

ugrayarak filistin topraktarının IIJo 
78'ini İsrail'e teslim ettiler. 
· Ikinci Dünya Savaşı'ndan son-

ra dünyanın en büyük emperyalist 
gücü haline gelen ABD'nin, dün

yada egemenli~ini gerçekleştirme 
politikasını her bölgede hayata ge-
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çirmek için bölgesel güçlerin jan-
. darmalı~ına ihtiyacı vardı. İsrail 

devletinin dünyanın bu önemli 

bölgesinde kurulması, ABD 
emperyalizmi için ele geçilmez bir 

fırsattı. ABD emperyalizminin, 
yayılınacı ve dünyaya egemen ol

ma emelinin siyonİstterin Yahudi
lere daha büyük topraklar edinme 
emelleriyle birleşmesi, İsrail bölge

de ABD emperyalizmin jandar

ınalı~ını üstlendi. Th 1897'lerde 
"Nil'den Fırat'a kadar uzanan fs

rail devletinin kuruluşunu" hedef- . 

leyen siyonistler her fırsatta yeni 

topraktar Işgal etmeye başladılar. 
1948'den l968'e kadar ki yirmi beş 

yı İ lık süre içinde denetim altına al
dıkları 14 bin kilometre karelik 

topra~ı 60 bin km. kareye çıkardı
lar. 

Siyonİstler hangi gerekseyle 
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olursa olsun daha çok Arap top-
. raklarını ele geçirmek; mtimkün 
oldu~unca çok yahudi yerleşim 
merkezini kurmak; fırsat bulduk
ça daha çok Filistinliyi toprakla
rından sürmek; işgal edilmiş top
rakların ekonomisini İsrail'e ba
ğımlı kılmak; Arap Filistin halkı
nın kültür mirasını yok etmek şek
linde özetlenebilecek bir işgal po
litikası izlediler. 

Filistin halkı, siyonislierin tüm 
bu terör ve katliamianna karşı mil
cadelesini sürdürdti. Mücadele ilk 
dönemlerde dağınık durumda 
olan Filistinli örgtitlerle sürdürtil
dü. Fakat kısa bir stire sonra 
FKÖ'nün çatısı altında mücadele
nin birliği sağlandı. FKÖ gün geç
kitçe güçlendi. Giderek Filistin 
halkının haklı davasına diipya ka
muoyu da büyük destek verdi. 
FKÖ'nün Birleşmiş Milletiere bağ
lı kuruluşlarda üye statüsünü ka
zanması, Filistiıılilcr için diploma
tik zafer oldu. İsrail her fırsatta Fi
listin halkının örgüttti gticünü tas
fiye etmek için görfilmedik kıyım
lar düzenledi. 

İsrail'in 4 Haziran 1982'de Li.ib
nan'a saldırısı bu kıyımların en 
vahşicesiydi. ls ra il Ortadoğu 'da 
bilyUk bir Yahudi devleti kurmak 
yolundaki emellerini gerçekleştir
mek, CAMP-DAVID planına karşı 
çıkan Arap ülkelerini ve özellikle 
Filistin kurtuluş hareketini sindir
mek, başta Sovyetler Birliği olmak 
i.lzere sosyalist sistemin bölgedeki 
etkinliğini kırmak, bölgede ABD 
emperyalizminin etkinligini sağla
mak amacıyla '1982 Haziran'ında 
Filistin ve Ltibnan halkına kar
şı bir imha hareketine girişti. Fi
listin ve Lübnan halkının yiğit

çe direnişleri lsrail saldırılarının 
üstesinden gclemcdi. Siyonİst im
ha hareketi binlerce Filistinli ve 
Lübnanlı emekçinin canını aldı. 30 
biııin UstUnde insan yaralandı. 
Vahşi istiladan ve yakıp yıkmalar
dan dolayı yüzbinlerce insan evsiz 
barksız kaldı. 5 bin kadar Filistinli 
ve Lübnanlı savaşçı tsrait'in eline 
düştü . tsraiİiiler işgal ettikleri top-

raklarda ele geçirdiği savunmasız 
Filistiniiieri demir kafeslere topla
yıp, nazilerin Auschvitz ve Orada
ur kamplarına benzeyen Ansar ka
mpına doldurdu. Ancak 40 yıllık 
sürgün, terör, katliam ve kıyımlar 
Filistin halkını ortadan kaldırma
dığı gibi bugün İsrail ve özellikle 
çoluk çocuk demeden insanların 
kanına giren İsrailli yöneticilere Fi
listin halkı ölüm terleri dökttirü
yor. 

Arap Ülkeleri FKÖ'yü 
·Kontrola Almada 
Yanşayorlar 

Kimi Arap ülkeleri FKÖ'yü 
kontrola almakta yarışarak ve Fi
listinlileri bağımsız karar verme 
hakkından yoksun bırakmak için 
örgüt üzerindeki baskılarını za
man zaman donığa vardırdılar. 
Başta Suriye ve Ürdiln olmak üze
re kimi Arap devletlerinin Filistin 
halkına karşı sindirme ve imhaya 
yönelik politikaları FKÖ'yü gtiçten 
düşilren en önemli etkenlerden bi
ridir. 

1976'da Lübnan'da ilerici güç
lerle birlikte Filistinliler falanjist
leri yenilgiye uğratmak Uzereyken, 
Suriye birlikleri Lübnan'a girip fa
lanjislere destek sağladı. Filistin 
halkının kuşaklar boyu yaşadığı 
başka Teel Zaatar kampı olmak 
üzere tüm yerleşim merkezlerinde 
katHamiara giriştiler. Suriye, Filis
tin ulusal kurtuluş mücadelesini 
kendi güdümüne sokmak için ara
lıksız çabalar içinde oldu. El-Fetih 
Bcyrut 'tan çekildikten sonra, 
Trablusşam'a yerleşmek zorunda 
kaldı. Bunu içine sindiremeyen Su
riye Filistinli yandaşları ile birlik
te Arafat'a boyun eğdirmek için 
Trablusşam'daki Filistin yerleşim 
nıcrkczlctine karşı saldırıya geçti. 
Bu saldırılafgenel olarak Filistin 
halkıııııı örgütlü gücünü Lübnan~ 
da zayıftattı ve yÜzlerce Filis
tinlinin ölümüne sebep oldu. Bu 
çabalar 1986 sonları ilc 1987 baş
larında doru~una ulaşt ı. Suriye 
yanlısı EMEL örglltUnOn Lllb
nan'daki Filistin mülteci kampla-

rında uyguladı~ı kuşatma sonucu 
yüzlerce Filistinli öldürüldü. 

Ürdün Krallı~ının Filistin halkı
nın örgütlü gücüne boyun e~dir
mek ve kendi güdümüne alma gi
rişimleri kanlı katHarnlara vardı. 
Filistin halkının mücadele tarihin
de Kara Eylül katliam kuşaklar 
boyu unutulmaz. KatHarnın dur
durulması için, Cemal Abdulna
sır'ın tüm Arap ülkelerini çagırdıgı 
toplantıya, Yaser Arafat'ın cebin
de küçük çocukların kopan par
maklarıyla gitti~ini her halde in
sanlık tarihi unutamıyacak. 

FKÖ'nün Yenilmezliji, 
Birliğine Bağlıdar 

Filistin halkının gerçek dostla
rı, Filistin devriminin yaşadıgı zor
lu süreçte, emperyalizmin, siyoniz
min ve Arap gericili~inin kirli 
planlarını boşa çıkarmak için, Fi
listin kurtuluş hareketinin biriili
ne her zamandan daha fazla önem 
veriyorlar. Parçalanmış ve ayrı 
başiara bölünmtiş bir F:ilistin Kur
tuluş Örgtitti, ABD emperyalizmi
nin siyonizmin ve Arap gericili~i
nin dayatmaları karşısında dura
maz. FKÖ'ntin birli~ini sa~lamak 
için örgtit btinyesindeki bazı güç
ler azami çabalar sarfettiler. 
FKÖ'nün birlik do~rultusundaki 
girişimler, önceleri FHKC (Filistin 
Halk Kurtuluş Cephesi ve FDKC 
(Filistin Demokratik Kurtuluş Cep
hesi) tarafından ikili başlatıldı. Da
ha sonraları Filistin Komünist Par
tisi ve Filistin Kurtuluş Cephesi~ 
de bu girişimiere katıldılar. FKÖ~ 
nün örgütsel birli~inin saAlanma
sında, dört tarafla ELrFETİH ara
sında 1984 Temmuz'unda Aden~ 
de başlayan Cezayir'de son şekli
ni alan ADEN-CEZAYİR antiaş
ması önemli bir yer tutar. Prag ve 
Libya'daki bir dizi görtişmeler so
nucu 1987 başlarında Cezayir'de 
Filistin Ulusal Meclisi toplanabil
di. 

Filistin Ulusal Meclisi'nin poli
tik sonuçları genel hatlarıyla şun
lardı: Birincisi; Arnman Anlaşma
sı ' nın fesh edilmesi, ikincisi; Filis-
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tin UlusaL Meclisi'nin 14. oturumun

da oybirliğiyle onaylanan ve ADEN

CEZAYIR antiaşmasında formüle 

edilen ilkelere bağlılığını yindemesi, 

üçüncüsü; Cezayir toplantısına ka

tılanların Sovyet'lerin önerisi olan, 

Orta-DoAu'da sorunların çözümü 

için bir uluslararası konferansın 

toplanması formülünün kabul 

e~ilmesi. Böylesi politik sonuçla

rın Filistin Ulusal Meclisi'nin top

lantısında çıkması karşısında, Fi

listin halkının düşmanları boş dur

madı. !srail Lübnan'daki Filistin 

göçmen kamplarına yogun saldı

rılar düzenledi. Fas ve Mısır'daki 

FKÖ Büro'ları kapatıldı. Ürdün 

KrallıAı FKÖ'nün yerine "geçe

cek" bir Filistin "önderliAi" oluş

turmak umuduyla yeni bir seçim 

ilan etti. Lübnan Parlamentosu 

Kahire Antlaşmasını iptal etti. 

Filistin halk1mn Direnişleri 
Emperyalizmin Planlanm 
Boşa Ç1karacakhr 

Filistin ulusal kurtuluş hareke

ti 40 yıldan beri ilk kez böylesine 

güçlü eylemler örgütleyebiliyor. İs

rail yıllarca FKÖ'nün başını ezme

ye çabalayadursun; İsrail sınırları 

dışında MOSSAD terör hareketleri 

düzenieye dursun;. Filistin toprak

larındaki mücadele sürüyor. 
Bugün İsrail'in işgal ettiAi top

raklarda, tüm Dünya'nın dikkatle 

izlediAi eylemlerin potansiyeli, te

rörün ve ölümün kol gezdigi gün

lerde dünyaya gelen çocuklardır. 

Toplumsal ve dogasal gelişmehin 

belirleyici unsurunu her zaman iç 

dinamikler oluşturur gerçeğini bu

giln Filistin'deki direnişler çok iyi 
ifade ediyor. Filistin halkıyla ulus
lararası . dayanışmanın önemi bü

yüktür elbette. Fakat 40 yıllık da

yanışma hiç bir zaMan bugün iş

gal edilmiş topraklardaki direniş 

ve başkaldırı kadar ne siyonist yö

neticileri köşeye sıkıştırmış ne de 

Fili~tin sorununu bu kadar tartış

tırmıştır. 

BM'de ve uluslararası tilm plat

formlarda İsrail'in tecrit oluşu, Fi-· 

listin halkının lehine kararların 

alınması ve adımların atılması çok 

degişik neden ve amaçlar içermek

tedir. Bir kere artık ABD emper

yalizmi çok açıkça gördü ki siyo

nİst İsrail devletinin 1948, 56, 67 

73 ve 1982'de Filistin davasını kök

ten tasfiyeyi amaçlayan saldırı, 
sürgün ve katliamları Filistin hal

kının mücadelesini boAamadı. 

ABD emperyalizmi, yıllardır tas

fiye edilemeyen Filistin kurtuluş 

hareketi gerçeğini; Arap gericiligi

nin "sorunu çözme politikaları" 

çerçevesinde İsrail yönetimine ka-

. bul ettirmeye çalışıyor. ABD Filis

tin sorununu çözmek için Orta

DoAu'ya Dışişleri Bakanını Shult

zu gönderdi. Shultz Filistin halkı

nın ve FKÖ'nun bundan yıllar ön

ce reddettigi eski aşınmış gerici 

planları pazarlamaya çalışmakta
dır. Sorunun esas unsuru.olan Fi

listin halkı, şimdiye kadar böylesi 

planları boşa çıkardı. 

· FKÖ'nün Gerçekçi 
Politikalar Edinınesi için 
Belki de Bugünler 
Gerekli idi 

Filistin kurtuluş hareketinin da
ha gerçekçi politikalar oluşturması 

için belki de işgal edilmiş toprak

larda bugilnkü başkaldırı ve dire

nişler gerekliydi. Şimdiye kadar Fi

listin kurtuluş hareketi saflarında 

siyonist yönetiminin yıllardır sür

dilrdüAü imha ve katliamlara tep

ki olarak İsrail halkının varlığını 

reddeden politikalar agırlıktaydı. 

Ancak bugün Filistin kurtuluş ha

reketinin çoğunluğu nasıl ki, Filis

tin halkının varlığını tartışmasız

'ca kabul ediyorsa, aynı şekilde İs
rail halkının varlıAını da kabul edi

yor. Hatta f'KÖ lideri Arafat, Js
raillilerle bir konfederasyonun bi

le mantık çerçevesinde olduğunu 

söylüyor. Arafat, Orta-Dogu'da 

Filistin sorununu tam yetkiyle ele 

ahicak bir uluslararası konferansa 

ilişkin görüşlerini şöyle dile geti

riyor: " ... eğer böyle bir toplantıya 
gidersem, bu, Suriyeli, Lübnan lı, . 

Medya Güneşi 65 

Mısırlı ya da Ürdünlll kardeşlerini

le tartışmak için olmayacak. Ha- ' 

yaletlerle degil, İsrail adında bir 

düşmanla uğraşıyorum. Gerçek

lerle ve yaşanmış olaylarla karşı 

karşıyayım ... İsraillilerin boşalttı
ğı ve özgürleştirdigimiz Filistin'e· 

ait topraklarda bağımsız bir Filis

tin devleti kurar sonra da Ürdün
lülerle, Mısırlılarla, Suriyelilerle ' 

belki de İsraillilerle bir konfederas
yon oluştururuz:• 

Siyonİst yönetirnce Filistin hal

kına reva görülen bu insanlık dışı 

terör ve kıyııniara karşı yalnız İs

rail dışında sesler yükselmiyor. Ya

hudi halkt da siyonisit yönetimi

nin bu vahşi saldırılarına karşı çı

kıyor. Filistin'deki direniş İsrail 

toplumu Uzerinde çok bilyUk etki 

yarattı. İsrail'deki siyasal gUçler 

arasında ayrılıklar baş gösterirken, 

İsrail içindeki- ilerici demokratik 

unsurlar, siyonİst politikalara karşı 

güç kazandılar. Onbinlerce insanın 

katıldığı İsrail yönetimini protes

to gösterileri yapılıyor. İsrail mec

lisinde hilkilmetin politikalarını 

yeren tutumlar, açıklamalar yapı

lıyor. FKÖ lideri Yaser Arafat, İs
rail meclisindeki tepkileri şöyle ifa

de ediyor. "Size bir ifşiatta bulu

nayım, 24 Aralık gilnü İsrail mil

letvekili Arıeh Hess tarafından ka

leme alınmış ve işçi partili 12 mil

letvekilince imzalanmış bir mektu

bu aldım. Bu mektupta Hess ve 

arkadaşları Batı Şeria ve Gazze~ 

de olup bitenleri kınıyorlar ve bir 

lsrail-F.Histin konfederasyonun 

oluşturulması için çağrıda bulunu" 

yorlardı. Ben onlarla görilşmeye 

hazırım:' 

Filistin'de bugünkü direniş ve 

başkaldırının, bir yanıyla FKÖ~ 

nun dışardaki gücüyle biltünleş

mesi. diger yanıyla, hem uluslara

rası gilçlü bir destek ve dayanışma

ya sahip olması, hem de İsrail hal

kının bizzat kendisi de barışın sağ

lanınaşı için ;ı ktif takviye edilme

si Filistin sorunun çözilmUnU ka

çınılmaz kılıyor. 
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66 Medya Güneşi 

ANAP'ta Sonun 
Başlan:g1c1 m1? 

Aydm YAMAN 

"Demokrasiye geçtik, geçiyo
ruz", "Çağdaş medeniyet seviye
sine ulaştık", "kişi hak ve özgür
lükleri tam anlamıyla işlerliğe 
kavuşturuldu" demagojilerinin 
sıkça yapıldığı ve bu doğrultuda 
küçümsenmeyecek düzeyde kamu
oyunun yaratılmış olduğu bir dö
nemi yaşıyoruz. 

12 Eylül rejiminin temelleri üze
. ri ne kurulan ve esasen, varlık ko
şulu da 12 Eylül olan, Özal ikti
dar(lar)ı 12 Eylül felsefesinin sın.ır
larını aşmadı, aşamadı . Özal ikti
dara geldiği günden bugüne, 12 
Eylül'ün arkasındaki büyük tekel
ci güçlerin daha da büyümelerini 
nasıl sağlayabileceğinin "sivil" he
saplarını yaptı. 12 Eylül'ün kendi
sine sağladığı elverişli koşullarda 
rakipsiz 'maçlar' oynadı. Iktidar
da olduğu süre içerisinde, amaca 
varmada binlerce "kanun hük
münde kararname" çıkarttı, deği
şik isimlerle kurduttuğu onlarca 

FON'la ANAP çevresinde yeni bir 
toplumsal kategori yarattı. Özal~ 
ın izlediği ekonomik P.Oiitika, fa
kiri daha fakir, zengini çok da
ha zengin yapan, ama bu arada 
ANAP 2emektarları'na da köşeyi 
döndürten bir politika oldu: 

Yine, 12 Eylül'ün ekonomik ve 
askeri güçlerini arkasına alan 
Özal, siyasi olanda da, sık sık, · 

. ekonomik politikasıyla uyumlu 
keyfi tutum ve davranışlar göster
di. Evren 6 Kasım Anayasasının 
'teminatı' olurken, Özal da işine 
geldiğinde gerekli değişiklikleri ya
parken işine gelmeyeri değişiklik 
önerilerinin hep karşısında oldu. 
Özal'ın ve 12 Eylülcülerin çabala
rına rağmen, 6 Eylül Referandu
mu, burjuva muhalefetin zengin
leşmesini sağladı. Ama emekçi 
halk güçleri üzerindeki yasaklar, 
yasakların anası, 6 Kasım Yasala
rıyla sürüyor. 

Ancak, Özal'ın muhalefet iste
meme, kabullenmeme yönündeki 

ısrarları çabalarına rağmen, top
lumsal muhalefet yer yer yasakla
rı aşan konumlara varabiliyor. Bü
tün Polisiye tedbirler, toplumsal 
çelişmelerin çeşitli biçimlerde açı
ğa çıkmasını engellemiyor. 

Diyarbakır'da Cemll BALTA 
adında bir genç, siyasi polisin ken
disine MUHBİRLİK tekliflerine, 
kendisini yakarak karşılık verdi. 
Onı,ırsuzca yaşarnaktansa, onurlu
ca ölmeyi tercih eden bir. eylem. 

Yine Diyarbakır'da, Askeri Ce
za ve Thtuk Evi'nde tutuklu bulu- · 

· nan çocuklarına (ama herhalde sa
dece kendi öz çocuklarına degil) 
yapılan, yapılmakta olan kötü uy
gulamaları protesto için iki tutuk
lu annesi Saliha Şener ve Rahime 
Şahin kendilerini binlerce kişinin 
gözleri önUnde yaktılar. Açıktır ki, 
bu kötülüge ve zulme bir 'başkal
dırı'dır. 

Siyasi polisçe ama yine Diyar
bakır'da, gözaltına alınan beş kız 
öğrenciye bakirdik testi yaptırıldı. 
Kişiliği rencide eden yüzkızartıcı 
bir eylem. 

lstanbul'da; Üniversitenin için
de, sivil polisler bir kız öğrenciye 
"sarkıntıl,k" yapar. Bunun üzeri
ne Üniversite işgal edildi. Bir süre 
Rektörün makam odasında devarn 
eden direniş açık kitle eylemlerine 
dönüşerek sürdü. 

.Özal, kendisini -çoğunlukla
eleştirdiği veya desteklemediği için 
basma savaş açtı. "lo 70'e varan ka
gıt zammı ve ilan ambargosuyla 
basın susturulmaya çalışıldı. Bu 
arada oluşturulması kararlaştırılan 
yeni bir FON'Ia, bir ÇİZGİ basın 
yaratma girişimlerine başlandı. 

Evren'in, Özal'ın ve hatta kinii 1 

bakanların (H.Celal Güzel'in sık 
sık yaptığı . gibi) "herkesin kendi. 
düşüncelerini açık belirtmel~rini 
istiyoruz" biçimindeki demagojik 
laflarını, pratik doğrulamıyor. İle- 1 rici ve sosyalist basın üzerindeki 
baskılar bütiln kabalığıyla sürü-, 
yor. Yeni Çözüm dergisinin eski 
Yazı İşleri Müd UrU, Güneşe Çagrı 
der~isi Yazı İşleri Müdürü ve Top-. 
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tumsal Kurtuluş'un Yazı İşleri Mü
dürü'nün tutukluluk durumu sü
rüyor. Sol Dergiler ardarda topla

tılıyor. Dergimi~in çıkan iki sayısı 
da toplatıldı, Yazı İşleri Müdürü
mUz hakkında soruşturmalar açıl
dı. Son olarak dergimiz, Medya 
Güneşi'nin da~ıtımı engellenıneye 

çalışılıyor. 

Yapısal özelliklerini 24 Ocak ka

rarlarında alan, ANAP'ın ekono

mik politikasının girdi~i çıkmaz, 4 
Şubat kararlarıyla aşılmaya çalışıl

dı. 4 Şubat kararları da tıpkı 24 

Ocak kararları gibi, yeni aı;na bU
yük bir avanta sa~larken, emekçi 
halk güçlerinin kemerlerini son 
halkasına dayattı . . Pazar için tire-· 
tilen ne varsa, ama bu arada en 
çokta zorunlu tüketim maddeleri
ne büyük oranda zamlar yapıldı. 
Üstelik Özal, zamları seçimler ön
cesi yapacak kadar enayi olmadı
~ını söylerken, en başta seçmenle
rini ve bir bUtUn olarak toplumu, 
.nasıl aptal yerine koydu~unu açık 
açık belirterek yaptı bu zamları. 
Zamlar, bir yandan .yoksullaşma-

. yı uç noktalara taşırken, bir yan~ 

dan da kişide ve toplumda sosyo
psikolojik bozuklukların büyüme
sine ve yaygınlaşmasına neden ol
du. 

Zamlardan sonra, çalışanların 
ücretlerinin enflasyonun üzerinde 

kalacak şekilde attırılaca~ı sözle
rinin bir kandıtmaca oldu~u çok 

geçmeden açıAa çıktı. Yine Özal, 

işçi haklarının ve çalışma koşulla
rının, Uluslararası Çalışma Örgtl
tü İW'nun prensip ve ilkeleri ge

.reğince düzenlenece~i yönündeki 
sözUnU tutmat}ı. TİSK ve TÜSİ
AD'in istemieti doğrultusunda~ iş
çi hakları ayaklar altına alınarak 

düzenlemelere gidildi. Yüksek Ha• 
kem Kurulu kanalıyla, işçi-işveren 

uyuşmazlıkları hep işveren yararı· 
na çözülmeye çalışıldı. Başta Şev

ket Yılmaz olmak üzere Türk-İş 
yönetiminin, teslimiyetçi, uzlaşma

cı tutumianna ragmen daha şim

diden . ytlzlerce işyerinde grev ka
rarı alındı. 

Tüm bunlardan sonra, Özal, ar
tık en yakın çevresinde bile güve
nilir olma konumunu hızla yitiri

yor. ANAP'ın erozyon süreci de
rinleşiyor. Daha şimdiden kimi te
kelci gruplar yeni arayışlar içinde 
görülüyor. Ama ANAP'taki bu 
erozyon ve aşınma, Özal'la 'kader 

birliği' yapmış, Özal hükümetleri

nin Devlet Başkanı Evren'i de 
önemli ölçüde rahatsız ediyor. 12 

Eylülcüler, kendileri ile Özal ikti

darı arasındaki zorunlu ilişkiyi, 

önceliği ve sonralığı çok iyi anlı
yorlar. Bu nedenle de Özal'ın her 
derdine, her sorununa 'babaca' 
yaklaşıyorlar. 

Işte tam da Özal'ın etrafındaki 
çemberin giderek daraldığı, 

ANAP'lı Bakanların 'ikna' gezile
rinde kişisel bunalımiara düştük
leri ve ANAP'ın kaynadığı bir dö
nemde, Evren sık sık yaptığı gibi, 
yeni bir Askeri müdahale tartış
ması başlattı. 

Evren bu tartışmayla; birincisi, 
12 Eylül'ün psikolojik korku ko
şullarını ve dolayısıyla 12 Eylül ru

huitu diri tutmak, ikincisi, iktida
ra ve bu arada ANAP'a yönelen 
eleştiri ve tepkileri zayıflatmak, 
iJçiJncüsiJ, ardarda yaptığı zamlar
la, bir dizi yanlış politik kararla, 
partizanca tutumtarla erimekte 
olan ANAP'a soluk aldırmak ve 

dördüncüsü, rejimin ekonomik 
bunalımına siyasi bunabmm da 

eklenmesiyle, yeni darbelerin gün
deme gelebileceğini, geleceğini 

çağrıştırarak, toplumsal muhalefe

te gözdağı vermeyi amaçladı. 
Evren'in Karadeniz konuşmala

rının hemen ardından, tartışma 

gündeminin değişmesi, amaca var
mada kısmi başarıyı göstermekte
dir. Ancak, herşeye rağmen 

ANAP'taki çözülme, rejimdeki 

aşınma derinleşerek devam ede· 
cektir. Tehditlerle, toplumsal · 

gelişim-degişim süreçlerinin tıkan
ması mümkün değildir. 
· SHP'nin 'yumuşak başlı' lide

ri, İnönü'nün, Evren'in 'Silahlı 

Kuvvetlerin yeniden müdahale 

· Medya Güneşi 67 

edebileceği' yolundaki sözlerine, 

tepkisi -ya da tepkisizliği- Evren~ 

fn teşekkürünü kazandı. DYP'nin 

tepkilerindeki gerçek halka yaka
lanamadığı zaman, DYP'nin daha 
'dem<;>krat' olduğu yanılgısını ya
ratabiliyor. Oysa 12 Eylül'ün ve 

Özal'ın ekonomik felsefeleri (ama 
zorunlu olarak siyesi felsefeleri de) 
24 Ocak kararlarında somutlaşı

yor. Ve bu kararların alındığı 24 

Ocak 1980 de Demirel Başbakan

dır. Gerici-faşist baskıların en çok 
yükseldiği, işkence aletlerinin üre
tildiği dönem, Demirel'in Başba
kanlık dönemleridir. 

ABD emperyalistleri de Türk 
büyük tekelci burjuvazisi de, çı

karlarının daha uzun sürede bu 
yıpranmış ANAP'la korun up, ge
liştirilemeyeceğini yavaş yavaş kav
rıyor gözükmekteler. ANAP ikti
darının arkasındaki bu güçler, 

ANAP'ı yakından izliyor, karne . 

dolduruyor notlar veriyorlar. : 
'Kırık' notlar 'zayıf'lar arUıkça, 
YENİ'yi bulma arzusu güçleniyor. 
Sahaya alınacak yedeklere 'ısının' 
mesajları veriliyor. İnönü, ~özel 

sektörün SHP'ye ilgi duyntaya 
'başladığını' söylerken, Özal'ın iş

çileri işvereniere düşman ettiğin
den yakınırken, ısınmaya hazır ol
du~unu açıklıyor. 

SHP, DYP ya da düzenin diğer 
partileri, egemen büyük burjuva

zinin farklı süreçlerde benzer gö-. 

revler yükleteceği, temel politika

larda biribirlerinden çok farklı ol
mayan partilerdir. Biri eskidikçe, 

yıprandıkça karşımıza bir başka- . 

sını çıkaracaklar, devranı öyle sür- · 

dürmeye çalışacaklar. ANAP'ın, 
esasen Demirel'in ekonomik poli
tikasını sürdürdüğü, umudu tü

kenmiş bir · kısım solcunun da 

umudu olan .SHP'nin halklarımı

zın, emekçi gOçlerimlzln, umudu 
olamayacağı gerçeği ısrarla bilin

ce çıkarılmalıdır. ANAP'ta çözül

me süreci hızlandıkça, geniş kitle
lerde alternatif arayışları arttıkça 

bu görev, ihmal edilemez bir gö-' 
rev olacaktır. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



68 Medya Güneşi 

Uluslararasi Alanda Yeni Bir.ad1m 

Kürt \Pen-Merkezi Kuruldu 
INTERNATIONAL P .E.N'e 

bağlı olarak .bir KÜRT P.E.N 
MERKEZİ (NA VEDA P.E.N A 
KURDl) kuruldu. 

INTERNATIONAL P .E.N'in 
6-9 Nisan tarihleri arasında İngil
tere'nin · Cambridge kentindeki 
King's College'de düzenlediği 
uluslararası konferansta.gündem 
maddelerinden biri de Kürdistan'
ın Irak, İran, Suriye, Türkiye par
çalarında ve sürgünde yaşayan · 
Kürt yazarlarının oluşturacağı bir 
KÜRT P.E.N MERKEZi'nin ku
rulmasıydı. 

INTERNATIONAL P.E.N'in 
ilkelerini benimseyen ve üye olma 
niteliklerini taşıyan Kürt yazarlar, 
Hüseyin Erdem'in girişimiyle bir 
araya geldiler. Aralarında kültür 
ve edebiyat alanında olduğu gibi 
politik nitelikleriyle de uluslarara
sı düzeyde tanınmış, seçkin kişiler 
bulunuyor. (Kunıcularla ilgili, 
açıklamalar, gerekli görülürse iler-

-de yapılacaktır.) 
8 Nisan Cuma günü, yukarıda 

sözü edilen uluslararası konfe
ransta bir konuşma yapan Hüse
yin Erdem, delegeleri KÜRT 
P.E.N MERKEZI'nin kurulması
nı desteklemeye çağırdı. INTER
NATIONAL P.E.N'in sekreteri 
Alexandre Blokh, Kürt P .E. N' nin 
kuruluşu konusunu delegelerin 
oyuna sundu. Hazır bulunan de
legeler olumlu oy verdiler. Karşı 
ve çekimser oy kullanılmadı. 
Uluslararası sekreter A.Biokh'un 
"Kürt P.E.N'i aramıza hoş gel
din!" sözleri coşkuyla karşılandı. 
Daha sonra KUrt P.E.N temsilci
leri Emine Erdem ve Hüseyin Er
dem tüm delegelerce kutlandılar. 

Kürt P .E.N'inin en önemli özel
liği KÜRDISTAN' ın tüm parçala
rından yazarları bir araya getirme
si ve.bu yapısıyla ulasal bir kim
lik taşımasıdır. Ikinci bir özellik 

de, Kürt tarihinde ilk kez ulusal 
bir Kürt örgütünün uluslararası 
bir örgüte eşit haklarla üye olma
sıdır. 

zarlarına gösterilen dayanışma, 
_ Acem, Arap ve Türk yazariara da 
aynı kardeşlikle gösterilecektir. 

Kürtleri egemenlikleri altında, 
tutan devletlerin en ilkel ve insan
lık dışı yöntemlerle yok etmek is
tediği Kürt dili ve edebiyatının, 
onurlu yaşaması ve güç kazanması 

- uluslararası plana çıkarılması yo
lunda önemli bir adımdır bu. 

Kürt P .E.N'i, INTERNATIO
NAL P .E.N'in ilkelerini benimse
yen ve aranan nitelikleri taşıyan 
tüm Kürt yazariarına açıktır. 

Baskı altındaki tüm dünya ya-

Bu kardeşlik duygularını, bu in
sanca düşünceyi bize, baskı altın
daki güzel dilimiz Kürtçe, serbest
lik tanınmayan insanlık ve doğa 
sevgisiyle, özgürlük ve eşitlik için
de yaşama istekleriyle dolu soylu 
edebiyatımız veriyor. 

Buna ancak insanlık düşmanla- ı 
· rı karşı durabilirler. 

Saygıyla 
NA V EN DA P .E.N A KU ROl 
adına: 
Hüseyin Erdem 

Uluslararası Alanda Yeni Bir Adım: 

KÜRT PEN-MERKEZİ KURULDU 
6-9 Nisan tarihleri arasında ingil

tere'nin Cambridge kentinde, Ulus
lararası Yazarlar Birliği-PEN'in 
konferansı yapıldı ve konferansın 
gündem maddelerinden biri de Kürt
PEN Merkezi'nin kurulması idi. 

8 Nisan tarihli delegeler oturu
munda Genel Sekreter Alexander · 
Blockh, i ran , Irak, Türkiye, Suriye ve 

. sürgündeki Kürt yazarları adına Hü
seyin Erdem'i konuşmak üzere kür
süye davet etti. Hüseyin Erdem, 
konuşmasında delegelere Kürt 
PEN-Merkezi'nin kurulma gerekçe
lerini açıklayarak, delegeleri bu yön
deki istemi desteklemeye çağı~dı. 

Kürt Pen-Merkezi 'r.in kurulması, oy
birliğiyle kabul edildi ve coşkuyla 
kullandı _ 

Daha sonra isveç-PEN'nın girişi
miyle delegeler, Irak hükümetinin 
Kürt halkına karşı zehirli gaz kullan
masını protesto ederek, Kürt halkıy
la dayanışma çağrısında bulundular. 
Söz konusu çağrı PEN-Internasyo
nalin bir dayanışması olarak yazılı 
biçimde önümüzdeki günlerde ya
yınları acak. 

Kürt halkı açısında PEN nezdinde 
atılan bu adım başarılı bir adımdır. 
Bu, aynı zamanda sömürgeci dev
letlere de uluslararası planda i ndiril
miş bir tokattır . -www.a
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''Güney Kürdistan'da Sürüp 
Giden Özgürlük TutkUsu'' 
ile ilgili Baz1 Açiklamalar 

Derginizde belirtildiği gibi daha 

önce "Toplumsal Kurtuluşta 

R.Nuri Ileri gibi Kürt sorunu ko
nusunda geri kalmış bazı Türk Ay

d ıniarına tarihi dersler vermiş bu
lunan Behram Arda, bu tezde Kür

distan'ın Güney parçasında süre 

gelen sıcak özgUrlük savaşımını 
yenilgi ve zaferiyle değerlendirmesi 

ve bu konuda sil re gelen tartışma
ları da tarihser bir gelişim ile ele 
almış bulunması son derece yararlı 

olmuştur. 

Toplumsal Kurtuluş' taki doyu
rucu ve bazı konulara ışık tutan 
yazısını zevk ve beğeniyle okudu
ğumuz Belnam Arda bu yazısın
da da aynı tutumunu sürdilrerek 

savaşımın nesnel ve öznel sonuç
larını yansıtmağa çalışmıştır; 

Ancak yazısında belirttiği gö

rüşlerin büyük bir bölümilnü be
nimsememize rağmen bir kısım 

eksik ve yanlıŞ yanlarının olduğu
nu da belirtmekte yarar görilyo
ruz. 

Eksiklik var çUnkU, sıcak sava
şın ve direnişierin nesnelliği vurgu

lanırken savaşımın öznel yapısını 

oluşturan siyasal şekilleome örgilt
sel biçimlenme ve bunların daya
nağı olan sınıfsal mevzilenme ye
terince irdeleıımemiştir. 

Yanlışlık var çilnkO, yenilgi ve 

zaferler ele alınırken bunun asıl 

tthısul ve sınırsul nedenlerı ozerin· 
de durulmamış, aksine; sorun bir 

kısım önCü• kadroların idaresinde 
ve şahıslarında somutlaştırmıştır; 
ki bu da yanlıştır. 

Halbuki, ırak'taki sıcak sava
şım, tarihsel gelişim silrednde ele 

alınırken sınıfların gelişim ve mev

zilenmesi olayı ile b,irlikte ele alı-

nıp bunlara tekabül eden siyasal 
örgtitlenmeler yeterince irdelenir
se; Irak'taki sıcak savaşım yenilgi 

ve kısmi zaferleri de kendiliğinden 
net olarak anlaşılmış olur. 

Nitekim aşağıda IKDP'nin sı
nıfsal mevzilenmesi ve siyasal bi
çimlenmesi ile ilgili anlatacağımız 

bazı şeylerin sorunun kolayca an
laşılmasına yardımcı olacağı inan
cındayız. 

Bilindiği gibi KOP'nın Irak'ta
ki sıcak savaştın silrednde etkisi 
(olumlu ya da olumsuz) büyük 

olmuştur. ~DP'nin ortaya çıkı

şı, programı ve siyasal stratejisi 
(lrak'a özgürlük, Kürdistan'a oto

nomi) onun gelişim sürecinde bir 

btitün olarak ele alındığında; 

'KDP'nın Kürdistan'da Ulusal bur
juvajiyi temsil ettiği rahatça görü-

. lebilir. Ulusal Burjuvazinin bu yö
nüyle ilerici yurtsever bir-konuma 

girebileceği gibi, işbirlikçi gerici bir 

konuma da girebileceğini tarih ka
nıtlamıştır. Bu da o'nun karakte

ristik \kircil özelliğinden kaynak
lanmaktadır. Çünkü Ulusal Bur
juvazi için asıl sorun pazar ve kar 

sorunudur. Şöyle geriye dönüp ta

rihe de baktığımızda Ulusal Bur
juvazinin ulusal sorunlara önci.ilil
ğü Büyük Ekim devrimine kadar 

silrmüştilr. Nihayet ulusal burju

vazi de işçi _ sınıfı bilimi ve örgüt

lenmesinin son tahlillle kendisine 
de ölümcül darbeyi vuracağım bil
diğinden, bu kertede o'nun işbir
likçi-geri anlayışı ortaya çıkmıştır. 
Bununla birlikte, bu değerlendirme
den "Ulusal Burjuvazinin Ulusal 
Demokratik halk _devrimi nde yeri 

yoktur" sonucu çıkarılmamalıdır .. 

Nitekim bu konuda sağlıklı değer-

lendirmeyi yapanlar O'nun ulusal 

bir müttefik olduğunu vurgularlar. 
O halde KOP'nı tahlil ederken · 

O'nun "60-65 ve 70'1i yıllara uza
nan Sosyalist sistemle olumlu iliş
kileri, Anti-Emperyalist tutumu- . 

nu, 70-75'1i yılları kapsayan geri
ci Emperyalizmle işbirlikçi konu
mu ve nihayet 80'1i yıllardan son
ra sosyalist güçlerle tekrar işbirli
ği ve ileri tavırları" gibi gelişme
leri tümden değerlendirmek gere
kiyor. BiltOn bunlar gözönüne 

alındığında o'nun karakteristik 
ikircil tutumu (Ilerici-Yurtsever, 

Gerici-işbirlikçi) rahatça görülebi
lir. 

Aynı şekilde Barzani-Thlabani 

ayrışım silrednde de, sorunun 

Ulusal Burjuvaziyle (Küçük bur

juvazinin parti içindeki kendi sı
nıfsal yapılarına uygun ideolojik 
çatışmalardır. Halbuki BEHRAM 

ARDA'nın yazısında bu yeterince 

anlaşılmamaktadır. Anlaşılınadığı 

gibi; sanki sorun öncü kadroların 

kişisel sUrtUşmcleriymiş gibi anla
tılmaktadır. Elbette bu kişilerin 

bazı davranışları etkili olmuştur; 

ama, bu sorunun özilnü belirle

mez. 
Söz konusu gelişmelerin süreci 

ele alındığında Celal Talabani'nin 

dün ve bugünkü tavırlarının o~ 

nun Siyasal örgütlenmesinin kU

çOk burjuva ilcircil özelligini taşı
dığı anlaşılmaktadır. Bu ikircil 

özelliğini uzun uzadıya ele almak 

gereksiz. Ama, kısaca da olsa ele 

alınmasının bazı yararları vardır. 

Küçük burjuvazi yoksullaşıp pro
leterleşirken Devrimci işçi sınıfı si

lahına sarılabilmektedir. Aynı şe

kilde O'nun burjuvalaş!Jla özlem-
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leri ve KilçUk burjuva alışkanlık
ları O'nu karşı devrimci (hain) ko
num\ına sokabilmektedir. Işte C. 
Talabani'nin siyasal örgtitlenmesi 
olan YNK) Yekitiya Niştimane 
Ktirdistan)'ın kilçUk burjuva yapı
sı O'nu çok geçmişte KOP'ye karşı 
ilerici ve sosyalizme açık bir kom~
ma, 84'lerde Saddam'la işbirli~i
ne girerek karşı devrimci (hain) bir 
konuma ve nihayet son yıllarda da 
bu işbirli~ini keserek ilerici gUçler
le dayanışma o'nu tekra~ilerici bir 
konuma sokmuştur. . 

Insan şöyle bir ele alındı~ında 
şaşkınlık ve hayal kırıklı~ına uğ
rayabilir. Nasıl olur da kadro, 
program ve hedefler aynı olması
na ra~men gerek KOP, gerekse 
YNK bu kadar değişkenlik göste
rebilirler. Işte bu şa~ırtıcı olmama
lı. Çtinkil sınıfsal yapıları incelen
di~inde bu değişkenlikleri kolayca 
anlaşılır. 

Nitekim bu değişkenliği göster
meyen tutarlı hareketler işçi sınıfı 
bilimine inanmış, işçi sınıfının ön
ctiltiğtindeki harekctlerdir. zira on
ların esaret zincirlerinden başka 
kaybedebilecekleri hiçbir şey yok
tur. 
Teşekktirler BEHRAM ARDA, 

Teşekktirler Medya Güneşi 
CFARQIN-A.REŞO 

Pusuda Yaln1zhk 
Karacad ağ 
Yamaçlarında kardelen çiçekleri 
Her bahar umudu rengini verir 
Ve her bahar 
Dicle'de ak köpüklere üşü~ür papatyalar 

Siverek ovası 
Bıçkın sevdalara vurgun yürekli yiğitleri 
Ve sabahının eteklerinde ter taneleriyle_ 
"Memleketimdir benim" 

Orada . 
Tüfekler yağlanır kerpiç damlarda 
Türkü kaçak 
Tütün kaçak 
Kaçak çay buğulanır şavkı vurur mağlara(') 
Ve korku ve umut ve can pusuda 
Pusuda yalnızlık ... 

Karacad ağ 
Önü Diyarbekir'dir 
Ben hüznü avuçlarkan ora mapuslarında 
Bulutlarla yalpalayan rüzgarları resmedip 
Bakıp bakıp iç çekerdim doruklarına 

' Karacad ağ 
Patikalarında ceylan ölüleri 
Ve bakır renkli göğüslerimizde görkemli 

güneşiyle 
Sabra tutunan sevdaların gönüllü elleriydik. 
Ve ·yollarımızda 
Ayaklarımıza batıp çıkan devedikenleri 
Özlemler biraz uzak 
Biraz diri 
Bekleyişlerde alçalıp Yükselirken köpük köpük 

yalnızlık ... 

"Siste Kalabalıklar" adlı kitabından 
f 

Yılmaz ODABAŞI 

(') Mağ: Köy evlerinin tavanında kullanılan kalasiara 
verilen ad. 
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Gençliğin Mücadelesi, Siyasi 
iktidar ve Sağ Bas1n1n Tutumu 
. Bizler öğrenci gençlik olarak,' 

sorunlarımıza sahip çıkmak ama
cıyla demokratik örgütlenmeleri
miz olan derneklerimizi kurmaya 
çalıştık ve çalışmaya devam ediyo
.ruz. Bu dernekleşme sürecinde de, 
çeşitli yasal ve keyfi gerekçelerle 

örgütlenmemiz engelleornek iste
niyor. 

Genelde ülkerniz içinde bulun
duğu sosyo-ekonomik ve politik 
yapı, özelde YÖK'ten kaynakla
nan olumsuzluklar karşısında öğ
renci gençliğin duyarsız kalması, 
siyasal iktidarın tüm gayretlerine 
rağmen, olanaksızdır. Tüm saldı
rılara rağmen, 1985 yılıyla birlik
te başlayan dernekleşme çabaları 
gençliğin duyarsızlaştırılamayaca

ğı gerçeğini bir kez daha açıkça 
göstermiştir. 

Bugün üniversitelerde verilen 
eğitimin idari işleyişin, bilimsellik
ten ve demokratiklikten ne denli 
uzak olduğunu sadece dernek çev
resinden öğrenciler değil, öğretim 

· üyeleri ve hatta iktidar temsilcile
rinin dile getirdiklerine tanık olun
maktadır. Öğrenci derneklerinin 
bir dönem YÖK'ü eleştİrmesi ana
yasal düzeni yıkmaya teşebbüs 

olarak nitelendirilirken bugün si
yasal iktidar YÖK'ün kaldırılma
sını gündeme getirebilmektedir. 
Buna rağmen, sorunlarının çözU
mü doğrultusunda mücadele eden 
öğrenci gençlik fakÜlte yönetim
leri ve polisin baskılarıyla sustu
rulmak istendi. Ve haklarına ve 
sorunlarına duyarlı olan biz öğ
renci gençlik için, "Bunlar kü
çük bir azınlıktır. Bunlar falanca 

örgtıtün maksattı militanlarıdır~· 

şeklinde açıklamalar yapılması, si

yasal iktidarın acizliğinden başka 
bir şeyi ifade etmemektedir. So

runların çözümü; üniversitenin 

özerk-demokratik olmasından, 

eğitimin bilimsel esaslara dayandı
rı lması, yönetimin siyasal iktida-

rm etkisinden uzak, öğretim üye
si öğrenci ve çalışanlarıyla birlik
te paylaşılmasından geçmektedir. 

Kısaca öğrenci gençliğin ve üni-. 
versiteleriri karşı karşıya bulundu
ğu sorunlara, sorunların çözümü 

doğrultusunda kurulan dernekle
re karşı siyasal iktidarın yaklaşımı-' 

• 1 

na değınıneye çalıştık. Ne sorun-
lar, ne de derneklere yönelik sal
dırılar değindiklerimizden ibaret 
değildir. Bizim amacımız, bu ko
nuda ayrıntılİ bir değerlendirme 
yapmaktan çok, halen tutuklu bu
lunduğumuz 28 Nisan'da Züliil 
Sarı isimli Siyasal Bilgiler Fakül
tesi öğrencisi arkadaşımıza yöne
lik çirkin bir saldırı ile patlama 
noktasına gelmiştüir. Saldırıya ar
kadaşlarımızın gösterdikleri ilk 
tepki, altı öğrencinin gözaltına 

alınması ve yaklaşık bir saat tüm 
giriş çıkışların polis tarafından ya
saklanarak Fakültenin yaşamla 

ilişkisinin kesilmesiyle sonuçlan
mıştır. 

Gözaltı öncesi SBF Dekanı'na 
gidilerek durum anlatılmış, Dekan 
öğrencilere sorunlarını Rektöre 
iletmelerini önermiş, görüşme es
nasında da altı arkadaşın gözaltı~ 
na alınması gerçekleşmiştir. Olay
ların (ZüHil Sarı'ya sataşma, altı 

arkadasın gözaltına alınması) du
yulması üzerine öğrenciler kaygı
larını dile getirmek, polisin tutu
munu kınamak ve gözaltına alınan 

1 arkadaşlarının serbest bırakılma
sı talebini iletmek amacıyla Rek
tÖr'e gitmişlerdir. Rektörlük önün
de toplanılarak görüşme talebinin 
iletilmesi karşısında, Sekreter, 

Rektör'Un •kısa sürede' geleceğini 
belirtmiştir. Bunun üzerine öğren

ciler beklerneye başlamışlardır. Ya
rım saat geçtiği halde Rektör'ün 

gelmemesi üzerine öğrenciler da

ğılma kararı alarak, Rektörlüğü 
terk etmeye başlamışlardır. Öğren

ciler dağınık bir şekiİde Rektörlük 

binasının zemınıne indiklerinde 
karşılarında, hiç bir uyarı yapmak

sızın joplarla ve tekme tokat sal~ 
dıran sivil ve resmi (çevik kuvvet) 
polislerle karşılaşmışlardır. Polisin 
saldırısı karşısında, geri çekilenie
rin bir kısmı boş buldukları oda
lara girmek zorunda kalmışlardır. 
Akabinde dövülerek ve seçilerek 
(!)birçok arkadaş polis tarafından 
gözaltına alınmış, bu sırada çevik 
kuvvete verilen ''elinize ne geçer
se kırın" talimatı üzerine bizzat 
polis tarafından odalardaki eşya
lar tahrip edilmiş, kapılar kırılmış
tır. Buna rağmen Emniyen Müdü
rü, çevik kuvvetin tahribattan son
ra müdahale ettiğini söyleyebil
mektedir. 

Olayın gelişimi bu şekilde oldu
ğu halde, olay hakkınçla Cumhur
başkanı "askeri darbe tartışma
ları" başlatmakta, MEGSB H.Ce
lal Güzel "Olayı bir grup örgüt 
militanı yapmıştır" diyebilmekte. 
Istanbul Valisi Cahit Bayar "ön
ceden tasarlanmış sinsi bir 

. hareket" olarak niteleyebilmekte 
ve diğer yetkililerin açıklamaları 
da yukardakiler gibi gerçek ile 
bağdaşmamaktadır. Yapılan açık

lamalarla, yaşanan gerçekler göz
ardı edilerek olay, farklı zeminle
re kaydınlmak istenmiştir. Yetkili
lerin bu 'malum' tavrı kamuoyu
nun ve mahkemenin öğrenciler 

aleyhine etkilenmesine hizmet et
miş ve etmektedir. Bununla birlik
te sağ basının (özellikle Tercüman 
Gazetesi) olayı kamuoyuna yansı
tış biçiminde gençliği suçlayıcı ça
baları gör~ek zor degildir. Zira, 

ö~ncilerin Rel<törle görüşme tale
binde bulunmaları, görüşemeyin

ce de kendiliğinden dağılmaların
dan sonraki tüm gelişmeleri poli
sin saldırısının belirlediği bir ola

yın işgal olarak yansıtılması bu ça
banın açık ifadesidir. Ardından 
olayların yasadışı örgüt militanları 
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tarafından önceden planlandığı Lisesi Müdürü'nden aldığını söy
yolunda hükümetin ve sağ basının. !ediği mektubu 'kaynak' göster
görüş beyan etmeleri, demokratik . mektedir. Sözkonusu mektupta ll 
qıuhalefetin bir kesimini oluşturan yıl önce de benzer bir olayın ya-
demokratik gençlik hareketine, şandığı iddia edilmektedir. Yılmaz 
dolayısıyla demokrasiye yönelik Öztuna'nın okuyucusundan aldı-
çirkin bir kanliama kampanyası- ğını söylediği mektupla olayı 
dır.Bu konuda Tercüman Gazetesit "açıklayarak", "malum milletle
nin aldığı tutum özel bir öneme rarası komünizm tehlikesi" olarak 
sahiptir. Tercüman Gazetesi yazar- değerlendirmesi, kendisinin, ola
ları basın mensubı.t olarak değil, yın gelişimini, ve boyutlarını an
kendilerini yargı yerine koyarak, lamak gibi bir kaygısının olmadı
sorunlarına sahip çıkma onurlulu- ğın ı, kararını çok önceden malum 
ğunu gösteren öğrencileri yargıla- tercihleri doğrultusunda vermiş ol
ma yoluna gitmişlerdir. Onlara gö- duğunu göstermektedir. 
re, öğrencileri dış mihraklar yön- Yılmaz Öztuna şahsında Tercü
lendirmektedir. Tercüman'da olay- man Gazetesinden her demokratik 
la ilgili yer alan hemen her haber hareket karşısında "komünizm 
ve yazı önyargılıdır ve saldırı nite- ,tehlikesi" nağrası atmamasını, 
liğindedir. 20 Mayıs tarihli Tercü- · . olayı bütün boyutlarıyla değerien
man'da, Yılmaz Öztuna imzalı ya- direrek kamuoyunu doğru bilgi
zı gazetenin genel yaklaşımını gös- lendirmesini beklemenin saflık 
teren iyi bir örnektir. Yılmaz Öz- olacağını biliyoruz. Ancak yasaiar 
tuııa, Zülal Sarı arkadaşa sarkın- gereği devam etmekte olan bir da
tılık olayını devrimcilerin maksatlı , va hakkında davanın seyrini olum
bir biçimde planiadı klarını söyle- suz yönde etkileyecek yayında bu
mekte ve Giresun Sağlık Meslek lunamayacaklarını hatırlatmak ge-

Direnenlere ... Ve gül kokulu türkülere 
Oysa ... 

Ve zulüm 
Sardı dörtbir yanımız 

1 Oysa diyarbekirde güller açmaz 
türkülerse tutsaktır. 

Boşaldı tekmil ağır silahlar üstümüze 
Düşmeyen de vardı lakin 
Ve zulme inat 
Ve sabra inat 
Ve dağlara inat 
Kahredercesine direnen .. 

Delal ... 
bel al 
Seni düşünürüm 
Dalıp giderim öyle 
Hava bulutlu ve ağır 
Cehennem gibi hani 
Dudaklarım üşür 
Dudaklarım tütünsüz-türküsüz 
Ve ben böyle 

zorakl lnzlvalarda 
Ve böyle 

yüreğimde sabrımın · 
son kartesiyle 

Korkunç susamışkan 
hasret ine. 

Acısız-of'suz düşlere susadım 

Bir kalemde silinir 
zorbalar eliyle 

delikanlı yaşamlar. 
: Daldım yine 
Rüzgar mısralarımı sürükler 
Pususuz-belasız bir akşam 

bir akşam gelip çatsa 
Düşse bağrıma yıldızların ninnisl 
Oysa ... 
Oysa diyarbekirde yıldızlar 

soykırımların gölgesinde 
Şiirlerse kara bulutların 

pençesindedir. 

Bilinsin Diyedir ... 
Içimde müthiş bir öfke 
Hava mı soluyorum 

kahır mı 
farkında değilim. 

Düşman !alana susamış yine 
lt-ifrit sofralarında 

keşfedilmemiş 
ihanetler 

demlenir 

rektiğini düşünüyoruz .. 

HER ŞEYE RAGMEN HAKLi 
MÜCADELEMiZ DEVAM EDI
YOR! 

Öğrenci gençliğe yönelik kara
lama kampanyaları na kısa bir ce- . 
vap niteliğindeki açıklamamızı 
yayınlayacağınızı umuyoruz. 
28 Nisan Rektörlük Olayında tu
tuklu yargılanan ögrenciler 
Adnan Soycan, Tahsin Berk, Ümit 
İller, Adnan Berker, Zafer lsken~ 
de~oğlu, Kenan Öztürk, Bekir Pe
tekkaya, Selim Şahan, Bülent Ak
bay, Murat Baygül, Soner Boz, 
Ahmet Yavuz, Emir Koç, Semir 
Ekşi, Ferhat Önen, Atilla Bahçı-

-.van, Ethem Polat, Erdal Ön, Men
deres Bulut, Ali Özülke, Alper 
Taş, Nuri Saglamsoy, Dogan Ars
lan, Hasan Bülgün, Çetin Taşçı, 
Vural Ergiin, Derslan Duman 

NOT: 4 kız arkadaşımızla görüş
me olanağımız olmadığından on
ların imzalarına yer veremedik. 

Karanlıklar, 
kahpeliklerle buluşunca 

Vakit zulüm ve talan vaktidir. 
Ozanlar susmaz böyle vakitlerde 

Ozanlar Şili'de 
Ozanlar Nikaragua'da 
Ozanlar Filistin'de. 

Anam seslenir 
Açar göğsünü 
işte der 
Yüreğimde dört hançer 
Yüreğimde dört derin yara 

. Ve dili olsa gözyaşlarıının 
bir anlatabilse acılarımı . 

Ana m, 
Gül goncası 
Yüreğimin başı anam 
Bilesin ki 
Bilesin ki nice kırımiara uğrasat ta 

nice zındanlarda çürüsek te 
vız gelir sen varoldukça 

Ve bilesin ki 
Çekip ataca~ız bir gün 

acılarını yüreğinden. 
(17.5.1988) 

Mustafa GAZi 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Sorular1n1za 
Yan1tlar 

"Thrihsel hak" kavramı, özel
likle ulusal sınırlar dışında kalan 
bölgelere ilişkin olarak kulla ıl- · 
ması durumunda, bu bölgelerde
ki egemen devletlerin mevcut sınır
larının ''gerekti#inde'' tanınmaya
bilece~ini, bölge halklarının istenç 
ve özlemlerinin pek de önemli ol
madı~ını ima eden bir.içerik taşı
maktadır. Bu bakımdan, uluslara
rası hukuk kurallarıyla, devletle
rin egemenliklerinin ve toprak bü-

Işçiler asker denetiminde yeme
te sokuluyor. Her yemekhanenin 
kapısında Iki asker bulunuyor. Bu-. 
rası açık cezaevi' dejtil, burası esir 
kampı da dejtil. Öyleyse ne! ... 

' Merhaba, sayın MEYDA GÜ
NEŞİ çalışanları ... 
. Atatürk Barajında elektrik işçisi 
~larak çalışmaktaynp. Size anlat
mak istediklerim b\i!ibarajdaki iş
çilerin sorunlarıyla ilgili bazı olay
larıdır. 

Burada, kesin rakkam vereme
mekle birlikte, 7-8 bin civarında iş
çi çalışmaktadır. Bu işçilerin bir yı-

. Aın sorunları mevcuttur. Ancak 
bugüne kadar, bu sorunlara hiç bir 
ynyındn veya dergide dcAinilidiAi-
ne rastlamadım. . 

Burada bir tabela sendikası var
dır. Diyebilirim ki hemen hemen 
işçilerin tüm sorunlarını. çözümle
meitten acizdir. Bu sendika hiçbir 
konfederasyona bağlı olmadığı gi
bi, sarı bir sendikadır. 

Çalışanlar)n 7-8 bin civarında 
olduğu bu işyerinde, işçiler her an 
ölüm tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
Nitekim şu ana kadar birçok insan 
da hayatını kaybetmiştir. Ş.Urfa 
b_ulunduğumuz yere 60 km. uzak-

tünlüklerinin dokunulmazlığı ilke
siyle ülkeler arasında barış, dost
luk ve karşılıklı yarara dayalı işbir
liği anlayışıyla çelişen boyutlar 
içermektedir. Ve bu boyutlarıyla 
da, adı geçen kavramın bölge ve 
dünya barışının çıkarlarına ters 
düştüğü açıktır. Musul ve Kerkük 
ile ilgili olarak öne sürülen "tarih
sel hak" iddialarını da bu çerçeve 
içinde düşünmek zorunludur. 

2) Ülkemizin ekonomisinde, po
litikasında, diplomatik yönelimle
rinde, vb. önemli etkilere sahip 
olan çevrelerle ba~lı olan azılı 

emperyalist odakların, özellikle de 
en saldırgan Pentagon ve NATO 
kurmaylarının Türkiye'yi bu· yol
da kimi serüveniere alet etme yo-

lıktadır. İşçilerden herhangi biri
nin geçireceği, a~ır bir kaza ölme
si anlamına gelir. Çünkü kurtarıı- · 

ma ümidi çok zayıfdır. Işyerinde, : 
bu tür hastalara ilk müdahalenin 
yapılabileceği yeterli hizmet veren 
bir sağlık merkezi yoktur. Bir re
vir bulunmaktadır, ama burada 
bir film çekme cihazı bile olmadı
ğından, film çekmek gerektiğinde 
Ş.Urfa'ya kadar gitmek gerekmek
tedir. Sandı~ım kadarıyla burada 
bir dikiş dahi atmıyorlar. Çünkü 
bir arkadaşım ın parmakları 12 mi
limlik sacların arasında kaldı ve 
derisi parçalandı. Revirde dikiş at
madılar ve Ş.Urfa'ya kadar gön
derdiler. Yani, buradala revir bu 
kadar iŞçiye yeterli hi:ı:mct vereme
diği gibi bir köy sağlık ocağından 
da farksızdır. Kısacası bu işyerin
deki ·en ucuz şeyin insan hayatı or
duğunu söyleyebilirim. Yöneticile
rin nezdinde işçilerin hiçbir değe-
ri yoktur. ' 
. Buradaki yemekhane saAiık ko· 
şullarına tamamen aykırıdır. Ye
mekler iyi yapılmadığından yeni
lemiyor. Temizlik yok, bakan, so
ran yok, tabaklar doğru dürüst yı
kamp, durulanıp, kurutulmuyor; 
hepsi deterjanlı bulaşık durumun-
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lunda özlemler taşımaları yadır
ganmamaktadır. Ne var ki, ülke
mizin bu tür saldırgan serüvenle
re koşulabilmesi için bu özlemie
rin tek belirleyici olmadıkları da 
açıktır. Uluslararası barış ve işbir
liği ortamı ile bölgemizdeki barış 
güçlerinin etkinlik derecesinin ya
nısıra, ülkemizdeki demokratik 
kamuoyunun da böylesi serüven
Iere karşı göstereceği haklı direnç 
burada gözardı edilmemelidir. Bu 
öğelerin kendi içlerinde oluştura
cağı birli~e, birlikteli~e ba~lı ola
rak, ülkemizin bu ve benzeri aç
mazlara sürüklenmesinin önüne 
geçme olasılığının pekala var oldu
~u kolaylıkla görülebilir. 

Işçinin Alınteri 

da. Yemeğini yemeyip, ekmeiini' 
almak istesen bir saatte sıra gelmi
yor; nazla, tuila zor ekmek alabi
liyorsun. 

Bütün bunlar sendikaya şikayet . 

ediliyor, ama sendika bizden de 
aciz. Hiçbir girişimde bulunmu
yor. Zaten bulunsa bile kim takar 
ki. Sendikayı anlatmakta, yaşa

mak ve görmek tabii ki bir de~il. 
Burada anlatamayaca~ım daha bir 
sürü olay var. ;, 

İşçiler asker denetiminde yeme
ğe s9kuluyor. Her yemekhanenin 
k~ısında iki asker bulur1uyor. Bu
rası açık cezaevi değil, burası esir 
kampı da delil. Öyleyse ne? ... 

Burada dokuz buçuk saat me
sai ve onbeş günde bir pazar tatili 
var. Bazı zamanlar, izin dahi ver
memek için zorluklar çıkartıyor
lar. Yer yer verilmediğine de şahit 
oldj:ım. Ücretiere gelince de; ma
aşlarımızı normal olarak ayın yir
misinden sonra almamız gerekir
ken, 10·12 gOn geciktirdikleri de 
oluyor. Ayrıca avans da vermiyor
lar. Pek nadir olarak, 1-2 gün kırk 
elli kişi avans alıyor -vay efendim 
para kalmadı. Ondan sonra bekle 
maaşı ... Işçi gerçekten çok zor du-
1rumlarda bırakılıyor. Bu durum- __ · 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



74 Medya Güneşi 

dan dolayı pek çok işçi çıkışını alıp 
gitti. 

Burada, adamı olan, torpili olan 
hemen hemen her istediAini yapa
biliyorlar. Diger taraftan izin dö
nüşü, iki gü~ geç gelme yüzÜnden 
bir arkadaşımız canına kıymıştır. 
TUNCELİ doAumlu İRFAN 

TUNÇ (22) izin dönüşü iki gün 
geç geldi; gelirken beraberinde ra
por getirdi. Ancak bu arkadaşımı
zın çıkışı personel şefi tarafından 
verilmişti. Arkadaşımız ugraştı, ra
poru gösterdi. Hiçbir bahane bu
lamadılar; bu defa raporu'n sahte 
oldugunu söylediler. Bu arkadaşın 
aitevi sorunları vardı ve borçluy
du. Olaydan önce de anne ve ba
basını kaybettiAi gibi, yeni evliydi 
ve bakınakla yükümlü oldugu kar
deşleri vardı. Arkadaşımız koguş
ta hiçkimsenin olmadıgı bir saat
te, aklından geçenleri uyg'ulayarak 
kendini kabioyla asmakta "çare'~ 
yi buldu. Bu arkaqaşımızın asılış 
nedeni ve onun katilleri oradaki 
personel şefi, şantiye yöneticileri 
ve sendikadır. Bu olay, hemen ört
bas edildi. Bunun üzerine, sayın, 
çok kıymetli personel şefleri izin 
alarak şantiyeyi 20 gün terkettiler. 
Bu olayı sadece bir gazetede oku
dum ve arkadaşımızın kendisini 
hayat pahalıhAt yüzünden astıAı 
yazılıyordu. Ve olay kapanıp gitti ... 

Böyle öyle düşünüyorum ki 
bu arkadaşın katilleri, başta per
sonel şefi olmak üzere şantiye yö
neticileri ve sendikadır. Bu olaya 
neden olanlarden hesap sorulma
lıdır. 

.Bu yazıyı size yazarken benim 
de çıkışım verildi ve hiçbir gerek
çe gösterilnieksizin. Evet, ne kadar 
uAraştıysam, kesin bir sonuç elde 
edemedim. Hakkımda MİT tara
fından verilmiş rapor oldugu söy
leniyor. Aslı varını yokmu bilmi· 
yorum, ama bildiAim bir şey var
sa o da, bu şantiyenln. şantlye şe
finin kontrolünden çıktıAıdır. 

Benim çıkışıının sorumlusu per
sonel şefi ve elektrik formeni Ra
sim Alsarandır. Birileri çıkıp bu . 

olanlara dur demelidir. Burası on
ların babalarının özel çiftliAi de
gildir. Bu memlekette kanun ve ni
zam ın bütün işlerliAi ile var oldu
~unu söyleyenieniarsa bu insan- · 
lara hesabını sorsunlar. Sormuyor
larsa, bu demektir ki; bu memle
kette kanunlar ve nizarn tam an
lamıyla işiemiyor ve taraflı işliyor. 
Bundan çıkacak sonuç şudur. Ben 
şu sonucu çıkarıyorum: Benim iş
ten atılış nedenim4· DİYARBA
KIR'lı oluşum ve onların örümcek 
kafalarına uygun olmayışımdır. 
Varsa tek neden budur, başka ne
den yoktur. 

Bu olaylan takdiriniz,e sunuyo
rum. 

"Hiçbir şey dindiremez acınu 
Memleketimin şarkıları ve tütünü 

kadar. 
Memleketimi seviyorum 
Çınarların9a kolon vurdum 
Mapushaneitrinde yattım" 

Erdem Suci 

(TAKDIR "HALKIMIZ"INDIR 
M.GÜNEŞİ) 

Sayın Medyıı GÜneşi Yetkilileri, 
Mayıs, dönOşOmOn doJıada hıziandtAt 

aydır. Insan ruhu O zerinde yaralttAt etki de 
bu dönüşümden payını alıyor. Davranışlar 
daha bilinçli, eylemler daha yoAun kişilik
lere bOrOnOyor. Genelde insan bu ayda, 
Mayıs'ta daha büyük bir coşkuyla bakıyor 
tarihe ve görevlerinin neler oldutunu ko
Jay anlıyor. 

Polrıik olarak ele alındıAında da Mayıs 
ayı TOrkiye'de ve Ulkemizde nice coşkulu 
olaylarla dolu dünya halkları için taşıdıgı 
anlam ise tartışma götürmez del!ere erişmiş
tir. Mayıs, dünya emekçilerinin beyinlerin
deki düşüncelerin, yüreklerindeki heyecan· 
ların ortak bir psikolojide biçimlenip ey
leme dönOştOAO bir aydır ayrıca ... 

Bu cezaevinde de Mayısların ayrı bir yeri 
olmuştur; olmaya devam· ediyor. 

BilindiRi gibi 9 Mayıs 1988 tarihinde 
11 Diyarbakır Özel Askeri Ceza ve ll.ıtukcvl" 
Adalet BakanlıAtna devredildi. Devri ile bir
likte sorunlar çıktı . Daha Once, 9 Şubat 
1988 tarihinde başlattıAımız direnişde, bir 
ölü vererek, 19 Şubat'ta kimi haklarıza ka
vuşmuştuk. O zaman cezaevi M.S.B:na 
baAiı olarak askeri yönetim kurallarına göre 

. görev yapıyordu . Askeri yönetim dönemin-

de canımızı, elimizi ve kiııiiinızı örtaya ko
yarak kazandıAtınız o haklar, sivil yöneti
min cezaevini devralmasıyla tehlikeye düş
tüler. Yönetim bu hakları başka bir deyiş
le, askeri yönetim döneminde sahip oldu
Aumuz hakları ve kazanımları tanımayaca
Atm söyleyerek, ilk fırsatta , kimi kısıtlama
lara yöneldi: Kendilerinin programları ol
duAun ve ne olursa olsun onu uygulayacak
larııu vurguladılar. ı 

Qol!aldır ki, böyle bir eAilimle yaklaşım, 
tuttl klular arasında heyecan yaratacaktı. 
Gerçekten de burada tutuklu bulunan he
men herkes bu yaklaşıma karşı tavır koy
makta en küçük bir duraksama gösıerme
di. Sivil idarenin bu yaklaşırnma karşı he
men herkesçe ortaya konulan bu duraksa
masız tavır karşısında, insan politik yaşam 
içinde, bir kere daha çok iyi anlıyor ki ter 
ve emek, kan ve ter vererek kazanıliın hak
ların üzerinde insanlar daha çok titriyor
lar ve onları korumak için hiç çekinmeden 
tekrar kan, ten, ter ve emek ortaya koymaya 
hazır oluyorlar. Bunu öl!retici yanı önem· 
lidir ve kavramlmadan hakları koruma ve 
savunma bilinci gelişmez . . 

Yönetimin sivilleşmesiyle birlik(e tekrar 
başgösteren sorunlar, hiç kuşku yok, geriiş 
çevrede ele alınması ve düşünOlmesi gere
ken belli bir devlet politikasına dayandırıl
malı. Yoksa sorun sivil insanların yerel yö
netimlerinden kaynaklanan bir sorun de
!il. Nitekim, yapılan görüşmelerde, orta
ya. çıkan kargaşanın nedenlerine kendileri
nin muhatap olmadı!ını, sorunun tama
mıyla Adalet Bakanlıl!ına baAiı oldu!unu 
söylemişlerdir. Gerçekten de durumu yakın
dan izleyip inceledi!imizde, her ne kadar 
yerel yönetimin, yani bugünkü idarenin ki
mi durumlarda insiyatif sahibi oldu!u bir 
gerçekse de, sorunun esas kayna!ı daha Ost 
kurumlar, Adalet BakanhAt ve hOkOmettir. 

Oysa, aynı hükümetin başı, Thrgut Özal, 
18 Şubat 1988 tarihinde radyo ve televiz
yonda yaptıAtaçıklamada 9 Şubat'ta talep· 
etti!imiz temel ve doAat haklan bizzat aA
zıyla onaylamıştır. Şimdi aradan 3 ay geç
meden tekrar bu haklara yönelik kimi sin
si politikalara başvurulmasının ne anlama 
geldil!ini düşünmek gerekiyor. Thtuklu ve 
hOkOmiOlere yönelik olarak devletin hiç de 
iyi ve açık bir politika gOtmedi!i, gün geç
tikçe herkesçe daha iyi anlaşılıyor. 

9 Mayıs' ta sivile devredilen cezaevi ida
resinin gelir gelmez dayattı!ı yaklaşırnlara · 
karşı çıkmak ve hükümetin bizzat bunu ka
bul etmiş olduAu temel haklarımızı güven
ceye almak için başlattı~ımız aÇlık srevi, 
bugün altıncı güntlnü doldurdu. Y.ınn, yani 
bu yazıyı postaya vereectim sOn yedinci gü
nümüze girmiş olacaRız. ÇOzOm Için her
hangi bir işaret yok şimdilik. ÇöztirnUn ge
cikmesi ne etki eden etmenlerin yeterince 
aktif rol oynayamamaları, sorunun aleyhi
mize olarak, gUçleştiriyor. Kamuoyunun, 
demokratik kamuoyunun, D. kuruluşların, 
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basının hissedilen ilgisizligi, sorunu yara

tanlara, hiç kuşku yok, cesaret vermekte

dir. Gerçi, sorunumuzun bir an önce çö

zOmlenmesinin başta tutuklu anneterin (ai

lelerimizin) çabaları görmezlikten geline

mez. Ancak bunun belirleyici olmadıAını, 

olamadıAtm da söylemek gerekiyor. 

Birçok arkadaşımız fiziksel gOçsOz!Ok 

içindeler. Daha 9 Şubat' ın bedenlerde ya

rattıAı tahribatlar, hiç olmazsa bir dOzeye 

kadar bile, onarılmamışken, 3 ay aradan 

sonra tekrar açlıga yatmanın bünyeleri nasıl 

etkileyecegini tahmin etmek mOmkOndOr. 

Nitekim, mide kanamaları, yorgunluk ve 

aşırı kilo kaybı , dikkat daAılınası artık sık 
,sık ~astlanan olaylar oluyor. Daha grevin 

altıncı gününde kendini bu biçimleriyle belli 
eden bu etkiler, açlık grevinin uzaması ha

linde, büsbUtOn kötü, agır biçimlerde ken

dini açıga vuracagı muhakkaktır. 

Ama sonuç ne olursa olsun gelinen nok

tadan geriye dönmek asla olası degil. Ka-

zamlan hak, bir iAne bile olsa, onun tek

rar gaspedilmesi olasılıAı karşısında ölüme 

gitmek hiç de bUyük bir kayıp sayılmama

lı, böyle anlaşılmadıkça ilerlemek olanak

sızdır. 

Dogaldır ki, bu sadece ölümle de olmaz. 

Çünkü amaç, esasta, ölmemektir. Thrsine, 

bunun kavgasını vermek ve yürütmek ge

reklidir. Böyle bir psikolojik ortamı ve ka

rarlı ilerleyişi ortaya koymak demokratik 

güçleri aktif destek ve gayretiyle mümkün- . 

dür. 
Sizlerin de bu ·konuda üzerinize dUşeni 

yerine getireceginizden kuşku duymuyo

rum. Hatta bu tUr konulara fazla duyarlı 

olmanızı; belirli düzeylerde daha çok rol 

oynayabileceginizi dOşOnOyorum. Aktif 

destek ve gayretiniz! bekliyoruz. Mayıs, ba

şarımızın bir örneAine daha tanık olmalı. 

Ahmet KAYMAK 
16.5.1988 
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Merhaba Medya Güneşi 
Dergisi'nin YiAit Yaratanları 

Hepinizi şükran, minnet ve en içten duy

gularla selamlıyorum. Güneşinize çok ih

tiyacımız vardı, tam zamanında da doldu. 

Hani bahar mevsiminde serin ve bulutlu bir 

havada, birden güneş çıkınca ortaya, gO-. 

neşin aydınfılı ve sıcakhlı insanı ne kadar 

mutlandırıyorsa, Medya Güneşi de aynı sı

cakhAı ve aydınhAt ile bizleri mutlandırdı. 

Medya Güneşinin içindekiler de en az adı 

kadar sıcak ve güzel. Bu ortamda olabile

cek en iyisi. Hepinize şOkran borçluyuz. 

GünOmUz koşullarında insanlık savaşımı

nı vermenin ne kadar zor oldutunu biliyo

ruz, hepimiz bu agır havayı her gün tenef

füs ediyoruz. Sözde aydın, demokrat geçi

nen çolu TOrk yazar, sanatçı ve politika-. 

cısı insanlık sınavında gerçek deAerlerini ve 

çaplarını ortaya koydular. Bırakın insanlık 

sınavında başarılı olmay!, insanlık sınavı-

Yüreklerde Bir Gerjlla Ordusu 

Demir çubuk 
Mavi gök 
Yüreğim cehennem 
Koliarım vurulu 
Ayaklarımda korkunç ve aCJır bir lrin ırmaCJı 

Kulaklarımda uCJultular 

Neyse ki 
AlıştıCJımız bir türküyle başladı zaman 

Ardından zulmün akan salyası 

Halbuki yüreklerde bir gerilla ordusu 
Hazır 

Daha güzel daha yaşanırsa doCJru 

Koptu kıyamet 
Durmazcasına başladı dOOOnOmOz 
ÇıCJiıklar, çıCJiıklar, çıOiıklar 

Yaşam Için 
Yaşama yürek veren çıCJiıklar 

Ya da dinen bir şiirin 
lık dizeleriyle doOan çocuklar 
Ah, ' 
BaCJıra baCJıra patlıyordu bağazım 

Titrek ve anlaşılmaz dlzelerle 

Düşün ki 
Umut kaslarda 
Yaşam acılarda 

Öznem falakada 

He kirvem de ki askıda 
Sonrası yok bitmeyen dizeierin 

Sönmeyen özlem ve umut ışığıyım 
Kök salmış bir sevdanın ne ilki ne sonuyum ben 

Bir ışık 
Ya da sevgiliye giden yol 

YiCJit 
. YiCJit yoldaştarım 
YiCJit birer yolcu 

Ben ah, 
Esmer, terll topraklardan kovulmuş, yaralıyım 

Hain darbeler 
Sırtım delik deşik 
Karı Içinde bilekiarim 

Beynim kovarıyordu yavaş yavaş 
Sarıldı bedenim 
Ve sonratL) , 
laCJım suları bastı dört yanımı 
Işkenceler düşüyordu kazıtılmış katama 
O Işkenceler ki . 
Yüreği örste biler 
Her vuruşunda acı bir çıOiık 
Çarmıha her çekiliş bir tarih 
Çarmıhlarda yüreCJimiz 
ÇıCJiıklarda doCJuyoruz 

M. TEKKEŞ . Öz. 1 Nolu E Tipi Tutukevi 

8. KoOuş DIYARBAKlR 
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76 Medya Güneşi 

na girişi bile haketmeyen bu zavallılar iki 
yüzlü ve çift standarttı olurlarsa, emperya
lizmin ve rejim uşakları neler yapmazlar ki. 

Fakat tUm bu olumsuz şartlara ve orta
ma rajtmen bizler, özgürlük, bajtımsızlık, 
sosyalizm kısaca insanlık yolunda eli kolu 
bajtlı kalacak dejtiliz ya, elbette mücadele 
edecejtiz ve ediyoruz da. 
Medya Güneşi hiç yabancı gelmedi, için
dekiler benim, biziz, bizleriz. Yıllarca TOrk 
solunun peşinde ömrUmUzU ve yıllarımızı 
boyuna harcamışız, kimlijtimizi ve kişilijti
mizi yeni yeni buluyoruz. Mücadelenin, hak 
aramanın ve almanın zamanı geçmez. Siz
ler böyle bir Dergiyi yaratmakla bUyük, 
kutsal ve o denli onurlu bir göJevi yapıyor
sunuz. Dergiye yıllarca susamışım gibi bir 
soluk ta okudum. Dergide kendimin ve yur
dumun insanlarının yaşamını, acılarını, di
rençlerini, öfkelerini, umutlarını, sevdala
rını, onurlarını ve yijtitlerini gördüm ve ya
şadım. Bu Dergiyi yaşatmak, bUyUtmek, 
maddi ve manevi destejti vermek her de
mokrat, yurtsever kı;aca ben insanım di
yen her KUrdUn ödevi olmalıdır. Abone üc
reti tutarı parayı havale ettim, abone için 
adres vermiyorum. Buna gerek yok, nasıl 
olsa temin ediyorum, ayrıca her ay para 
yardımında bulunacajtım. Th ki Dergi ya- ~. 
şamına son verdijtini açıklayıncaya kadar. 
Ben insanım diyen her insanımızı olanak
ları elverdijti ölçüde maddi destejte çajtırı
yorum. S.OOO lira, aylık IS0-300 bin lira ge
liri olan hiç kimseyi ne fakirleştirir nede 
zengin eder. Fakat S.OOO liralar çojtalarak 
bir araya geldijti taktirde önemli bir güç 
olur ve-bu güç de güneşimizi güçlendirir. 

Destek sadece soyutta kalırsa bir anla
mı olmaz, destejtimizi somutlaştıralım ki, 
Dergi miz, Güneşimiz en ücra Dajtları, De
releri, Komları kısaca tUm "Yurdumuzu" 
ısıtsın, aydınlatsın, başka tUrlU nasıl ulaşı
rız insanlarımıza. 

Dergi Ankara'ya gelir gelmez iki günde 
tu kendi. Derginin yayın hayatına· başladı-

Alişan . 

jtını Cumhuriyet Gazetesinden öjtrendim, 
her ay böyle ilanlar yapılırsa çok iyi olur. 
(fazla açıklama yapılmadan) Ayrıca Utu: 
sal Mücadeledeki tUm insanları ve tUm güç
leri kucaklasın istiyorum. Bizleri bölmek 
ve parçalamak sadece emperyalistlerin ve 
rejimin işine yarar, gün birlik ve beraber
lik gUnUdUr. Böyle günlerde -ayrıntı 
sayılacak- önemsiz görüş ayrılıklarının he
sabı yapılmamalıdır, bu konu çok önemli. 

Insanlık savaşına baş koyan 'Medya GU
neşi Dergisinin yijtit yöneticileri başta ol
mak üzere, tUm çalışanlarına ve emejti ge
.çenlere tekrar selam ve şükranlarımı ·sunu-

yorum. Yolunuz yolumuzdur. Bizlere açık 
olsun. Milyonlarca insan, aydınlıjtınıza, sı

· caklııjtınıza ve suyunuza hasret sizleri bek
liyor. Korkmayın demiyecegim, zaten kork
madııtınızı kanıtlamişsınız, bu yolda yalnız 
dejtilsiniz, bunu iyi bilesiniz. Çıl gibi bU
yUyoruz ve en yakında zatimierin üstOne 
dUşecetiz. 

Dergimize, ~Uneşimize yani özgUriUJU
mUze ve onurumuza sahip çıkalım. 

Hasan BARAN 
Keçiören-Ankara 

Söyledim ya uyku tutmuyor gözlerimi 
Kirpiklerim uzandıCJında 
Dolu veren 
1 kilo tuz ikram edilmiş can 
ve patlamış mermi duvarından 
Topraklaşmış kandan/mazotlu 
Bir zaman tüneliyle vardıi)ım DIYARBAKIR'ım. 

Uyku girmedi gözüme üç gecedir 
Bellii)imde yer bitti 
Özlemiyle saatleri yarıştırmaktan. 

_ Muratsız ana gibi 
Öksüz oi)ul ... 
Damarı çekilmiş ka~ (darmadai)ın) 
Zehiri ısianmış kibrit gibi, 
Eli bai)rında DIYARBAKIR'ın ... 

Medya Güneşi'ne 

Süleyman KlRAL 

lamak için dajtlara çıkarmış ve buradaki 
halk kar'a basınca 'kert-kUrt' sesleri çıkar
mış. Ve oradan geçen yabancı biri de bun
lara KUrt demeye başlamış", diye bir ko
nuşma yapmış. Biz KUrtler, KUrt isminin 
anlamını çok iyi biliyoruz. Bu bize yeter. 

Sen do{lumsuz Olümlere 
yazılandın çocuaum 
Topraaa ulaşamadan 
öz suyu kuruyan 
bir tohum gibi... 

Yürej)imde 
bir ad olarak yaşam bulacaksın 
Çığlıkların dizelerimda gizli 
her okuyanın 

Ben bir lise öjtrencisiyim. Okuluma bU
yUk bir zevkle gidiyorum diyemem. Çün
kü gUnUmUzde öyle bir ortam varki; her
kesin ezildijti ve kUçUmsendili bir ortam. 
Herkes derken, biz KUrt insanlarını kaste
diyorum. Şöyle ki; okulda eşitlik diye bir 
şey yok, her zaman TOrkler bllyUktOr, ön
derdir, iyidir lafları kulalımdan eksik ol
muyor. Ben TOrk halkına karşı detilim. Fa
kat ben de her insan gibi soyu m un KUrt ol-

' dulunu söylemek i~terim. Nasıl bir Fran
sız, Fransız oldugunu, bir Alman, Alman 
ôlduAunu, bir Ttırk, TOrk oldugunu söy
leyebiliyorsa ben de KUrt olduAumu söyle
yebilmeliyim. Bu durum, bir zamanlar olan 
ve hala devam eden zenci-beyaz ayrımını bi
le geçti. Gerçekten de beyazlar zencilere ne 
gözle bakıyorlar ise, ŞOvenistler de biz KOrt
lere o gözle bakıyorlar. 

Kısacası dergiRize (Medya GUneşi'ne) şu
nu &öylemek istiyorum: Derılnizi bUyük bir 
zevkle okuyorum. Ve okudukça daKort ol
duRumu haykırmak, dallara, taşlara, kır
da uçan kuşlara ve dOnyanın ObUr ucuna 
kadar sesimllletmek istiyorum. Sanmasın
lar ki bu böyle devam edecek. Siz ve sizin 
kafanızdaki dUşUncelere sahip olanlar va
roldukça KUrtler her zaman yaşayacaktır. 

Mücadeleniz için yaptılınız bu girişim~ 
de, karşınıza çıkacak goÇtokleri aşmanız

. da başarılar diler, · selamlarımı sunarım. 
ÖzgUrlUk YUrUyUşUnde, Her Zaman, 

.. .Sjılerle Birlikte Olacatımııa Emin 
Olabilirsiniz. doğumunun sancısını 

yürekten duydui)u bir ai)ırlıkta 
milyonlarca kez 
ba~ıra, ba~ıra doi)acaksın ... 

Güllü POLATCAN 

Size bir şey anlatmak istiyorum: Bir ar
kadaşım lise 2.sınıfa gidiyor ve haliyle Milli 
GUvenlik dersi işliyorlar. Bu dersin amacı 
bence, KUrtlere karşı bu saf ölrencileri nef
retle beslcmektir. Bir gün Binbaşı hocala
n, KUrt isminin nereden geldilini anlatıyor-

-muş "eskiden, kışın insanlar çalıçırpı top- . 

Saygılarıinla ... · 

GÜLIZAR 
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Çağri 
Önce bir merhaba diyelim 

Selam dostluk d~urur. 
Dostluk kardeşli{li 
Bilirim, bilirsiniz. 
Bu, çeyrek ömürlük yaşa kadar 

Her ne kadar çok olmasada, 

bir görmüşlü{lümüz var bizimde 

Derim ki; 
Biraz beni dinleyin, 
Ben -bizim- bir parçasıyım. 

Az gördük çok işittik 
Vurduk, vuruşturduk 
Biz ortada kaldık. 
Birileri, barış dedi, kardeşlik ... 

Hoş dedik, güzel, evet. ... 
Sonra, pembelere bürünerek karşımıza çıktı 

O kara cehalet 
Birlik, güçtür biliriz. 
O zaman, 
Yarını beklemeyin. 
Çok geç olabilir. 
Hemen bugün, gelin buluşalım. 

Anıtlaşsın dilimizde, 
Anıtlaşsın gö{lsümüzde, 
Yıllardır saklı kalmış, 

Özgürlük yeminimiz. 
Meydanımız bütün Dünya olsun. 

19.5.1988 Mehmet ASLAN 

Var1mla Yokumla 
Uzaktan bir çırpıntı duysaydım 

Yeterdi bana; 
işit~eydim, O sesleri Özgürlük, ba{lımsızlık ... 

Diye haykıran dilleri, 
Koşardım onlara do{lru 
Varımla yokumla 
_Zincirler koparılsın, 

- Kapılar açılsın, 

Zindanlar boşalsın, 
Acımasız Faşizmin; 

Mazlum halkımız üzerinde! 

Sürdürdü{lü baskı ve zulüm kalksın, 

Özgürlük yaşansın diyen 
O ton lu seslere ... 
Son nefesima kadar! 
Ses katardım, 
Varımla yokumla 
Bir gün gelmişti 
Proletaryanın önemli günü, 

Mayıs'ın birinci günü ... 
isterdim bütün halklan beraber 

Bende döküleyim sokaklara, meydanlara 

Ve insanca bir şekilde 
Ben kutlasaydım, 
içimdeki hasretimle, ba{lırarak 

Varımla yokumla 
1 Mayıs 1988 Ş. ARDA DERiK 
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Yurtsever Arkadaşlanm ve 

Medya Güneşi 
Derginiz Medya Güneşi'n ikinci sayısın

da D.Bakır, sivil cezaevi S.A.G. günlüAü ya

zınızı okudum ve memnun oldum bu ko

nuya eAilmeniz hem biz yunsever insanla-

. rı memnun ettiniz hem de tutuklu ve aile

lerinin ne zorluklar altında evlatlannın bi

raz olsun daha iyi şartlar altında yaşamla

rını sürdürebilmeleri için verdiAi mücade

leleri halka ayrıntılarıyla aniatmanız biz

leri ne kadar memnun ettiAini sanırım bi

lirsiniz. Ancak bazı konular ister istemez 

inslın olarak ve de bir yunsever olarak üzü

lüyor. DoAu halkı olarak bugüne kadar ne 

kadar milletvekili gitrnişse zaten birşey bek

lediAimiz onlardan yok ama hiç olmazsa 

bizleri daha iyi bir yaşam hakkı mücade

lemizde yalnız bırakmamaları oysa bizleri 

kapı dışarı etmeye çalışıyorlar. Bugüne ka

dar D.Bakır cezaevinde açlık grevinde ar

kadaşlarımız hayatlarını kaybetti ve çoAu

da sakat kalmıştır. Buna karşılık milletimi

zin vekili olan bOyOkierimize gidildiAi za

man sayın Mehmet Kahraman gibi mille

timizin vekili ha kahverengi, ha siyah, ha 

lacivert elbise giymişler ne fark eder bir 

pantolon için ölmeye deAermi demeleri da

ha da insanı üzüyor. Benim ona cevabım 

şudur. Bir saç kılı için bir de#il binlerce in

sanın ölmesi bile deAer mücadelemiz için 

öleceAiz ve ölmeye devam edeceAiz bunu 

söyleyen halkın içinden yetişen ve KÜRT 

halkının mücadelesini destekleyen bir in

sandan bu beklenemez bu gibi insanlar sos

yalizmin gölgesi altında barınmaya çalışı

yorlar. Bu gibi insanların yarın şöylede di

yebilirler. Kapitalizmin yerine sosyalizm gel

se ne fark eder diyebilirler. Bu gibi insan

lar seçimlerde siyaset yapmaya gelince var

dırlar ama halkımız bunların ne mal oldu

Aunu anlamıştır. Saygılarımla .. 
Yunsever-Devrimci 

Serdal SAVAŞÇI 

Sayın Medya Güneşi 
)azadı, çizeri, araştırmacıları hepinizi 

candan kutlar, yayın hayatınızda başarılar 

dilerim. Türkiye'de şimdiye kadar böyle ka

rarlı bir derginin çıktıAma ve çıkacaAına 

inanmıyorum. Derginizi ve Dergimizi oku

yarak anlatarak, alarak, satarak destek ola

cağım. Devrimcilerin, demokratların, yurt

severlerin görevi bunlardır. 

EmeAi geçen tüm arkadaşalra mücade

lelerinde başarılar dilerim. 

A.Kadir Zengin/Ergani 
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78 Medya ~üneşi 

Merhaba Medya Güneşi; 

öncelikle, sosyalist basın üzerindeki bas
kı ve engellernelerin dozajının her geçen 
gün biraz daha şiddetlenerek arttıtJ bir dö
nemde bütün bu baskı ve engellemelere gö
ğüs gererek ilkelerinden taviz vermeden ya
sal şanları daha da zorlayarak yolunuzda 
kararlı adımlarla yürüyec~nize olan inan
cımla sizleri kutlar yayın hayatınızda ba
şarılar dilerim. 

Değerli dost Medya Güneşi, uzun süre
dir siza yazmayı düşünüyordum. Ancak 
içinde bulunduğum cezaevinin sivil cezae
vine dönüşmesiyle birlikte; askeri cezaevi 
döneminde ölümler pahasına elde etti~irniz 
kazanımların büyük bir bölümünü "Ceza
evi tüzüğü böyledir" gerekçesiyle elimizden 
alınmak istendi. Tabi ölümler pahasına el
de ettiğimiz bu haklardan geri adım atma
yıca~ımızdan dolayı haklarımızı korumak 
için S.A.G başladık. A.G'nin yedinci gü
nünde var olan haklanmızın korunacağı ve 
sürgün olaylarının durdurolacağına dair 

Halojen 
yüreğim ekili 

bu ilkbahar 
belieğim unutkan 
yüreğim buruk 
üzerinde gezdiğim toprak 
şu evler ... 
he-psi benden uzak 
hepsi bana yabancı 
san ki yaşamamışım 
san ki anılarım 
hiç olmamış 

bu ilkbahar 
belleğim; 

' güvence verildikten sonra A.G!ne son ver-
dik. Bu nedenle ancak şimdi size yazabii
me fırsatı bulabildim. 

Medya Çiüneşi dergisinin Nisan sayısının 
toplatılması sosyalist basın üzerindeki kı-

' sıtlamalar zincirine eklenen yeni bir halka 
olmuştur. Sosyalist basın iizerindeki, yasak
çı zihniyetin bir ürünü olan bu türden ça~
dışı kısıtlamalan şiddetle kınıYQrum. Bilim
sel düşünceler "üzerindeki baskı ve kısıtla
malar sistemin dotasından kaynaklanmak-

. tadır. Örümcek kafalı zihni}~t her zaman 
gerçeklerin söylenmesinden tedirgin olmuş · 
acizlik içerisine düşmüştür. Bu acizli~n ifa
desi olarak~ gerçekiere saldırıp gerçe~i dile 
getirenleri hapishane, ölüm işkence vs. gi
bi uygulamalarla tehdit edip gerçe~i söy
lemekten vaz geçirmeye çalışrnışuk. Bu bu
günde böyledir tarihte de böyle olmuştur. 
Galile dünyanı döndü~ü teorisini savundu
ğu zaman bütün gerici çevrelerin tepkisini 
çekti. Bu düşüncesinden vazgeçmesi için
de engizisyona gönderilip giyotinle tehdit 
edildi. Gerçi fazla uza~ gitmeye gerek yok. 

17 Mart 
yağıyor, 

İçinde yaşadığımız ülkede 12 Eylül sonra
sı yaşanan capcanlı sekiz yıllık bir pratik 
var. Bu dönemde insanlar gerçekleri söy
lediklerinden dolayı idam sehpalanna gön
derildi, cezaevlerine tıkıldı, işkencelerden 
geçirildi. Ama bütün bu uygulamalara rağ
men gerçekler ortadan kaldınlmadı. Insan
lar her fırsatta, idam sehpasında, cezaevin
de, fabrilcada vs. yerde gerçekleri haykır
dı . Çünkü, güneş balçıkla sıvanamayaca
ğına göre gerçeklerde çeşitli yaptırımlarla 
ortadan kaldırılamaz. Bunu er geç egemen 
çevrelerde anlayacaktır. 

Derginizin 1. ve 2. sayısını okudum. Kuş
kusuz her derginin oldu~u gibi sizin de bir 
yayın politikanız vardır. Ama ben bir dost 
olarak derginizle ilgili bazı izienim ve öne
rilerimi kısa satırlarla belirtmek istiyorum. 

1- Ulusal sorunla ilgili yazınızı ilgiyle 
okuyorum. Bu sorunla ilgili yazınızı yasal 
çerçeveyi daha da zorlayarak daha somuta 
indirgerneoizi bekliyorum. 

2- Geçmişte devrimci hareket içerisinde 
adeta tabu sayılan ama 12 Eylül sonrasın-

hiroşima yağmuru yağıyor 
yağmurdan sonra; 
güneşle tanıştırın! 

. beni güneşle ... 
savaşmak için; 
yeniden yeşereceğim 
halepçe toprağında 

bir ana yürür 
newruz meşalesiyle aydınlık 
ve yüreğim; 

bozulur karanlık gecelerin sessizliği 
bir çocuk ağlar, 
yer dökmüş ayçiçeği tohumunu. 
bir halojei:ı sesi gelir, 

· halepçe ölüleriyle ekili. 

beni güneşle 
16 mart , 
akıyor, 
kanım akıyor 
benim olan toprağa. 
16 mart 
akıyor, 
kanım akıyor . 
yırtın kara elbiselerimi! 
çırılçıplak yıkanmak, ağlamak· 
sırılsıklam toprağa 
gömülmek istiyorum. 

anaların Çalıştığı buğday tarlasında. 
bir yel eser, 
Vangölünden ağrıdağına. 
ve gençler dökülür sokaklara 
sevda gibi, 
umut gibi uzayan sokaklara. 
bir ana yürür, 
ellerinde mum ışığıyla 
artos dağına 
ve diker gökyüzüne 
okyanus gözlerini 
bekler,· ufukta doğacak; 
kızıl güneşi. 

Seracettin ERGENÇ 

Not: Halojen sözcüğü yanık türkü anlamında kullanılmıştır. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



... 

da biraz daha önem kazanıp. devrimci ha

reketin gündemine gelen kadın sorunu gi

bi sosyalizm mücadelesinde önemli bir ye

ri işgal eden bir konuya da derginizde yer 

vermenizi memnuniyetle karşılamakla bir

likte yeterli görmüyorum. Bu nedenle iler

deki sayılarınızda bu konu ile ilgili yazıla

ra daha fazla yer vereceğinizi bekliyorum. 

3- Devrimci hareketin içinde bulunduğu 

bugünkü durumda, sosyalistlerin gündemi

nin birinci maddesinin güç ve eylem birli

ği olduğu düşüncesindeyim. Sanırım top

~umdada bir beklenti vardır. Bu bağlamda 

birlik sorununu işleyen yazılara derginiz

de daha fazla yer vermenizin birlik konu

sunun toplumda daha fazla bilince çıkan

hp kökleşeceği inancındayım. 

4- Bilindiği gibi 12 Eylül sürecinden gü

nümüze kadar devrimci hareketler sürekli 

J:>ir ayrılık ve bölünme yaşadı. Bu bölün

melerin bir çok nedeni vardır. Ancak ben 

bu bölünmelerin en önemli nedenini örgüt

ler içerisinde demokrasi anlayışının eksik 

kavranılınış olmasında görüyorum. parıi içi 

demokrasi devrimci hareket için yaşamsal

dır. Bu nedenle derginizde; genel olarak 

toplumda demokrasi özel olarakta parıi içi 

aemokrasi kortusunu işleyen yazılara ağır

lık vermenizi bekliyorum .. 

Derginiz Uzerindeki baskılan ekarte ede

rek yayın politikiuuzdan taviz vermeden ka

ranlıklan güneşinizle aydınlatacak yolunuz

da yürüyeceğinize olan inancımla saygılar 

sunarım. 

K.U.K. · davasından tutuklu 

Alinza KILINÇ 
1 Nolu Cezaevi 
C-ll Koğuş D.Bakır 

Selam halkımız üzerinde bir çığ 

gibi açan Medyiı Güneşi'ne, 

selam tü'm dünya devrimci, 

demokratlanna. 
Ne zamandan beri eksikliğini duyduğum 

böyle bir derginin bugünkü Türkiye koşul

Iarında elime geçmesi bir an için beni az

da olsa hem tediİ-gin hemde çok mutlu kıl

dı. Büyük yürek büyük cesareti doğrusu 

!.sayısı toplatıldığından okuyamadım. 

!.sayısındaki kapak resmi bir harikaydı. 

Üzerindeki bant işaretleri bir başka dün

yaya götürüyordu insanı, 

Sayfalan araladığımda bu derginin Türk- . 

iye'demi çıktığını yoksa benim mi Türki

ye'de olmadığımı bir an için karar vereme

dim. 
Leyla Kasım'ın direniş şiirini, 

Cemile Büyükkaya'nın insana ilham ve

ren röportajını heyecanla okuduk. 

Şu anki Türkiye koşullannda büyük bur

juvazi tekelinde bulunan dağıtım organizas

yonunun iktidar ve bazı' siyasi çevrelerce 

Medya Güneşinin dağıtılması engellenmek

tedir. Buna karşın Türkiye genelinde bulu

nan Devrimcilerin. Demokratların, Yurtse

verlerin kendi imkanlan doğrultusunda bir 

(MEŞALE) gibi Medya Güneşi'ni dağıt

maktadır. Bunun yanında birçok Devrim

cinin, Demokratın bile bundan daha haberi 

olmamıştır. · 
Egemen güçlerin oyununu bozan bu der

giyi halkımız ısrarla almakta, okumakta, 

dağıtmakta bireysel olarak katkıda bulun

maktadır. 

Bu diyaloğu gören egemen güçler toplat

ma kararı çıkarmaktadır. 

Burada dergim adına Medya Güneşi'nin 

okurlarına Tüm Dünya Devrimci Demok-

Uyku girmedi gözüme üç gecedir 

Yer arıyorum kül tablasında 

i.~maritimi söndürmeye 
Ozlemidir bilemezsin 
Ağır atnah ayaklarıyla yüreğimde gezdiği 

Bir buz· parçasının yaz geceleriiiçimde eridiği 

Her taşında bir yürek vuruşlu DIYAR!3AKIROın. 

Uykuyu tutarnadı göz kapaklarım, 

Uzandığında dolu veren 
Karmaşık bir buluşma şerididir 

Kirpiklerimi değdirmeyen. 

Acılı şeker sürüyorum gözlerime 

Bilsinki 'hasretin düşüncesi ne güzeldir 

Bilsinki bunun kıvılcımı patlayacak füzedir 

Ve bilsinki körükledikçe köz parçası 

Alevi boyunu aşacaktır. · 
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ratlanna sesiernk istiyorum. Değerli dergi

mizi yüceltelim, egemen güçlerin oyununa 

bırakmayalım .. : 

Bu dergide emeği geçen tüm devrimci, 

demokrat, yurtsever arkadaşlan kutlanm. 

M.BOSTANVİRAN 

Medya Güneşi'ne 
Diyarbekir'den Selam 

Egemenler Medya Güneşi'nin ikinci sa

yısını da toplattılar. Çünkü karanlıklan da

ğıtıp aydınlatan Medya Güneşi'ne taham

mül edemezler. Bizler seslerimizi Medya 

aracıliğıyla duyurduk. Medya karanlıklan 

dağıtan bir güneşti çıktı ve bütün çevresi

ni aydınlattı. Bundan böylede bütün engel

lere rağmen aydınlatmaya devam edeceği

ne inanıyoruz. Egemen güçler Meyda Gü

neşi ' ni susturamazlar. Çünkü Medya Gü

neşi ezilen halkın sesi oldu. O seski yüz

yıllar boyunca bütün soykınm. baskı ve asi

milasyanlara rağmen mücadelesini gün geç

tikçe yükseltmiştir. 

Kerem Serbırin 
4 Haziran 1988 Diyarbakır 

Değerti Yurtsever Arkadaşlarım ve 

Medya Güneşi 
Öncelikle böyle bir dergiyi biz yurtsever 

insanlara sunduğunuz için teşekkür ederim. 

lik medya güneşi doğduğunda hem sevin

miştik hemde Uzülmüştük. Sevincimize ge

lince biz yurtsever insanlara TOrkiye koşul

larında kürtlerin hangi şanlar altında mü

cadele verdiğini mücadelelerinde haklı ol

duğunu ve mücadelelerini de sOrdürecek

lerini ele aldınız ve halkımızı aydınlattığı

nız için teşekkür ederim. ÜzOldüğOmUz ta

rafa gelinde derginiz Medya Güneşi ilk doğ

duğunda ne sancılar çektiğini tahmin ede

biliyoruz. Fakat burjuvazinin her türlü ent

rikalarla bunu engelleyebileceğini de tah

mit etmişti~,-~~ da ~urjuvazi~ çı~rla
nna gelmediği ıçın ve ilk medya güneşı top

lama karanda bunun bir ömeğidir. Med

ya Güneşi'ne yayın hayatında başanlar di

lerim. 
Yunsever-Devrimci 

Serdal SAVAŞÇl 
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80 Medya Güneşi 

Sevgili Medya Güneşi Yaratıcıları 
Elinize sağlık. dilinize sağlık. yüreğini

ze sağlıkki böylesine müthiş bir dergiyi do
ğurdunuz. 

Tüm antio-demokratik haskılara karşın 
dergimizin ikinci sayısımda çıkarmanız bü
yük bir başarı sanırım (Medya Güneşi'ni) 
eleştirrnek özellikle egemen güçlerin bas
kısı olduğu sürece büyük bir yanlış olur. 

Dileğimiz şudur ki, dergimiz kapanma
sm ı. sayınızın toplatılması halkımızı pek 
etkilemiş sayılmaz. Aksine derginin daha
da popüler olmasına neden oldu. Tabii ki 
buda bizleri memnun kıldı. 

Dergimizin devaını için bizlere düşen gö
revi yerine getirmek boynumuzun borcu
dur. Tek düşüncemiz derginin kapanmama
sıdır. 

Tüm (Medya Güneşi) çalışanlarını can
dan kutlar, başarılarının devamını dilerim. 

Saygılarımla 

Ahmet AKA 

Cezaevi 
Şiirleri 

Kelepçeli Dilim 
ipek kozasından gümüş dantel 
Rüzgara savurma saçlarını 
Almış koliarına seni bahar 
Kıskanıyorum seni ah ... 

Ayaklandı 

Ayaklandı Dicle üzerinden Van'a 
Dersim göçeri bir gelin 
Ak güvercinler yeridir bizim Gevran 
Kıskanıyor Süphan seni ah ... 

Serhatta Çetel uyuya kalmış 
Kesmiş solu~unu Pasinler 
At koşturuyar baykuş sürüsü eşkiyalar 
Kıskanıyor bu dağlar seni ah ... 

Asırları omuziayan Nemrut 
Bir anıt gibi duruyor hala 
Açmış iri gö~üslerini Harran 
Çiçekler kıskanıyor seni ,ah ... 

Gülümser güneşe Karacadağ 
Delikanlı soylu bir gülüş 
Ve Urmiye'de isa adında bir çoban 
Tarihler kıskanıyor seni ah ... 

Kapamışım ağzımı gözümü 
Uzağımda kalmış Fırat 
Yağmur k,üsmüş gülüşünü 
Kelepçeli dilim ah ... 

Ahmet Kaymak 
Öz. 1 Nolu E Tipi Tutukevi 
8. Koğuş DiYARBAKlR 
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Mayısın I 7'sinde 
alev almış derileri 
Yanıyorlar/diri diri 

Tarihin şen çocukları 
Hal kım ın Kah ramanları 

Ferhat, Necmi, Eşref, Mahmut, 
yaşiyorlar yaşayacaklar ... 
36. Koğuş Medeni Gürgen, İsmail Sezgi 

AYLlK HABER•INCELEME•YORUM DERGISI 

-

Adım : -----------------------------------------------------------

Mesle~im. _________________ -_,..-----------------------------------

Yaşım: _______________________________________________________ _ 

Adresim: ------------------------------------------------------

• ABONE KOŞULLARI: Yurt Içi: Yıllık 
15.000 TL. (Türkiye Iş Bankası A.S . 
Beyazıt Şubesi Hesap No: 2082543 ~ 
Cemal Özçelik Yurt Dışı: Yıllık: SO DM. 
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<"ÇAGRI 

• Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Ülkelere 
• Birleşmiş Milletler Örgütüne 
• Uluslararası Kızılhaç Örgütüne 
• Birleşmiş Milletler insan Hakları Komitesine 
• Dünya Barış Konseyine · 
• Asya-Afrika Dayanışma Örgütüne 
• Uluslararası Af Örgütüne 
• Bağlantısız Ülkeler Örgütüne 
• Dünya Demokrat Hukukçular Birliğine 
• Arap. Ulusal Kurtuluş Hareketlerine 
• Arap Birliği Teşkilatma 
• Arap insan Hakları Örgütüne 
• Arap Kızılay Teşkilatma 
• Arap Avukatlar Birliğine 
• Arap Öğretmenler Birliğine 

Sizleri Irak Yönetiminin <;lüney Kürdistan Halkına karşı sürdürdüğü şöven yoketme savaşının 
yeni gerçeklerini görmeye davet ediyoruz. 

Dünyanın her tarafından çeşitli prötestoların yükselmesine neden olan; 6000 kişinin ölümüne, 
10000 kişinin yaralanmasına yolaçan Halepçe, Xormal ve Karadağ Katliamlarından sonra Faşist 
Irak Rejimi halkımıza karşı kimyasal silahlar kullanmaya devam ediyor. 

3-4-5 Mayıs 1988 günleri , Irak savaş uçakları Kerkük ovasındaki Kobtepe, Esker, Sorteh, Mayle, 
Serçinar, Şexan ve Kileşir köyleriyle; Süleymaniye'ye bağlı Çeme f'ezen, Vezirzi, Erbil'e bağlı Koy- . 
sincik ovasındaki köylere kimyasal bombalar attılar. Saldırı sonucu 112 kişi hayatını kaybetti , 844 
kişi de yaralandıYaralıların çoğunun durumu ağırdır. 

15 Mayıs 1988 günü akşamı ErbWe bağlı Wira, Doli Balisan, Naznin, Kolkereş, Smagoli ve Wer
ti' köyleriyle Süleymaniye'ye bağlı Dolergeh bölgesindeki birçok köye karşı kullanılan kimyasal si
lahlar neticesinde sivil halktan yüzlerce kişi yaralanmış ve ölmüştür. Tüm yaralılar olanaksızlık 
nedeniyle kesin ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Ayrıca süren kimyasal bombardıman netice
sinde binlerce aile evsiz kalmış ve zor koşullarda yaşamlarını sürqürüyorlar. 

Ey dünya özgürlükçüleri! 
Ey halkımızın dostları! 
Güney Kürdi~tan Halkı benzeri görülmemiş tam bir vahşi yoketme savaşıyla yüzyüzedir. Ulusal 

varlığı yokedilmek isteniyor. Kısacası Kürdistan'da yaşama son verilmeye çalışılıyor. 
Irak Kürdistan Cep~esi, Kürt Halkı adına sizleri acil olarak bu olaylara müdahale etmeye, ge

rekli önlemlerin alınması için sesinizi yükseltmeye, uluslararası antlaşmalara karşı işlenen bu ci
nayetlerin bir daha tekrarlanmaması için elden gelen her çabayı sarfetmeye çağırıyor. 

22.5.1988 

IRAK· KÜRDiSTAN CEPHESi 
{IKP-KYB-IKDP-KSP-PASOK) · . 
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