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SUNU 

B 
u sayımız, yo{)Un gelişmelerin yaşandı.gı. bir kesitte elinize ulaşıyor. Bir yandan 
K.Kürdistan'a askeri yogınak artmlıyor, Cizre'ye günlerce bomba yağdtrılıyor ve umut taeiri 
koalisyon hiıkümetinin gerçek yüzü, yaygın bir. katliam söylentisi ve hazırlı!Jıyla ortaya 

çıkıyor; diger yandan da uluslararası arenada TC kendine yol açmaya çalışıyor . 
"Türki Cwnli.uriyetler'' TC' nin yeni ve büyük ilgi alanı durumuna geliyor. ancak bu "ilgi" nin kapita

lizmin marıt@ı geregi pürüzsüz gelişmesi için, TC, içte v~ dışta yeni manevralara ihtiyaç duyuyor. 
Herşeyden önce, "içerde" başını ağrılacak ve lran'la rekabet halinde yöneldiği "Türki Cwnhwi.yet
ler''de ra.h.atça at koşturmasına engel teşkil edecek "Kürt Sorunu" ile bir köklü hesaplaşma istegi du
yuyor. Bu, yalnızca /ran karşısında rahntlamak için degil; "Türki" yönelimde rahatlamasını 
sağlayacak Türk şovenizm! dalgasım kabartmak için de isteniyor. Hükümet, toplumun koalisyona 
yönelik (temelsiz) beklentilerinin yolaçtıgı kısmi hayırhah tutum kalkmadan halkımıza köklü bir 
biçinde saldırabilir: TC bunun içinfirsat kollamaktadır. Hazır olmak ve bwjuvaziye'güven atejeden 
tüm yaklaşU]llan halkımızın biUncinden (vakit geç olmadan) silip atmak gerekmektedir. 

"Türki Cumhwi.yetler''e yönelişte madalyonun diger yüzü, TC'nin emperyalist odaklarlajlörtüdür. 
Eski sosyalist sistemin bu topraklan üzerindeki emperyalist hegemonya kavgasına. TC, şimdilik, 
ABD lehine omuz vermiş görünmektedir. Demirel'in son ABD gezisinin esasını bu oluşturuyor. "Türki 
Cwnlıwiyetler''e ABD emperyalizminin tüm iğrençliğiyle el atmasını kolaylaştıracak rampa. TC ol
muştur. TC, bu hizmeti karşılı!Jında oraların kırıntılarından pay kapma beklentisindedir ve şimdilik 
kaydıyla. iran'ı bu kırıntılar rekabetinde ekarte etmiş görünmektedir. Ancak gelişmelerin ne getire
cegt henüz tam olarak da belli degildir. Görünen, emperyalistler ve bölge devletleri arasındaki da
laşın çeşitli biçimler altında yogunlaştıgı ve yogunlaşacağtdır. 

Bölgedeki it dalaşının çiğneyecegi toprakların başında ülkemiz gelmektedir. Bu tespit, bölge dev
letlerinden bağımsız ve anti-emperyalist bir tutumu olmazsa olmaz kılmaktadır. Demirel'in son ABD 
gezisinde emperyalizmirt ikiyüzlülüğü yeniden su yüzüne çıkmıştır. Kendisince ve kendisine bel 
bağlayanlarca neredeyse "Kürt dostu" ilan edilen ABD, TC'ye, "Türki Cumhuriyetler" e rampa olması 
karşılı!Jında. "Kürt sorunu" nda yeniden tam destek vermiştir. Gazeteler , "Saddam' da tereddüt, 
Güneydogu'da anlaşma" manşetleriyle bu durumu anlattılar. ABD, Irak Kürdistanı'ndaki gelişmeleri 
Saddam'a karşı yedekte tutmaya devam etmeye niyetli; ancak Kuzey Kürdistan güçlerini TC'nin 
pts savaşına havale etmekte şimdilik bir sakınca görmüyor. Dahası, son görüşmede, bu konuda her 
türlü destegi TC'ye sunuyor.Bu destek içerisinde, açıklanan kadarıyla. CIA'nın istihbarat 
yardımından ... cobra helikopterlere kadar bir dizi donanım bulunuyor ... 

"lçerde" ise gözaltılar, tutuklamalar, dergi ve kitap toplatmalarla "olağan" TC uygulamalan devam 
ediyor. Ancak önümüzdeki günler, koalisyon hükümetini sarsacak gelişmelere gebe: Bir yandan 
başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri ve buradan hareketlenerek 1 Mayıs'a kadar yüyüyerek 
artacak olan işçi hareketliliği ve diğer yandan Newroz kutlamalannın halkımız için koalisyon 
hiıkümetine yöneUk umutlan silecek bir potansiyelle gerçekleşecegi gerçegi...Bwjuvalann hiç lwşuna 
gitmeyecek günler kapıda!... 

Bu sayımızın çtktıgı sürecin bir kesiti olan 21 Şubat, Irkçıltkla Mücadel Günü. .Tahmin edilebile
cegt gibi, devlet yöneticileri bu gün için demeçler verecek ve TC' nin ırkçtlıga ne kadar karşı oldugunu 
ilan edecekler ... Bu yapılırken, ırkçılık deniUnce sadece "Siyah-beyaz ırk" ayrımcıl@ı dile getirilecek 
elbette ve TC'nin Kürt halkına yönelik sinsi ırkçıl@ı gözlerden ırak tutulacak. Diğer yandan ise, 70 
yıllık ırkçılık, Kürt halkına yönelik olarak devam ettirilecek ... Gcizetelere de yanstd@ı gibi devlet des
tekli "1ürkiye'yi Savunma Cemiyetleri " türünden ırkçı oluşumlar boy verecek .. . "Ha bir Kürt ölmüş; 
ha bir köpek'' diyebi.len özel tim görevlilerinin bayağı ırkçılı!Jı devam edecek ... Ve tüm bunların 
ırkçılık olmadtgı görüşü, sözlüklerin klasik tanımıyla geçiştirilecek. Hayır: 21 Şubat tüm ezilen halk
ların ulusal haklarının teslim ve kabul edillme günü alabilmelidir. 

Halkımızın yaratt@ı degişik degerlerin yayın alanında da boy vermesi, özgjırlük yolunda bir zen
ginUktir. B!f düşünce ve bilinçle, yayın hayatına yeniden başlamış bulunan VATAN GÜNEŞ/ ve · 
MEDYA GUNEŞJ dergileriyle; yayın hayatına yeni olarak başlayan NEWROZ ATEŞ/, REWŞEN ve 
WELAT dergilerine başanlar diliyoruz. 

Olcuyuculanmıza 6nemli bir duyuromuz ile s6zümüzü noktalamak istiyoruz: Güçlü bir 
abone kampanyasıyla tüm okuyuculanmızın dergimize abone olmasını istiyoruz. Tekelle
rin daj1ttım şirketlerinin yeni güçlükler çıkarttıjJı, devrimci yayınlan dajıtmama karannı 
aldıklan şu günlerde, sajJlıklı ve yaygın. bir dajJıtımı, tekelleri devreden çıkararak yap
manın en güçlü yolu, abone zincirini arttırmaktır; yada her okurun Newroz'u en geniş 
biçimde dajJıtma çabasına girmesi gerekmektedir. Bu konuda sorunılu bir ujJraş bizleri 
beklemektedir ... Newroz'un abone ve dajJıtım kampanyası için el ele diyoruz ... 

Yeni saytlanmızda buluşmak üzere .. . 
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Olaylar-Yorumlar 

BÜYERAN Ü DERTİRSAN 
e A A A A A 

JI "PAKET" E BEŞ U BUHAYI DERKET ... 

Hukumeta pevgihani (qoalisyon), ji damazrandina xwe ta iro, ji gel re, ji deri heviyen 
vala tu tiştek bi ci neani. Çend hefte bere hukumete "Peşbinen Paketa Abori" di yar kir. 
Hukumet, beri di yarkirina "paket" e ji, danustendinen xwe, bi sermiyandaren heri mezin 
re, peşde di bir. Berpirsiyaren hukUmete, bi diyarkirina ve pakete carek din ji, eşkere kirin 
ku di reça sermiyandaren heri mezin de ne. Paket ne ji bo rencvanan, le bele bo 
sermiyandaren yekdest çaran tekvedixwe. Di pakete de, ji gel, deri beş u byhayiye tiştek 
nine. Paket, bo enflasyone, gehineka heri mezin ji ji % 50 di de nişandan. U bi ve yeke ji 
di pesine. Ev bendeman ji, ji ali aborivanen rastikeni na ye ditin. Te gotin ku enflasyon de 
ne keve. Te zanin ku bo feda gel, hukfunet, di aboriye de de tu guhertinen bingehin çe ne 
ke. Taku ev avayiya yekdesta sermiyandari bi dome, de di rewşa gel de tu tiştek neye 
guhartin. Koministen ku ji salan ve ve ditine di parezin, li ber diroke carek din ji xwedi 
maf derten. Di pakete de, te di yar kirin ku "ji zoma rojava u rojavai başôr" de heqdesta 
heri hindik deri beşe bi mine. Ev bi xwe. be ci ji, ne tişteki ewqas girin ge. Ji ber ku li 
Kurdistane pirayina karker u rencvanan deri mafen sosyali ne u retir ji, reşa heqdesta heri 
hindik ra be ji eva han, bi navini din beşen ku tene stendin ra nake. Ku li Kurdistane ta ku 
piraniyan rencvanan deri sendiqa u sigorta bin, behsa rakirina reşa heqdesta heri hindik, 
tu tişteki giring na de di yar kirin. 

"Jİ GEL RE Dİ LOV ANi ", Jİ CfJDi RE BİMBE! ... 
Hukfunet di gel gotinen demoqrasi, mafen kesa, li Kurdistane 

siyaseta zorkeriye di domine. Çiyaye Cudi bi rojan hat bimbe ki
rin. 

Ji kesen ku heviya xwe bi hukumeta qoalisyone ve giredabe, 
zorkenya hukumete teşteki şaş mayine ye. Ji ber ku, bo zulm u 
zorkeriyen xwe ji ber çava veşere, derew u minawren nediti di 

domine. Ev derew u minawren hukumete ci cina akama xwe dide 
.nişandan u ev akam li ser hin dorhelen çep ji dixwiy~. 

Jixwe gehineka qoalisyone ji ev e: Pelen heviye yen 
çavşuştine be sererast kirin u si yaseta dewlete ya ne guherti le 

ser ve pele be domandin. Di ware civaki u abori de hem u erişe si
yaseta yekdestan pek ne hatiye. Tene sere wan dixwiye. W er 
dixwiye ku eriş di ware abori de diji gel "paketa abori" ye; di 

ware siyasi de ji zedebuna "wenda" yan u "operasyona Cudi"ye. 
Burjuvazi ji hel ke de de parastvaniya "demoqrasi" ye bike u 

ji hela din ve ji de erişe xwe zedetir bike li diji rexİstinen Kurdan 
u Tirkan yen jindar. Si yaseta "ji gel re dilovani" eve! .. 

HERBi ARMAN HATE KU TİN 

Di roja 21 Çeleye Paşiiı 1992 de li ser reya Erxeni, li 
gunde yaytaş, li bine Pira Tutiş Cesede Herbi Arınan 
hate rutin lı gor danezana biraye Wl, du meh bere Her-

. biji all pollsan ve dihate acizkirin. Şeveke cendirman 
ifade Wl stendine. Endame HEP e biL Ji ali herkesi ve 

dihate hezkirin ·n tu dijiprine wi ji tunebuye. 
Herbi Arınan li bajare MUŞ'e li navça Milazgire 

rfidinişt. 
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KÜBA DOSTlARI 
DOSTtNKÜBA 

LOS AMIGOS DE CUBA 
mE FRİENDS 'OF CUBA 

LES AMIS DEs CUBA 
DIE FREUNDE KUBAS 

Olaylar-Yorumlar 

"NAMA Jİ DOSTEN KUBA-I" 
Kuba, ji sala 1959 gava ku ji xwe re reyek serbixwe xezkir, di bine zordestiya 

Dewleten Ernenka i Yekbuy'i (DEY) de ma ye... . 
DEY, bi ci anina embargo u zordest'iyen din , di xwaze vena Gele Kuba radest 

bigre. Tişte ku te xwestin, Gele Kuba ji reya ku bi azayi hilbirjartiye vegere. Li 
hemberi her tişti Gele Kuba bo xwedi derketina mafe xwe u bo neşikandina vena 
xwe tekoşin dide. Bo gihiştina arınanca sazumana nivekari rik dike. Digel sosy
alizme bo parastina şeref u serxwebuna gel tekoşin dide ... 

Di ve zanine de, Zihn'i Anadol, Demirtaş Ceyhun, Bilgesu Eranus, Müştak 
Erenus, Ercan Kanar, Emin Karaca, Yaşar Kaya, Yalçin Kuçuk, Mizefer Olca, Ra
suh Nuri İleri, Orhan ly'iler, Şewki Omeroxlu, Munzur Pekguleç, Nail Satligan, 
Sungur Savran, Mehmed Emin Sert, Sedat Tuncer, Levent Tozel O Eşber 
Yagmurdereli digel rojnameger, niv'iskar, sendiqevan, kesen zana u hunermend di 
roja 20 ÇileyePeşin 1991 de li Stenbule gihiştine hev u Peveberiya Piştgiriya Gele 
Kuba dan destpekirin. Bo Gele Kuba Piştgiriyen Geroki pek be biryar da u bo ve 

yek~ Avayiya Pekanin daxwuyakirin. 
Iro Piştgiriya Gele KOba stfıbare hemO miroviye ye u gaziya Kuba "li hemher DEY me tene nehelin, embargoye 

rakin" li nav mirovay'iye belav di be ... 
Embergoya di j'i Kuba li gelek welatan bi gerokiyen cure te ncimandin u bo piştgiriyen daring gelek qempanya 

te domandin. 
Ava_yivya Pekanin a dosten Kuba, biryar da ku gerokiyen xwe bi nave "Nama ji dosten KOba" bi gihijine we. 

W eki din ji te dax.waz kirin ku 'naman" bo şikestina embargoya dazanine ku li hemberi Kuba pekte ji xizmet bike. 
Li KOba iro kemasiya van malş.n te kişandın: Tişten xwarine, nift u derman. Dosten Kuba biryar da ku derınana 

bicivine u bi gihijine Kuba. KESE KU BlXWAZlN TEKEViN QEMPANYA ClVINA DERMAN BO KÜBA, li 
StenbOl bi nemra 143 2112 ve bi telefone tekiliya xwe bi Bilgesu Erenus ve deynin. 

AV AYİYA PEKANİN 
Bilgesu Erenus 
Emin Karac.ıı 
Eşber Yagmurdereli 

· M.Emin Sert 
Mizafer Olca 

Rejiına Sedam'e devbixwin, bo radestkirina Kurdistan'a bll§fir, ambargoya 
abon di domlne. Hukfimeta Iraq'e ji alik! ve "hevôıtinen otonoml"di domlne ne, 
ji aloo din ve ji bo stfixwarkirina Gele Kurd, tekelinen m ale aborl i her! bingehin 
li Kurdistan'e qedexe dike. Ü eblfipa abon betir dike. Bfiyinen ji serbildana 
Adare ta !ro fi eblfiqa niha, dide xwiyakirin ku ji rejima İraq'e il ji emperyalistan 
naye bawer kirin. Bi qanda Sedam, berpirsiyare ,eşa ku Gele Kurd niha dikşlne 
emperyalislin ji. Sedarn bo desthelata xwe li nav Erehan sererast bike, erlşl Kur
dan dike fi hebfina Kurda "sereşa" Erehan dibine. Berepeşin Dewleten Emerlka i 

HEVNİVİS 
BILGESÜ ERENÜS 

Ayazpaşa Cami Sokak. Saray Apt 
No:10/12 Taksim/lSTANBUL 

Yekbfiyl, emperyalistan jl bo serdesuya zome dijl Sedam, di xwaze Gele Kurd ......,.......,~-
bikerbine. Dive, di ve niqte de mirov bi "dostaniya wan i Kurd" ve ne xape. . . 
J:Iem~ emperyalistan dijimine gelane. Seroke gele me i Kurdistan'a bll§fir ve rewşe wiha neblnin, gazincen wan i eblfi!Ja abonye, 
tıştekl vala,ye. 

Li hemberi eşa ku gele me niha dikşlne, ci ye gazincan navenden emperyalist be hilbijartin, de mandiya gele me jl bikeve tal fi . 
ke . Dewleta Britanya goya bo şikestina eblfiqa abon ll Kurdistan'a başfir, di xwaze li London Konferanseke Kurd bi civlne. Bi vi 
awayi jl di xweze "dostani ya" xwe nlşan bide fi tekoşina GeleKurda rizganya netewl ji niha de bixe rfça xwe. Dirok ji gelek ca
ra nlşan daye ku dosten gele me ne emperyalistin, çina karker fi gelen bidestin. 

REXİSTİNEK NiJADPEREST 
Tofa Tekoşina Leşker u Polisen Kemali di gerokiye de ye. Hebuna ve rexisiine li Izmire bi belavokeke derket 

meydane. Naveki we i din j'i "Tima Hemberdani"ye. Rexistin, ji ali leşker u polisan ve hatiye darnezrandin. Arınan
ca we di ji Kurdan hemberdani kirin e .. Di belavoke de wiha di bejin: "Dest u piye me direjin, em bi xwazin ki 
likidere be di karin bi kujin" Ev "tima Kuştine" bi sazumani belavokan belav di ke. Rexistina şoven u nijadperest 
wetı: dixwuye ku diji Kurden li metropolen Tirkiye dijin tirs u tehdida di weşine O ewqas ji bihna berdestiya dewlete 
.ıee 
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Olaylar-Yorumlar 

"XWiN Bİ XWiN TOL" 
Di kombfiniya cenaze serozxwaze Dadgeha Ewleyi a Dewlete 

(DED) e Stenbfıl de polisen resmi fı neferma danişanek bi ibret 
pekanin. 

Ji ber DED a Stenbfıl ta Sitkeci reveçfın fı sloganen: "Bimrin 
Koministan", "Wezire Koriıinist", "Destfıre bidin em PKK bi 

pelçiqinin" fı yen mina wan hang kirin. Palisan se rojnameger 
girtin fı rojeke ew dan rawestan. W eki din ji belavokek belav ki

rin fı bi ve belavoke ji nijadperesi fı şoveniya xwe nişandan. Di 
belavoke de hin hevoken wiha hebfın: "Em di pirsin, li meclise 

daleqandine ala ıitol ter ne kir? ... Hin çi qas de dank be dan ... 
Dageıiyen welat guh bidin vi dengi... Em e li hemberi veneqetan

dina welat fı netewe xwemertal kirine bi dominin". 
Li Edene ji di vi rengi de danişanek hate pekanin. Potisen 

danişanvan, sloganen "Xwin bi xwin tol", "Bimrin Koministan", hang kirin. "Hezen ewleyi" ye ku esayiş fı ewle

yiye pek tinin bi vi awayi da nişan dan ku, bi rfıye xwe i nijadperest fı şoven ew bi xwe gerineka zorbaziye ne. Li 
Edene palisen danişanvap erişi rojnamegeran kirin fı nehiştin ku stfıbaren xwe pek binin. 

U a paşin şoveni-nijadperesti pel bi pel geş bfına xwe di domine. 

LENiN Lİ KUÇEN MOSKOVA ... 
Di salvagera mirina xwe, qi 21 Çiteye navin de, kuçen Moskova'ye ji nfıve 

Lenin jiya ... Sedhezar kes bi postren Lenin ve danişariek biranin pekanin. Ra
manen Lenin hang kirin fı daxwaza yekitiye bi zman xistin. 

Danişan, di peşenga Partiyen Korninist yen pişti belavbfına Yekitiya Ko
maren Sosyalist yen Sovyet (YKSS) hatine damezrandin de pekhat fı te de diji 
çfıyina iroyin slogan hatin bang kirin. 

Li ali din, li YKSS ku belavbfıye, li hemher buhayiye, diji berveçfına 
kapitalizme protesto ji zede dibin. Ve paşiye di 9'e Çiteye paşin de danişanek 
pek hat. Sed hezar kes tevi danişane bu. Bitoma jindar wenen peşevanen Ko
minist bilind kirin. Di nav danişana li Moskava'ye sed karkeren Tirkiye ji 
hebfın. Di danişane de bo sosyalizme fı diji kapitalizme slogan hatin avetin. Ev 
danişan ta nıha ya heri m ez in fı jindar bfı. 

DİSK ESİL NİHA TE GİRTİN! 
Generalen faşist yen 12 İlone DİSK bi zordesti girtibfuı. DİSK bi paras

tina rfımeta xwe i şoreşgeri ji heqi van zordestiya der ket. DİSK ta ku dev ji 
prensiben sendiqa çini u komi ber nede de di ha ya karkeran de tum bi jiya. 
U hele iro ev rewşen DİSK i han, ji ali karbidesten we tene tune kirin. Bi 

rasti DİSK esil iro te girtin. 
-Di roja ku iro DİSK vekiriye de, karbidesten DİSKAev vekirina han li 

ser berisandİna hemberi 12 Done pejda nabin. 
-DİSK beri her tişti "hebuna male DİSK"xistiye bemama xwe. Ji beri

sandina pekini di reve. Pirse, di reveçfuıa dadgeh u parlamentoye de di 
. bine. 

-Karbidesten DİSK, di xwazin "vebfuıeke" ne şoreşger pekbinin. Ne li 
hemberi rejime, le bel e di ji qedroyen şoreşger ketiye na va berisandine. 
Karbidesten Konfederasyonen Sendiqen Karkcren Şoreşger (KSKŞ), ji 

sendiqayiya çini di revin. Li şuna ve belısa "sendiqa hemdemi" dikin. 
-Karbidesten KSKŞ, karkeren şoreşger pineyi burjuvazi dilcin u bo ve 

yeke rastarast di xebitin. Hin beri damezrine baweriya xwe ji qoalisyona iro re diyariqr. 

A dawin, tişte ku rejima 12 Ilone nikaribu bi anina ci, karbitesten KSKŞ i iro li ber çavan pek tinin. Iro 
KSKŞ, bi navini vedibe, le bele bi tekvexwarini te girtinL:. 

Dive karker u peşevanen sendiqan, ve rewşa han binin berçav. 

Tevgera Çina karkeren Kurdistan bin gelek teze ye ii ji niha ve 'li hemberi van bOyinan hişyar be, de karl be 

mandiya xwe bi awaki militani bi bone. 
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'"r~AYIN İÇİNDEN 
-TES-İŞ Sendikası Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanlığı, 

insan haklan haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada " .. .insan 
hak ve özgürlüklerinin gerçek muftevası itimanyla 

sömürgeci burjuva partilerinden Kürtler adına birşeyler 
beklemek, çölde serabı su sanmaktır. Bu beklentilerle 

burjuva partilerini yeniden halkımıza lanse etmek veya böyle 
bir izlenimi halkırnızda bırakmanın sorumluluğu ağırdır." 

dedi. 

-Mardin'in Midyat ilçesi Kerşefe (Budaklı) köyUnde 
oturan Süleyman Atalan, Hazro ilçesinden İbrahim GUndem 
askerler ve korucular tarafından götürülmüş ve bu kişilerden 

4 aydır haber alınamıyor. . 
-Artan Kontrgerilla eylemleri yüzUnden Dargeçit, Derik, 

Batman gibi şehirlerde esnaf protesto amaçlı kepenk 
kapatma eylemleri yaptı. 

-Mardin'in İdil ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı bir miting 
yapıldı. Newroz meydanında 

mitinge katılanlardan biri, 
gösterinin amacını "Bölgeyi 

ziyaret eden Başbakan ve 
yardımcısını protesto ediyoruz. 

Zulme karşı sabrımız taşmıştır." . 
diyerek özetledi. 

-Gaziantep OniY.ersitesi 
öğrencileri Murat Ozsat'ın 

katıedilmesini yürüyüşle protesto 
ettiler. Aynca Diyarbakır 

Üniversitesinde boykot yapıldı. 

-Silvan'da dur ihtanna 
uymadı ğı gerekçesiyle özel oto 

tarandı. ÖHT tarafından tarandığı 
bildirilen otoda üç kişi ağır 

yaralandı. 

·~Kontra eylemlerini protesto için Sil van, Şırnak, Cizre, 
Silopi'de kepenkler indi. 

-Lice'de kayıp muhtar için izinsiz gösteri yapıldı. 

-Kuzey Irak'ta birılerce Kürt açlık ve sefalet yaşıyor. 
Yurtsuz, yuvasız durumda sığındıklan çadırlarda bir insanlık 
dramı yaşayan bu halk, kışı geçirmeleri için Batı'dan insani 

yardım bekliyor. 

-Silvan'da oto tarama olayınq_a Kozluk Belediyesi 
müstahdemi Uzeyir Candaş öldü. 

-Silvan'daki kepenk kapatmaya müdahale eden askerler 
ile halk arasında küçük çaplı çatışmalar meydana geldi, 4 

işyeri kundaklandı. 4 er ve iki vatandaş yaralandı. 

:....Şırnak'ın İdil ilçesine 4 koldan gerilla baskını 
düzenlendi. Polis lojmanlan, Piyade Hudut Taburu, Emniyet 

Müdürlüğü binası, IlçeJandarma Komutanlığı ve 
Kaymakamlık binalannın hasar gördüğü belirtiliyor. 

-Kozluk'ta, Silvan'daki oto tarama ve işyeri kundaklama 
olaylarını protesto için izinsiz gösteri yapıldı. 
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-Nusaybin'de Hayrettin Çetin'in ölümUnU protesto için 
kepenkler kapatıldı. 

-İdil'de Muhtar Agit Akibe ile İbrahim Demir gözaltına 
alındıktan sonra cesetleri yol üstlinde bulundu. Cenazeleri 
millitvekillerinin de katıldığı 10 bin kişilik bir kitle 
katılımıyla toprağa verildi. 

-Nusaybin'de daha önce evinin önUnde 18 aralıkta 
kontrgerilla tarafından kurşunlanarak öldürülen Hayrettin 
Çetin'in cenaze töreni serhıldana dönüştü. 30 bin kişinin 
katıldığı gösteride "Şehiden me namiren", "Kontrgerilla'dan 
hesap soracağız" sloganlan atıldı. 

-Şırnak'ta esnaf, Muhtar Agit Akibe ve İbrahim 
Demir'in öldüıillınesini protesto etmek için keperık kapattı. 

-Lice'ye bağlı zere köyUnde 15 Aralık geceyansı 
gözaltına alındıktan sonra kendilerind~n haber alınamayan 

Mehmet Uçdağ ve Sıddık 
Dalbudak'ın ortaya çıkanlması 
için Lice'de 3 bir kişinin katıldığı 
bir yürüyüş düzenlendi. 
Kaymakamlığın önUnde kitle 
"Kahrolsun kontrgerilla, 
Kürdistan faşizme mezar 
olacak" sloganlarını attı. 

-Mardin'in Daline köyü 
sakirıleri kendi elleriyle 
yakaladıklan kontra elemanının, 
Yüzbaşı tarafından kurtanidığım 
bildirdiler. 

-Muş'a bağlı Kızılağaç 
nahiyesinde bazı kişilerin 
köylüleri geceyansı evlerinden 

aldıktan sonra köy dışında işkence ederek serbest 
bıraktıklannı bildirdiler. 

-Bir askerin kendi gözleml erini, yaşadıklarını anlatan 
"Kürt Halkına Karşı Nasıl Savaştık" adlı kitap toplatıldı. 
Pel~sor yayınlarınca çıkarılan kitap "bölücülük ve silahlı 
kuvvetleri tahrik" gerekçesiyle toplatıldı. 

-Mazıdağı'nda 10 Ekim gUnü gözaltına alınan ve serbest 
~.ırakılan İbrahim Tekçe, Mahmut Aksoy, Hüsnü Yani ve 
Om er Demirkol polisçe tekrar gözaltına alındılar. 

-Palu'da köylüler jandarma ile çatıştı. Ziver köyUnde 
yapılar aramada küfür! U saldınya köylüler taşlı sopalı 
karşılık verdiler. 20 köylü gözaltına alındı. 

-B ingöl'de PKK kampına baskın düzenlendi. Uçakların 
da katıldığı baskında ölü ve yaralılar hakkında haber 
alınamıyor. Askeri yetkililer ll kişinin öldüğUnü iddia 
ediyor. 

-Kulp'ta kepenk kapatma eylemi yapıldı. Bingöl'de 
öldürülen gerillalardan 3'Uniliı Kulplu olması gerginliği 
tırmandırdı. 

-Silvan'da ortaokul ve lise öğrencileri bölgedeki son 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Olaylar 

olayları protesto etmek amacıyla yürtlyüş yaptı. 

-Nusaybin'de izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle ı& 
kişi tutuklandı. 

-Elazığ Alacakaya'da çatışma sonucu 2 gerilla ölü ele 
geçirildi. 

-Batman ve bazı şehirlerde kontrgerilla eylemlerini 
protesto amaçlı iki gUnlük kepenk kapatma eylemleri yapıldı. 

-B atman'da kepenk indiren HEP'li bir esnafın 
dükkaniarı bombalandı. "Hizbullah" süsü altında kontraların 

bu eylemi yaptıkları tahmin ediliyor. 

-Ş ırnak'taki sırur karakoluna PKK tarafından baskın 
düzenlendi. 10 asker, 2 asteğmen ve ı asısubay öldü. 

-Kulp'ta gerilla cenazelerini almak isteyen halka ateş 
açıldı. Asker, özel tim ve polisin açtığı ateş sonucu ı6 

vatandaş öldürtlldü. Lice ve Kulp'ta iki ayn yerde katliam 
provası yapıldı. 

-Lice ve Kulp olayiarım protesto için Diyarbakır kent 
merkezi dahil bir çok il ve ilçede kepenkler indirildi.. Esnaf 

eyleme geniş katılım gösterdi. 

-Diyarbakır Cezaevini anlatan edip Po! at' ın yazdığı 
Newrozladık Şafakları kitabı Ankara DGM tarafından 

toplatıldı. Gerekçe hep aynı :"Bölücülük" 

-Hizbullahla PKK çatışması . Son 7 ayda ı3 kişinin 
öldüğü bildiriliyor. 

-S iirt'in Eruh ilçesinde PKK ile korucular arasında 
meydana gelen çatışmada ı PKK'lı ve bir köy korucusu öldü. 

-Diyarbakır'da kontra eylemleri tırmanışa geçti. Son bir 
ay i~inde 5 kişi esrarengiz, ama aynı biçimde öldürtildül er. 

O!dürülenlerin hepsi siyasi kimlikli. Geçen ay gözaltına 
alındıktan sonra ölü bulunan İ. Hakkı Kocakaya'yı alan 

otomobilin plakasının Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne 
· ait olduğu bildirildi. 

-Mizbah Doğru, Diyarbakır Tek Kapı'da arabasının 

içinde iki kişinin yaylım ateş açmasıyla öldürtlldü. 

-İlk Kürtçe gazete Rojname yayın hayatına başladı. 

-D iyarbakır'da dur ihtarına uymadıkları gerekçesiyle oto 
tarandı. Olayda bir tuğla fabrikasının iki görevlisi öldürüldü. 

-Bölgede korucular giderek daha çok sayıda silah 
bırakıyor1ar. Bazı sınır karakolları da iç bölgelere taşınıyor. 

-Mezopotamya Kültür Merkezi , Kürt Enstitüsü için 
girişim komisyonu kurdu. 

-Diyarbakır il merkezinde Abdulsamet Çetin aldı 
Nusaybinli, D.Ü.Eğitim Fakültesi öğrencesi bir genç 

kontrgerilanın saldınsı sonucu öldürtlldü. 

-Muş'un Malazgirt ilçesinden olan ve HEP üyesi Harbi 
Arman adlı bir vatandaş kontrgerilla eylemi diye 

şüphefenilen bir cinayete kurban gitti. Cesedi Diyarbakır 
Ergani yolunda bulunan Arınan'ın Diyarbakır'da mahkemesi 

olduğu gerekçesiyle getirildiği ve gözleri bağlanarak 
kafasına iki kurşun sıkıldığı belirtildi. 

-Nusaybin'de Abdurrahman Söğüt isimli biresnafüç 
kişilik kontrgerilla timinin saldınsı sonucunda yaşamını 
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kaybetti. HEP ilçe yönetim kurulu üyesi Söğüt 7 çocuk 
babasıydı. 

-Gerilla kamplarına ABD helikopterlerinin yardım 
malzemesi attığı iddiası ortaya atıldı . 

-Nusaybin'dc çıkan çatışmada bir gerilla öldürüldü. 

-Idi! ilçesinde SUryani asıllı Mikhail Bayru dükkanında 
kurşunlanarak öldürtlldü. 6 çocuk babası Bayru'nun 
ölümüyle meçhul cinayetlere bir yenisi eklendi. 

-Nusaybir Tapu Sic il Müdürtl Adil B ayık evine giderken 
kurşunlanarak öldürüldü. 

-D iyarbakır'da 47 kişi siyasi nedenlerle gözaltına alındı. 

-Eruh'ta meydana gelen çatışmada 44 gerilla ölü, biri sağ 
olarak ele geçirildi. 

-Mardin M aitdağı'nda yüzleri maskeli kişilerin sopalı 
saldınsı sonucu ı kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

-Sitopi'de Hüseyin Tayşu 'nun cenazesinde gösteri 
yapıldı. Şırnak, Silopi ve Nusaybin'de kepenkler yine indi. 

-D iyarbakır'da demokratik kitle örgütleri son günlerde 
artış gösteren kontrgerilla eylemlerine karşı önlem 
alınmasını istediler. Partiler ve kitle örgütleri aynca imza 
kampanyası açtılar. 

-Bölgede ruhsatlı silahların toplatılacağı haber veriliyor. 
Bu konuda bakanlığın bir hazırlık içinde ol(luğu bildirildi. 

-On kfşilik kontra grubunun Dargetiç'te gerçekleştirmek 
istediği Uç cinayet halkın müdahalesi ile önlendi. Kovalanan 
tim tabura sığının ak zorunda kaldı. 

-Newoz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Remzi Bilget 
tutuklandı. 

-Nusaybin'de Seyithan Aktan adlı bir kişi kontrgerilla 
saldınsı sonucu öldürtlldü. 

-Bingöl' de. kontra saldırısında Ahmet Bayram adlı bir 
kişi ölürken bir kişi de ağır yaralandı. 

-Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Züver, Gelan, Hatiyek 
ve Gelman köyleri ve çevredeki mezraların giriş çıkışları 
kontrol altında tutuluyor. Askerler köylülerinerzak stoku 
yapmalarına izin vermiyorlar. 

-Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Girefşe köyünde 
Muhtar Hasan Engin ve oğluna işkence yapıldı. Filistin 
askısına alınan yaşlı muhtarın çeşitli yerlerinde yara izi 
bulunuyor. 

-Ankara DGM, 22 HEP kökenli Milletvekili hakkında 
meclisin yemin töreni sırasındaki tavırlarından dolayı idam 
istemiyle dava açtı. 

-Kürt Hak ve Özgürlükler Girişim Komitesi'nce geniş 
katılırnit bir Kürt Konferansının 23 Şubat tarihinde 
İstanbul'da yapılacağı açıklandı. 

-Malatya'da emniyet Sarayı eylemi "operasyon"u 
gerekçesiyle 5 öğrenci tutuklandı. 

-Adıyaman'da aralarında HEP il yöneticilerinin de · 
bulunduğu 12 yurtsever ve devrimci tutuklandı. 
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Sını 

Özelleştirme politikasının yansıması KÖYTEKS'de kendini gösterdi. KÖYTEKS zarar et
tiği gerekç~siyle 3 ay önce ~patılmış 115 işçi sokağa atılmıştı. Yeniden işe dönebilmek, sosy
al ve, send!f«ıl ~a~lanyla donebılme k f'macıyla üç aydır direnişlerini sürdürüyorlar. 3 kez An
kara ya gıden ışçüerden, en son 45'ı Ankara'da açlık grevine devam ediyor. Milletvekilleri 
Başbakan ve Vf!liliğe çeşitli kereler başvurup vaadlerle dönen işçilere şu ana kadar olumlu bi; 
yanıt, çözüm verilmiş değil. Devam eden direnişten işçilerin yaşadıklannı kendi kalemlerin
den sunuyoruz. 

UZUN BİR YÜRÜYÜŞ 
KÖYTEKS DiRENiŞi 

D
.iyarbıikır'da uzun yıllardan soma bir fabrikanın ku
~lması, Diyarbakır halkı için güzel bir olaydı. Fab
rikanın asıl konumu Tekstil Hazır Giyirndi. Fabrika, 

Başbakanlık Toplu Konut Kamu Ortaklığı A.Ş'ne (%ı5 
hissesi Siliner Holdinge ait) bağlıdır. Fabrikanın resmi ola
rak açılışı yapılmadı. ı989 yılında faaliyete başlandı. Bura
ya alınan işçiler de bazı şartlarla işe alınıyorlardı. Bu 
şartlar, meslek lisesi ve düz lise mezunlan almaktı. Bir tür 
sınava tabi tutularak ve de iki ay ücretsiz bir kurs 
dönemind~n soma, girişleri yapılacağı sözüyle işçiler iŞe 
başlıyorlardı. · 

İşçiler gruplar halinde işe giriyorlardı. Grupların sayısı 
5 idi. Fabrika müdürü 2 aylık kurstan soma girişlerinin ve 
sigortalarının yapılacağını söyleyerek işçileri işe alıyordu. 
Oysa umulduğu gibi olmadı, 2 aylık denilen süre 5 ay ol
muştu ve bu ücretsiz ve sigortasız 5 aylık bir söm\irüydü. 
Dördüncü gruptaki işçilerin k,aderleri diğerierinkinden bi
raz farklıydı. Gerçi onlat da 5 ay ücretsiz ve sigortasız 
çalışmışlardı. Ama bunlardan bir kaç işçinin yaptığı 
şikayetler , maliyeye ve basma ulaştı. 

Fabrika müdürü bu olay karşısında sigortasız olan 
işçileri toplayıp arka bahçeden, tel örgüler arasından 

· komşu fabrika, olan iplik fabrikasına geçirmişti. Bu arada 
gelen yetkililer, fabrikada sigortasız işçileri görmeden git
mişlerdi. İşveren işçilerin hepsini kendisi çağırmadığı 
sürece kimsenin gelmemesini ve kendis~n onları 
çağıracağını söyleyerek işçileri evlerine yolladı. Bu süreç 
içersinde işveren boş durmayıp İş v e işçi Bulma Kurumu
na giderek bir anlaşmaya vardı. Amaç çalışan işçilerin İşçi 
Bulma Kurumu tarafından gönderildiği gibi bir görünüm 
vermekti. 

İşçilerin girişleri, 4 ay boyunca İşçi Bulma Kurumunun 
karşıladığı 60 bin liralık kursiyer ücreti ödeniyor gibi 
gösteriliyordu. Kursiyer süresi sonunda İşçi Bulma Kuru
mu müdürü, fabrikada yapılan küçük bir törenle işçilere 
kursiyer belgelerini dağıttı. İşçilerin sessiz kalışlan ve 
işverenin entrikalarına maruz kalışlannın sebebi sendikasız 
oluşları idi. Sendikaya işveren karşı çıkıyordu. Bunun için 
bir kaç arkadaş gizliden (60 kişilik tiir grupla)sendikaya 
üye oldu. 

Bu işkoluna uygun tek sendika Türk-İş'i bağlı TEKSİF 
sendikası idi. Daha soma geriye kal!lfl işçiler de üye oldu. 
Fabrika üretimi son derece iyiydi. Örnek olarak, 200.000 
adet Adıyaman'dan askeri fanila alındı. Hollanda'da (keten 
türü) pantolon siparişi vs. gibi fabr·ika üretirndeyken, tüm 
işçiler fultaym çalışıyorlardı. Hatta, sabaha kadar mesaiye 
tabi tutuluyorlardı. 

Daha soma siparişlerde bir duraklama oldu, sipariş gel
miyor, işçiler boş oturuyorlardı. Ya işverenin pasifliği ya 
da fabrika kapatmaya yol veriliyordu. 9 ay böyle devam 
edildi. İş yoktu ama işçiler ücretlerini alıyorlardı. Bu du
rum işçileri korkutuyordu ve sonuçta korkulan an geldi. 

Fabrikanın ilk kapanışı ve tüm işçilerin iş aktininfes 
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ec:ildiği tarih,Ağustos ı991. Bu durum karşısında, sendika 
başkanı ve üç işçi arkadaş Ankara'ya gitti ve burada 
TEKSİF genel merkezinin devreye girmesiyle ancak bir 
ay ücretli izin alındı. İzin istemedeki amaç Kasım ayında 
işçilere verilecek %60 zamdan yararlanmak ve seçimlerde 
iktidann değişmesini beklemekti. 

Bunun üzerine 115 işçi zonınlu olarak 1.10.ı991 den 
itibaren ı aylık ücretli izine çıkarıldı. Fakat bu izin işçileri 
tatmin etmemişti. Sendika işe kesin gözüyle bakarak, izin 
bitiminden sonra olumlu sonuç alınmadığı taktirde işçilerle 
birlikte mücadele edeceklerini söyleyerek işçileri oyaladı. 
Fabrika müdürlüğünce 1.10.ı99ı tarihinden 3 ı.ıo.ı991 ta
rihine kadar verilmiş olan ı aylık ücretli izin iptal edilmiş 
ve bu sebeple ı4.10.ı99ı tarihinde tüm içşilerin işe 
başlamasına ilişkin kağıtlar evlere postalanarak , herkesin 
işe başlaması, aksi halde , iş haklarının fes olunacağına da
ir bir ihbar yapıldı. 

22.10.ı99ı . Fabrika tekrar kapalı ve bunun üzerine 
tazminatlanrnız 22 günlük maaşırruz üzerinden hesap
lanrnıştı. Tüm işçiler bu durum karşısında, fabrikayı boş 
bırakrnıyorlardı. 2 aya yakın bu böyle devam etti. Tek 
umut tüm işçilerin toplanarak Ankara'ya gidip yeni 
hükümetten çare beklemekti. Tüm işçiler Ankara'ya gitme 
kararı veriyorlardı; Bu esnada tüm sendikaların yardımıyla 
ilk Ankara yolculuğu başlıyor. 

28.ıt. 1991 tarihinde 40 kişilik işçi grubu Anka
ra'daydı. Burada beş sözcü meclise giderek milletvekilleri
ni makarnında -ziyaret etti. Daha soma Fehmi Işıklar'a gi
dildi. DYP Milletvekili Ensarioğlu Başbakanla görüşme 
İnıkanını sağladı, burada herkesin huzurunda fabrikanın 
açılacağı sözü verilince tüm işçiler gönül rahatlığıyla An
kara'dan döndü. 

Açılacağı umuduyla fabrikayı boş bırakrnıyor, kendi 
imkanlarımızia gidip geliyorduk. 7.ı2. 1991 tarihinde 
Başbakan ve ortağı Erdal İnönü'nün Güneydoğu gezisi 
sırasında, tüm işçiler pankartlarıyla mitingdeydiler. Bu ara
da Başbakan, Köyteks işçilerini anons yaptırarak , bir kaç 
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işçiyi Kültür Sarayın'da kabul etti. Ankara'da venrıiş ol
duğu sözü orada bir kez daha tekrarlarm ştı. 

12 Kasım 1991 tarihinde ihalesi çıkanlan fabrikamız 6 
Ocak 1992 tarihinde özel sektöre devredildi. İşçi için bir 
güvence maddesinin konulmadığı bir protokolle dev_ir 
yapıldı. Bu devire karşı çıktığımız için, fabrikayı terk et
medik. Ama işverenin, polis ve adamlan vasıtısıyla bizleri 
fabrika dışına atmasına da engel olamadık. Bunun üzerine 
işçiler, 13. 1.1992 tarihinde Ankara'ya yeniden gelerek, 
Başbakanlığın önünde "Başbakan verdiği sözü tutmadı, 
ölmeye geldik" parıkartıyla sloglm:. atarak gösteri yapıldı. 
Bu gelişmeler üzerine Başbakanın üzel Kalem Müdürü he
yeti kabul ederek, ertesi gün için randevu verdi. Ancak he
yet verilen gün ve saatte oraya vardıklarında kabül edilme
diler. Bunun üzerine iki gece boyunca tüm işçiler 
otobüslerde yattılar. Haklanrmzı almadan dönmernek 
yönünde karar alarak, İnsan Hakları Derneği Arıkara 
Şubesi binasında, 15.1.1992 tarihinde süresiz açlık grevine 
başlandı. 

Kırk kişilik açlık grevi bo~ca kimi demokratik kuru- · 
luşlar ile demokrat kişilerin yoğun ilgisine rastlamarmza 
karşın, bu ilgiler, Ankara düzeyinde bir kamuoyu 
oluşturmak için yetersiz kaldı . Bu yetersizliği hertaraf ede
bilmek amacıyla demokratik kitle örgütleri, sendikalar, 
dernekler, basın ile temas edilerek Türk-İş genel merkezine 
bir ziyaret tertiplendi. 

Türk-İş'ten isteğimiz, sendika olarak işçilere sahip 
çıkılınası ve de Başbakanla bir görüşme ayarlamasıydı. 

Şevket Yılmaz'da işçilere açlık grevine son -verilmesini ve 
sadece 4 temsilci işçinin orda kalmasını ve o kişileri 
Başbakanla görüştüreceği sözünü verdi. Bu esnada İHD'de 
kalan işçi arkadaşlar bu sözden sonra grevi bırakarak 
24.1.1992 'de Ankara'dan ayrıldılar. 

Ankara'ya giden arkadaşların yamsıra, Diyarbakır'da 
kalan arkadaşlar da çözüm olmasa bile Ank:ara'dakilere 
destek vermek için il valisiyle görüştüler. Valinin 
söyledikleri sadece " yeni patronla anlaşoı, sizi işe alsın" 
oldu. Bu arada Mehmet Kahraman'la bir kaç işçi görüşerek 
orada durumlarını dile getirdiler. Her ne kadar çözüm ge
tirmeyeceğini bildiğimiz halde burada güdülen amaç bir 
kamu o~. oluşturmak, tüm işçileri duyarlı kılmaktı. Çünkü 
bu bir KOYTEKS sorunu değil , bu bir toplu"rnsal sorundur. 
Bu tür özelleştirme politikası bizimle kalmayacak, tüm ka
mu kuruluşlanmn başına gelebilecek bir sorundur. Ve o 
zaman göst~rilecek yer kapı önü ·olacaktır. 

Bu ülkenin çalışan; kesimi olarak, sendikalar, milletve
killeri ve Başbakan dahil hiç kimseye güvenmeyen bir du
ruma getirildiğimiz ve bu durumdan bizzat bu adı 
geçenlerin sorumlu olduğunu kamuyana duyuruyoruz. An
kara'daki direnişimiz, orada kalmayıp bir çözüm olmadığı 
taktirde , mücadelemizi Diyarbakır'da sürdüreceğimiz ve 
yılmayacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. 

Y AŞASIN DİRENİŞİMİZ! 
YAŞASlN İŞÇİLERİN BİRLİGİ! 

DİYARBAKIR KÖYTEKS İŞÇİLERİ 

Çok Emek-Çok Sömürü 
işleyişinin Sona Ermesi Için DIRENIŞTEYIZ! 

Newroz: Işyerindeki konu-
munuzu öğrenebilirmiyiz? 
Mucebel Parlak: Şube sorumlusu
yum. 
Newroz: Ne zamandan beri dire-. 
niştesiniz? 
M.Parlak: 3.1.1992 tarihinden beri 
direnişteyiz. 
Newroz: Direnişinizin amacını ge
nel olarak izah edermisiniz? 
M.Parlak: · Sendikal çalışma
larından dolayı işten atılan 800 ar
kadaşırmzın yeniden işe alınması; 
grevii-toplu sözleşmeli sendikal 
haklanmızın verilmesi; 8 aylık bi
rikmiş primlerimizin ve temmuz 
ayından beri yapılan ücret 
zammından doğan farklanrmzın 
ödenmesi; eleman eksikliğinden ka
)"naklananan ve günümüzün 12 saat 
civarındaki bir zamanını alan, aşırı 
yorgurıluğa neden olan çalışma 
süreınİzin azaltılması veya daha 
doğrusu günlük normal çalışma 
süresine getirilmesi (örneğin; 10 
kişinin yapması gereken işi üç 
kişiye yaptırıyorlar). Kısacası, çok 
emek-çok sömürü işleyişinin ·sona 
ermesi için dire-nişteyiz. 
Newroz: Kamuoyundan destek 
alabiliyormusunuz? 
M.Parlak:Olağanüstü hal bölge-

sinde bulunmamız 
nedeniyle büyük bir 

· kamuyou oluştur-
mada güçlük çeki
yoruz. Kamuoyıın
dan gerekli desteği 
halen alabilmiş 
değiliz. Türk-İş 7. 
Bölges temsilciliği 
ve Yol-İş sendika 
şubesiyle yaptığımız 
görüşmede bize des
tek olacaklannı 
söylediler. Ama şu 
ana kadar somut bir 
katkılarını göremedik. Bundan son
ra görmeyi umuyoruz. 
Newroz: Bağlı bulunduğunuz sen· 
dikanın direnişinizdeki fonksiyonu 
nedir? 
M.Parlak: Sendikamızın dire
nişirnizde büyük payı ve desteği 
vardır. 
NewrQz: Şu anda gelişmeler ne 
düzeydedir? 
M.Parlak: Direnişimize katılım 
%90 civarındadır. Ve buna paralel 
olarak iş potansiyelinde %90 ci
varında bir düşüş olmuştur. 
Bölgemizdeki birçok şube işveren 
tarafından kasıtlıca kapatılıyor. Ga
ziantep, Hatay, Osmaniye, Ceyhan 
şubetirinin kapatıldığına dair haber 
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aldık.Yine aldığırmz haberlere göre 
Diyarbakır şubesinin de ka
patılacağı söyleniyor. 
Newi"oz: Sizce tüm şube/erin ka· 
patılması sözkonusu olabilir mi? 
M.Parlak: Hayır, tüm şubeterin ka
patıllabilmesi için önce mevcut ya
sal prosüdürün fesh edilmesi gere
kiyor, bu çok zor görünüyor. Aksi 
tartirde de kapatamazlar. 
Newroz: Son olarak bize söylemek 
istediğniz bir şey varmı? 

· M.Parlak: Bizi sonuna kadar des
tekiemenizi istiyoruz. 
Newroz: Dergimiz adına teşekkür 
ediyorum. · 
M.Parlak: Biz de teşekkür ederiz. 
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Sendika-Sınıf 

"ADiL ÜCRET" ÜCRET SİSTEMİ 
VE 

SENDİKALAR ÜZERİNE 

1) Adil Bir İşgünü Karşıliğı Adil Bir Ücret 

Son elli yıl içerisinde bu söz İngiliz işçi sınıfı 
hareketinin parolası olmuştur. Bu parola şu malum 
Birleşme Kanunlannın 1824'de kaldınlmasından sonra 
gelişen Sendika hareketleri sırasında oldukça işe yaradı. 
Ingiliz işçilerinin Avrupa işçi sınıfının başında 
yürüdügü anlı şanlı Chartist hareket döneminde ise(bu 
parola) daha da yararlıydı. Ne var ki, zaman geçiyor; 
elli yıl, hatta otuz yıl önce arzulanan, gerekli olan bir 
sürü şey, bugün eskimiş, geçersiz duruma geliyor. Bu 
yaşlı, saygın parola da bunlara dahil mi acaba? 

Adil bir işgünü karşılıgı adil bir ücret? Ancak adil 
ücret nedir, adil işgünü nedir? Çagdaş toplumun 
varoldugu ve kendini geliştirdigi kanunlar tarafından 
nasıl belirlenirler? Bu soruya cevap bulacaksak,ahlak, 
kanun ve eşitlik, ya da insanlık, adalet, insan sevgisi 
gibi duyguları · işin içine hiç katmamalıyız. Ahlak 
açısından adil olan, hatta kanunen adil olan, sosyal 
açıdan hiç de adil olmayabilir. Sosyal açıdan neyin adil 
oldugu neyin olmadıgı birtek bilim tarafından belirlenir: 
Bu, üretim ve degişimin maddi gerçekleriyle ugraşan 
bilim, diger deyişle ekonomi politik bilmidir. 

O halde ekonomi politik, adil ücret ve adil işgünü 
olarak neleri tanımlar? Açık pazarda, işçi ve işveren 
arasındaki rekabet tarafından belirlenen üÇ.reti ve günlük 
çalışmanın uzunluk ve yogunlugunu. Oyleyse,bunlar 
nedir ve nasıl belirlenirler? 

oıagan koşullar altında, adil ücret bulundugu 
ülkenin ve bölgenin yaşam standardına göre işçiye, 
yaşamını sürdürebilmesi, kendini çalışır durumda 
tutabitmesi ve nesiini çogaltabilmesi için gerekli 
araçları sagıamaya yeterli olan ücrettir. Gerçek ücret 
ise, iş hayatındaki dalgalanmalara göre, bu ücretjn kimi 
zaman üzerinde , kimi zaman da altında olabilir. Ancak 
olagan koşullarda bütün bu dalgalanmaların ortalaması 
gerçekleşecektir. 

Adil işgünü ise, işçinin günlük emek gücünün 
tümünü harcatan, ancak bu arada işçinin ertesi gün ve 
bunu izleyen günlerde aynı oranda çalışabilme 
yetenegini zedelemeyen uzunluk ve yogunluktaki 
iş günüdür. 

Öyleyse bu işlemi şöyle anlatabiliriz: İşçi kapitaliste 
günlük emek gücünün tümünü verir. Bu, aynı işlemin 
sürekli olarak tekrarlanabilmesini olanak dışı kılmadan 
işçinin verebilecegi güç miktarıdır. Karşılıgında ise, tam 
tamına, aynı pazarlıgın hergün . tekrarlabilmesini 
saglamak için g({rekli yaşam araçlarını karışlayabilecek 
bir ücret alır, daha çogunu degil. Pazarlıgın niteliginin 
sonucu olarak, işçi en çogunu, kapitalist en azını verir. 
Garip bit- adalet dogTUsu. 

Biz yine de olaya biraz daha derinden bakalım: 
Politik ekonomicilere göre; işgünü ve ücretler rekabet 
tarafından belirlendiginden, adalet her iki tarafın da eşit 
koşullar altında, eşit baytaşma noktalarına sahip 
olmalarını gerektirir. Oysa durum. hiç de böyle degil. 

F.ENGELS* 

Eger işçi ile anlaşamazsa, kapitalistin durumu 
beklerneye elverişl!.dir, sermayeden geçinebilir. lşçi işte 
bunu yapamaz. Veretler dışında geçinecegi birşey 
yoktur ve bu yüzden nerede, ne zaman ve hangi koşullar 
altında olursa olsun, işi kabul etmek zorundadır. İşçi 
adil bir başlangıç noktasına sahip degildir. Açlık 
korkutucu ·biçimde elini ayagını baglamaktadır. Ama 
kapitalist sınıfın ekonomi politigine göre, bu adaletin ta 
kendisidir. · 

Fakat hiç de öyle degildir. Yeni iş' kollarına m!!kanik 
. gücün ve makinelerin uygulanması, bunların zaten 
uygulanmakta oldugu kollarda ise, uygulamanın 
genişletHip geliştirilmesi giderek çok sayıda işçiyi 
işlerinden etmektedir. Ve bu öylesine bir hızla 
olmaktadır ki, boştaki 'eller' ülkenin diger üretim 
dallannca massedilemeı:nekte, iş bulunmamaktadır. 
Yerinden edilmiş bu 'eller' sermayenin kontrolü altında 
gerçek bir yedek sanayi ordusu oluşturmaktadır. lş 
hayatı durgunsa, bunlar açlıktan kıvranır, dilenir ya da 
çalışma evlerine* giderler. Canlanma dönemlerinde ise 
üretimi genişletmek üzere elaltında hazır bulunurlar. Bu 
yedekler ordusunun son erkegi, kadını ya da çocugu iş 
bulasıya kadar- bu, yalnızca dizginden kurtulmuş fazla 
üretim dönemlerinde gerçekleşebilir- bunların rekabeti, 
ücretieri düşük tutar ve tek başına bu durumun varlı~ı 
emege karşı mücadelesinde sermayenin gücüne güç 
katar. Sermaye ile olan mücadelesinde emek yalnızca 
engellenmiş de degildir; ayrıca ayagına perçinlenmiş bir 
gülleyi de sürüklemek zorundadır. Yine de kapitalist 
ekonomi politige göre bu adildir. 
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Şimdi şunu araştıralım: Sermaye, bu pek adil 
ücretleri hangi fondan karşılamaktadır? Sermayeden 
elbette. Ancak, sermaye hiçbir deger üretmez, topragın 
yanısıra emek zenginligin tek kaynagıdır. Sermaye ise 
kendi başına biriktirilmiş emek ürününden başka birşey 
degildir. Demek ki, emegin ücreti ernekten, işçinin 
ücreti kendi ürününden ödenmektedir. Bildigirniz adalet 
anlayışına göre işçinin ücreti emeginin ürünü kadar 
olmalıdır. Oysa ekonomi politige göre adil olan bu 
degildir. Tersine, işçinin ürettigi kapitaliste gider ve 
işçinin bundan aldıgı pay hayatın kıt kanaat 
gereklerinden öte birşey degildir. Ve bu pek kendine 
özgü biçimde adil olan rekabetin sonucu, çalışanların 
emeginin ürünlerinin kaçınılmaz olarak çalışmayanların 
elinde birikmesi ve bu ellerde, kendisini üreten 
insanları köleleştirmede en güçlü araç haline gelmesidir. 

Adil bir işgünü karşılıgı adil bir ücret! Adilligi tamı 
tarnma ücretlerinkine uyan adil işgünü için de pek çok 
şey söylenebilir. Ancak bunu başka bir sefere 
bırakalım. Söylediklerimizden açıkça görülüyor ki, eski 
parola gününü doldurmuştur ve geçerliligini yitrmiştir. 
Toplumu yöneten kanunları belirlerken, ekonomi 
bilimini~ adaleti hep bir yanı tutmaktadır: Sermayenin 
yanını. Oyleyse eski parolayı artı bütünüyle bir kenara 
gömelim ve yerine şunu benirnseyelim: 

ÇALIŞMA ARAÇLARI-HAMMADDELER, 
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· Sendika-Sınıf 

FABRİKALAR, MAKlNELER-ÇALIŞAN HALKIN 
KENDİSİNİN OLMALIDIR. 

II)Ücret Sistemi 

giderek düşer, alçalan ücretlerle yaşamayı ögrenirler ve 
sonunda ücretler dogal olarak kendilerinin de kıt kanaat 
yett~~ini gördükleri düzeye kadar iner. 

Oyleyse, ücret kanunu pek de kesin sınırlar çizen . ~undan önceki makelemizde yıllanmış slogan "adil bir kanun degildir. Belirli sınırlar içerisinde esnektir. bır ışgünü karşılı~ında adil bir ücret"i inceleyerek şu ~~yük ~unalım hari~, her zaman .ve her işkoşulu için, so~uca varmıştık: Bugünkü sosyal koşullar altında, en iki rakip arasındakı mücadelenın sonuçlarına göre adil ücret zorunlu olarak işçinin üretti~inin en adaletsiz ücretierin oynadı~ı belirli bir alan vardır. Ücretler her bölüşümü demektir. Bu ürünün daha büyük bölümü seferinde bir pazarlık sonucu belirlenir. Bu pazarlıkta kapitalistin cebine inerken, işçi yalnızca kendini en uzun ve en iyi dayanan, payına düşenden daha çalışacak durumda tutan ve nesiini devam ettirmesini ço~unu kazanmada en büyük olanaga sahiptir. Eger, tek sa~layan bir miktarlayetinmek zonındadır. başına, desteksiz bir işçi kapitalistle pazarlı~ını _ ~u bir ekonomi politik kanunudur. Ya da di~er bir sür~ürmeye kalkarsa, kolayca yenilip, kayıtsız şartsız deyışle, toplumun bugünkü ekonomik örgütlenişinin, teslım olmaya mecbur kalır. Fakat, bütün bir yüce Sansölyelik Mahkemesininkiler de dahil olmak işkolundaki işçiler güçlü bir örgüt oluşturur, kendi üzere İngiltere'nin tüm kanunlarından daha güçlü bir aralarında gerekti~i an işverenlerine karşı durmalarına kanunudur. Bir yanda toprak, ham madde ve makineler yarayacak bir fon toplar ve böylece de işverenlerin olmak üzere türh üretim araçlarını tekellerine alan karşısına bir güç olarak çıkarlarsa, ancak bu durumda. ~Pi!'llistler, öte. yandan, kendi emek güçlerinin dışınd<\ g~n~müz toplumunun ekonomik yasalarına göre 'adil hıçbır şeye sahıp olmayan, üretim araçları üzerindeki b~ ışgünü karşılı~ında adil bir ücret' denen o asgari her türl~ ı:rtülkiyet ellerinden alınan emekçiler olarak mik~ koparacak güce ulaşabilirler. toplum iki karşıt sınıfa bölünmüştür. Bu toplumsal Dcret kanunu sendikaların mücadelesiyle sarsılmaz. düzen varoldukça ücret kanunu gücünü koruyacak Tersi~e, bu mücadele ücret kanununu yürülüge sokar. işçinin kapitalist tarafından ' Sendikaların mücadele yolları da olmasaydı, işçi, ücret tekeline alınan kendi emek sisteminin kurallarına g~re ürününün kölesi olmasını Işçi sınıfının ekonomik olarak p~yına düşmesi gerekeni 
saglayan zincirleri hergün düşkünleşmesini meydana getiren ücretierin bıle . alamazdı. Ancak yen~~en pekiştirecektir. yüksekliği ya da diişüklüğü deg~ildir. Bu bs~.n~d .. x .. ndkorkuskau g~tal·z~ntü Dlkenin sendikaları hemen d'' kü l . 1. ~ . . ifı uru u5un en , pı ıs, hemen 60 yıldır bu kanuna uş n eş"!enın teme ınue, ışçı sını nın ' işçinin emek gücünün tam karşı mücadele ettiler. Sonuç emeğı karşılığında bu emeğin tüm pazar degerini veremeye ne? İşçi sınıfını sermayenin - ürününün alacak yerde aynı ürünü ücret m~~b?r kalır. İspat ister · yani kendi eme~inin ürünÜnün- adı verile.n bir bölümüyle yelinmek mısıı:ıız? Bir .. büyük ba~larından kurtarma yı zorunda kalması yatmaktadır. ~endikl~n uyelenn~. başardılar mı? İşçi sınıfının tek • ödene ucretlere bakın, bır bir kesiminin olsun ücret köleleri durumundan de Londra East End'deki şu çıkm~sını, kendi hain madde, araç ve makinelerine, yani sefalet yuvası sayısız küçük işkolunda ödenenlere. kend~ üretim araçlarına sahip olmasını, böylece de Bu yüzden, Sendikalar ücret sistemine kendı eme~inin ürününe kendisinin sahip çıkmasını saldırmamaktadır. Ancak işçi sınıfının ekonomik olarak sa~layabildiler mi? İyice biliniyor ki, bunları düşkünleşmesini meydana getiren ücretierin yüksekligi yapmadıkları gibi, yapmaya çalışmadılar bile. ya da düşüklü~ü de~ildir. Bu düşkünleşmenin Bunları yapamadılar diye, sendikaların yararsız temelinde, işçi sınıfının , eme~i karşılıgında bu eme~in oldu~arını. söylemek aklımızın ucundan bile geçmez. tüm ürününün alacak yerde aynı ürünü ücret adı verilen Tersıne, di~er bütün sanayici ülkelerde oldugu gibi bir bölümüyle yetinmek zorunda kalması yatmaktadır. İngiltere'de de, sendikalar, sermayeye karşı Kapitalist ürünün tümünün (buradan işçiye ödeme mücadelelerinde emekçi sınıfların ihtiyaç duydu~u yaparak) üzerinde oturur; çünkü iş araçlarının sahibidir. örgütlerdir. Ortalama ücret düzeyi, belirli bir ülkede · İşte bu yüzden bütün iş araçlarına -toprak, hammadde alışılagelen yaşama standardına göre, o ülkedeki m~.~- dolayısıyle KENDİ EMEGININ ÜRiJNüNüN işçilerin nesillerini devam ettirebilmelerine yetecek TUMUNE sahip olmadıkça işçi sınıfı için gerçek gerekliliklerin toplamına eşittir. Bu yaşama standardı kurtuluş yoktur. 
de~işik ~.şçi kategorilerine göre çok degişik nitelikle; 
alabilir. Dcretleri yüksek tutmıı. ve işgününil kısaltına 
mücadelesinde sendikaların bÜyük meziyeti, yaşama 
standardını da düşürmeyip yükseltıneye çalışmalarıdır. 
Londra'da East End'de öyle işkolları vardır ki, 
buralardaki işçilre ve harcadıkları emek duvarcılarınki 
kadar düz ve hünersizdir. Oysa bunlar duvarcılarını 
aldıklarının yarısı kadar bile ücret alamamaktadır. 
Niçin? Sırf şu. ~eden!e: Güçlü bir örgütlenme, bu işçi 
g~plarından bınne nısbeten yüksek yaşama standardı 
(kı ücretler buna göre ölçülür) saglarken, örgütsüz ve 
güçsüz ol.an di~erleri, işverenlerinin yalnızca 
kaçınılmaz de~il. aynı zamanda keyfi gasplarına baş 
egmek zorundadırlar. Bunların yaşam standartları 

III)Sendikalar 
(: .. ) 
Dcretleri mümkün oldu~u kadar düşürmek, hem tek 

tek kapitalistlerin, hem de genel olarak kapitalist sınıfın 
çıkaıınadır. Bugün artık hiçbir İngiliz işçisinin bunu 
ö~enmemiş oldu~unu sanmıyoruz. David Ricardo'nun 
su götürmez biçünde kanıtladı~ı gibi, bütün masraflar 
çıkarıldıktan sonra eme~in (işçinin) ürünü iki paya 
aynlır. Bunlardan biri işçinin ücretini, digeri ise 
kapi~listin karını oluşturur. Şimdi, her ayn durumda, 
eme~ın bu net ürünü kesin belirli bir miktar olduguna 
göre, ücre~. denilen pay azalmadıkça, kar denilen pay 
artamaz. Dcretleri . düşürmenin kapitalistin çıkarına 
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oldugunu reddetmek, kfuım arttırmanın kapitalistin 
lehine olmadıgını söylemekle aynı şeydir. , 

Karların geçici olarak artmasına yol açan başka 
etkenierin bulundugunu biliyoruz. Ancak bunlar genel 
kanunu degiştirmediginden burada üzerlerinde 
durmamıza gerek yok. 

O halde, ücreti erin. düzeyi sosyal ekonominin başlı 
başına ve kesin çizgilerle belirlenmiş bir kanunu 
tarafından be!jrlendigine göre, kapitalist, ücretleri nasıl 
düşürebilir? Veretierin ekonomik kanunu ortadadır ve 
yarsınamaktadır. Buna ragmen gördük ki, bu kanun · 
esnektfr. Hemde iki şekilde: Belirli bir işkolundaki 
ücretler, ya buradaki işçileri yavaş yavaş dah adüşük bir 
yaşama standardına alıştırarak dogrudan dogTUya, ya da 
günlük çalışma saatlerinie (ya da aynı iş saatlerinde 
çalışmanın yogunlugunu) ücretleri yükseltmeden 
artırarak dolaylı olarak düşürülebilir. 

Her kapitalistin, çalıştırdıgı işçilerin ücretlerini 
düşürerek; kfu"ını artırmaktan saglayacagı çıkar, aynı 
işkolundaki kapitalistlerin kendi aralarındaki rekabetten 
de teşvik görür. Her kapitalist rakiplerinden daha 
avantajlı duruma yükselmeye çalışır. Ve karlarını 
gözden çıkarmadıkça, ugraşıp ücretleri düşürmek 
zorundadır. Böylece, her bir kapitalistin çıkarı 
yüzünden ücretiere yönelen baskı, bunların tümü 
arasındaki rekabet dolayısıyle on misli daha artar. Daha 
önce az kar, çok kar meselesi olan, şimdi artık bir 
zorunluluk meselesi olur. . 

Bu sürekli, giderek artan baskı karşısında örgütsüz 
işçi hiçbir etkin direniş aracına sahip degildir. Bu 
yüzden, işçilerin örgütlenememiş oldugu işkollarında 
ücretler sürekli olarak düşme, iş saatleri ise yine sürekli 
olarak artma egilimindedir. Yavaş, ama saglam, bu 
süreç devam eder. Refah dönemleri bu süreci kesintiye 
ugTatabilirse de, bunalım dönemleri bu süreci sonraları 
da hızlandınr. İşçiler daha düşük yaşama standardına 
alışırlar yavaş yavaş. lşgününün uzunlugu giderek 
maksimumuna yaklaşırken ücretler de giderek mutlak 
minimumuna yaklaŞır. Bu minimum düzeyin altında, 
işçi için yaşaması ve nesiini sürdünınesi kesin olarak 
imkansız olur. · 

İçinde bulndugumuz yüzyılın başında, bu süreçte 
geçici bir istisna görüldü. Buhar ve makine 
kullanımındaki hızlı artış, bunların ürünlerine olan 
talebin daha hızlı artışını karşılamaya yetmedi. Çalışma 
evlerinden imalatçılara satılan çocuklarınkiler dışında, 
bu işkollarındaki ücretler hep yüksek .kaldı. Pekçok 
gerekli olan hünerli kol emekçilerinin ücretleri oldukça 
yüksekti. Kumaş boyacılarının, makinistlerin, ipek 
kesicilerinin , el dokumacılarının aldıkları ücretler 
bugün masal gibi gelir. Aynı anda yerlerini makinelere 
kaptıran zanaatlar yavaş yavaş ölüme sürüklendiler. 
Ancak, yeni bulunan makineler adım adım bu yüksek 
ücretli işçilerin yerlerini aldı . Makine yapan makineler 
bulundu ve bu öyle bir hızda gelişti ki, makinelerce 
üretilen malların arzı, talebe yetişmekle kalmayıp, onu 
geride bıraktı. 1815 yılındaki genel durulma, iş hayatına 
düzeni geri· getirdiginde, gelişme, fazla üretim ile panik 
dönemleri arsındaki (on yıllık) dalgalanmalar başladı. 
İşçiler eski refah döneminde saglayabildikleri, hatta 
dörtnala giden fazla üretim döneminde arttırabildikleri 
avantajlarını şimdi çöküş ve panik döneminde elleriden 
kaçırıyorlardı. Hemen sonra, örgütlenmemiş işçilerin 
ücretlerini sürekli olarak mutlak minimuma iten genel 
kanuna İngiliz üreticileri teslim oldular. 

Sendika-Sınıf 

Fakat, bu arada 1824'de kanunen tanınan sendikalar 
sahneye girdiler. Zaten geç kalmışlardı. Kapitalistler her 
zaman örgütlüdürler. Çogu durumda resmi derneklere, 
tüzeklere , görevlilere vb. gerek duymazlar. İşçilere 
kıyasla sayıca az olmaları, ayn bir sınıf oluşturmaları ve 
aralarındaki sürekli sosyal ve ticari ilişkiler onları 
ayakta tutar. Ancak daha sonraları Lancashire pamuklu 
dokuma işkolunda görüldügü gibi, kapitalistler bir 
bölgenin üretimini ellerinde bulundurdukları zaman 
resmi bir Kapitalister Sendikası gerekli olabilir. Buna 
karşılık işçiler ta başından . itibaren, sıkı kurallarla 
biçimlenen ve yetkilerini görevlilere ve komitelere 
devredebilen güçlü bir örgüte mutlaka gerek duyarlar. 
1824 Kanunu bu örgütleri tanıdı. Bu tarihten itibaren 
emek İngiltere'de bir güç haline geldi Kendi içlerinde 
kendilerine karşı bölünmüş, çaresiz yıgın, bu durumdan 
kurtuldu. Birlik olmadan ve ortak hareket etmeden 
dogan güce, hemen iırkasından,Fransız arkadaşlarımızın 
yerinde olarak 'direniş parası' adını verdikleri fonların 
gücü eklendi·. Artık herşey degişmişti. Bundan böyle 
ücretleri düşürmek ya da iş saatlerini arttırmak kapitalist 
için riskli bir iş olup çıkmıştı. 

Işte, bu dönemde kapitalist sınıfın sendikalara karşı 
gösterdigi büyük öfkenin nedeni budur. Bu sınıf 
çoktandır uyguladıgı işçi sınıfını ezme işini her zaman 
kazanılmış bir hak, kanuni bir imtiyaz olarak görmüştür. 
İşte, şimdi, buna son verilecekti. Bu yüzden, 
günümüzde lrlandalı toprak sahiplerinin yaptıkları gibi 
bas bas bagırmalarına ve haklarına, mülklerine 
saldırdıgını söylemelerine şaşmamak gerek. 

60 yılın mücadele deneyi onları bir ölçüde 
kendilerine getirmiştir. Işveren Sendikaları şimdi 
tanınan , bilinen kurumlar olmuşlardır ve bunların 
ücretierin düzenleyicilerinden biri olarak gösterdİkleri 
faaliyet, fabrikaların, işyeri kurallarının, iş saatlerinin 
düzenleyicileri olarak oynadıkları rol kadar 
benimsenmiştir. Bundan da öte; son zamanlarda 
Lancashire'i pamuk kralları, işçilerin kitabından kopya 
alarak, işlerine geldiginde nasıl grev yapılacagını her 
hangi bir işçi sendikası kadar, belki de daha iyi 
ögrenmişlerdir · 

İşte böylece işçi sendikaları aracılıgıyla ücret 
kanunu işvereniere karşı olarak uygulanabilmekte, iyi 
örgütlenmiş herhangi bir işkolundaki · işçiler 
işverenlerine sattıkları emek gücünün tam degerini, hiç 
olmazsa yaklaşık olarak, alabilmektedirler. Ve devlet 
kanunları aracılıgıyla iş saatleri, hiç olmazsa emek 
gücünü zamansız tüketecek olan maksimum uzunlugu 
çok aşmayacak sınırlar içinde tutulabilmektedir. 
Bugünkü örgütlenmeleriyle sendikaların elde 
edebileceklerinin en çogu bunlardır .Buna da yalnızca 
sürekli mücadele ile , büyük ölçüde güç ve para sarfıyla 
başarabilirler. Bundan sonra, iş hayatındaki 
dalgalanmalar, en azından on yılda bir kazanılanları bir 
anda alıp götürür. Böylece aynı mücadele bir kez daha 
verilmeye başlanır. Bu içinden çıkışı olmayan bir kısır 
döngüdür. İşçi sınıfı oldugu yerde, Chartist atalarımızın 
söylemeye çekinmedikleri gibi, ücret köleleri sınıfı 
olarak kalır. Bunca emeklerin, fedakarlıkların, acıların 
sonucu bu Jl)U olacaktır? Bu, daima İngiliz işçilerinin en 
yüksek amacı olarak mı kalacaktır? Yoksa, ülke.!lin işçi 
sınıfı sonunda bu kısır döngüyü kırarak, UCRET 
SlSTEMlNlN BÜTÜNÜYLE KALDIRILMASI 
hareketinde bir çıkış noktası bulmaya teşebbüs edecek 
midir? 
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Sendika-Sınıf 

IV)Sendikalar II 
( ... ) 
İşçinin sermayeye karşı mücadelesinden bahsettik. 

Sermayenin savunucuları tersine .. ne söylerlerse 
söylesınler, bu mücadele mevcuttur. Dcretleri düşürme, 
kfuırı arttırmanın en emin ve en kolay yolu olarak 
kaldıkça, hatta ücret sisteminin kendisi varlıgını 
sürürdükçe, bu mücadele de var olacaktır. Sendikaların 
varlıkları bile tek başına bu gerçegi yeterince kanıtlar; 
eger sendikalar sermayenin açgözlülügüne karşı 
savaşmak üzere kurulmadılarsa, ne için kurulmuşlardır? 
Kem küm etmekte yarar yok. Günümüz toplumunun, 
birbirine düşman iki büyük temel sınıfa aynlmış oldugu 
katı gerçegini hiçbir kibar, yumuşak söz gizliyemez. Bu 
sınıflar, bir yanda emegin kullanımının tüm araçları~a 
sahip olan kapitalisler, öte yanda kendi emek 
güçlerinden başka hiçbirşeye sahip olmayan 
emekçilerdir. Bunlardan ikincisinin (emekçilerin) 
emeginin ürünü her iki sınıf arasında bölüşülmek 
zorundadır ve sürüp giden mücadele işte ·bu bölüşüm 
üzerinedir. Her sınıf mümkün olan en büyük payı 
almaya çalışır. Mücadelenin en ilginç yönü de, kendi 
ürününden pay almak için mücadele etmekten başka 
birşey yapmayan işçi sınfının sık sık kapitalisli 
soymalda suçlanmasıdır! 

Toplumun iki büyük sınıfı arasındaki mücadele 
zorunlu olarak politik bir mücadale durumunu alır. Orta 
(ya da kapitalist) sınıfla toprak sahibi aristokrasİ 
arasındaki savaş nasıl politik mücadele durumunu 
almışsa, aynı kapitalistlerle işçi sınıfı arasındaki 
mücadele de bu durumu alacaktır. Sınıfın, sınıfa karşı 
her mücadelesinde ugruna mücadele edilen bir sonraki 
hedef siyasi iktidardır. Egemen sınıf siyasi üstünlügünü, 
diger deyişle kanun yapıcı organdaki çogunlugunu 
savunur. Egemenlik altındaki sınıf ise, önce iktidardan 
pay almak, daha sonra da kendi çıkar ve gerekleri 
dogrultusunda mevcut kanunları degiştirebilmek üzere, 
bu iktidarın tümünü almak için savaşır. Bu yüzden 
Büyük Britanya işiç sınıfı bu iktidarı kendisine verecek 
olan Halkın Bildirisi'ni kazanmak için coşkuyla ve hatta 
şiddet kullanarak yıllarca savaşmıştır. Yenildiler, ancak 
mücadele muzaffer orta sınıflar üzerinde öyle bir etki 
bıraktı ki, o zamandan beri emekçi halka üst üste 
ödünler verme pahasına uzun süreli bir ateşkesi kabule 
mecbur oldular. 

Sınıfın sınıfa karşı politik mücadelesinde örgüt en 
önemli silahtır. O ölçüde önemlidir ki, yalnızca politik 
nitelikteki ya da Chartist örgütler paramparça olurken, 
sendika örgütleri giderek güçlenmiş, dışandaki hiçbir 
işçi sınıfı örgütünde görülmeyen bir güç düzeyine 
ulaşmıştır. Bir ila iki milyon arasında insanı içeren ve 
daha küçük yerel birliklerce desteklenen birkaç büyük 
sendika, Liberal olsun, Muhafazakar olsun herhangi bir 
egemen sınıf hükümetince dikkate alınması gereken bir 
gücü temsil eder. 

Kuruluş dönemlerinde yerleşen gelenekler ve bu 
ülkedeki gelişimleri geregince bu güçlü örgütler, 
bugüne · kadar, kendilerini hemen hemen yalnızca 
ücretler ve iş saatlerinin düzenlenmesine katılmak ve 
işçilere açıkça karşı olan kanunların kal.dınlmasını 
gerçekleştirmek görevleriyle sınırlamışlardır. Daha önce 
de degendigirniz gibi bu görevleri umdukları kadar 
etkin bir biçimde yürütmüşlerdir. Ancak , bu arada daha 
da öte birşey gercekleştirmişlerdir: Sendika örgütlerinin 

gücünü bu örgütlerin kendilerinden daha iyi bilen 
egemen sınıf, onlara umduklarından da öte ödünleri 
isteye isteye vermiştir. Disraeli'nin Ailelere Oy Hakkı 
(Household Suffrage) Kanunu örgütlenmiş işçi sınıfının 
hiç olmazsa daha geniş bir kesimine oy hakkı tanıdı. 
Eger Disraeli bu yeni seçmenierin kendi iradelerini 
kullanacaklarını -orta sınıf Liberal Politikacılannın 
peşinden gitmekten vazgeçeceklerini- hesaplamasaydı 
bu kanunu önerir miydi? Eger emekçi halk devasa 
sendikaların yönetiminde, kendilerinin idari ve politik 
görevler için yeterli olduklarını kanıtlamasaydı, Disraeli 
bu kanunu meclislerden geçicebilir miydi? 

Bu kanun, işçi sınıfına yeni umut kapıları açtı. 
Bütün sanayi şehirlerinde ve Londra'da çogunlugu 
onlara verdi ve kerıdi sınıflarından kişileri parlementoya 
yollayarak sermameyeye karşı . mücadelelerine yeni 
silahlarla girmelerini mümkün kıldı. · Ancak, burada 
üzülerek şunu söyleyelim: Sendiklar, işçi sınıfının ileri 
öncüleri olarak görevlerini unuttular. Yeni silah on yılı 
aşkın süredir ellerinde, ama daha kılıftan bile 
çıkarmadılar. İşçi sınıfının önünde gerçekten 
yürümedikleri sürece şimdiki durumlarını korumaya 
devam edemeyeceklerini bilmeleri gerekiyor. İngiliz 
işçi sınıfının parlamentoya 40-50 emekçi gönderme 
gücüne sahip olduktan sonra, hala kapitalistler ya da 
avukatlar, editörler gibi onların katipleri tarafından 
temsil olunmaya nza göstermeleri hiç de dogal birşey 
degii. . · 

Üstelik, bu ülkenin işçi sınıfı, bir süredir yanlış 
yolda yürüdügünün bilincine varacak kadar uyanmıştır, 
bunun birçok ömegi var. Yalnızca ücret artışını ve iş 
saatlerinin azaltılmasını hedef alan hareketler işçi 
sınıfını içinden çıkışı olmayan bir kısır döngüye 
hapsetmektedir. Asıl kötülügün temelinde ücretierin 
düşüklügü degil, ücret sisteminin kendisi yatmaktadır. 
Bu bilinç işçi sınıfı içerisinde bir kez yayıldı mı, 
sendikaların durumu da önemli ölçüde degişecektir. 
Artık işçi sınıfının tek örgütü olma ayncalıgından 
yaralanamayacaklardır. Çeşitli işkollarındaki 
sendikaların yanısıra, ya da onların üstünde, bir bütün 
olarak işçi sınfının politik örgütü olacak genel bir 
sendika yer almalıdır. · 

Bu yüzden, işkollarındaki örgütlerin dikkate almatın 
gereken iki nokta vardır: Birincisi; bu ülkenin işçi 
sınfının, sarsılmaz bir kararlılıkla parlamentoda temsil 
olunma hakkının tamını isteyecegi günler hızla 
yaklaşmaktadır. İkiıtci olarak, yüksek ücretler ve kısa 
işgünü için yürlitülen mücadelenin, sendikaların bugün 
yürütü.en tüm eylemlerinin kendi başlarına bir amaç 
olmayıp, daha yüce bir amacın gerekli ve etkin bir aracı · 
(çeşitli araçlar içerinden bir tanesi) oldugunu işçi 
sınıfının anlayacagı günlerde hızla yaklaşmaktadır. Bu 
yüce amaç, ücret sisteminin tümüyle kaldınlrnasıdır. 

Emegin parlamentoda tam olarak temsili kadar ücret 
sisteminin kaldıolmasına hazırlanmak açısından ayn 
ayn işkollarının degil, yekpare bir bütün olarak işçi 
sınıfının örgütleri zorunlu olacaktır. Bu ne kadar çabuk 
gerçekleştirifuse o kadar iyi olacaktır. Yekvücut 
örgütlenmiş İngiliz işçi sınıfına, birgün olsun, 
dayanacak güç yoktur yeryüzünde. 

*Labour Standard'tan Makaleler ( 1881) 
*Çevirinin notu: Çalışma Evleri (work houses) Ingiltere'de evsiz 

barksız, işsiz kimselere bakıldıgı yerler. Bunlar Yoksulluk Kanunu 
(Poor Law) geregince kurulan kamu kurumlarıdır. 
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Yorum 

TOPLU SOZLEŞMELER SENpiKA KONGRELERİ 
VE · 

GO REVLERiMiZ 

ı 
992 Yılı, Türkiye ve K.Kürdistan'da toplu 
sözleşmelerin ve sendika kongrelerinin yoğun olarak 
yaşanaca~ı bir yıl. olacak. Buna paralel işçi kitlesinin 

yo~ bir eylemlilik içerisinde bulunaca~ı beklenmelidir. 
Şi~diden Kargo işçileri, İzmir Belediye işçileri, Diyarbakır 
KÖYTESK ve Ceyhan Toros Gübre işçileri eylemleriyle, 
bunun ilk belirtilerini açı~a vurdular. Gerçekleşen bu ilk ey
lemlerde eylem biçimleri ve işçilerin sergiledikleri kararlılık 
dikkate alınırsa işçi sınıfıyla sermaye arasındaki kavganın 
hayli sert geçece~i görülür. İzmir Belediye işçileri günlerce 
yürüyerek Ankara'ya kadar geldiler. Kargo işçilerinin dire
nişleri, işveren-polis işbirll~i sonucu yapılan _saldırılara 
ra~en günlerdir devam ediyor. Diyarbakır KÖYTEKS 
işçileri Ankakra'ya gelerek, önce Başbakanlı~ı. sonra Türk
İş merkezini bastılar. Ceyhan Toros Gübre işçileri SHP ilçe 
binasını bir süre işgal ettiler. 

Bu ilk eylemlerde açı~a vuran gerçeklik şudur: 1992 yılı 
işçi eylemlerinde belirleyici yan, sermaye ve hükümetle uz
laşma de~il; sınıflar arası kavganın "hak verilmez alınır" 
çizgisinin tayin edici olaca~ıdır. 

1992 yılına girerken, işçi sınıfının durumu, gücü ve 
içinde bulunduğu yaşam koşullarını ve belli rakamlarla be
lirtelim. 

Türkiye ve K.Kürdistan'da günümüzde toplam nüfusun 
20 milyonunu çalışan kesim oluşturuyor. Bu çalışan kesim
den ancak 3.5 milyonu sigortalı (SSK'ya kayıtlı) işçidir. Bu 
sigortalı rakamın da ancak 2 milyon civarında olanı sendi
kalı işçidir. . 

Türkiye'de işçi ücretleri toplam maliyet içerisinde çok 
düşük olup tüm Avrupa ülkelerinin gerisindedir. Türkiye 
(özellikle de ) K. Kürdistan hala dünyada ucuz işgücü cenne
ti olan Ulkelerdendirler. 

Son 10-15 y~ldır işçi ücretlerinde gerileme sistemli ola
rak devam etti. Öyle ki; 1963't6 bir kilo et için 6 saat 31 da
kika çalışan bir işçi, 1990'da yine bir kilo et için 2 gün 4 saat 
çalışmak zorundadır. Bu rakamlar, asgari lleretin ne kadar 
düşük olduğunu, işçinin kendi emek gücUnU yeniden 
üretmesini yani kendini bir sonraki gün patrona 
çalışabilecek durumda tutmasını ve nesiini (yani patrona ye
ni işçiler Uretmesini) devam ettirmesini bile olanaksız 
kıldı~ını göstermektedir. 

Türkiye, Avrupa'da işsizlik sigortası bulunmayan tek 
Ulkedir. Ve yo~un bir işsizlik yaşanmaktadır. 

Çok kısa olarak rakamlarla işçilerin durumu budur. Bu 
koşulllar altında 1992 yılında toplam 1 milyona yakın işçi, 
kamu (KİT'ler) ve özel sektöre ait işletme ve fabrikalarda 
toplu sözleşmelerini yenileyecekler. Bunun 400.000'i kamu 
kuruluşlarında, ~80.000 civarında olanı ise özel işletmelerde 
bulunuyor. Toplu sözleşleye oturacak işçilerin 623.000'i 
Türk-lş'e ba~lı sendikalara, 15l.OOO'i ise Hak-lş'e ba~lı sen
dikaların üyesi durumunda. 

Ele'te sunulan çizelgede gösterildi~i gibi, Ocak, Mart, 
Temmuz, Eylül, Ekim aylarında, toplu sözleşme 
görüşmelerinde ve buna paralel işçi eylemlerinde 
yo~laşma olacaktır. Komünistler, bugünden ı buna 
hazırlıklı.olmaladırlar. 

1992 yılının işçi sınıfı yönünde yo~un bir eylemiilikle 
geçece~ini belirttik. İşçi sınıfı, bu eylemlilik sürecinin tem
posunun düşürecek, olumsuz etkide bulunabilecek belli de
zavantajlarla da yüzyüze. 

Amaçlarını netçe kavramış veya hedeflerini belirlemiş 
bilinçli işçi kesiminin toplam işçi yığınlan içerisindeki oranı 

hayli düşüktür. 'Yani işçi sınıfının sermaye karşısındaki nice! 
(sayı) UstünlU~ünü sınıf kavgasında başarının bir unsuru ha
line dönüştürecek bilinç ve örgütlülUk düzeyi yönünden du
rumu hiçte iç açıcı değilidir. İşçi sınıfının üstünlük avan
tajına kaşılık, bilinç ve örgütlUlük yönündeki dezavantjı 
1992 yılında da en büyük zaafını oluşturuyor. 

İktidarda bulunan hükümet ortağının SHP olması ve 
SHP'nin, hatta daha zayıfta olsa DYP'nin işçi sendikaları 
üıerinde belli bir etkinliğe sahip olmaları , bir başka deza
vantajı oluşturuyor. Dün Türk-Iş'in en t>üyük en "ilerici" 
geçinen sendikalarından biri olan Petrol-İş'in Genel Başkanı 
Cevdet Selvi bugün SHP Genel Sekreteridir. Bu durum: 
hükümete "sınıflar arası kavga değil toplumsal uzlaşma, ma
kul ve adil olan bir ücret üzerinde anlaşma" kelimeleriyle di
le getirilen burjuva politikasında sınırlı da olsa belli bir 
başarı sağlama olanağını verebilir. 

Bu olumsuzluklara rağmen, mevcut düzenin sınırlarını 
zorlayacak yığınsal bir işçi harekenin boy vermesinin ze
minleri de bulunmaktadır. Başta; ekonomik durum kötüye 
gidiyor. Yakın tarihte, ekonomik yapıda iyileşmenin olabile
ceğini gösteren veriler yok.İMF ve Dünya Bankası kemer 
sıkmada ısrar ediyor ve hükümet bu konuda iktidarsız bir 
politika izliyor. KlT'lerin (ki Kürdistan'da ki işletmelerin be
lirleyeci olanı KİT'lerdir) özelleştirilmesini hükümet kesin 
olarak programına almıştır. Bu yüzbinlan aşan işçilerin 
adım adım sokağa atılması demektir. Bu anlamda ilk icraat 
Diyarbakır KÖYTEKS'te gerçekleştirilmiştir. Aynca 
özelleştirmenin dışında, genel olarak her toplu sözleşme 
öncesinde daha ucuz iş gücünü kullanma ve teknik yenilen
me bahanesiyle işverenlerin toplu işten atmaları şimdiden 
gündeme gelmiştir. 

Belirttiğimiz nedenlerle işten atılmalar, işçilerin korkulu 
rüyası olmuş ve işçiler arasında şimdiden patlamaya hazır . 
bir kin :ve öfke yaratmıştır. 

İşçi memur aynmını kaldıracak ve memurların sendika
laşmasını sağlayacak yasa tasarısı (yani altıncı beş yıllık 
kalKınma planı uyarınca 1992 yılı progr~ına konulan 87 ve 
151 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütil'nün -ILO
sözleşmelerinin onaylanması maddesi) hükümetin pkrog
ramından çıkanlmıştır. Tabandan gelen işçi-memur kitlesi
nin eylem dalgası dayalıcı olmazsa, hükület 1992 yılı için 
bu maddeleri yürürlüğe koymayacaktır. Bu durum, geniş 
memur kitlesinde hayal kınklığı ve beraberinde yoğun bir 
tepki oluşturmuştur. 1992 yılında bir avantaj olarak işçi
memur kitlesinin birleşik eylemlilik sürecini yaratabilmele
rinin güçlü bir verisi durumunda. 

Belirttiğimiz veriler 1992 yılında işçi sınıfının yoğun 
kendiliğinden eylemliliğinin birer kaldıraçları olacaktır. 

1992 yılında işçi sınıfının içinde yaşadığı ekonomik
sosyal sorunlarla, hükümetin işçi hareketine biçtiği "uz
laşma" politikasının sınırlan içerisinde tutulamıyacağı 
açıktır. Bugünden açığa vuran ilk örnekleriyle işçi sınıfıyla 
sermaye arasında "uzlaşma" değil; kavganın asıl belirleyici 
olarak gündeme geldiği ve de geleceği görülüyor. İşçi sınıfı 
sermayeye ve hükümete karşı nefretle yüklü ve kavga bilin
ci ile dolu. Komünistler bu kavgayı bilinçli politik kavga 
düzeyine sıçratmak için tüm güçlerini seferber etmelidirler. 
Komünistler 1992 yılı boyunca, toplu sözleşmeler ve işçi ey
lemlerine ilişkin, propaganda-ajitasyon ve örgütlenıne faali
yetlerini, hedefleri önceden belirlenmiş ve her adımda amaç 
güden bir etkinlikle tam bir politik kampanya 
sürdürmelidirler. 
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Yorum 

Bilinçli öncü işçiler, komünistler ~rmayenin ve ücretli 
köleli~in devamını esas alan "adil bir işgünü"ne karşılık 
"adil bir ücret" demogojik politikastJllll yerine Newroz'un 
bu sayısında yayınlanan Engels'in belitti~i şu yaklaşımı esas 
almalıdırlar: "Çalışma araçları-hammadde, fabrikalar maki
neler-çalışan halkın kendisinin olmalıdır." Bu şiar 

mücadelenin oda~ına konulmalıdır. Çünkü, Dünyadaki tüm 
zenginiikierin iki kayna~ı vardır! Bunlar emek ve topraktır. 
Sermaye ve sermaye sahipleri olarak patron~ar. zenginliğin 
yaratıcısı değil sadece el koyanıdır. Ve artan bir biçimde 
üretim faaliyetinde buıjuvalar gereksiz ve asalak olmak
tadırlar. Yukanda belirtti~irniz temel hedef doğrultusunda 
işçi sınıfı arasında sürdürülecek ısrarlı propaganda ile, 
işçiler içinde durmadan genişleyen bir alan yaratma hedef
lenmelidir. 

Diğer yandan; "adil bir işgününe karşılık adil bir lleretin 
köklü çözüm olmadı~nı bilerek fakat sömürünün 
sınırlandırılması mücadelesinde, toplu sözleşmelerde daha 
yüksek ücret için verilen kavga desteklenmeli ve bu kav
ganın politik kavga düzeyine sıçratılması hedeflenmelidir. 
Çalışma saatlerinin, özellikle yer altında ve a~ır işlerde 
çalışan işçiler başta olmak üzere, 6 saatlik iş günüyle 
sınırlandırılması bir diğer acil istem olmalıdır. Bu istemierin 
elde edilmesi için, işverenlerin ve hatta san-gerici sendika 
yönetimleri üzerinde, tabandan gelen bir işçi baskısı ya
ratılmalıdır. Küçük ekonomikbir talep için bile parlamento, 
yasalar, görüşmeler vb. değil, sınıfın öz gücünün umut ol
du~ vurgulanmalıdır. Böylece, sınıfın bağımsız tavn ve 
mücadeleden e~itimi ortaya çıkanlmalıdır. 

K.Kürdistan özgülünde bu temel ve acil istemierin 
dışında, toplu sözleşmeler de ulusal istemlerde ileri 
sürülmelidir. KÜrt halkının varlığını kabulü ile dili-kültürü 
üzerindeki yasa~ın kaldırılması. Daha somutta, olağanüstü 
halin kaldırılması ve kapsamına giren illerdeki grev ve 
gösteri yasağının kaldırılması doğrultusunda talepler ileri 
sürülmeli ve bu talepler etrafında Kürdistan'daki sendikalar 
ortak tutum almalıdır. Aynca 1 Mayıs'ın yanı sıra New-

roz'un da ücretli tatil günü olması talebi savunulmalı, 

böylece st'hıfın ulusumuzun sorunlarına sahipliği duygusu 
yolu adım adım açılmalıdır. 

1992 yılı, sendika kongrelerinin de yoğun yaşanaca~ı bir 
yıldır. Mevcut sendikaların niteliği ise geniş ilerici kamuoy
unca biliniyor. Belirgin nitelikleri san, gangester ve gerici 
oluşlandır. Içlerinde elbette (çok sınırlı olmak kaydıyla) ile
rici, demokrat nitelikli sendika vardır. Sendika yöneticileri , 
yine az sayıdaki komünist, ilerici, yurtsever olanların 

dışında esas olarak işverenle ve hükümetle işbirliği tutumu 
içerisindedirler. Kapalı kapılar .ardında işverenler ve 
hükümetle pazarlık mevcut sendikacıların belirgin 
özelliğidir. İşverenler ve hükümetle yaptıklan pazarlıktan 
(buna işçileri satmalan demek daha yerinde olur) aldıklan 
rüşvetten başka, her birisinin aldığı maaş uzman bir 
işçininkinin 3-4 katıdır. Sendika şube ve merkez organ
larının başına çöreklenen bu tayfa, sendikalarda demokratik 
merkeziyetçi işleyişin ve tabanın gerçekten söz ve karar sa
hibi olmasının da birer ciddi engeli durumundadırlar. Belir
tilen tüm bu özellikleriyle bu san ve gerici burjuva sendi
kacılık çoktandır ifl~s etmiştir. 

Yaklaşan sendil(a kongrelerinde, sendikaların belirtilen 
niteliklerinin aşılması; sermaye ile uzlaşma ve işbirliği 

değil, sınıflar mücadelesinin, ulusal kurtuluşun birer kavga 
aracı hruine getirilmeleri asıl hedef olmalıdır. Bu uzun vade
li bir hedef olup bugünden yarına gerçekleştirilecek bir olgu 
değildir. Dolayısı ile bu hedefe ulaşmak için ısrarlı ve sabırlı 
bir mücadele sürdürülmelidir. Komünist politikayı 

taşımalıyız, propaganda ve ajitasyonu süregen kılmalıyız. 
Sendika kongrelerinde şube, merkez ve her kadernede 

san, gerici, yobaz sendika yönetecilerinin tasfiyesini, tabanı 
söz ve karar sahibi kılacak tüzük değişikliklerinin 
gerçekleştirilmesini hedeflemeliyiz. 

1.992 yılı boyupea şu şiarlan taşımalıyız. 
ÜCRETLİ KÖLELİGE HAYlR! 
YAŞASlN İŞÇİLERİN MÜCADELE BİRLlGt! 

1992 YILINDA YENİLENECEK TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ 
TOPLAM TOPLAM KAMU 

SENDIKA 
IŞYERI . tşçt KESIMI IŞ 
SAYISI SAYISI YERISAYISI 

TARIM -lŞ 23 ı2.647 6 
T.MADEN-lŞ 36 36.104 4 
GENEL MADEN-lŞ 2 48.000 2 
PETROL-tı 94 20.050 7 
TEKGIDA-Ş 308 46.385 ı9 

ŞEKER-IŞ 
• TEKSIF 376 ıı2.47ı 33 

DERI-I~ 24 4.697 4 
AÖAÇ-Ş 3ı 4.524 ı 

SELÜLOZ-IŞ 39 13.23ı ll 
BASIN-IŞ ı5 1.487 6 
BASISEN 15 24.093 
BASS ı 650 
ÇIMSE-IŞ ı04 25.578 2 
KRISTAL-IŞ 3 43 
TÜRK-METAL 275 87.266 
DOKGEMI-IŞ 4 2:W 
YOL-IŞ 2ı ı4.243 4 
TES-IŞ 8 8.585 ı 

TEZKOOP-IŞ 46 14.296 13 
KOOP-IŞ ı3 ı4. 337 8 
TÜMTİS 3 88 
DEMIRYOLU-IŞ 
T.DENIZCILER ı o 962 ı 

HAVA-IŞ 9 7.706 3 
LlKAT-If: 2 32 
HABER- ~ 
SAÖLIK- Ş ı8 ı 1.244 9 
TOLEYlS 33 7.545 
TÜRK HARB-IŞ 6 4.695 
TGS ı2 3.399 
T.BELEDIYE-IŞ 372 99.161" 365 

TOPLAM 1.909 623.758 500 

(X) Grev yasagına giren i~çi sayısı tesbit edilemcmi§tir. 

KAMU ÖZELKESIM 
KESIMI tşçt IŞYERI 

SAYISI SAYISI 

ı2 .047 ı7 
29.798 32 
48.000 

7.113 87 
600 289 

21.183 343 
2.85ı 20 

292 30 
ıo.008 28 

988 9 
ı5 
ı 

8.015 102 
3 

756 274 
4 

179 17 
5.000 7 
4.303 33 
1.083 5 

3 

89 ı5 
6.44ı 6 

2 

ı0.244 9 
33 

6 
12 

98.948 7 

267.938 ı .409 

ÖZELKESIM 
. Işçi 

SAYISI 

600 
6.306 

ı2.937 
45.785 

91.288 
1.846 
4.232 
3.223 

499 
24.093 

650 
ı7 .563 

43 
86.510 

239 
ı4.064 
3.585 
9.993 

13.254 
88 

873 
1.265 

32 

1.000 
7.545 
4.695 
3.399 
2ı3 

355.820 

GREV YaSAÖINA 
GIREN 

IŞÇI SAYISI 

28.450 

7.787 

23.057 
650 

s.oıo 
1.513 

203 

11.244 

(x) 

77.914 
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Politika 

POLİTİKA VE GUNCELLİK ÜZERİNE 
NOTLAR ... 

P 
olitika kavramının sosyo-ekonomik fonuasyon pir-

. arnidi içindeki yerini belirlemek gerekirse, şu 
tanımı yapmak gerekiyor: Politika, ekonominin 
yoğunlaşmış ifadesidir; "alt yapı"nın ge

nelleştirilmiş ve sonuçlarına vardırılmış biçimidir .. . Bu 
tanımdaki "genelleştirme" (ki, imbikleme anlamını 
yükleyerek) ve "sonuçlarına vardınna" eylemlerinin altını 
çizmek gerek ... 

Klasik politika tanımının uzantısı şu oluyor: Politika 
kavramı hem amaç ve görevleri, hem de araç ve 
yöntemleri kapsar. Amaç ve görevler toplumsal sınıfların, 
partilerin, grupların ulaşmak istedikleri yer, çözümiemek 
istedikleri şeylerdir; güç ve yöntemler ise u/aşı/mak iste
nen yere varmada başvurulacak yol/ardır ... Bu paragrafta 
altı çizilecek sözcük değil; bir · ilişki var: Amaç/Görev
Araç/Yöntem kesitleri, "Genelleştirme" (siz imbikleme 
anlayın) ve "Sonuçlarına vardınna" eylemleriyle birbirle
rine uzak bir paralellik oluştunnuyor; birbirlerini belirli 
noktalardan kesen, çakışan ve birbirlerini var eden bu
luşmalarla büyüyen, karmaşık ilişkiler yumağını 
oluşturuyorlar: Altı çizilecek olan, bu ilişkilerin kendisi
dir. ---"Ağyarını mani, etrafını cem'i..." Osmanlı ulemasının 
bu "düstur"u, bilimsel soyutlama eyleminin özlü bir ifa
desidir; somutlukların, öğelerin atılmasını ve her zaman 
için adeta bir kabukla örtülmüşcesine derinlerde bulunan 
öz'ün; somutlukları da çevreleyen "etraf'ın, ele alınmasını 
istiyor. 

Bilimsel normlar, bilim yöntemi, bu ilke ile var oluy
or. 

"Teorinin griliği''ndeki yöntemde de bu ilke var. 
Lenin, "Gözlemden soyut düşüneeye ve oradan da 

pratiğe. Işte doğrunun, nesnel geçeğin bilinmesinin diya
lektik yolu budur." diyerek, ilkeyi gelişkin bir zeminde 
ifadelendiriyor. Çok açık: "Gözlem"den, somutluklardan, 
imbiklenmeye gidiliyor; bu noktada, tek tek somutluklarm 
kesinlikle üstünde olunuyor. Ve oradan da "pratiğe" ... ---Bu, sadece bir bilim yöntemi mi? Ya da sadece teo-
ri'nin şekillenme sürecine mi ilişkindir? 

.Daha çok buna ilişkin olacağına şüphe yok. Bilim, 
önemli ölçüde bir yöntem problemine oturuyorsa ve teori 
"yaşamın yeşilliği"nin üzerinde kendine has bir tona sa
hipse, bahsedilen ilke ya da süreç, en çok bunlarla 
ilişkilidir. 

En çok; fakat "sadece" değil... 
Politika tanımmdan, politikanın bu süreçten ya da ilk

eden çok uzak kalamayacağını anlamak mümkün ve ge
reklidir. ---Politikarun olmazsa-olmaz'ı imbikleme/sonuçlarma 
vardırma eylemliliği, böyle bir bilim yöntemi ile sıkıca 
ilişkilidir: P.olitika bir bilimdir ... 

Ancak, politika, bu noktada dunnayan bir özelliğe sa
hiptir: Amaç-Görev ile Araç-Yöntem kesitlerinin imbik
leme eylemleriyle kesişen noktalarını hissetmek, başta 
belirtilen karmaşık ilişkiler yumağını (hiç bir ipi kesmed
en ve kolay düğümler atmadan) izlemek bir sanatçı yak
laşımın işe koşulmasını emreder: Politika bir sanat'tır ••• 

ZEYNEL ABIDIN 

Aynı zamanda hem bir bilim, hem de bir sanat olan 
politika, en çok, devrimci politikacı eliyle bu özelliğini 
korur,. geliştirir. Devrimci politikanın sığlaştığı nokta, bi
lim ve sanat'ın bir bütüı'l olarak politikadan uzaklaştığı ·ve 
"Politika yapmak " deyiminin argo sözlüklerine 
taşındığı noktadır. Şaşırtıcı değil: Biz dizi atılım gibi, po
litikayı kendi özellikleriyle geliştirme atılımının yükü de, 
her zaman, o zamanın devrimcilerinin omuzunda bulun
mak durıırnundadır. ---Bir bilim ve sanat olarak devrimci politikayı yürütmek 
ne anlama gclir sorusunun elbette ki tek bir yanıtı olamaz. 
Buradan, çok çeşitli yargılar çıkarılabilir. Ancak, "kendi 
gerçekliğimiz". içinde önemsenmesi gereken şu yargıyı 
vurgulayacağız: Devrimci politikacı derindekini 
görebilmelidir; görünen'in altında saklı duranı ortaya 
çıkarabilmelidir. 

Şüphe yok ki, bilimsel soyutlarriarun bu ilkesi, politi
kaya özgül kanallarla yansır; politikada bu iş, en genel 
soyutlamalarda değil, pratiğin sıcaklığında yapılmak duru

. munda. 
Politik atrnosferde ateşleyici olarun ne olduğunu bil

mek ya da o atmosferin altında saklı durarun yapısını kav
ramak da, derindekini gönnek eyleminin bir alandaki 
yansıması olacaktır. ---Asıl konu bu değil, ancak bit örnek olarak geçen ay-
larda D; Perincek'in alevlendinneye çalıştığı bir· 
tartışmaya değinmek gerekecek. 

Doğu Perinçek, "Teori" dergisinde, Kürdistan'ın 
sömürge olduğunu öne süren tez'i tartıştı ve tartışmaya 
açmaya çalıştı. Bu, görünen'dir; "dert"in başka olduğunu 
bilmek, tartışmanın kendisinin değil; altındakinin 
önemsenmesi gerektiğini hissetrnek gerekiyordu. Şimdi 
böyle olduğu açık ... 

Aynı tartışma, çok daha yoğiın biçimde, '70'lerde 
yapılıyordu. · 

Ne yapılıyordu? .. 
"Göründüğü" kadarıyla, K.Kürdistan'ın bağımlılık 

biçimi tartışılıyordu. 
Oysa, tartışmanın ateşleyici yatağında, . tartışmarun 

kendisinden Çok daha önemli gerçekler bulunuyordu. 
Uzun yıllardan sonra, Kürdistan Devrimci-Demokratik 

güçleri şovenizmi yaracak bir Huruç Harekatı'na gi
rişiyorlardı ve elbetteki kendilerini sannalayan nesnelliğin 
dayatmasını tüm benliklerinde hisseden bu güçler, bir 
siyasal önsezi ile, "harekatı" Bu, K.Kürdistan sınıf 
güçlerinin özgül mevzilenmesinde ve dönemin etkili 
rüzgarı arasında elbette Sosyalist literatür etrafında (ya d.a 
ondan ödünç) olacaktı ... "Sömürge tezi" gündeme böyle 
girdi ve ideolojik-politik görevin eksenine, bu tezin kabul
lendirilmesi oturtuldu; dost-düşman ayrımında politik bir 
sırat köprüsü neredeyse bu oldu. 

Tersinden; Kemalizmle hesaplaşamamarun, Türk 
şovenizmini politik yaşamın tüm alanlarmda söküp atama~ 
manın yansıması ise, Türk solunun bu tezi reddetmeyi 
temel teorik çalışma sayması oldu ... Bu teziİı reddiyesi 
şekli ve zamanı esas olarak, Kürt ulusunun haklarını tam 
olarak teslim eqememe bilinci (veya bilinçsizliği) idi ve 
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Politika 

elbette bu da sosyalist argümanlara ihtiyaç duyuyordu. 
Bir de "biz'Ier vardık: "Biz"i güden herhangi (ciddi 

ölçüde herhangi) bir kompleks olmaksızın bu tartışmaya 
bir taraf; hem de savunduklarıyla kendi dışındaldlerine 
bile "yeni veriler taşıyan" bir taraf olarak katıldık. 

Bir parantezle, o dönemde ve bu atmosferle ilgili ola
rak, devrimci politikanın hakkını veremediğimizi; 
tartışmanın altında bulunanı sezemeyerek, izleri bugüne 
bile ulaşan sığlıklara ortak olduğumuzu, kendi payıma, 
belirtmek istiyorum ... ---K.Kürdistan'da, bir çoğumuz lise'nin Sosyoloji dersin
den bile geçer not alamaz öğrenciler iken, dergilerimizde 
yer alan ve sosyoloji dışında ekonomik boyutu da bulunan 
bir şeyi hararetle tartışıyorduk: K.Kürdistan (çoğunlukla 
Kuzey de denmezdi; bir bütün olarak Kürdistan) sömürge 
miydi, ilhak edilmiş ezilen ulus mu? .. 

Boş gevezelik miydi? Kesinlikle değil: Sosyolojiden 
çakan öğrencilerin bile yoğun ve samimi olarak ilgi duy
duğu bir tartışmanın (kendisi değil!) hangi saiklerle ilgi 
odağı olabildiği önemliydi; önemliyi hissedemedik ... 

Yanlış bir tartışmada en doğru olmak bile sonucu 
değiştirmiyordu ve zaten görüntüyle uğraşmak anlamında 
yanlış tartışma, en doğruyu hep tırnak içinde doğru 
yapıyordu. Şimdi böyle olduğu çok açık. ---Bir bilim ve sanat olarak politika, tam da son 
cümlenin ters anlamında gizlidir: Devrimci politikacı, 
"Şimdi çok açık" olanı, daha her taraf pusluyken açığa 
çıkarabilendir ve teorisyenden farkı, açığa çıkarttığı için 
farklı (çünkü açığa çıkan da farklıdır) araç ve yöntemleri 
ısrarla ve inatla devreye koyabilendir. 

Ne kehanet, ne düşünce jimnastiğiyle (ilerde kuş taşa 
değince tutacak türden) fantaziler üretme . ve ne de 
mükemmele varan bir performans: Her taraf pusluyken 
asıl can alıcıyı bulup çıkarmanın bunlarla uzaktan 
yakından ilişkisi yok. Tüm sorun, "şimdi"nin tüm toplumu 
ve günlük yaşayan politikacılan büyüleyen ve/fakat 
büyüsüyle birlikte geçip gidecek olanın üzerinde değil; 
popülist anlamda belki hiç bir çekiciliği olmayan ama, 
kalıcı durumda olanın üzerinde ısrar ve inat etmek sorunu
dur. ---Bu sadece güzel bir ideal etrafında dimdik olabilmek 
değildir; asıl yarar, Amaç-Görev ile Araç-Yöntem 
ilişkisini kurmayı sağlamasındadır. Devrimci politikacı, 
devrimci olmasının gereği ve nedeninden dolayı, her 
dönemde ve özellikle işçi sınıfıqın tarih sahnesine çıktığı 
dönemde, hem amaç ve görevini ve hem de bunla 
ilişkilendirmek durumunda olduğu Araç-Yöntemini çok 
farklı kaynaklardan ortaya koymak "kader"iyle 
başbaşadır.(Hele şimdi!). Bu, gün'ün rutin gidişinden ve 
gündeminden de farklı olmak "kader"ini zaten berabe
rinde getirir. Bu "kader"den kaçış, içi boş kalabalıklardan 
başk~ bir şey sağlamaz ... ---Devrimci politikacının ölümU, sıradanlaşmaktır ... 
Gündemiyle, biçimiyle, duruş'uyla vb. sıradanlaşmış, aynı 
anlama gelmek üzere akıntıya kapılmış devrimci politi
kacının mevcut'u; yani dönüştürme durumunda olduğu 
basınını, yeniden ve yeniden üretmek gibi tersine 
d.önüşmüş bir işten başka yapacak şeyi kalmaz: 
Ölür ... Yaşarnın tüm diğer ölümlerinden farkı, ölürken çok 
daha fazla olarak düşmanını (mevcudu) yaşatmış ol
masıdır. Böylesi politika ve ölüm, ne bilim yönteminin 
sonsuzluğa gözünü dikmiş karakteriyle ve ne de yaşarnın 
estetik tarzda biçimlendirilmesiyle uyuşabilir. Böylece, 

ölüm, bir bilim ve sanat olarak politikanın da ölümü an
lamına gelir ve birbirini tamamlar ... ---Kendisini tarihin ilerletici, değiştirici tek sınıfı prole-
taryanın yanında ve yakınında gören, bu anlamda devrim
ci politikanın içinde ya da etrafında dolaşan her Kürt sos
yalistinin, ateşleyici yatağı gün ışığına çıkarmaktan uzak, 
yüzeyde dolaşan politik tartışma atmosferinin hızla deri
nine inmesi, derinliği sorgulaması gerekiyor ve herhalde 
en çok bu dönem için, yaşamsal oluyor. Bahsedilen, 
"şimdi"nin cazip gündemi değildir. Tersine, "şimdi"nin 
belki de en "pis" işidir ... 

Üzerimize seve seve almamız gereken bu "pis" iş, ulu
sal özgürlük, · bağımsızlık mücadelemizin emek-sermaye 
ekseninde gözlemlenmesi ve emek cephesinin ideolojik, 
politik, örgütsel yönlerden hızla ve sabırla tahkim edil
mesidir. Bir başka deyişle ve bu yazının vurgusu 
bakımından, iş politik tartışma atmosferine bunu 
taşımaktır. Koşullar ve olanaklar bakımından bu bir te
menni, bir misyonu yerine getirme "kahır belası", bir 
"olursa iyi olur" değildir; bugünden yarına uzanan ge
lişmelerin pratik zorunluluğudur. ---"Şimdi"nin derininde, akıntının dışında, ateşleyici ya-
takta bu görülebilir ve görülmelidir işte şimdiden birkaç 
örnek: 

1- TC burjuvazisinin "K.Kürdistan'ı küçültme" (Ulusal. 
özgürlük bilinci ve aktivitesini Botan ve atrafı gibi dar bir 
alana hapsetme) taktiği biliniyor; ancak, yeterince bilin
meyen ve/veya bilince çıkarılmayan, bu girişimde asıl 
güvence olarak, bu dar alan dışında kalan ve kapitalist 
ilişkinin daha yoğun biriktiği K.Kürdistan topraklarındaki 
(bu alanlardaki nüfusun da hatın sayılır bir kesimini 
oluşturan) Kürt işçi sınıfının mücadeleden kopukluğunu, 
örgütsüzlüğünü, burjuva düşünüş tarzından kopmarınş 
oluşunu ve donanımsızlığını seçmiş olmasıdır. 
Dolayısıyla, ulusal kurtuluşun proleter cephesinin tahki
mi, Kürt işçi sınıfının "kendi" burjuvazisi de dahil, tüm 
bi.ırjuva katmanlardan bağımsız olarak politika sahnesine 
girmesi, "Kürdistan'ın küçültülmesi" gibi pratik 
gündemlerin karşısında bile pratik bir zorunluluktur. 

2- TC burjuvazisinin Kürdistan sorununda manevra 
kabiliyetini henüz yitirmemiş olduğu biliniyor. Ancak, ye
terince bilinmeyen ve/veya bilince çıkanlmayan, burjuva
ziye bu rahatlığı veren şeyin topyekün ulusal mücadelenin 
topyekün pratik, fiziki, nice! etki gücünün zayıflığı ol
madığıdır. Düzene bugün ve daha çok ilerde manevra kab
iliyeri sağlayan rahatlığın altında, kapitalist ilişkilerini bir 
biçimde devam ettirmesine; bu devamlılık bir peşin veri 
olduktan sonra devarnlılığı (Türk ve Kürt burjuvalarının 
önemli kaynaşrnışlıklarından dolayı) sıkı sıkıya ve devlet 
örgütlenmesi . anlamında da Türkiye'ye (bir şekilde) 
bağımlılık biçiminde yürüteceği şeklindeki potansiyel\o
numlanışa nitelik olarak karşı tek sınıfın -Kürdistan işçi 
sınıfının- devreye güçlü olarak girernemiş oluşudur. 
Burjuva ilişkilere sınıf yapısı gereği karşı güçler, "kendi" 
burjuvalannın etkisinde kaldığı sürece, burjuvazinin ma
nevra kabiliyeti yitip gitmeyecektir. Öyleyse, TC burjuva
zisinin manevra kabiliyetini daraltma ve yok etmenin 
esaslı "önlem"leri, mevcut veriyi kabullenen ve bunlar 
üzerinden dayanaklar ortaya çıkarmaya çalışan ikincil 
tartışmalarda değil; emek-sermaye dinamiğini gün ışığına 
ve mücadelenin eksenine çıkartmakta yatmaktadır. 

3- Kürdistan işçileri "örgütlü"dür ve bir "ideolojik
politik donanıma" sahiptir ... Politikayı birbirlerine karşı 
yürütmeye alışrnış kimi solcularımız, bunu sol'un "becer
memiş" olduğunu bildiklerinden, anlamayabilirler. Ancak, 
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tersinden, Kürdistan işçileri gerçekten belli bir ideolojik
politik formasyon içerisinde örgütlüdür: TC burjuvazisi 
örgütlemiştir O'nu ve bu "basit" gerçegi kuvvetli biçimde 
bilmek hiçte bMit degildir ... Kürdistan işçileri, sarı sen
dikaları, burjuva partileri ve burjuva ilişkileri peşin bir ve
ı} saymış yaşama ve düşünme biçimiyle örgütlenrniştir. 
Uzerinde, Türk ve Kürt burjuvalarının ortak paydası duru
mundaki ideolojik hegemonyası bulnmaktadır ve elbette 
bu hegemonyanın en bariz özelligi O'nun 'kendinden 
sınıf dururnundan 'kendisi için sınıf bilincine varması 
önüne her türlü barikatın örülmüş oluşudur ... Tablo buyk
en ayyuka çıkan "Kürt-Türk kardeşliği" ne anlama ge
liyor?.. TC burjuvazisinin "Kardeşlik"ten dem vur
masırun igrenç bir demogoji içerdigi biliniyor. Ancak, 
yeterince bilinmeyen ve/veya bilince çıkarılmayan, tablo 
bu iken artan "kardeşlik" dileklerinin kuru slogiınlarla 

boşa çıkarılacak demogojiden ibaret olmadıgıdır. TC bur
juvazisi, proleter sınıf örgüsü yok ya da çok cılız bir ezi
len ulusla burjuva tarz "kardeşlik" (ilişki) olanagını da 
dile getirmiş olmaktadır. O, irili-ufaklı tüm Türk burjuva 
sınıfdaşlarına "kardeşlik elini" uzatmakta ve TC kapita
lizminin "nimet"lerinden "kardeşce" yararlanmanın kapit
alistce mantıklılıgını göstermektedir. Arada bir kimile
rince "sosyalizm" replikleri uçuşturulsa da, TC 
burjuvazisi sahnedekilerin sınıfsal mayasından çok fazla 
rahatsız degildir. Her türlü eşitsizliği içeren böyle bir 
"kardeşlik" yerine emekçi halkların gerçek kardeşliginin 
ulusumuz açısından taşıyıcısı Kürt işçileri ise, sahnede 
yok degiller; varlar, ancak ne yazık ki halen 'konuşulan 
kardeşlik türünü konuşan' bir burjuva örgütlülük ve 
düşünüş tarzı içinde varlar ... Böylece, "Kardeşlik" demo
gojilerinin altında yatanı gösterme "pratik" zorunlulugu da 
sınıfın devrimci tarzda tahkim edilmesine gelip day
anıyor ... 

4-Sosyalist sistemin çözülüşüyle, emperyalist merkez
ler arasındaki çelişki ve rekabetin, su dibinde tutulmuş bir 
tahta misali hızla suyüzüne çıkacagı ve keskinleşecegi bi
liniyor. Ancak yeterince bilinmeyen ve/veya bilince 
çıkarılamayan, artacak it dalaşının çigneyecegi ilk to
prağın Orta-Doğu ve özelde Kürdistan olcağıdır. 

Almanya-Fransa, hıgiltere-ABD, Japonya ve hafıfe 
alınması gereken İtalya... Gözleri ve elleri 
Kürdistan'dadır. ingiltere-ABD ile Almanya-Fransa odak
ları bölge hegemonyası adına şimdiden stratejiler 
hazırlıyor .. .Kürdistan işçi sınıfı dışında, hangi sınıf 

güçleri ve odakların payandası ve üvertürü olmaz? .. Ya da 
şöyle: "iyi" ulusal kurtuluş politikalan ve tarihin·seyri, bir 
"niyet" sorunu mudur; yo~a sınıf zeminiyle bire bir 
ilişkili midir? Büyük Y.a da "küçük"; hangi ulusal burjuva 
güç, hangi tarih tarıh bilimi normları uyarınca "ha
ta"lardan, uzlaşmacılıktan ve ya da kimi bölgesel devlet
lere, emperyalist burjuvalara payanda olmaktan muaf 
olabilirler? .. Sorun yine ve şimdiden, "iyi ve güzel" için 
Kürdistan proletaryasını kuvvetlendirmeye ve öncü bilin
cine vardırmaya gelip dayanıyor ... ---"Şimdi"nin altındayatanı bulup çıkarmak; tek tek so-
mutlukların ötesinde "etraf'ı bilince ve gündeme içermek; 
akıntının ötesinde bir tarzı yakalamak anlamında "alt 
yapı"nın temel dinamiklerinin bugünden yarına uzanan 
seyirlerini imbiklemek ve sonuçlarına götürücü faaliyet
lere asılmak ... Herhalde, hiçbir dönem, bunlar bu denli er
telenemez olmadılar. 

Herhalde, hiç bir dönem bir bilim ve sanat olarak po
litikayı bu özelliklerinin gerektirdiği ciddiyet ve özenle 
ele almak bu denli ertelenemez olmadı ... 

Politika 
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Politika 

"KÜRT REALİTESİ" Mİ? .. 

O
ldu olası Kürt ve Kürdistan halkı egemen 
düşman devletlerin oyun ve entrika
larından kurtulmadı. Belki de bu ·Kürt 

halkının tarihsel anlamda var olma ile yok 
edilme realitesinin birleşttgi çizgide hemen her 
başkaldın rdzgarlannın esttgi dönemlere özgü 
sosyal bir karakterin sonucudur. Tartışılabilir. 
Ancak, şu bir gerçektir ki, ta Kassit Outile
ri'nden bugüne Kürt halkı her zaman kendi 
dışındaki topluluk ya da devletlerle ilişki ve yak
laşımlarında, iyi niyetli, banşçı, dostluga önem 

· veren ve bu noktalarda sı;ıdakatı doruga 
ulaştıran bir halk olarak, ince hesapiann yarın 
ne tür bir külfeti halka, halkın varlıgma, varlık 
realitestne btndirecegtnin önceden kestirememe
st, onun tarihi konumunda büyük yıkım, 
sarsıntı, hatta öyle ki, yok olma tehlikesine ka
dar gettrebilmiştir. Küıt halkı, silahta, aşkta, 
kahramanlık ve cesarette, sadakatte kuvvetU bir 
meziyete sahip olsa da. poUtikada ve yönetme 
sanatında. özellikle ve belki de, en çok burada 
saydıguruz meziyetlerin etkisiyle, üstün bir 
özellik ortaya koymaktan uzak kalabilmiştir. 
Kürt ve Kürdistan tarihi hakkında az çok bilgiye 
sahip olanların bu tezi dışlamayacaklannı, 
büyük ölçüde destekleyeceklerine kanaattın 
tamdır. . 

Düşman, biz Kürtleri, ne zaman bizimle ilgili 
çıkarları tehlikeye girmtşse, hep kardeşlik yalan
lan ve bunun üzerine inşa edUmiş çirkin politik
alanyla aldatmıştır. Bu gerçek, sadece bugünü 
kapsamıyor: Kürt halkının tüm tarihini kap
samına alıyor. Ve her seferinde de Kürtler bu 
politikalara kanmış, düşmanın sahte kardeşlik 
sloganlan karşısında esnemiş, kendi kaderini 
başkalarına bırakabilecek kadar güven duygu
suna sahip olmuştur. Nitekim, Kürt halkı he
men her tarihsel dönemeçte bu yaklaşımla ken
di kaderini başkalanna teslim etmiş ve ezgisinin 
zinctrlerini daha da kalınlaştırarak mavf olma 
noktasıyla karşı karşıya kalmıştır. Kürtler, 
özetle, tarihte çogunlukla, kendi meziyetlerinin 
kurbanları olmuştur. Güçlü meziyetin yanına, 
hatta en başına politika sanatının ince ve ke
skin araç ve yöntemlerint koymayı ihmal et
miştir. 

Sonuç olarak, ezgi . duvarları yükselmiştir. 
Kürt halkının Ozgürlügü tamamen zinciriere vu
rularak sıkıca baglanmıştır. Yalnız bu kadarla 
da degil; katliamlar, sürgünler, yıkımlar acılar, 
sonsuz sancılar tarthin en trajik boyutunu 
aşarak içinde yaşadıgımız güne kadar varlıgını 
koruyagelmiştir. Kürt halkının gelecegi ile ilgili 
olan siyasal güçlerin, dünya konjöktüründe 
meydana gelen degtşimlerin Kürdistan toprak
lanna sirayet etmesiyle ortaya çıkan yeni durum 

Y.AREZ 
ve gelişmeler karşısında bugün tam da bir 
açmaza düşmüş olmalan, Kürt halkının sorun
lannı yarın daha da çekilmez hale getirecege be
ziyor. İçinde yaşadıgımız süreçte, bu sorunlar 
giderek daha belirgin ve yakıcı bir nitelik ala
caktır. 

Öyle de olsa, Kürt halkı artık eski Kün halkı 
degildir, gerçegine deger vermeliyiz.Kendinin bi
lincine • ulaşmakta olan bir halk görüyoruz 
şimdi. Sosyal ve demokratik planda giderek ta
leplerini tesbit edip dile, eyleme ve söyleme ka
zandıran Kürt halkı, kendisini ayaga kaldırıp 
yürütebilecek dimimiklerin kuvvetli zemini 
üzerinde, geçmişe oranla bugün daha bir cesa
retle ve azimle varlıgına sahip çıkmaktadır. 
Dünyaya da bakıyor ve görüyor. Gördükten son
ra korkmuyor. Daha da şiddetli ulusal arzu
larını ruhsal dünyasına katıyor. Kendi konumu
nu keşfediyor. Konumsal farkını anlıyor; karşı 
çıkma istegi duyuyor. Bu da en çok düşmanı te
dirgin ediyor. Düşman çogu zaman çaresiz 
kalıyor. Veya en a:zından bu karşı çıkışı hemen
cecik .barajlayacak etkin bir metod bu
lamıyor.TC panige düşüyor. Ansızın, kuvvetleri
ni devreye sokuyor. Ara çözümlerle halkın 
maddi dünyasına girmiş olan, düzene karşı 
çıkma gerçegint yumuşatıp hertaraf etmeye 
yöneliyor. TC' nin temel siyaseti, bu yüzden en 
çok bu sorun üzerinde biçtmleniyor ve yönelimi 
·de aynı amaca hizmet etmek yolunda açıga 
çıkıyor. Hemen inkar politikasından "vaz
geçiyor". tık defa devlet adına bir açıklama 
yapılıyor: "Kürt realitesini tanımak zorundayız" 
deniyor. Böyle bir açıklama zevkten degil zorun
luluktan oluyor. Ve hem biçimde hem de 
tçerikte kurnaz bir politika oldugu anlaşılıyor. 
Ancak böyle bir açıklama bir "doz" olur in
ancıyla halka yapılıyor. Arkasından, ya da 
.maya-doz tutmadıktan sonra devletçe başka 
açıklamalar ortaya konulacak. Bir Kürt planı 
var bugün devletin gizli kasasında. Yapılan 
açıklama bu planın sadece ilk elementi. Dahası 
olacak. Planın ortaya konulacak öteki elemen
tlerinin bir kısmını tahmin etsek bile, geniş 
çerçeveyi ve planın nihai noktasını, daha 
dogrusu bu nihai noktaya ne tür yöntemlerle 
gidilecegtni bilmek, bugün için güç. Ancak, 
artık TC'nin fosilleşmiş siyaseti bir gerçegi in
kar etmekten vazgeçiyor. "Kürt realitesini" kab~l 
ediyor. 

Peki Kürt realttesini kabül etmek Kürt 
halkına gerçekten bir şey kazandırıyor mu? Ya 
da soruyu şöyle degiştirelim: Kürt halkının ulu
sal talepleri açısından, Şay Demirel'in kabül et
tigi bu realite nereye konulabilir? 

Hiçbir yere ... 
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• Çünkü, bu yeni bir şey degil ve zaten bir re
alite olarak tarihte her zaman ve bütün 
özellikleriyle vardı. Bay Demirel kabul etmeden 
önce de vardı. Sonra da olacak. Bu nedenle 
yapılan böyle bir açıklamanın anlamı üzerinde 
dururken burada en çok bu açıklamayı yap
manın arkasındaki iki yüzlü ve sahtekar poli
tikaları dikkate almalıyız. Bu açıklama özü iti
barıyla ve bizim açımızdan önernsizdir. Fakat TC 
bunda önemli birşey görüyor. Bu. politikanın bir 
unsuru. Bunu Bay Demirel'in agzıyla açıklarken 
Kürt halkının temel ulusal hakları kapak altı 

yapılmak isteniyor. Sanki Demirel biz Kürtleri 
tanıdıktan sonra biz buna itibar ve'recegtz! Oysa 
tanısa ne olacak, tanırnasa ... Asıl olanın bu ol
madıgını en az biz Kürtler kadar Demirel de bi
liyor. 

Sanki, Kürt halkının bütün derdi. Demirel'in 
kendilerint tanımasıdır! 

Öyle olmasa da Bay Demirel TC'nin Kürt 
planına göre hareket ediyor ve elbet burjuva 
devletin siyasal amacı başkadır. Amaç, Kürt 
sorununu basit talepler düzeyine getirmek, tale
pleri sın~rlarnak, ulusal bir sorun olmaktan 
çıkarıp halkı temel ulusal taleplerden uzak tut
mak, ya da bu taleplerin halkın gündeminden 
çıkanlmasını saglamaktır. 

Demirel Hükümeti'nin İki Yüzlülüğü 

tki önemli noktaya. dikkat çekrnek gerek. Bu 
önemli.' Bu iki noktanın ilki TC'nin kasasında 
bulunan Kürt Planı'dır. İkincisi, Kürt sorunu
dur. Şimdi bu ikisi farklı şeylerdir ve gerici dev
letin herbiri için ayrı politikaları mevcuttur. 
Demirel hükümetinin prograrnında Kürt sorunu 
bulunmuyor. Kürt planı var. Kürt sorununu 
Demirel de devlet gibi düşünüyor. Devletinse 
nasıl düşündügünü dünya alem herkes biliyor. 
Kürt realitesi derken Demirel sorunu farklı bir 
tonla telafuz ediyqr. Kürt sorunundan ayrı ola
rak vurgu yapıyor. Çünkü, devlet Kürt sorunu 
inkar etmeye devam ediyor. Demirel de öyle. Pe
ki, o zaman nedir bu son zamanlarda Demirel'in 
agzıyla açıklananların anlamı? 

Devlet Demirel'le bir şeyler yapacak. Şu anda 
işe "Kürt realitesini tanıma" açıklamasıyla 

başlamış görünüyor. Kürtlere daha sıcak bir 
yaklaşımın imajını ortaya koyma yolunda tutum 
içindeler. Halkı devletin yanına çekrnek istiyor. 
SHP ve DYP'nin ortak iktidarı bu amaçla 
Kürdistan'ın bir çok iline gelip konuşmalar, 

propagandalar yaptılar. Konuşmalarının hemen 
her yerinde ana vurgu şu oldu: Devlet halkla 
beraberdir. Halka şefkat gösterilecek. Sorunlan 
(ekonomik · sorunlan kastediliyor) haledilecek. 
Bu yüzden halkın kendilerine destek vermesini, 
devlete yardımcı olmalan gerekttgini belirtiyor. 

Bütün bu vurguların nedeni ne? 
"Halka şefkat..." ne dernek? 
Halka çagrı yapılıyor. "Bize yardırncı olun, 

devlete arka çıkın!" 

Politika 

Ne için. kime karşı? Bu da açıkça söyleniyor. 
"Eşkıyayı imha etmek için."Demirel böylece, ik
tidarın politikasının temel yönelimini ortaya 
sermiş oluyor. Yardımcısı İnönü de aynı yak
laşımla ona kuvvet veriyor ve halktan bu amaca 
varrnalan için destek istiyor. Gerilla hareketini 
imha etmek, ancak Kürt halkının destegiyle, 
yani devlete verilecek destekle mümkün ola
cagını belfrtlyorlar. Bütün bu yaklaşımlar ! 

önceden hazırlanTTUŞ bir planı ifade ediyor. Geril
la hareketini vahşi metodlarla imha için Devlet, 
DYP ve SHP eUyle "meşru" bir ortam yaratma 

. çabasmd.adır. O yüzden "halka _şejkat 

gösterecegiz" diye ba{}ınyorlar. Halka şejkat, 

ama geriliaya vahşet! Evet öyle olacak. Yarın çok 
kanlı bir devre başlayacak. Devletin hedefi bu
dur. 

Halbu ki, eger iki yüzlülük degilse, Kürt rea
litesi ve bunun yanında Kürt sorunu ve bunun 
yanında gerilla hareketi nasıl biribirinden ayrı 
olarak düşünülebilir? Kürt sorununa gerçek 
anlamda olumlu bir yaklaşım olmuş ya da 
düşünülmüş olsaydı, bu sorunun bir parçası 
olan gerilla hareketini imha siyaseti bu plana 
dahil edilrnezdi. Ama hayır. gerillayı yok etmek , 
anlayışından vazgeçilmiyor. Halbuki, Kürt so- , 
runu gerilla hareketinden ayrı bir olgu degil. 
Tam tersine onun güçlü ve itekleyici bir unsu
ru.dur. Halka sözüm ona şefkat, ama Kürt 
halkının dinamikleriyle , Kürt ulusal sorununun 
dinamikl~rinin bir gerçegt olan gerillalara 
vahşeti, katliarnı, tınlıayı reva göreceksiniz! Bu 
~zden biz Kürtlerin, ilericilerin, yurtsever ve 
demokrat kesimlerin ve bir bütün olarak tüm 
ulusal güç ve ittifak kuvvetlerinin çok duyarlı ol
maları gerekiyor. Zira, en başta da gerillanın 
yönlendirici noktalannda bulunan kişiler bu 
duyarlılıgı ve dikkati sergilemek zorundalar. 

SHP ve DYP hükümeti, devletin Kürt sorunu 
için yöneldikleri hedefin dogrudan Kürt halkının 
sonunu getirmesi için yüklendikleri milli görev 
çok yönlü oyunlada ve büyük bir riyakarlıkla 
bugün pratikte kendisini açıkça göstermiştir. 

Dünden daha büyük bir şiddetle ve azirnle 
düşmana, düşmanın ' her türlü hile ve oyun
Ianna karşı durrnalıyız. Dünyada ve özellikle 
sosyalist blokta .bir çok degişiklik olmuş olsa da, 
ulusal kurtuluş ve özgürlük ihtiyacı hala 
özünden bir şey yitlrmemiştlr. Ölçüler 
geçerlidir. Kürt davasının şerefli neferleri, 
düşmanın oynayabilecegi her türlü oyunun ve 
geliştlrecegi sahte tutumun, besledigt niyetın 

farkında olmalıdırlar. Kürt halkının özgürce 
dünyada yerini alabilmesi için her zamankinden 
daha fazla çalışma halinde olmalıyız. Bunun 
tersine, esneyip geri adım at:ma yönünde zaaf 
içine girersek, Kürt halkı büyük felaketlerle 
karşı karşıya kalacaktır. Tarih. Kürt halkı için 
böyle bir sonu her zaman reva gömıüş olsa da, 
tarihin bu hükmüne karşı artık aya{}a kalkıp 

yürümek gerek. Hem de büyük bir haz ve azim

le ... 
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iNKARCI EGiTiME HA YIR! 
B iz Kürt öğrenciler olarak, kim

liğimizi inkara çalışan, insanlık 
dışı bir şoven eğitimle 

yüzyüzeyiz. TC, kendi ulusuna dahi 
sağlıklı uluslaşma imkanlannı zaman 
zaman ortadan kaldırmaya çalışmış; bu 
yolda yapılan girişimlerden Türk Dil 
Kurumu, Tarih Kurumu, Halkevleri gi
bi kuruluşlan birçok kereler kapatmış 
yada faaliyetlerine sınırlamalar koy
muştur. Kendi ulusunun gelişimine en
geller çıkaran bir TC'nin, hiçbir zaman 
biz Kürtlerin yada Arap, Laz, Çerkez 
vb. ulus ve azınlıkların ulusal ge
lişimine tahammül ederneyeceği bilinir. 

Bugün ülkemiz, dört egemen ulus 
tarafından eritilip yokedilmeye çalışı
lıyor. Kurumlan, ordusu ve eğitim pol
itikasıyla ablukaya alınan ülkemiz in
sanlan Türkleştirrne fırtınasıyla karşı 
karşıya TC'nin okullarındaki · eğitim 
sistemi, TV' de ve yerleşim birimlerinde 
yürütülen "okuma-yazma seferberliği" 
ile cop-dipçik politikası, Kürtçeyi ya
saklama çabalan vb. girişimlerle 
Kürtlerin Türkleştirilmeye uğraşılma
sına hız veriliyor. 

Okullarda "Türkler dünyanın haki
mi" mantığı işlenerek gerici, şoven bir 

eğitim yürütülüyor. 
Biz Kürt öğrenciler olarak TC'nin 

bize dayattığı gerici-şoven bir eğitimi 
hazmedip, kendimizi inkara nasıl ta
hammül edebiliriz? Eğitim kurum
Jannda, idarelerin öğrenciler üzerinde 
kişiliği yok edici bir baskı düzeni sürüp 
gidiyor. İşte somutumuzda yaşanan, 
Doğanşehir Lisesinde karşı karşıya bu
lunduğumuz sorunlardan birkaç örnek: 

-Biz öğrenciler üzerinde yoğun 
faşizan baskılar südürülüyor. 

-İnsanlık onurunu rencide edici 
küfürler ediliyor. 

-Kız öğrencilere yönelik cins 
ayrımcılığı, aşağılaması yapılıyor. 

-Kız-erkek öğrencilerin arkadaşlık 
ilişkilerine müdahale ediliyor. 

-Kızlann okul dışı giyimlerine de 
müdahale yapılıyor. 

. -Öğrenciler, okul dışında belli saat-
lerden sonra "görülemez" yasağı uygu
lanıyor. 

-Bazı öğretmenler (T.Sarı gibi) teh
ditler sav urarakistediğini yapabileceğini 
vb. söylemesi sıradan, normal 
görülüyor. . 

-Belli öğrenciler, öğretilmeyen kon
ulardan yazılı ya tabi tutularak zor duru-

ma düşürülüyor. 
-Okul müdürü çoğu kez derse gele

rek müdahale edip, sınıf öğretmenini 
küçük düşürüyor 

-90-91 öğretim yılında bir öğrenci 
Kürtçe konuştuğu için müdür ta
rafından dövüldü. 

-Kırmızı krav.at taktıklan ge
rekçesiyle 6 öğrenci disiplin kuruluna 
verildi. 

-Şeriatçı popagandalar derslerde 
işleniyor. 

-Oğrenciler arasında alevi-sünni, 
Kürt -Türk çatışması yaratılmaya ça
lışılıyor. 

-lstiklal marşı okunurken bulun
mayan öğrenciler disiplin cezasına 
çarp-tırılıyor. 

-İlerici, demokrat öğretmeniere 
yönelik senaryolar düzenlenerek okul
dan uzaklaştırılıyor. 

Bu gerici ve inkarcı eğitime karşı 
çıkıp, hayır diyelim .. 

Doganşehir 
Lisesi'nden 
Bir ögrenci 

GAZİANTEP EGİT-SEN . KAPATlLDI . 

D emokrasi söylevleri ile 
işbaşma geçenlerin lafa
zanlıkları bir kere daha ken

dini Gaziantep ilinde gösterdi. 
Demokrasi mücadelesi veren kitle 
örgütlerinin karşılaştıkları baskı 
yine tüm hızıyla devam ediyor. 

Gaziantep ilinde açılan Egitim 
ve Bilim Emekçileri Sendj.kası 
(Egit-Sen) valilik kararıyla 
2.1.1992 tarihinde mühürtenerek 
iktidarın ne kadar demokrat ve 
çagdaş old~u ortaya kondu. 

İnsanların örgütlenmelerine, 
siyasal, ekonomik, demokratik ya
pılanmalarına tahammülü olmay
anlar gerçek yüzlerini sergilerneye 
başladılar. Demokrasi güçlerinin 
karşılaştıkları baskı ve zorlukları 
yenmeleri için bir kere daha ortak 
platformların oluşturulmasını gün
deme getirdi. Ancak aynı durumla 
karşı karşıya olan diger bir sendika 
yönetimi (Egitim-İş) ısrarla bu 
platformdan uzak kalmaya, kendini 
demokrasi mücadelesinin dışına 
çekmeye çalıştı. Egit-Sen yönetim 
ve tabanının tüm ısrarlarına 

· ragmen, Egitim-İş birlikte davran
maya neden yanaşmıyor? 

Bunun açıklamasının şu olması 
gerek. Kendilerinin yapısından 
kaynaklanan sarı sendika an
layışıyla kendilerini mevcut iktida
ra şirin göstererek onların verecegi 
bir takım yasal hakların dışına 
taşmadan hareket etmek ve onların 
verecegi her karar ve yetkiye 
saygılı davranmak ... Yani büyük
lerini üzmemek anlayışı. Tabanın 
söz ve karar yetKisini kullanmasına 
izin vermeyen, Egitim-İş kişiler 
sendikası olmanın dışına çıka
mamaştır. Yönetimin tüm uz
laşmacı tutumuna ragmen; biz E git
Sen olarak Tüm egitim emekçilerini 
Gaziantep ve diger illerde birlikte 
demokrasi mücadelesine davet ediy
oruz. 

BizlerEgit-Sen olarak "Hak ve
rilmez alınır" şiarıyla yola çıktık. 
Ve kendi gücümüz oranında kar
zarar hesabı yapmadan hak
larımızın gasp edilmesine sessiz 
kalmadık. Ulkemizde yaşanan anti
demokratik uygulamalar karşısında 
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tüm demokrasi güçleriyle eylem 
birlikteligine var oldugumuzu so
mut, pratik eylemlerle kamuoyuna 
duyurduk. · 

Egitim-İş sendikasının bir kez 
daha Gaziantep bazında uygulamış 
oldugu uzlaşmacı anlayışın 
ülkemizde bulunan diger demokra
si güçlerinin teşhir etmesini Egitim
İş tabanının kimler tarafından 
yönetildiklerinin ayırdına varma
larının saglanmasını zorunlulugu 
açıktır. 

Egitim ve Bilim emekçilerinin 
sırtında taşıdıkları kamburu 
(Egitirn-lş'i) atmaları bir an önce 
gerçekleşmelidir. O kambur bizlerin 
sırtında durdukça mücadele her ~a
man sekte yiyecektir. Şu anda tüm 
egitim emekçilerinin özellikle 
Egitim-İş tabanının bu sırtlarındaki 
kamburu bir an önce atmaları gere
kir. 

Gaziantep'ten Bir 
Egitim Emekçisi 
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BÖLGEMiZDEN HABERLER 

S on günlerde, devlet destekli 
güç odaklannca Kürt olrpak
tan başka hiçbir suçu olmay

an geniş bir kitle üzerine katliam 
derecesine varan saldınlar 
başlatılmıştır. Bundaki amaç; 
özgün ve kendi iç dinamigi ile ge
lişen kitle muhalefetini kanla 
bogarak, genel bir yılgınlık ve kor
ku havası yaratarak, dogan ve gün 
geçtikçe kitleselleşen demokratik 
açılırnın önüne set çekmektir. Ama 
ne varki, umutanın tersi yaşanıyor 
ve gerçekleşen demokratik gelişme 
ve buna özgün demokratik 
örgütlenmeler bu savı dogrular nit
eliklerdir. 

Kurulan Demirel-İnönü koalis
yonu öncesinde vaat edilenler 
gerçekleşmezken, bunun yerine 
gerçekleştirilen kitle katliamlan, 
gözaltında kaybolmalarla, hayali 
gözaltılarla, köprü altlannda 
gerçekleştirilen infazlarla, eskinin 
devamı sürdürülüyor. Kurulan or
taklık hükümetine kerhen de olsa 
"umut" gözüyle bakan işçi ve 
emekçi kesim ile ulusal istemlerine 
çözüm bekleyen halkımız 
yanılgılanyla başbaşa kaldı. Kulp 
ve Lice'deki taramalar sonucunda 
meydana gelen onlarca ölüme, kat
liama ve yaşanan kitle katliamını 
araştırmak için gönderilen DYP'li 
milletvekilinin hayali raporuyla bir
likte ayyuka çıkan insan haklan ili
laline şimdiye kadar ciddi olarak 
ses çıkarmayan İnsan Haklan 
Bakanlıgı gibi kurumların 
işlevsizligi de kendini kanıtlamış · 
oldu. İnsan, haklanyla insansa ve 
yaşama hakkı en temel kutsal hak 
ise bakanlıgın bu gelişmelere ses 
çıkarınamasına geniş halk 
yıgınlan anlam veremiyor degiller. 
"Belki" denen cılız umudun, iyim
serligin sürmesidir başlıca neden. 
Bölgemize gelen İnsan Haklan 
Bakanını Diyarbakır'dan itibaren 
yeterli kitlenin karşılamamış ol
ması, duyarsız kalınmasının teme
linde bakanlıga duyulan tepki 
yatıyordu. 

Insan Haklarından sorumlu 
Devlet Bakanı Sayın Mehmet 
KAHRAMAN'ın Adıyaman'a ge
lişiyle birlikte gündeme gelen 
olumsuzluga yukardaki gelişmeleri 

NEWROZ ADIYAMAN İRTİBAT BÜROSU 

bilen kitle hiçte şaşırmamış, dogaı 
karşılamıştır. İnsan Haklan 
ı;>emegi Adıyaman Şubesinde 
gözaltına alınanların yakınlan ile 
diger ilerici, demokrat ç~vre 
l.H.Bakanını bekliyorlardı. Oyle 
ya! iHD şubeleq l.H. Bakanını 
besleyecek, kaynaklık edecek 
yaygın yerel alt yapılanmalardır. 
Bakanlıgın, insan haklan ihlalinde 
koordineli çalışabilecegi en yakın 
başvuru kaynakları olduguna göre 
ve de bakan bizzat davet edildigine 
göre elbetteki gelmesi beklenecekti. 
Ama ne yazık h DYP ile lHD 
Adıyaman Şubesi arasındaki me
safe 40 adım bile degilken bakanın 
ziyaret etmemesi tepkiyle 
karşılanmıştır. Başta lHD olmak 
üzere diger demokratik 
örgütlenmelerin hepsi de bakanı 
dinlemeye gitmeyerek protesto et
mişlerdir. İHD Şube Başkanı Av. 
A. Murat Bilgiç "Bu kadar kişi bu
radayken ve davet etmemize 
ragmen davetimize yanıt bile verm
eyen İnsan Haklarından Sorumlu 
Devlet Bakanına hoş geldiniz ziyar
etine ne şahsım adına ne de demek 
adına gitmem" diyerek haklı tepki
sini dile getirmiştir. Buna paralel 
olarak demek bünyesinde toplanan 
hall,an da "şöyle veya böyle, İnsan 
Hakları Demegi ve tüm şubeleri 
vermiş oldukları ödünsüz ve kitle
sel mücadelesiyle onurlu bir yere 
gelmişlerdir. Devlet Bakanının 
DYP'yi ziyaret etmesi güzel bir 
olaydır. Ancak lHD kadar çaba sar
fetmemiş, ihlaliere karşı çıkmamış 
DYP'nin yanısıra lHD Adıyaman 
$ubesini ziyaret etmemiş olması, 
bu demegin kazandıgı onurdan, et
kin çabasından birşey kaybetme
sine neden olamaz. Kendilerini bil
mezterin eline 'önemli bir demek 
olsaydınız bakanca dikkate 
alınırdınız' türünden yersiz mal
zeme vermiş olmasını ise hiç 
önemsemiyoruz" diye belirterek 
şaşırmamışlıgını ortaya koyması 
bir olgunlugun ve kendi gücüne, 
yaratıcılıgına güvenin işaretidir. 

XXX 
Nitekim Adıyaman bazında gün 

geçtikçe demokratik örgütlenmeler 
gerçekleşiyor ve bazıları da tüzel 
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kişiligine kavuşmanın etkin 
çabasını sürdürüyor. 

Yagışlı ve soguk bir havanın 
etkisine ragmen ilin çeşitli 
yörelerden gelen demokrat ve yurt- , 
sever yıgınlarca, Adıyaman Kahta 
EÖlT-SEN şubesinin davullu
zumalı açılışını gerçekleştirmiştir. 
12 Eylül faşizminin azgın 
saldınlarından nasibini almış, sus
kun ve ulusal ve toplumsal kim
liginden soyutlanmaya çalışılmış 
bir kile yaratılma hedeflenmesine 
ragmen, davullu-zumalı Kahta 
Etig-Sen'in açılışında yaşanan an
lamlı duygusallıklar. yaratılmaya 
çalışılan çabanın boşa çıktıgının 
ispatıydı. Soguga, yagmura 
ragmen açılışa gelen 200-300 
kişilik coşkun ve kendine olan 
güvenini yitirmeyen kitle 
karşısında duygulanıp ko-
nuşamayan şube başkanını, gelen 
davetliler olgun ve düzeyli bir sus
kunlukla yanıtıayıp coşkuyla 
alkışiayıp onure ettiler. Newroz 
Adıyaman bürosumin yanısıra 
EÖIT -SEN ve lHD Adıyaman tem
silciligi ile çeşitli konuşmacıların 
destek mesajlan okunarak halaylar 
çekildi. 

XXX 

Adıyaman ilinde mevcut Saglık 
Emekçileri'nin sendikal mücadelesi 
ve örgütlülügü de hızlı bir biçimde 
sürmekte. Salt ekonomik temelde 
degil siyasal ve sosyal alanda da 
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Toplum 

bir çok açılıma gebe bu sendikal 
örgütlülügün tüzel kişilik ~azan
ması da gerçekleşmek üzeredır. 

XXX 

"Ülke bazında da 
gerçekleştirilen onurlu s~ndikal 
mücadeledeki etkin sürece b ız ler de 
adayız. Ankara'daki, İstanbul'daki 
etkinligimizi Adıyaman'a da 
taşıyarak gerek sendikal. ge~ekse 
demdkratik mücadeleye bızlenn de 
hız vereceginden kimsenin 
kuşkusu olmasın" diyen maliye 
çalışanlan da gözle görülür çaba 
içerisindeler. 

XXX 

Bölgemizin, özellikle de 
Adıyamanlılann can alıcı temel 
ürünlerinden biri olan tütün konu
su hep hassas bir konu olmuştur. 
ABD ve benzeri ülkelerin 
tütünlerinin pazar alanı bulması 
amacıyla, 9u ülkelerin Türkiye'ye 
öteden beri dayatmaya çalıştıgı ve 
belli ölçülerde başaralı oldugu poli
tikadan ötürü tüm tütün üreticil~ri 
haklı bir endişe taşımaktalar. 
Özellikle, Ege ve kıyı kesimlerin
deki tanma nazaran, en çok tütün 
agırlıklı tarıma dayalı Adıyaman 
halkı bu endişelerden ötürü 
örgütlenerek "Adıyaman Tütün 
Üreticileri Dayamşma 
Dernegi" adı altında demek 
oluşturdular. Demek Başkanı 
Şükrü T ANRIVERDİ ta-
rafından dergimize yapılan 
açıklamada "Bilindigi gibi 
Adıyaman halkının % 90'ının 
geçim kaynagı tütüncülüktür. Bu 
gerçek bilinmesine ragmen, geçen 
ANAP hükümetince sözde tütüne 
sübvansiyon ödedikleri için üretimi 
azaltına yoluna gidilecek~i .. Hatf:a 
tamamen kaldinlması ıçın gı
rişimde bulunmalan ihtimali de 
sürekli gündemdeydi. Umarız 
şimdiki koalisyon hükümeti sorun
lara daha duyarlı davranarak 
geçmiş hükümetin politikasının 
takipçisi olmaz. Tüm bunlara 
ragmen bu ve benzeri oluşabilecek 
olumsuzluklara karşı koyabilmek 
için demekleşip haklanmızı de
mokratik yollardan, onuromuza 
yakışacak şekilde araya~agız, ara
ınayı ısrarla sürdürecegız. Bunun 
için "tüm tütün üreticilerini üye ol
maya ve dayanışmaya 
çagınyorum" diyerek sorunlara 
parmak basmıştır. 

SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN ... 
~ $> ~ ~ " • 

TC yönetim politikasının temeli 
dinsel gericilige, asimilasyoncu 
egitime ve anti-komünist harekıere 
dayanmaktadır. TC'nin bütün kur
um ve kuruluşlanndaki uygulama- · 
lar bu temele dayanmaktadır. İçinde 
bulundugumuz, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme kurumu 
(SHÇEK) ve buna baglı kuru
luşlarda (Çocuk Yuvalannda, 
Yetirştirme Yurtlan ve 
Huzurevlerinde) bu temelden 
bagımsız düşnülemez. Yuva ve 
yurtlardaki çocuklarla, huzurevle
rindeki yaşlılar faşist kadrolar 
eliyle, yukanda belirttigirniz te
melde baskı altında yetiştirilmeye 
ve yeniden egitime tabi tutulmak
tadırlar. 

Kuruluşlarda bulunan insanlan 
sabahtan akşama ve akşamdan sa
baha (bu kuruluşlar yapısı itibariyle 
24 saat açıktır) Türk ve müslüman 
oldukları, Türkün Türkten başka 
dostu olmadıgı, kız ve erkeklerin 
birarada bulunmasının günah ol
dugu ve Kürtlerin, Alevilerin ve 
komünistlerin ise nasıl "vatan, mil
let" düşmanı olduklarıyla ilgili ide
olojik egitime tabi tutuyorlar. 

Ailelerinin ekonomik yoksun
luklan nedeniyle korunmaya muh
taç olupta, zorunlu nedenlerle yuva 
ve yurtlarda kalmakta olan çocuk ve 
gençler, bu kuruluşlardaki. faşis~ ve 
asimilasyoncu kadrolar elıyle bırer 
"toplumsal düşünce ve davranış 
özürlüleri" haline getirilme tehlike
siyle karşı karşıya bulunmak
tadırlar. 

Sosyal hizmet kuruluşlannda 
şimdiye kadar, faşist kadr?l~ 
dışındaki çalışanlan ~a~sayan ~ıd~ . 
bir örgütlenmeye gıdılememıştir. 
Bu alanda var olan."Sosyal Hizmet 
Uzmanlan Demegi" de işin ciddiye: 
tini kavrayamamış · ve gerekli 
görevlerini yerine getirememiştir. 
Adeta "adı var kendi yok" 
tanımlanmasına uygun dav
ranmıştır. 

. Sosyal Hizmetler kuruluşunda 
çalışan bizler, Sosyal Ç~ışmacılar, 
Çocuk Gelişimciler, Ogretmenler 
Psikologlar ve Hizmetliler olarak bu 
ve benzeri olaylar karsında sessiz 
kalıp mücadele etmezsek, genel ola
rak sosyal hizmet alanı, özel olarak
ta sosyal hizmet kurluşları 
faşistlerin, dinsel gericilerin ve 
asimilasyoncu egitimcilerin cirit 
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attıgı karanlık yerler durumuna gel
ecektir. Bu nedenle, bu alanda 
çalışan bütün ilericilere ve ·demok
ratlara sesleniyoruz. Eşitlikçi ve 
sömürüsüz bir dünya için haskılara 
karşı birlikte mücadele bayragını 
yükseltelim 

Ö~~~ÜLÜÖÜMÜZ! 
Y AŞASINSOSY ALlZM! 

SHÇEK Çalışanları 
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D 
ünyada sosyalist ülkelerdeki 
da~ılmayla birlikte, yaşam bütün 
alanlarında oldu~u gibi sanat ve ede

biyat alanlarında da geçici, yapay bir umut
suzluk modası başladı. Gelece~e inançsızlık, 
intihar özlemleri, hüzün, bunalım gibi insanı 
kendine yabancılaştıran kavramlar ön plana 
çıkanlmaya başlandı.. Emperyalizmin 
hazırladı~ı komplolara do~ adım adım 
yaklaşılıyor. "Sosyalizm öldü" demogojisi 
ile inançsızlık ve geleceksizlik, .insanların 
beyinlerine işlenıneye çalışılıyor. Hatta, sos
yalizm, devrim, marksiz-leninizm gibi yüce 
de~erlerin karşılı~ı olan kavramlan a~zına 
alan birine söylenen ilk söz: "sen hala ora
datnısın?" oluyor. · Neymiş? Dünya 
de~işiyormuş(!) Neymiş? Teknolojik ilerle-, 
meler proletaryayı çöpe atıyormuş (!) 
Sanatta sosyalist gerçekçilik? Geç kardeşim 
geç, o Zidanov despotizminde kalmış(!) Peki ya gelecek? 
Gelecek, başta ABD'nin daha sonra di~er dünya emperya
listlerin ellerinde(!) Ya insani de~erler? Kapitalin gücünde 
(!) Kısacası herşey tam bir çürüme içinde. Dünyadaki bu 
çalkalanma, emperyalizmin bütün iletişim araçlarıyla bir 
de~işme, bir "yenileşme" olarak tıompalanıyor. Sanki in
sanlık, buzul ça~ındaki dinazorlar gibi yok olmuş da yeni 
canlı türleri oluşurmuş gibi bir de~işim rüzgan estiriliyor. 
İnsanlık yok olmadı~ına göre, bu hava daha ne kadar estiri
Jebilir? Eme~i örgütlenenler ile emeği örgütleyenler yok 
olmadığına göre, "Sosyalizm öldü" yutturmacası daha ne 
kadar sürebilir? 

Sovyetler Birliğindeki çöküş ve dağılma, sosyalizm 
deM. proletarya diktarörlüğünün değil, marksizm-leninizm 
biliminin değil; yozlaşmış parti hegomanyasının, yoz
laşmış yanlış politikaların, kısır döngü şablonlannın 
çöküşüdür. Diyalektik materyalist felsefesinin "herşey bir
biriyle ilişkilidir" ilkesine bakarsak; sadece tarihsel ihane
tin Kruşçev'le başlamayaı<ağı ortaya çıkar. Çözülmenin 
Gorbi'yle somutlaşmayacağı ortaya çıkar. Bundan hareke
tle, Lenin döneminde eksik kalan icraatların, Stalin 
döneminde de yanlış uygulamaların olaca~ı ortadadır. 

Sanat ve edebiyattaki asıl yanılgı ise, sosyalist 
ülkelerdeki dağılma ile sosyalist gerçekçi sanat anlayışının 
da çöktüğüne inanmakta yatıyor. Ama görünen gerçek 
böyle de~il, 1934'te Sovyet Yazarlar Kongresi ile kurum
laşan sosyalist gerçekçi akımın verdiği sanat ve edebiyat 
ürünlerine, SSCB' de olduğu gibi dünyanın hiç bir 
ülkesinde de dil uzatılmıyor. Ölmüş bir ideolojinin yaşayan 
bir edebiyatı olmayaca~ına göre, ortada yaşanan korkunç 
bir çelişki söz konusudur. Çül)kü asıl ölü olan sosyalizm ve 
sosyalist gerçekçilik değil, tekelci kapitalizmin dünya halk
larına sunduğu geleceksizliktir. İnsanlığın geleceği ve kur
tuluşu ise, insan ve doğa yasalanru temel alan sosyalizmde 
yatmaktadır. 

Kuzey Kürdistan'daki TC'nin 70 yıllık sömürgeci 
yönetimi, ulusal-sınıfsal sanat ve kültür de~erlerirnizi talan 
etmiştir. Halen de devam etmektedir. TC burjuvazinin tüm 
bu köhnelikleri devam ederken, ulusumuzun bağrından 
Çigerxwin'Jar doğmuştur ve doğmaya da devam edecektir. 

Beko StRtZER 
. 

Türkiye'deki toplumsal sanattaki 
çürüme, öze~likle 12 Eylül 1980 ile 
başlamıştır. Öncelikle edebiyatta yılgınlık 
teması inançsızlı~a vardınlmış, daha sonra 
da devrimcilere ve sosyalist gerçekli~e de 
küfür başlamıştır. Y ılgınlık bunalıma, 
hüzüne, bireycili~e ve . en önemlisi gelecek
sizliğe dönüşmüştür. Öyle ki, demokrat ol
duklannı iddia eden çevrelerde bile sosyalist 
gerçekçi sanatçı, ağlayıp inleyen, yalvaran 
ya da yaşamı anlamsız bularak intiliarda 
çareler arayan sanatçı konumunda 
görülmeye başlanmıştır. Mücadele içinde 
var olan olumlu tipler yerine, "tövbekar ve 
pişman" tipler roman kahramanı olarak 
seçilmiştir. 12 Eylül sonrasında yazılan bir 
çok roman ve senaryoda direnme yerine tes
limiyet, ihanet, pişmanlık, mücadeleden 
kaçış ve inzivaya çekilme konulan 

işlenıniştir. Diyarbakır zindanlan; Çukurova, İzmir Buca, 
Metris ve Mamak zindanlarının destanlan unutulmuştur. 
Direnmenin edebiyatı ise, yüre~i küllenmemiş bir avuç 
kızıl çiçekler çevresinde yapılmıştır. Şu anda bile ömürünü 
destan gibi yaşayanların edebiyatı, yaşanmış ama 
yazılmamış bir edebiyat olarak durmaktadır. Bunların 
yazılaca~ı ve çürümüşlüğün suratında patlayaca~ına in
ancımız tamdır. 

İçinden geçtiğimiz süreç, sanatta 1934 ruhuna sarılmak 
dönemidir. Çünkü bugün, o ruhu geleceğe taşıma 
dönemidir. Dahası var, çünkü sosyalist gerçeklikten sonra 
ortaya çıkan hiç bir sanat anlayışı, bir Maksim Gorki yarat
amamıştır. Kalıcı sanatçılar çıkarma bir yana, varlıklarını 
bile kabul ettirememişlerdir. Yaşarnda oldu~u gibi sanatta 
da gelecek yine sosyalizmin ellerinde kalmıştır. Bugün "el
veda proletarya" sözünü a~ızlarına sakız eden burjuva de-

. mogogları bile, yaşamlarıprn her anında ve her şeylerinde 
işçi sınıfının alınterini görmeseler bile, sınıflatın uzlaşmaz 
çelişkisini görüp korkuyolar. Dünya, hala işçinin elleri 
üzerinde duruyor. O elin bir tek parmağının bile oynaması, 
yeryüzünde yeni depremler için yeterlidir. Bu nedenle 
önümüzdeki süreçte insanlık yılgınlık ve bunalım yerine 
direnmenin; a~lamak ve yalvarmak yerine zafer 
çığlıklarıyla engelleri aşmanın ürünlerini bulacaklar. 
Çürümenin batağında yok olmanın yerine, çürümenin te
mellerini araştıran, ortaya koyan ve alternatif oluşturabilen 
ürünlerle karşılaşacaldardır. Bu nedenle herşeye 
"hoşçakal" diyenlere inat, herşeye "merhaba" diyoruz. 
"Herşey bittinin yerine", "Hiçbir şey bitmedi"nin sevgileri-
ni sunuyoruz. · 

Bugün sevinilmesi gereken bir durumda, ' bizim 
"Newrozumuz" gibi bu tür dergilerin, sanatta devrimci bi
linçlenmenin gerekliliğine inanmış olmalarıdır. Sanatın da 
mücadelenin di~er cepheleri kadar önemli oldu~unun an
laşılması değerli bir kazanç olsa gerek. Şimdi bu mevziyi 
genişletmek zamanıdır. Dağlan, nehirleri gülerek geçmek 
zamanıdır. · 

HER ).'ERDE GÜNEŞ KARARTILJRKEN, 
GUNEŞİ DUDAKLARlNDAN OPMEK 

ZAMANlDlR ... 

23 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



, 
Politika 

• • • 
IŞÇI SINIFININ SENDIKAL 

VE 
• • •• • POLITIK MUCADELESI-3 

B 
u yazıda, Leninist parti, parti kitle örgütleri (sen
dikalar) ilişkileri ve özel olarak, özgülü- müzde 
ulusal kurtuluş mücadelesinde prole-taryanın 

bagımsız sınıf örgütlenmesi olarak, komünist parti, 
komünist birlik ve önderlik sorunlarını irdele-yecegiz. 
Kapitalizmin egemen oldugu her sınıflı . toplum gibi, 
Kürt ulusu da bünyesinde farklı sınıf ve katmanlan 
barındırmaktadır. Bu durum; ideolojik, politik, 
örgütsel, sanatsal-kültürel vb. bütün sorunlarda net ve 
kalın çizgilerle açıga çıkmış komünist yaklaşımları ge
rekli kılmaktadır. 

G-ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESİNDE 
İŞÇİ SINIFININ BAGIMSIZ ÖRGÜTLENMESİ 
OLARAK; KOMüNİST P ARTİ 

K.Kürdistan'da kapitalizmin egemen oldugu tezi, 
devrimci kamuoyunda genel bir kabül görmüştür. 
Yazıda, K.Kürdistan 'da tekelci kapitalizmin egemen
ligi ve onun yarattıgı karşıt sınıf ve katmanların varlıgı 
hareket noktamızdır. Kürt ulusu çagdaş bir ulustur. 
Her çagdaş ulus gibi, Kürt ulusunun da bagnnda farklı 
sınıf ve katmanlar çoktandır netleşmiştir. Kürt işbirlikçi 
burjuva sınıfi, işçi sınıfı, genel olarak küçük burjuva
zi... Köylülük çoktandır bir sınıf olmaktan çıkmış yok
sul, küçük, orta ve zengin köylülük olarak 
parçalanmıştır. Artık köylülük de karşıt çıkariara sahip 
katmanlara bölünmüştür. Farklı sınıflar yönünde bire 
bir olmasa da nesnel hayat er ya da geç politik olgular
da ifadesini bulur. Kürdistan'da da bu yasa işlemiştir, 
önümüzdeki süreçte de işleyecektir. 

Kürt burjuvazisi ayn ve egemen bir sınıf bilinciyle 
çoktandır diger sınıf ve katmanlardan ayrı bir 
örgütlülük içerisindedir. Bu örgütlülügünü, şu ana ka
dar, Türk burjuvazisiyle kader birligi içerisinde aynı 
burjuva partilerinde yer almakla sürdürmüştür. Şu anda 
içinden geçtigirniz süreçte ise, kimi milliyetçi Kürt bur
juva çevreler de yeni yeni uç veren bir egilim olarak, 
kendi partisini yaratma yönelişindedirler. Kürdistan 
küçük burjuvazisi, farklı siyasi tonlarla (ama özde aynı 
siyasal hat olarak) çoktandır siyasal sahnede yerini 
almıştır. Yine "K.Kürdistan işçi sınıfını temsil ediyo
ruz" iddiasıyla bir çok parti ve grup yıllardır siyasal 
sahnede yerlerini almışlardır. 

Her şey bir yana, siyasal terminolojide yer alan, 
"Türkiye Kürdistanı Demokrat Partisi", "Kürdistan işçi 
Partisi", "Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi", 
"Kürdistan Komünist Partisi", "Kürdistan Ulusal 
Kurtuluşu" vb. politik adlandırmalar · bile, nesnel sınıf 
ve katmanlar gerçeginin politik alandaki 
yansımalarıdır. Bu politik yansırnaların gerçek anlamda 
isimlerine denk, ya da sınıf ve katmanlara denk içerikte 
olup olmadıkları ayrı bir tartışma konusudur. . 

Işçi Partisi, Komünist Partisi vb. Bunlar kavram ola
rak bile, ancak burjuva sınıfının n~snel ve politik olarak 

S.Çj[tyürek 

varoldukları koşullarda anlam kazanırlar. Burjuvazinin 
nesnel ve öznel olarak bulunmadıgı bir ülkede, işçi 
sınıfı partisi ne dogar ne de yıgınlar içerisinde kavram 
olarak bile bir anlam ifade edebilir. K.Kürdistan'da nes
nel hayattaki farklı sınıf ve katmanların varlıgı, öznel 
(politik) hayatta da yansımasını (en az iddia düzeyinde) 
çoktandır bulmuştur. Şu anda, etkin veya zayıf, büyük
küçük lO'u aşkın parti ve grup siyasal alanda 
mücadelelerini sürdürmektedirler. Burada son yıllarda 
savunulan bir iddia üzerinde durulması gerekiyor. 

· "lşçi Partisiyim" iddiasıyla kavga veren bir partinin 
ileri sürdügü K.Kürdistan'da "tek parti, tek cephe" tezi, 
nesnel hayatı yansıtmadıgı gibi, öznel (politik) 
gerçekligimizle de bagdaşmıyor. "Tflk cephe" yönelişi 
ulusal toplumsal mücadelede yer alan tüm parti ve gru
pların yer aldıgı cephe olarak bizim de yönelişimizdir. 
Fakat, "tek partinin" izdüşümü olarak "tek cephe" hem 
nesnel gerçegi yansıtmıyor ve hem de bilimsel degildir 
Kaldı ki, "ben işçi partisiyim" ididasının ( iddianın 
içerigi ayn bir tartışma konusu) kendi içinde tutarlı ola
bilmesi için, beraberinde işçi sınıfının dışındaki sınıf ve 
katmanların nesnel varlıgını (ki nesnel varlıkları kabul 
ediliyor) ve bunların polit~ alandaki yansımalarını da 
kabul etmeleri gerekiyor. Oyle ya! K.Kürdistan'da bur
juvazi, küçük burjuvazi ve bunların politik 
örgütlenmeleri yoksa, neden bunlardan "bagımsız" ola
rak işçi sınıfı partisi örgütlenmesine gidiliyor? 

"Tek parti" ve bunun izdüşümü olarak "Tek cephe" 
tezine nereden bakarsak bakalım gerçegi yansıtmıyor 
ve çözümsüzdür. • 

Kürdistan'da "ben marksist-leninistim" diyen lter 
akım iddiasının içerigine uygun davrandıgında, Kürt 
burjuva ve orta katmanların politik egilimi olarak en 
başta milliyetçiligin valıgını ve aynlıgını kabul edecek
tir. "Ben komünistim" veya "lşçi Partisiyim" demek 
diger politik akımlardan aynmını ortaya koymaktır. 
Ayrımını ortaya koydugun güçlerin varlıgını da fıilen 
tanımak gerekir. 

Yine, farklı ve hatta karşıt sınıf çıkarlarına sahip 
sınıf ve katmanlar varsa; komünist parti, işçi partisi vb. 
iddiada olan politik güçler, diger sınıf ve katmanların 
politik temsileHerinin varlıgını inkar etmek bir yana, 
tersine varlıklarını savunurlar, kendilerinin dışında ken
di gerçek politik kimlikleriyle ortaya çıkılınasını bir ile
ri gelişme olarak degerlendirirler. Kürdistan'da karşıt 
sınıflar varsa, kaçınılmaz olarak; devrimci-demokrat, 
sosyalist, komünisit, gerici ve bu akımların farklı 
yansımaları olarak radikal, reformist, oportünist, reviz
yonist, milliyetçi, enternasyonalist vb... farklılıklar da 
olacaktır. Bizde de mevcuttur. Kapitalizm altında (ve 
hatta reel sosyalir.m deneyj netçe gösterdi ki, sosyalizm 
altında da düşmanlar ekonomik hayatta ortadan 
kaldırıldıkları halde, belirttigirniz farklı politik 
egilimler varlıklarını uzun süre sürdürebilmektedirler) 
ve özgülümüzde, ulusal kurtuluş mücadelesi gibi farklı 
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f 
devrimci egilimleri tek bir kanalda birleştiren genel bir 
politik hedefin varlıgına ragmen, farklı politik egilimler 
ve güçler varlıklarını sürdüreceklerdir. Kimilerinin ken
di dışındaki politik güçleri yok sayması, gerçegi 
degiştirmiyor. Yapılması gereken, bir yandan ulusal 
kurtuluş mücadelesi gibi genel birleştirici bir politik ka

Politika 

örgütsüz, büyük-küçük tüm komünist güçleri tek bir 
parti yapısı altında birleştirebilmektir. 

1-lşçi Smıfmm Düzeyi ve Komünist 
Örgütlen'!'ede Yüzyüze Oldugumuz Sorunlar. 

nalda (tek cephede) birleşrnek diger taraftan farklı dev- I-Komünist örgütlenmenin güçlükleriyle, daha açık 
rimci politik güçlerin birbirlerine karşı ideolojik ifadeyle agır sorunlarıyla, sadece ülkemiz özgülünde 
mücadeleyi kesintisiz sürdürmek. degil, evrensel boyutuyla yüzyüzeyjz. Reel sosyalizmin 

Burda asıl yapılması gereken yıgınlar içerisinde de- içinde bulundugu yıkım süreci, yıllardır yönetirnde bu
rinlemesine kök salmış ideolojik etkinlik faaliyetiyle lunan komünist parti iktidarlarının peş peşe yıkılması, 
diger politik akımları etkisizleştirmektir. İktidara giden bir çok sosyalist ülkede, komünist partilerin ciddi bir 
yolda, gerçekten iknaya, gerçekten beyinierin feth edi!- muhalefet partisi bile olamayacakları düzeyde etkisi
mesine dayanan ideolojik hegemonyayı kurabilmektir. zleşmeleri ... vb. gelişmeler komünizmin prestijini ciddi 
Yıgınlar nezdinde gerçek zaferi elde etmenin yolu birin- olarak sarsmıştır. Şu an , biz komünistlerin 
cil olarak ideolojik hegemonyayı kurabilmekten geçer. mücadelesine ışık tutacak, moral destek saglayacak hiç 
Radikal, aktif. engel tanımaz bir politik mücadele an- . bir uluslararası gelişme yok. Tersinden tüm gelişmeler 
cak ideolojik hegemonyaya dayandıgı oranda hedefine (buna Latin Amerika'daki etkin gerilla örgütlerinin de 
ulaşabilir ve kalıcı kazanımların dayanagı olur. peş peşe silahları bırakmalarını eklemek gerekiyor) 
Oluşmuş bir düşünce, buyrukla veya kimden gelirse komünizme gönül baglamış ve kurtuluş bekleyen 
gelsin zorla yok edilemez, belki geçici olarak sindirile- yıgınların ve hatta kadroların üzerinde, moral bozucu, 
bilinir O kadar. Bilimsel yaklaşım, düşünceyi yok say- şevk kıncı, inanç sarsıcı etkiler yaratmaktadır. Evrensel 
mak degil, en başta ideolojik mücadeleyle, yanlışlıgını olarak, komünizmden bize kalan ve hala yolumuzu 
ortaya koymak ve giderek yıgınların içerisindeki yanlış aydınlatan tek şey marksist-leninist bilimdir. 
düşünceyi degiştirmek-yenilemektir. Dünya çapında yaşanan ve daha bir süre de 

K.Kürdistan 1900'lı yılların başlarındaki hatta 1960- yaşayacak olan olumsuz gelişmelerin beraberinde 
70'li yılların her hangi bir geri dogurdugu tek olumluluk, 
Afrika sömürgesi degildir. her ülke komünist hareketi-
Kapitalizmin ya hiç ge- Ulusal kurtuluş mücadelesi gibi nin kaçınılmaz olarak, ken
lişmedigi veya henüz yeni f ki d · • ğ'l' l • t k b' k _ di gücüyle ayakta durmayı 
adım attıgı; hef1ÜZ farklı sınıf ar ı e~rımc,ı e ı ım efi ,e ı~, a başarması, çignenmiş yol-
ve katmanların oluşmadıgı; fe- nalda bırleştiren genel bır polıtık lardan ayrılarak kendi yo-
oda~izmin, hatta bazılarında hedefin varlığına rağmen, farklı [unu bulma zorunlulugulla 
kabile yaşamının egemen ol- ı't'k ğ'l' ı .. ı karşı karşıya kalmasıdır. 
dugu; bizdeki gibi egemen po ı ı e 1 ım er ve guç er Artık, yönünü 
ulus kimligiyle ve sık sık aske- varlıklarını sürdüreceklerdir. Moskova'ya, Pekin'e, 
ri darbelerle kesintiye ugrayan Tiran'a ya · da Havana'ya 
biçimsel burJuva pariementer (Latin Amerika'ya) 
sistemin bile hiç ama hiç yaşanmadıgı bir toplum dönerek (ki herkes şu veya bu oranda bundan payını 
yapısında, belki "tek parti, tek cephe" tezi geçerli olabi- almıştır) ayakta durmak ve devrim mücadelesinde yol 
lir. Belki diyoruz çünkü; sözü edilen geçmişin Afrika almak mümkün degildir. Marksizm-leninizm ve diya- · 
sömürgelerinde bile gerçekleşen tek cepheler birden lektik matet'xalizmin ışıgında kendi yolumuzu kendi
fazla politik gücün katılımıyla oluştular. Hatta kimile- miz bulmak zorundayız. Çignenmiş yollardan geçerek 
rinde birden fazla cepheler oluştu. bir yere varamıyacagımız açıga çıkmıştır. · 
· Sonuç olarak, K.Kürdistan sosyo-ekonomik yapısı 2- Gerek uluslararası olumsuz gelişmeler, gerekse 
bunun yolaçtıgı karşıt sınıf çıkarlarına sahip sınıflar, 12 Eylül faşist darbesinin yıgınların ve de kadroların 
katmanlar · ve bunların politik temsilcileri, yıllardır üzerinde yarattıgı agır tahribatın halen devam eden et
oluşmuş bulunan ve son yıllarda hızla çogalan sendika- kileriyle, partili mücadeleye kayıtsızlık ve partisizlik 
lar, kitle örgütleri ... vb. tüm bunlar "tek parti" tezinin (örgütsüzlük) sloganı günümüzde tamamıyla moda ol
dar çerçevesine sıgdırılamaz. muştur. Bu konuda Lenin'in yıllar önce belirttikleri tam 

K.Kürdistan'da TC'ye ve tekelci kapitalizme karşı da şu anki durumumuzu izah etmektedir. "Bu koşullar 
ulusal özgürlügü ve sosyalizmi hedefleyen, proletar- · altında partisizlik düşüncesi, bazı belli, geçici başarılar 
yanın bagımsız politik örgütü olarak komünist partinin kazanacaktır. Partisizlik sloganı moda bir slogan ola
nesnel zemini çoktandır oluşmuş ve her geçen gün de caktır; çünkü moda, çaresiz olarak yaşamın kuy
güçlenmektedir. Bu zemin üzerinde, komünist parti rugunda sürüklenir ve politik yaşamın yüzeyinde 
yıllat öncesinde siyasal sahnede yerini almış ve 12 görünen en 'yaygın' olgu 'partisiz' örgütlenmedir: 
Eylül faşist yönetimi karşısında ülke . topraklarında en Partisiz demokratlık, partisiz grevcilik, partisiz devrim
.kararlı direniş çizgisini tutturmuştur. Artık (ve ciliktir." (Marx, Engel, Lenin-Sendikalar üzerine s.265) 
çoktandır) K.Kürdistan'da diger politik akımların Kürdistan'da ve daha yaygın olarak Türkiye'de dev
yanısıra komünizm de politik gerçekliktir.Şu an ve rimci saflarda genel olarak yaygın bir örgütsüzlük 
önümüzdeki süreçte, Kürdistanlı komünistlerin görevi; egilimi hakim. Partisiz, örgütsüz devrimcilik,'demok
komünizmi temel bir politik akım olarak güçlendirmek, ratlık, komünistlik yönelişi, bir saJgın hastalık gibi 
ulusal kurtuluş kavgasında daha etkin konuma örgütlü safları kemirmektedir. Orgütlü yapıların 
yükseltmektir. Bu hedefte, en yakın görev, örgütlü- yüzyüze oldukları hacimli sorunlar, moda halini alan 
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partisiz devrimciligin demokratlıgın yalnızca ge
rekçesidir. Ve örgütsüzlüge yönelenlerin, çaresiz

. liklerinin, yılgınlıklarının, kendi özel yaşamianna 
dönüşlerinin üstünü örten bir gerekçedir. 

Tam da bir salgın moda halini alan partili 
mücadeleden kaçış, özünde sınıflar mücadelesinden 
kaçıştır, daha da önemlisi egemen ve dolayısıyla bugün 
güçlü olanın dalaylı desteklenmesidir. Sınıflar 
mücadelesnde tarafsızlık, kayıtsızlık mümkün degildir. 
Tarafsızlık veya kayıtsızlık, aslında bir taraf tutmadır, 
bir tutum almadır. Bu adı konolmamış olarak (kimi eski 
solcular açık açık adını da koyarlar) şu an güçlü 
görünen egemen güçlerin desteklenmesidir. 

Kürdistan'da güçlü bir komünist partinin yaratılması 
kavgasında, komünistler en başta bu partisizlik
örgütsüzlük modasına karşı etkin bir tutum almalı ve 
agır agır örgütlü (partili) mücadeleye yönelişi, çekim 
merkezi haline getirmelidirler. 

3- "Hiç adam yok ama gene de yıgınla adam var" 
belirlemesi, yine şu an yüzyüze oldugumuz, can alıcı 
bir sorunumuzu izah ediyor. Evet, bir yandan yıgınla 
adam; çünkü TC'nin halklarımız üzerindeki süregen 
'ulusal baskılan ve kapitalist sömürünün emekçi 
yıgınlarda yarattıgı ekonomik, sosyal yıkım süreci, her 

'gün, her saat yıgınla yeni insanı devrim davasına nesnel 
olarak yönlendirmektedir. Ekonomik ve siyasal baskı 
ortamı, devrim ugrunda mücadele etmeye potansiyel ol
arak hazır biP kesimi durmadan üretmektedir. Bu an
lamda yıgınıa adam var. Ama diger yandan hiç adam 

-yok, çünkü bu potansiyel gücü egitecek, örgütleyecek, 
lsaflanndan en iyi propagandistleri, ajitatörleri, 
··örgütçüleri çekip alacak, yetiştirecek, yeterli siyasal 
önderlerimiz, örgütçülerimiz yok. Bu durum şu an 
güçlü bir komünist örgütlenme yaratmanın önündeki 
bir başka engeldir. Aynı durum, genişleyen kendi

iiginden harekete oranla, zayıf kalan politik 
-mücadelemizin dar kapsamının da bir nedenidir. Sahip 
oldugumuz bir avuç kadroyla bir yandan kendiliginden 
hareketi yönlendirerek, diger yandan devrimci safiara 
yönelen potansiyelden yeni genç, dinamik, siyasal 
önderleri, örgütçöleri yetiştirerek şu anki durumu 
aşacagız. 

4- Komünist örgütlenmenin nesnel temelini 
oluşturan Kürdistan ışçı sınıfının nicel gucu 
küçümsenmeyecek bir potansiyeli barındırmaktadır. 
Gerçekten nicel olarak K.Kürdistan'da yaygın bir sa
nayi ve tarım proletaryası bulunmaktadır. Işçi hareketi 
yönünden sorunumuz, . nicel degil nitelikle ilgilidir. 
Elbette işçi sınıfının ·nicel gücü önemlidir ve her 
kavgada oldugu gibi, sınıflar mücadelesinde de sayı 
üstünlügü başarınıR bir unsurudur. Ancak nicel 
üstünlük kendi içerisinde saglam birlige ulaştıgında 
ve bilinçle donataldıgmda başarınm bir unsuru 
olabilir. 

lşçi sınıfı yönünden ciddi bir nitelik zayıflıgıyla 
karşı karşıyayız. Başta, kültürü, sanatı ve edebiyatı 
emek-sermaye çelişkisi ekseninde ele alma ugraşında 
tam bir çoraklık hakim. Fakat içerigi ulusallık, yurtse
verlik, hatta yer yer herşeyi Kürtlere mal eden bir aşın 
milliyetçilik yüklü kültür ve sanatta yogun bir 
üretkenlik yaşanıyor. Özellikle son yıllarda roman, şiir, 
tiyatro, devrimci deneyim ve kahramanlık destanlan, 
aşk hikayeleri tüm Türkiye ve K.Kürdistan kitap piya
sasında adeta dolup taştı ve bu halen devam ediyor. 

\ 

Azalan londa da olsa devam edecektir. Elbette 
yüzyıllardır dili, kültürü, sanatı baskı altına alınmış, ya
saklanmış, ulusal egemenlik hakkı zorla pastınlmış ezi
len Kürt ulusu için bu gelişme kaçınılmazdır, ileri
olumlu bir gelişmedir. Burda üzernde durdugumuz ve 
ciddi bir eksiklik olarak gördügümüz yön ise, ulusal 
kültürün, edebiyatın, sanatın sınıf bakış açısı ile ta
mamlanması, işçi sınıfının eylemini, duygu ve 
egiliınlerini içeren bir kültürel gelişmenin yoklugudur. 

Ulusal kurtuluş kavgasında , devrimci içerikli ulusal 
kültürün yaygın gelişimi ve önde gidişi dogaldır. Dogal 
olmayan ve mutlaka aşılması gereken sınıf çelişkilerini 
ve sınıfın kurtuluşunu eksen alan bir kültürel üretiminin 
yok denecek kadar cılız oluşudur. Bu cılızlıktabir yan
da işçi hareketimizin nitelik durumunun etkin payı 
vardır. Yani işçi sınfının ekonomik ve özellikle politik 
kavgası zayiftır. Diger yandan sınıf çelişkilerini esas 
alan aydınlarımızın, saiıatçılarımızın hemen hiç ol
mayışıdır. Son 70 yılda yeni bir Nazım Hikmet ne 
Türkiye'de ne de K.Kürdistan'da çıkmadı. 

Kürdistan'da ulusal ve sınıfsal kurtuluşu hedefleyen 
komünist partinin bugünkünden çok daha etkin olması; 
toplumda ulusal oldugu kadar, sınıfsal olarak' da yaygın 
bir devrimci kültürün mayalanmış olmasıy·la dogrudan 
ilgilidir. Komünistler, bugün yaygın olan "Ve hızla 
yaygınlaşan ulusal kültüre sınıfsal içerik kazandıracak 
olan, emek-sermaye arasındaki çelişki ve 
çakışmalardan kan alarak gelişen, gelişmesi gereken 

· sınıfsal bakışla yogrulmuş sanat ve kültür çalışmalan 
yönünde, toplumumuzun oldukça çorruc olmasının 
güçlükleriyle yüzyüzedirler. Bu çoraklıgın, bugünden 
yarına bir çırpıda aşılacak olan bir güçlük olmadıgının 
bilinciyle davranmalıyız. Şair, romancı, ressam, tiyatro
cu vb. aydınlanmıza bu yönde ciddi görevler 
düştügünü burda hatırlatalım. 

K.Kürdistan işçi sınıfı, İngiltere, Fransa ve 
Almanya gibi Batı Avrupa'nın güçlü işçi sınıflan gibi 
geçmişi genel olarak politik devrimiere ve özgürlük 
~ücadelesine yogun katılımlarla yüklü degildir. 
Omegin, ingiltere'deki Chartizm, 1848'de Fransa'<Ja, 
Almanya-Avusturya'da devrim tarihleri ve nihayet 
Fransa işçilerinin önderlik etttigi 1870 Paris Komünü 
gibi... politik kavga deneyleriyle karşılaştınldıgında, 
işçi sınıfımızın politik mücadele deneyimi oldukça 
zayıfır. Bırakalım Batı Avrupa işçi sınıfını Türkiye'nin 
metropollerdeki işçi hareketiyle bile karışlaştınldıgında 
politik deneyimin hayli geri oldugunu görürüz. Bu 
güne kadar Kürdistan işçi sınıfı hep Türkiye metropol 
işçi hareketini geriden izlemiştir. 

K.Kürdistan işçi sınıfı, kendisi için sınıf olma 
sürecinde çok az bir mesafe katetmiştir. Gerçi birleşen 
ve ortak davranan sermaye karşısında şekilsiz, dagınık 
bir kütle olmaktan önemli oranda kurtulmuştur. En 
azından, sendikal alanda sermaye karşısında birleşmiş 
ve ekonomik, sosyal haklan ugrunda kendi sınıf 
çıkarlannın bilinciyle davranabiliyor. Kendisi için sınıf 
olmak gibi uzun bir süreçte, bu bir düzeydir, ama yeter
siz ve hızla aşılması gereken bir düzeydir. Sınıfın sınıfa 
karşı mücadelesinin esasının politik kavga oldugu 
gerçegi gözönüne olanırsa Kürdistan işçi sınıfının ken
disi için sınıf olma sürecinin bilinçli politik mücadele 
düzeyine tırmandınlmasında daha çok yol katetmesi 
gen!ktigi görevi önümüze çıkar. · 

Bilinçten bilince fark vardır. Sendikal veya kendi-

26 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Politika 

li~indenci mücadele de bir bilinci (kendili~ndenci bilin- marksizmi-leninizmi bir çok akım ve yerel küçük gru
ci) içerir. Ve sendikal haklar ugrunda işçi sınıfının plar savunmaktadırlar. Bu bir olumlulugu ifade ediyor. 
birleşik kagvası kendisi için sınıf olma sürecinin bir Elbette sallanan her kırmızı kumaş işçi sınıfının 
düzeyini (ilk basamagını) oluşturur. Kürdistan işçi mücadele bayragı degildir. Marksizmi-leninizmi her 
sınıfının kavgasını belirleyen, bugün agırlıklı olarak savunur gözüken gerçekten marksist-leninist olmayabi
kendiligindenci (sendikal) bilinçtir. ldeotojik bilinçten tir. Ancak öyle bir süreçten geçmekteyiz ki; marksizm
ve dolayısıyla bilinçli politik kavgadan hali hazırda be- leninizme görünürde bir sahiplenme bile şu an bir 
lirleyici olarak yoksundur. Bu yoksunluk, yükselen ulu- olumluluktur. Çünkü dün, marksizm-Ieninizme sahip. 
sal kavganın sınıfsal içerik yönünden taşıdıgı zayıflıgın çıkınada kimseye meydan vermeyen bazı Kürdistanlı 
·asıl nedenidir. Şöyle de diyebililiriz: lşçi sınıfının tek akımların, bugün yayınlarında marksizm-leninizmi Icav
tek ekonomik, sosyal haklar ugruna kavgadan, politik ram olarak bile kullanmaktan itina ile kaçındıkları 
hedefler ugruna kavgaya atılamamasının da genel belir- görülüyor. , 
leyici faktörüdür. Yazının önceki bölümünde, bütün Korriünistlerin birliginin saglanmasında dayatıcı ol-
gücümüzle ve bütün cephelerden, işçi sınıfına bilinç arak: şu olgular öne çıkmaktadır. 
taşımalıyız şeklinde ısrarlı vurgumuz; işçi hareketini 1-Başta, yukarıda üzerinde durdugumuz, komünist 
genel politik hedeflere (ulusal-toplumsal kurtuluş hede- hareketle, işçi sınıfı hareketi arasındaki kopuklugu gi
fine) yönlendirmede komünistlerin yogun görevleri derrnek iÇin birleşmek. Politik bir işçi hareketinin ya
üzerinedir. ratılınasında tüm komünist güçlerin bir tek yapıda mev-

Salt ulusallıgın hızla toplumumuz içinde güçlendigi, zilenmiş olarak tek kanaldan işçi hareketine yüklenmek 
yeni yeni yıgınları etkisi altına aldı~ı yaşadıgımız ve sonuç almak. 
şimdiki süreçte, işçi hareketinde belirttigirniz kendi- 2- Dünyada son yıllarda hızlanan olumsuz gelişme 
ligindenci düzey aşılmadan; ulusal hareketle sınıfsal sürecinin Beraberinde her ülkenin komünistlerinin 
hareket arasında devam eden kopukluk giderilemez. önüne koydugu yıgınta teorik ideolojik sorunların 
Şimdiki gibi, ulusal hareketle sınıfsal hareket ayn ayn altından kalkabilrnek için, yeniden üretim potansiyelini 
kanallardan gelişmeye devam eder ve önemlisi, ulusal yine tek bir kanalda merkezileştirilmesi için 
hareket sınıfsal zemine dayandın-lamaz. Salt ulusal 3- Teorik-politk olmaktan çok duygusal günlük ge-
kurtuluşu hedefleyen · milli- · reksinmelerinden, hareketin 
yetçi akımiann çıkışsızlıgın omuzlarına yükledigi 
karşısındaki tek güç işçi Proletarya ulusallığa hem sahip güçlüklerden hareketle bir-
sınıfının politik harek'etidir. Ve çıkan hem de ulusallığı aşabilen tek lik isteyen ve öyle ki bu 
kapitalizm al-tında ulusaı to- sınıftır. Ulusallığa sahip çıkıp, onu istegini adeta buyurucu em-
plumsaı kurtuluş redici bir istekle dile geli- • 
mücadelesinde, proletarya tüm aşabilme ikili görevini yerine getire- ren yıgınıarın egilimiyle . 
ha~. güçlerinin genel or.tak: bilecek başka bir sınıf ya da katman K~mü~istler . yıgınlann 
polıtık çıkarlarını savunabıle- "bırleşın" diye . buyurucu 
cek tek sı.nıftır. Proletarya ulu- yoktur dille getirdigi birlik istem-
saiiıga hem sahip çıkan hem lerine ilgisiz davranamaz-
de ulusallıgı aşabilen tek lar. 
sınıftır. Ulusallıga sahip çıkıp, onu aşabilme ikili 4- Ve nihayet, düşmanı yenmek için, ama düşmanı 
görevini yerine getirebilecek başka bir sınıf ya da kat- yenmek içn oldugu kadar, toplumumuzu yeniden kura
man yoktur. bilmek için de bugünden birleşme k. Kısacası, bugün ka-

Tüm sorunlanmızın .çözümü gelip birbirleriyle zanmak, yarın iktidarı yeniden kurabilmek içir birlik, 
baglantılı iki olguda dügümlenmektedir. Bilinçli politik şu anda biz tüm lwmünistlere dayatıyor. 
hedeflere yönelmiş işçi hareketinin yaratılması... ve 
tüm mülk sahiplerinin ortak iktidarına karşı kavga ver
en ve tüm mülk sahiplerinin partilerinden bagımsız 
örgütlenmiş etkin bir komünist par~inin yaratılması. 
K.Kürdistanlı tüm komünistler olarak, önümüzde duran 
görev; bilinçli bir işçi hareketinin yaratılmasıyla at-başı 
giden ve halk yıgınlanna, TC'ye ve sermayeye karşı 
başarı vaadeden saldırılar hazırlayal?,ilecek güçlü bir 
proletarya partisinin yaratılmasıdır. Oyle bir parti ki; 
komünist niteligini salt adıyla degil, esas olarak hede
fler ve hedefleri, ugrundaki eylemleriyle somut
laştırabilen, sınıfla bütünleşmiş bir komünist parti! 

Kopıünist Birligi Zorunlu Kılan Olgular Ve 
Birligin Hedefi · 

K.Kürdistan'da komünistlerin birligini yaratmak, 
komünistim iddiasında olan her akımın, hatta her tekil 
unsurun önünde duran bir görevdir. 

Dünyada yaşanan olumsuz gelişmelere ragmen, 
K.Kürdistan'da halen komünizmi, başka bir ifadeyle 

Ama Nasıl ve Hangi Zeminlerde Birlik? 

Komünistlerin birligini, işçi hareketinden ve onun 
gelişme düzeyinden kopuk ele alamayız. Birindeki her 
ileriye gelişme digerini dogrudan etkiler. tkisi elbette 
aynı olgular degillerdir, ama her ikisinin arasında dai
ma genişleyen bir ortak alan vardır. Bu ortak alan ne 
kadar genişlerse ikisi arasındaki kopukluk da o oranda 
daralmış olacaktır. 

İşçi hareketimizin belirtmiş oldugumuz zaafları, 
komünistlerin de şu anki d~ınıklıgının önemli neden
lerinden birisidir. Birleşmiş ve siyasal hedeflere 
yönelmiş bir işçi hareketi, bareberinde komünist odak
ların da ayn ayn gruplar olarak varlık zeminlerini kuru
tacak ve birlige zorlayacaktır. Marx'ın belirlemesiyle 
"Grupçuklar (tarihi olarak) varlıklarını haklı 
çıkarabiliyorlarsa, işçi s1nıjı bagımsız tarihi eylemi için 
henüz olgunlaşmamış demektir. Işçi sınıfı bu olgunluga 
ulaşır ulaşmaz bütün grupçuklar zorunlu olarak gerici 
olurlar. Yine de, tarihin her yerde kanıtladıgı; 
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Enternasyonal içinde tekrarlanmıştır. Eskinin 
kalıntıları yeni ulaşılan biçim içerisinde de kendilerini 
uydurup yaşamaya çalışırlar." (a.g.e. s:88) 

Elbette, ·Marx'ın üzerinde durdugu grupçuklar şu 
veya bu oranda, dogrudan işçi sınıfından kaynaklanan 
ve işçi sınıfının farklı egilimlerini yansıtan 
grupçuklardır. Bizdeki marksist grupların dogrudan işçi 
hareketi eylemi içerisinden çıkmış oldukları 
söylenemez ve bu diger bir zaafımızdır. Zaten 
komünist gruplar başından dogrundan işçi hareketinden 
kaynaklanarak dogsalardı, bugün komünzmle işçi hare
keti arasındaki kopuklugu gidermek diye ciddi bir 
görevimiz de bu denli agır olmayacaktı. 

Kürdistanlı tüm komünist odaklar, işçi sınıfını 
bagımsız tarihi eylemine hazırladıkları oranda, kendi 
ayrı grup varlılarının da zeminlerini ortadan kaldırmış 
olacaklardır. Dolayısıyla hangi zeminde birlik? sorusu
na yanıtımız işçi hareketidir. Ve birligi dayatan neden
lerin başında, komünistler tyk kanaldan işçi sınıfı. ha
reketine yüklenıneli derken de vurgumuz, Marks'ın be
lirttigi, işçi sınıfını bagımsız tarihi eylemine hazırlamak 
üzerinedir. 

Birlige yönelirken, birlige taraf olacak herkesin 
üzerinde titiz davranması gereken diger bir konuda bir
Iigin teorik zeminidir. Bu teorik zemin elbette mark
sizm-Ieninizmdir. Fakat birlik için, genel olarak, mark
sizm-Ieninizmin ·evrensel degerierine evet demek 
önemlidir, ama yetersizdir. Evrensel degerierin 
özgülümüzde yeniden ütetimi gerekir ve asıl olan bu 
özgürlümüzdeki yeniden üretimde birligi 
saglayabilmektir. Burda tüm komünistlere çagnmız: 
"Bu evrensel değerleri özgülamüzde diyalektik metod
larla yeniden birlikte ürete/im" 

Elbette birlige yönelirken teoride, ilkelerde ödün ve
rilmez, bunlar üzerine pazarlık olamaz. Bu dogrudur. 
Ancak, bugüne kadar her birimizin "dogrularımız, ödün 
verilmez ilkelerimizdir" diye üzerinde ısrarlı ol
qugumuz bir çok degerimizle, yine biz başbaşa kaldık. 
Uzerinde görüş birligine varacagımız evrensel 
degerierin dışında, özgülümüzdeki ilkeler sorununda 
Engels'in şu yaklaşımının esas alınmasını öneriyoruz 
:"ilkeler, araştırmanın çıkış noktası değü, sonucudur; 
doğaya ve insanların tarilıine uygulanmaz/ar, bunlar
dan soyutlanırlar; doğa ve insan dünyası ükelere uy
maz, ilkeler ancak doğa ve tarilıe uyduklan ölçüde 
doğrudur. Sorunun tek materyalist anlayışı budur." 
(Anti-Duhring s:92) 

Birlige yönelirken, evrensel degerieri aşan, 
özgütümüze ilişkin olarak peşin peşin şu şu ilkele.~miz 
diye birligin ön şartı olarak öne çıkarmayalım. Once, 
devlet, ekonomi, ulus, halklar, sınıf, parti, grup, sendik
alar, kitle örgütleri vb. kendi gtlrçekligimizi birlikte ir
deleyelim ve özgülümüzde birligin ilkelerinin ne ol
ması gerektigini açıga çıkaralım. Böylece, en başta 
düşünce üretimi alanında çignenmiş (denenmiş) yollar
dan gücümüz oranında geçmeyelim. 

Yine birlige yönelirken bugünden üzerinde titiz dur
mamız gereken bir sorun olarak " ... birinci şartı ayrılma 
olan ittifaklar; ilk kuralı kararsızlık olan mücadeleler ... " 
den uzak durmalıyız. Peşinen, daha ilk adımında 
bagrında ayrılıkları taşıyan bidiklere yönelmemeliyiz. 
Tekrar ayrılıkla sonuçlanan birlikler, hem yıgınlardaki 
birlik egilimini olumsuz etkiliyor, umut kırıyor, hem 
birlige yönelen tarafların ilişkilerini birlik süreci 

öncesinden daha gerilere düşürebiliyor. Birlik sürecine 
yönelecek olan tafaftar, yürünınesi gereken birlik mer
diveninin basamaklarını atlamamalı, ama mümkün ol
dugunca hızlı tırmanmaya çalışmalıdırlar. Birlige 
yönelecek olan komünist parti ve gruplar; işin başında, 
kendi aralarında insiyatifli bir eylem birligi süreciyle, 
mevcut ayrılıkları adım adım taşan kendi yolunu bula
rak kendi tarihini yaratan, mücadeleyi üst boyutlara 
tırmandıran bir dinamigi yakalayarak birligi derin
leştirmelidirler. 

Türkiye Komünist Hareketiyle Birlik 

Türkiye Komünist harekiyle birlik, K.Kürdistan 
komünistlerinin önünde duran diger bir görevdir. Bu 
birlik, tek tek bireylerin öznel istemlerinin ötesinde iki 
halkın, iki ulus proletaryasının içinde yaşadıkları, başka 
bir ifadeyle kendilerini çevreleyen koşulların top-
lamının bir talebidir. · 

Birincisi; iki ulus proletaryasının kurtuluş kav
gasında' her birinin özgün hedeflerinin yanısıra birligi 
dayatan ortak hedefleri de bulunmaktadır. Her iki ulus 
proletaryasının ekonomik sosyal hakları ugrundaki 
kavgası ortaktır. Ortak ekonomik, sosyal kavgadan ko
puk politik kavga geliştirilemez. 

İkincisi; komünizmin evrensel karekterlerinden biri
si entemasyonalizmdir. Komünizm adına proletarya, 
adına. yola çıkan her akım er ya da geç çok ulus! u dev
let koşullarında enternasyonal biriilde yüzyüze gelir. 
Bugün bir çok gelişmenin ürünü olarak teget geçilen, 
gölgeleneo proletarya entemasyonalizmi hem 
özgülümüzde hem de evrensel olarak yeniden 
gün~emimize girecektir. 

Uçüncü olarak; ayrıca bugün salt ulusalcı !)imi 
akımların bile zorunlu olarak gne çıkardıkları iki halkın 
ortak devrim mücadelesidir. Oyle ki, şimdi içinde bu
lundugumuz süreçte Kürt-Türk halklarının mücadele 
birligi genel bir şiar olarak, ortak bir kabul 
görmektedir. 1980 öncesinde "Yaşasın Kürt-Türk halk
larının mücadele birligi'' şiarını bayraklaştıran bizleri 
neredeyse "ulusal hainlikle" suçlayan güçler bugün 
bizden daha fazla Kürt-Türk halklarının kardeşligi ve 
mücadele birligini öne çıkarıyorlar. Bu olumlu bir ge
lişmedir. Her ortak mücadele beraberinde kaçınılmaz 
olarak bir örgütlenmeyi de getirecektir. Kürdistanlı 
akımlarca bugün ısrarla ileri sürülen ortak cephe hatta 
ortak cephe partisi birlikte örgütlenme degildir de ne
dir? Kısacası, iki halkın bugün dayatan birlikte 
mücadelesinin saglıklı yürütülebilmesi için, iki ulustan 
komünistlerin birligi er ya da geç gündeme gelecektir. 

Fakat iki ülke komünistlerinin birligi bugünden 
yarına hemen yaratılacak bir olgu degildir. Birlik 
öncesinde atılması zorunlu olan adımlar bulunmaktadır. 
Bu adımların başında, iki ülke komünist hareketinin ne
tleşmesi. her birinin kendi ülkesinde kendi birligini 
öncelikle gerçekleştirmesi görevi önümüzde durmak
tadır. Bu adım atılmadan başta iki ulus komünist harek
etinde birlige taraf olacaklar net ve kalıcı olamazlar. 
Yine bu adım atılmadan, iki ülkenin komünist hareketi
nin birligi, eşit koşullarla ve karşılıklı de ger ile birikim
lerle yaratılamaz. 

Aynı süreç belli farklılıklarla iki ülke proletar
yasının mücadelesi yönünden de geçerlidir. Komünist 
hare-ketten farklılıgı iki ulus prolataryasının birbirin-
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den kopmaz bir ortak ekonomik sosyal haklar ugruna 
aynı sendikal yapılar içerisinde verdigi birlikte 
mücadeledir. Fakat işçi hareketi özde olmasa da 
biçimsel olarak ulusal bir karekter de taşır. Bu belir
leme ezilen bir ul\)sun proletaryası olması nedeniyle 
Kürdistan proletaryası için daha da geçerlidir. 
Kürdistan ve Türkiye proletaryasının önünde herşeyden 
evvel kendi burjuvazisiyle kapışması ve bu süreçte pol
itik bir düzey tutturması görevi öne çıkmaktadır. Ulusal 
özgürlük kavgasını omuzlayan, TC devletine karşı ulu
sal kurtuluş mücadelesini Kürdistan'da burjuvaziyle iç 
hesaplaşması temelinde bütünlükle sürdürebiten 
K.Kürdistan proletaryası, Türkiye prdoletaryası ile poli
tik kavgayı birlikte sürdürmeye hazırlıklı olabilir. lşte 
her iki ulus komünist hareketinin saglam ve kalıcı bir
lik zeminini burada aramalıyız ve bu anlamda iki ülke 
komünist hareketinin birligi ilk adım degil, ikinci adım 
olarak gelecegin sorunu olarak önümüzde duruyor. 

Leninist Partinin Evrensel Normları 

Politika 

dayalı devrimi mi esas alacak? Biz de zora dayalı devri
min esas alınması gerektigine inanıyoruz. İşte bu son 
belirttigimiz, yasal-yasa dışılık, barışçı veya zora dayalı 
devrim evrensel olarak tüm ülkeler için geçerli olmayıp 
tek tek ülkelerin özgül durumuna ilişkindir, özgüdür. 
Belirttigirniz gibi Rusya'ya özgü olan bir başka ülke 
için de geçerli olabilir. 

H-P ARTİ SENDİKA (KİTLE ÖRGUTLERİ) 
· İLİŞKİSİ 

Yıgınların, ekonomik, demokratik, akademik 
örgütlenmesi son yıllarda artan bir yogunlukla ge
lişiyor. 12 Eylül faşizminin oluşturdugu baskı çemberi, 
korku ve yasaları adım adım aşılıyor, buna paralel 
örgütlenme egilimi güçleniyor. Her gün merkezi ya da 
yerel yeni bir kitle örgütü kuruluyor. Toplumda, 
örgütlü kavga, örgütlü hak arayışı güç kazanıyor. Bu 
tırmanan bir kitle egilimi olarak önümüzdeki süreçte 
devam edecektir. 

Degişen dünya ve özgül koşuUarımızda, ekonomik, 
Tüm Komünist akımların tek bir merkezi parti çatısı demokratik, akademik kitle örgütlenmesinin yanı-sıra , 

altında birleştirilmesi tartışılırken, elbette nasıl bir par- yeni yeni örgütlenmeler de boy veriyor. Doga, çevre 
ti? sorusu ele alınacaktır. Hele son yıllarda leninist tipte koruma dernekleri, 12 Eylül faşizmi sonrası süreçte ar
yeni parti yaklaşımının yogun bir bombardıman altına tan önemi nedeniyle kurulan lHD ve işkenceyi önleme 
alındıgı bir süreçten geçtigirniz dikkate alınırsa, nasıl ve rehabilitasyon merkezi olarak İnsan Hakları Vakfı, 

bir parti? sorusu daha da an- ""'!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cins aynmına ve baskısına 
lam kazanacaktır. - karşı mücadele eden kadın 

Hemen belirteyim; nasıl Toplumumuzun ezici çoğunluğu örgütlü. hareketleri. Ve özellikle 

bir partide birlik? Sorusuna Fakat aşağıdan bir kitle itilimi ile, devlet metropolleri tamamiyle 

yanıtım; marksist-leninist bir baskısının dalga kıranı olabilen birkitre dolduran, Kürdistanlı ve 

parti yapısında birligi otoritesi buna dayandırılan hak arayışı Türkiye'nin diger alan-
gerçekleşt!rmeliyiz. Bu yanıt .. .. ~. .. • • • '. larından gelen yıgınıarın. 
genel olup yetersizdir. buyuk-kuçuk, polıtık-ekonomık herhangı kurdugu yüzlerce belki de 

Lenin'in kendinden önce bir soruda hızla organize olan ve yığın binlerce mahalli ~e~ekler. 

I.Entemasyonalden insiyatifiyle hak alabilen bir toplum Son olarak da dmı ~akıf, 
(Marx,Engels'ten) devraldıgı d.. . . k ğ d demek ve . dergahlar. 
ve kendisinin kat:kılarıyla ge- uzeyının ço uza m ayız. Türkiye ve K.Kürdistan'ın 
liştirip zenginleştirdigi her yanı adeta sendika, 
komünist parti anlayışının evrensel geçerliligine bugün demek ve vakıftarla dolup taşıyor. 
de inanıyoriz. Bizim ülkemizde de geçerliligine in- Elbette bu örgütlenmelerin tümü ileri ve savunul
andıgımız evrensel parti normlarını şöyle belirleyebili- ması gereken kitle egitimlerini içermiyor. Ve yine tümü 
riz: kitlelerin aşagıdan gelen dİnamiginin zorunlu sonucu 

I-Sürekli aşırı muhalefet partisi olmaktan çıkarılan, olarak kurulmuyor. Kimi, dini taeirierin aleti olmuştur. 
devrim ve iktidarı hedefleyen, buna ulaşmak için strate- Kimileri özellikle mahalli derneklerin bir kısmı maf
ji ve taktik bütünlügüne sahip bir parti yanın ve "zonta, maganda" denilen anti-sosyal güruhun 

2- Ana çekirdegini profesyonel devrimciler çıkar aracı durumuna gelmiştir. En başta, mentopol-
örgütüne dayandıran ve kalıcı olan bir parti yapısı. lerde her adımda kurulan ömegin, Artvinliler, 

3- Demokratik merkeziyetçi işleyişe sahip bir parti Tokatlılar, Kayserililer, Malatyahlar, hatta illerin 
yapısı ötesinde nahiye ve köyün-Narmikanlılar demegi gibi-

4- Proletarya enternasyonalizmini temel alan bir metropollerdeki insanlarının kurdugu bu derneklerin 
parti. ilerici ve de savunulacak bir tarafları yoktur. Bunlar, 

Bugün evrensel olarak oldugu kadar, ülkemizde de farklı yörelerden ve farklı ulus ve dini azınlıklardan 

geçerliligine inandıgımız leninist partinin temel norm- metropole gelip yerleşen emekçi yıgınların, ekonomik, 
lan bunlardır. Bunlara her ülkenin özgülünde vaz- sosyal, kültürel, politik. tek bir yaşam içerisinde kay
geçilmez kimi başka normların da eklenmesi naşmalarının birer engeli durumundadırlar. Adeta yer 
sözkonusu olacaktır. yer gettolar halini almışlardır. Yine dini amaçlı vakıf, 

Bu eVJensel normların dışında Lenin'in savundugu demek ve dergahların da halkların tarihsel ilerlemele
diger ilkeler evrensel degil Rusya'ya özgüdür. Ancak rine hiç bir katkıları yoktur, tersine ciddi birer ehgel du
Rusya'ya özgü olan dige~. bir ülkede de geçerli olmaz rumuı1dadırlar. Bu sorun başlı başına bir araştırma ve 
diye bir ön şart yoktur. Omegin, komünist parti yasal ayn yazı konusu oldugudan, asıl konumuza dönelim. 
mı yasa dışı mı örgütlenecektir? Biz de yasa-dışı temel- Toplum; demek, birlik, kooperatİf, odalar, kültür 
lerde örgütlenmesi gerektigine inanıyoruz. Devrim ve merkezleri, sendikalar vb. kitle örgütleriyle dolup 
iktidarı hedefleyen komünist parti barışcıl yoksa zora taşıyor, yıgınların önemli bir kesimi şu ya da bu_ kitle 
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örgütünde yer alıyor. Yani bir anlamda örgütlü! Ancak, 
buna ragmen yıgınlarda, üzerlerinde yogunlaşan 
baskılara, haksızlıklara, günlük yaşamı çekilmez hale 
getiren zamlara, günlük insan hakları ihlallerine karşı, 
örgütlü kitlesel tepki oldukça zayıf. Neden? Biçimsel 
olarak ve görünürde toplumumuzun ezici çogunlugu 
örgütlü. Fakat aşagıdan bir kitle itilimi ile, devlet otori
tesinin ve baskısının dalga kıranı olabilen bir kitle otor
itesi, buna dayandırılan hak arayışı, büyük-küçük, poli
tik-ekonomik herhangi bir sorunda- hızla organize olan 
ve yıgın insiyatifiyle hak alabilen bir toplum düzeyinin 
hata çok uzagındayız. Bu konuda son yılların en önemli 
ömegi, yıgınların aktivitesiyle hükümete geri adım 
attırılan Gökova Termik Santralı eylemidir. Ve 
Kürdistan'da genel bir olumluluk olarak ise, yıgınlarda 
ulusal haklara sahiplenme ve haskılara karşı direnmede 
ciddi bir gelişme görülüyor. 

Hem Türkiye hem de K9rdistan'da, yıgınları bu
nalıma sokan, çıldırtan, intiharları yogunlaştıran, aile 
yaşamını alt üst eden vb. etkilerine karşın, zam 
fırbnasına yönelik, halktan hemen hemen hiç bir tepki 
yok. İnsanlar evlerinde, işyerlerinde, yolda, sokakta, 
karanlık güçlerce alınıp götürülüyor, işkencede 
öldürülüyor, buna karşı ciddi yıgınsal bir tepki (V. 
Aydın olayı hariç) yok. Neden? Nedenleri özetle şöyle 
belirtebiliriz. 

1- Faşizmin yarattıgı korku çemberi, Türkiye'de ve 
K.Kürdistan'ın büyük çogunlugunda hala tam olarak 
aşılamamıştır. Faşizmin, yıgınlaiın hak arayışını an
arşizmle özdeş saydıgı demegojik propagandanın etki
siyle daha dogrusu korkunun etkisi, hala tam 
aşılamamıştır. Ve şimdi yeni hükümet "şeffaflık, 

· şefkat" vb. demogojilerin altında halkiara tamamıyla 
bir polis devletini adım adım dayatmaktadır. 

2- "Devlet baba gerekliginde döver, gerekliginde 
sever" gelenegi, ancak son yıllarda kırılma sürecine gir
miştir. 

3- Zamanında burjuva demokratik devrimin 
gerçekleşmemiş olmasının toplumda yarattıgı demokra
tik gelenek ve hak arayışındaki zayıflıgın devam ediyor 
olması. 

4- Siyasal yelpazede _yer alan, başta sosyal
demokrat partiler olmak üzere burjuva partilerin, gerici
likte, yobazlıkta, şovenizmde , siyasal baskıların devlet 
eliyle yogunlaştırılmasında birbirleriyle yarışın dışında, 
burjuva parti işlevlerinde bile kendi boşluklarını doldu
ramamaları. 

5- Kürt ulusunun, ulusal kültür alanında olumlu iler
ici bir yogunlaşmanın dışında, her iki ülkede de, genel 
olarak devrimci- demokratik, özel olarak emek
sermaye çelişkisine dayanan sınıf bakışıyla sente
zleşmiş kültürünün toplumun derinlilclerine nüfuz eden 
bir mayalanmasının olmayışı. 

6- Işçi sınıfının, 15-16 Haziran, DGM, Tariş dire
nişleri ve 1 Mayıs eylemleri dışında, ciddi ve kalıcı iz
ler bırakan siyasal devrimiere kalkışma geleneginin bu
lunmayışı. 

7- Köylülük içerisinde (Ege bölgesi kısmen hariç) 
demokratik geleneklerin oldukça zayıf olması. 

8- Ve önemlisi, yukardaki nedenlerin de büyük etki
siyle, genel olarak daevrimci akımların, özel olarakta 
komünistterin yıgınlar üzerindeki etkisinin zayıf kal
ması. Var olan sınırlı etkinliginin ise, yıgınları gerici 
deger ve önyargılardan kopartıcı, ilerletici bir derinlikte 

olmaması. 
Elbette, daha bir çok neden belirtilebilir. Yazının 

akışı içerisinde biz burda sonuncu olarak belittigimiz, 
komünistlerle kitle ve kile örgütleri arasındaki ilişkiler 
üzerinde duracagız. 

Kitle örgütleri ve özel olarak da sendikalar, kurtuluş 
mücadelesinde, yıgınların kitlesel kavga araçlarıdırlar. 
Bu kitlesel araçlar gerçek işlevlerine ka
vuşturulmadan; ne bugün mevcut düzenin smarlara 
içerisinde "hak verilmez" kavgası verilebilir, ne ge
niş yagınlar düzenin sanarianna aşacak bir siyasi kav
gaya hazırlanabilir, ne de mücadelenin zaferiyle ku
rulacak halk iktirdan ayakta durabilir. 

Kimilerinde 40, kimisinde 70 yıl iktidarda kalan 
komünist parti iktidarlarının hızla peş peşe 
yıkılmalarında, sendikalar başta olmak üzere, kitle 
örgütlerinin komünist partiyle giderek baglarının deje
nere olması, partinin emir ve yönelişlerinin salt uygu
layıcıları durumuna düşmeleri ve önemlisi, giderek 
birer iktidar odagı olmaktan çıkmış olmalarının büyük 
payları vardır. SSCB'de hem yürütme hem de yasama 
gücünü temsil eden Sovyetlerin (işçi, köylü, asker 
Sovyetlerinin) süreçte bu işlevlerini yitirip SBKP'nin 
yönelişlerinin salt uygulayıcıları konumuna düşmelerin, 
SSCB ve SBKP'nin bugünkü (ki şu anda ikisi de res
men yok) duruma düşmelerini belirleyici nedenlerinin 
başında gelmektedir. Lenin'in iki buçuk yıllık iktidar 
deneylerinden (1920') çıkardıgı sonuç bu açıdan ol
dukça ögreticidir. "Sendikalarla yakın ilişki olmadan ve 
onların enerjik destekleri ve adanmış çabatari olma
dan, yalnız ekonomik işlerde degil, askeri işlerde de, bi
zim ülkeyi yönetmek ve iki buçuk yıl bir yana, iki buçuk 
ay bile diktatörlügü yürütmek, tabii, olanaksız olurdu" 
(Sendikalar üzerine s.363) · 

Kitle örgütlerinde çalışmalarımızı bu perspektifle 
sürdürmeli; bütün toplumsal sorunlarda, onları salt uy
gulayıcılar degil, aşagıdan gelen enerjik kitle 
katılımıyla, sorunların çözümünde rol alan örgütler du
rumuna getirmeyi hedeflemeliyiz. 

Sendikaların Tarafsızlıgına Hayır ! 

Devrim ve iktidar kavgasında böylesine tayin edici 
bir işieve sahip olan sendikalar ve kitle örgütlerine · 
komünistler olarak nasıl yaklaşacagız, aramızda kop-
maz bagları nasıl kuracagız? · 

Başta, sendikaların partiden farklı olarak oturduk
ları temel ideolojik degil, sınıfın ortak mesleki ve de
mokratik çıkırlarıdır. Bu ortak çıkarlardan dolayı sen
dikalar, en ileri işçilerle en geri işçilerin birlikte yer 
aldıkları kitlesel örgütlerdir. Ve en küçügünden en 
büyügüne kadar, ekonomik, toplumsal istemierin savu
nulması zemininde en geniş işçi yıgınlarını 
berleştirirler. Dolayısıyla burda bir başka noktanın 
altını çizmemiz gerekiyor: Sendikalar yine partiden 
farklı olarak oldukça geniş' işçi kitlelerinin katılımıyla 
kurulmazlarsa, amaçlarına ulaşamazlar. 

Sendikaların oturdukları temelin ideolojik ol
madıgını belirttik. Bu dogrudur. Peki ama sendikacılar, 
geniş sendika üyeleri işçiler, ideolojik tutum almazlar 
mı ya da almamalı mıdırlar? Hayır! Sendikacılar ve 
sendika üyeleri toplumsal ve siyasal gelişmeler 
karşısında ideolojik içerikli tutum alırlar, alıyorlar ve 
almalıdırlar. Türk-lş Başkanı Şevket Yılmaz ve diger 
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yöneticiler, Hak-İş yönetecileri, bal gibi her siyasal ve 
toplumsal gelişme karşısında, TC'den, sermayeden ya
na ideolojik tutum alıyorlar. Sendikaların kitlesel örgüt 
olarak ideolojik temellerde kurulmaması ile; sendi
kacıların, üye işçilerin ideolojik tutum almaları birbirin
den farklı şeylerdir ve sorunlamada bir çelişki bulun
muyor. Komünist içerikli ideolojik tutum alabilecek 
sendikacıların, işçi önderlerinin yetiştirilmesi, bu alan
da önümüzde duran görevlerden birisidir. Sendikaların 
dayandıkları ortak ekonomik, demokratik çıkarları, ulu
sal ve sınıfsal savaşımın temelindeki ortak çıkarların 
savunulması düzeyine çıkarabilmek, yani sendikaları 

. ilerietmek yine önümüzde görev olarak duruyor. 
Sendikaların kaçınması gereken bir diger sorun, fet~ 

sefı sorunlarda (din, ateizm) örgütü baglayan tutumlar 
almamasıdır. Bu, sendikaların kitlesel niteligi ile 
çelişir. Çünkü sendikalarda dini inancı olan-almayan, 
sunni-alevi, hıristiyan vb. farklı dini inançları paylaşan 
işçi yıgınları bulunurlar. 

• Ulusal ve sınıfsal çelişkilerin uzlaşmaz niteliginden 
dolayı, sendikaların ciddi her siyasal sorunda ta
rafsızlıgı mümkün degildir. Bizdeki pratik de bunu 
kanıtlıyor. Türk-İş'in yıllardır ileri sürdügü "partiler 

Politika 

yonu ısrarla yürütmek ve sendikaları gelişen ulusal
sınfsal kavgaya aktif olarak çekebilmektir. 

Komünistlerin önünde her alanda dev gibi ve 
kımıldatılması zor görünen sendikaların, mevcut ko
numlarından ileriye dogru, ulusal ve toplumsal kavgada 
aktif tutum almaya dogru.ilerletilmeleri görevi durmak
tadır. Bu görevin başarılması, ulusal kavganın sınıfsal 
temele oturtulmasıyla eş anlamlı zor bir görevdir. 
Ancak bu zor görevden kaçış, komünistlerin kendi 
varlık gerekçelerinden kaçıştır. !Çomünistler agır ama 
ısrarla bu alanda· yol almaya yönelmelidirler. Tarihin 
bu· kesitinde ulusal ve . sınıfsal mücadelenin 
komünistlere emredici temel görevlerinden birisi bu
dur. 

Sendikaları ilerletmeliyiz. Düzen sınırları içerisinde 
acil ekonomik, mesleki hakiarta sınırlı sürdürülen kav
ganın ~ok ilerisine, sınıf savaşımını temel alan, ulusal 
özgürlügün kazanılması ve sermayenin egemenliginin 
aşılmasını hedefleyen örgütler durumuna getirmeliyiz. 

P~rti Dışa Kitle Örgütlerine Hangi Taktiklerle 
Yaklaşmahyaz ? 

üstü politika" sadece bir demogojiden ibarettir. Politika Aslında tüm yazı boyunca bu sorunun yanıtları 

yapmanın kendisi bir tarafgirliktir. Şevket Yılmaz'ın üzerinde durdUk. Fakat toparlarsak: 
DYP'li oldugu herkesçe bilinir. Türk-İş'in 12 Eylül 1- Komünistler, ekonomik, demokratik kavgaya alet-
faşizmini destekledigi ve hatta if katılarak, gelişen kendi-

genel sekreteri Sadık Şide'yi Bu gerçeklerden dolayı komünistler ligindenci mücadeleye 
bakan olarak verdigi biliniyor. önderlik etmeli, politik 
Yine Hak-İş'in R.P çizgisine olarak sendikalardaki çalışmalanmızı; kavgaya dogru ge-
yakın oldugu ve bu dogrultuda sendikaların tarafsızlıgı veya ·"partiler liştirmelidirler. 

politika yaptıgı biliniyor. üstü politika" gibi aldatmacalara göre Sendikalardaki .• !üıu 

Şu anda y~şanan kanlı, degil, tersine tüm gücümüzle, sendikalarla, ~alışmalarında, p~ı ~tike- . 
k~vgalı ulus~ ~ucadelede sen- komünist parti arasında mümkün olan en tıyl~, ya da . direktı~erle 
dikalar özunde fara[sız • • • • • degıl, dogru~ kendi ey-
degillerdir. Tarafsızlık maskesi yakın ıhşkılerın kurulması temelınde lem ve ikna güçlerinin 

altında, ezici çogunlugu yürütmemiz gerekiyor. ürünü olarak, kitle 
TC'den, mevcut düzenden ya- örgütlerinde insiyatif ve 
na tutum almaktadır. Kirnileri önderligi ele 
sesli, kimileri sessiz bu tutumu alıyorlar. Bu geçirebilmelidirler. 
gerçeklerden dolayı komünistler olarak sendikalardaki 2- Kitle örgütlerindeki tüm çalışma süresince, 
çalışmalarımızı; sendikaların tarafsızlıgı veya "partiler komünistler; yıgınlara ideolojik bilinç taşımalı ve kav
üstü politika" gibi aldatmacalara göre degil, tersine tüm ganın asıl hedeflerini yıgınlara gösterebilmeli, gerçek 
gücümüzle, sendikalarla, komünist parti arasında kurtuluşun ücretli emek sisteminin ortadan kaldmiması 
mümkün olan en yakın ilişkilerin kurulması temelinde · oldugunun üzerinde süregen propoganda 
yürütmemiz gerekiyor. Bu yakın ilişkilerin mümkün ol- yürütmelidirler. 
dugunca derin ve kalıcı kurulması hedefienirken her iki 3- İşçilerin örgütlenme,şinde yol göstermek 
örgütün kendi bagımsız yapılarıyla belirlenmiş farklı yardımcı olmak zorunludur. üzeilikle K.Kürdistan'da 
işlevlerinin birbirine karıştırılmamasına ve birinin milyonları bulan ve hiç bir örgütlenmeleri, sosyal 
digerinin yerine konuimamasma dikkat edilmelidir. güvenceleri bulunmayan tarım işeilerinin sendika
Partinin sendikalarla mümkün olan en yakın ilişkiler laşmalarında önderlik etmek yakıcı durumdadır. 
kurabilmesi ve sendikalar içerisinde genişleyen bir et- 4- Sendikalar ve diger kitle örgütlerinde partinin 
kinlik kurabilmesi, ne parti direktifleriyle, ne de parti temelini oluşturan hücreler agının örülmesi komünist 
etiketinin olur-olmaz öne çıkarılıp dayatılmasıyla partinin, yıgınlarla kalıcı ve derin kökleri bulunan 
saglanamaz., bagların kurulabilmesi ve devrim mücadelesinde, kitle 

Sendikalarla parti arasında mümkün olan en yakın eylemlerinde militan yönlendiriciligin 
bagların yaratılması, ancak ve ancak iki örgüt arasında sürdürülebi~esi, yıgın örgütlerinde hücreler agının 

' durmadan genişleyen bir ortak alanın yaratılmasıyla ol- saglam ve yaygın yaratılmasıyla olanaklı olacaktır. 
anaklı olur. Bu ortak alan komünistlerin parti program-
ları dogrultusunda sendikalarda durmadan ge
nişletmeleri gereken komünist propaganda ve ajitasyon
dur. Başka bir ifadeyle komünizmin sendikalar 
içerisinde durmadan genişletilmesi. Evet önümüzdeki 
görev; sendikalardaki komünist propoganda ve ajitas-' 

Not: Gelecek sayıda (yazının 4. ve son bölümünde) Türkiye 
ve KXürdistan'dak:i sendikal örgtillenmeye yaklaşınnmız, sen
dikalar ve kitle örgütleri birlikte mi yoksa ayrı nu örgütlenece~i 
sorunuyla birlikte, grev mücadelesine yaklaşımlarınnzın 

üzerinde duraca~ız. · 
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Mücadele-Tarih 

ŞEYH SAiT İSY ANI 

§. 
eyh Sait İsyanı, Ulusal Kurtuİuş 
Mücadelesi tarihimizde önemli 
bir aşamayı temsil etmektedir. 

k egemen güçlerin içte ve dışta 
aleyhte sürdürdükleri bütün olumsuz 

)campanyalara ragmen, tarihin sayfa-
larını çevirdigimizde, isyanın ulusal kur
tuluş mücadelemizde kapsadıgı büyük 
ve önemli yeri kolaylıkla görürüz. 

Araştırmaların ortaya koydugu veril
er, isyanın kendiliginden oluşmadıgını 
ortaya koyuyor. 

Osmanlı İmaparatorlugunun 
çöküşünden sonra, imparatorluktaki et
kin etnik toplum Türkler dahil, sömürge 
halkların hemen tümü ulusal kurtuluş 
sorunuyla yüzyüze geldiler. Halkımız da 
bu süreçte yerini almaktaydı. Güneyde 
Şeyh Mehmud~ Berzenci önderligindeki halkımız, 
ingiliz ve yerel Arap yönetiminin boyundurugunu kabul 
etmeyişinin eylemliligi içindeydi. Doguda, halkımız 
İsmail Aga Sımko önderliginde İran yönetimine karşı 
çıkmaktaydı. • 

Kuzey -Batıdalci halkımız da, bir yandan Antep, 
Urfa, Maraş'ta oldugu gibi kendi gücüyle Fransız 
sömürgeciligiRi kovma ugraşısı içersindeyken, bir yan
dan da Türk ulusal kurtuluş mücadelesiyle kendi 
özgürlügü karşıligında ittifak içindeydi. Buna ragmen 
Koçgiri isyanında oldugu gibi, Osmanlının yerini dol
durmaya çalışan Türk egemenligine de karşı 
çıkmaktaydı. 

Birçok aydın ve ileri gelenler, ulusal kurtuluş 
sürecinde daha aktif rol oynayabilmek için açık veya 
gizli cemiyetlerde biraraya geliyorlardı. 1920'lerde, 
Kuzey-Batı Kürdistan'da bu amaçla birçok cemiyet ku
rulmuştu. Bunlardan bazıları Mayıs 1923'te bir araya 
gelerek"Kürt İstikiala Cemiyeti"ni kurdular. Cemiyet 
kısaca "AZADI" olarak adlandırılmaktaydı. Azadi gizli 
bir örgüttti ve faaliyetlerini de gizli sürndürmekteydi. 
Amacı belli bir plan ve program dahilinde geniş _çaplı ve 
iyt dü§ünülmüş bir silahlı başkaldırıyla BAGIMSIZ 
KURDlST AN hedefıne varmaktı. 

Azadi örgütünün lideri Miralay Cıbranlı Xaüd Beg 
idi. Xaüd Beg, Erzurum Kongresinde yeralan · Kürt 
Heyeti üyesi ve Mutk.i Aşiret reisi' Hacı Musa, Hesenan 
Aşiret reisi ve dört Hamidiye Alayının liderligini yap
makta olan Hüsnü Beg'in Azadi Cemiyetiyle yakın 
ilişkilere girmesini sagıamıştı. Cemiyet başta aşiret ·li
derleri ve ileri gelenleriyle güçlü dostluk ilişkileri kur
mak için de çalışmaktaydı. Azadi örgütü orduda da bazı 
örgütlenmelere gitmeyi ve kimi subaylarla iyi ilişkiler 
geliştirmeyi başarmıştı. Ayrıca mümkün oldugunca ma
halli idarecilerle de dostluk baglarının gelişmesine 
çalışılıyordu ve bu alanda başanlar da elde ediyordu. 

Şeyh Sait ise o dönemde varlıklı biri ve dini sıfatıyla 
toplumda etkin bir yere sahipti. Bitlis milletvekilligi ya
pan Yusuf Ziya, Xınıs'ta bulunan Şeyh -Sait ile 
görüşmeler yaptı. Görüşmede, başkaldırının 

Le:zgin BERA V 

örgütlenmesi için alınması gereken ted
birler konusunda anlaşma saglandı. 

1923-24 Kışında Azadi örgütü lider
Ieri ve diger ileri gelenler Palo'da gizli 
bir toplantı düzenlediler. Toplantıda 
çalışmaların güçlendirilmesi ve diger 
bazı tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. 
Bir süre sonra Yusuf Ziya, Erzurum'da 
bulunan Xaüd Beg ile görüştügünde, 
Dogu Kürdistan'da tsrnail Aga Sırnko ve 
Güney Kürdistan'da Şeyh Mehmfid~ 
Berzencr ile görüşülerek ülkenin diger 
parçalarıyla koordinasyon sagıanması ve · 
Kuzey-Batı'daki aşiretlerin silah-
Iandırılmasında anılan liderlerden 
yardım yapılmasının istenmesi 
dogrultusunda kararlar alındı. Ayrıca bir 
mektup ile Cemiyeti Alevarn'ın da haber

dar edilmesi kararlaştırılmıştı. Yusuf Ziya, Şeyh Sait ile 
görüşmek üzere Xınıs'a, <rn:Jan da Göksu, GOkoglan, 
Karlıova, Varto'ya geçerclc !mı aşiret ileri gelenleri.rı<kn destek 
istedi 

Örgütlenme ve başkaldın hazırlıkları gizlüikle 
sürdürülmekteydi. Ancak birçok aşiret yetkilileriyle 
yapılan görüşmeler ve sürdürülen ilişkiler kimi 
sakıncaları da beraberinde getiriyordu. Nitekim, Xormik 
aşiretinin bazı ileri gelenleri, Ankara hütümetini 
sürdürülen çalışmalardan haberdar etti. Ne yazık ki biz
zat Mustafa Kemal'in emriyle Azadi örgütünün en yet
kin iki şahsiyeti Miralay Cıbranlı Xaüd Beg ve Yusuf 
Ziya, askeri mahkemede yargılanmak üzere sıkı 
güvenlik tedbirleri altında, Bitlis'e gönderilip cezaevine 
kondular. 

Lidersiz kalan Azadi Cemiyeti, yaptıgı ilk toplantı~ 
Şeyh Sait'i liderlige seçti. Toplantıda, isy~nın 
başlatılması ve cezaevlerindeki siyaSi liderlerin kur
tarılması kararı alındı. Alınan kararlar dogrultusunda 
Şeyh Sait'in oglu Ali Rıza Kasım 1924'te Diyarbakır'a 
gidip Dr. Fuat ve şehirdeki diger ileri gelenlerle 
görüşmeler yaptı, oradan da Halep'e geçti. Halep'teki to
plantıda çogunlugu T.Kürdistan'ından olmak üzere 
Suriye ve Irak'tan da bazı yurtseverler hazır bulundular. 
Toplantıda Kuzey-Batı Kürdistan'ın durumu 
ayrıntılarıyla ele alındı. BAGIMSIZ KÜRDISTAN'ın 
ancak bir silahlı genel başkaldırı ile elde edilebilecegi 
konusunda görüş birligine varıldı. Başkaldırı tarihi, ulu
sal bayrama denk gelmesi itibanyla 1925'in 21 MARTı 
olarak saptanıp genel başkaldırının önderligi için 
SEÇİM yapıldı. . 

Halep toplantısında sonra Ali Rıza, 15 Kasım 
1924'te lstanbul'a geçerek Kürt Teali Cemiyeti Başkanı 
Seyid Abdülkadir ile görüştü; onu durum ve alınan ka
rarlar ve önemler konusunda bilgilendirip destegini iste
di. Sayid Abdülkadir, harekete dfni bir görünüm veril
mesi konusunda önerilerde bulundu, bunun saglayacagı 
yararlan dile getirdi, böylesi bir durumda hareketi tüm 
gücüyle destekleyecegini bildirdi Ali Rıza'ya, kimi 
şahsiyetlere iletilrnek üzere destek istemini içeren rnek-
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tuplar verdi. 
1925 Ocak'ında Palo'nun Kınkhan köyünde alevi ve 

sünni Kürt liderler arasında düzenlenen toplantıda Ali 
Rıza da hazır bulundu. Ayaklanma planıyla birlikte gen
el sorunlar ve alevi-sllnni ·ihtilaflan konusundaki 
düşüncelerini toplantıya sundu. Toplantİda Muş, Varto 
ve Xınıs'taki alevi aşiretlerin harekete katılmamalarının 
sakıncalan dile getirildi. Şeyh S~t Dersim, Muş, Varto 
ve Xınıs'taki alevi Kllrt aşiretlerinin destegini almak ve 
sünni Kllrtlerle olan ihtilaflan gidermek için çok çaba 
harcadıysa da başarılı olamadı. Alevi Kllrt aşiret lider
lerinin çogu başkaldırıya kablmayı kabul etmemesine 
ragnien Kürt ulusunun kurtuluşunu genel bir silahlı 
mllcadeleyle olanaklı gören Baytar Nuri ve Seyid Rıza 
gibi şahsiyetler de vardı. Ancak bu iki· şahsiyet de 
Dersim aşiretlerinin başkaldınya katılmalannı 
saglayamadılar. 

İSY AN BAŞLIYOR 
Kürdistan vilayetlerinde agır vergiler, askere 

alınmalar ve süregelen baskılar nedeniyle büyük bir· 
hoşnutsuzluk vardı. Bu yüzden olsa gerek başkaldın 
söylentileri hoşnutlulda karşılanıyar ve kitlelerde yeni 
umutlann beslenmesine yolaçıyordu. Şeyh Sait'in ziya
retleri, ziyaret yerlerinde coşkulu kalabalıklar 
oluşturuyor, yüzlerce silahlı gönüllü peşinden gidiyordu. 

5 Şubat 1925 günü Şeyh Sait yüz silahlı insan ve be- . 
raberindeki bir grup ileri gelenle Piran'daki kardeşi 
Abdürrahim'e misafir gitti. Aynı gece üstegmen Hüsnü 
Efendi, tegmen Mustafa Casırn ve beraberindeki on~ş 
jandarma ile birlikte Şeyh Sait'e başvurarak silahlı 
adamlanndan cinayetle suçlanan on kişinin kendilerine 
tes~im edilmesi gerekligini iletti. Şeyh Sait, kendisi ora
da bulundugu sürece anılan şahıslara dakunulmaması 
konusunda ricada bulundu. Ne .var ki üsttegmen 
isteginde ısrar etti ve iki-llç gün boyunca gidip geldi. 
Sonuçta istedigi kişileri almaya kalkınca çabşma çıkb. 8 
Şubat 1925'te çıkan bu çatışmada askerlerden bazılan 
öldürilidil digerleri de esir alındı. Şeyh Sait genel ayak
lanma için henüz hazır olmadıklannı biliyordu. Bu 
yüzden olayın başka yerlere sirayet etmesini önlemek 
için· Piran'dan Genç'e geçti. Ancak kardeşi Şeyh Tahir, 
olayı duyar duymaz 10 Şubatta bulundugu Lice'ye el 
koydu. Bu iki olay Türk yetkililerin harekete geçmesine 
ve dolayısıyla da ö teden beri hazırlıklan sürdürülen an
cak ~amlanamayan başkaldınnın erken başlamasına 
yolaçtı. 

Durumu kavrayan Şeyh Sait insiyatifi ele almak için 
14 Şubat 1925'te bulundugu GENÇ ilçesine el koydu. 
Başkaldırı da böylece başlatılmış oldu. Genç'teki kay
makam ve memurlar esir alındı. Şeyh Sait, Mıstan aşiret 
reisi Faki Hasan'ı lcaymakamlıga atadı. Genç ilçesi 
geçici Başkent ilan edildi. Bütün vergilerin ve esirlerin 
Genç'te toplanmasına ilişkin bir yasayı yürürlüge koydu. 
Aşar vergisi kaldırıldı, bunun yerine başkaldınya 
katılanlara yiyecek verilmesine ilişkin kararlar 
yürürlüge kondu. İsyan kısa sürede Elazıg, Diyarbakır, 
Muş ve Bingöl yöresinde yayıldı. İsyana, az olmakla 
birlikte Çerkez, Ermeni, Asuri ve Araplar da 
katılıyorlardı. 

Hani'li Salih Beg'in kuvvetleri .Şeyh Sait'e kabldı. 
Oluşan kuvvetlerle Lice ve Hani ele geçirildi. Kuvvetler 
hızla Diyarbakır'a yöneldi. 28 Şubatta Şeyh Şemsettin'e 
baglı kuvvetlerin önemli bir bölümü Şeyh Sait kuvvetle
rine kabldı. Bu arada Şeyh Abdurrahim ise Maden'i ele 
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geçirdi. Şeyh Eyüp de 500 savaşçısıyla birlikte Çermik'i 
ele geçirip Şeyh Abdurrahim'e katıldı. İkisi birlikte 
Ergani'ye yöneldiler. Ergani, Elazıg ve Palo'yu zaptettil
er. Palo genel ordu karargahı oldu. 

Şeyh Sait kitlelere dini bir görünüm sunuyordu. O 
aslında önceden kararlaştınldıgı .. . üzere Başkenti 
Diyarbakır olacak BAGIMSIZ KURDİSTAN kurma 
amacını taktik olarak gizliyar bunu , Diyarbakır'ın ele 
geçirilmesinden sonraya bıralemayı tasarlıyordu. Oysa 
salt dinsel görünüm, kitleleri başkaldında yeterince mo
tive edememekteydi. Diyarbakır'ın ele geçirilmesi gecik
tikçe de, başkaldırının temposu giderek düşüyordu. 
Şeyh Sait Mart ayı başında Diyarbakır'a saldırdı. 1 ı 
Martta savaşçtiardan seçilmiş küçük bir kuvvet Mardin 

. Kapıdan şehre girmeyi başardı ve şehirdeki taraftariara 
katıldı. Neki bu küçük başan sonucun degişmesine yet
medi. Şehirdeki askeri güç silah ve mevzi üstünlügüne 
sahipti. Saldında 150 savaşçı şehid oldu. Kayıplann ar
tacagını gören Şeyh Sait kuvvetlerine geri çekilme emri 
verdi. Savaşçılann morali bozulmuş ve durumlan gün 
geçtikçe kötüleşmekteydi. Bu arada etraflan kuzeyden 
40 bin, güneyden de 30 bir Türk askeriyle 
sanlmaktaydı. Durumun aleyhte geliştigini gören Şeyh 
Sait Ham'ye dogru geri çekildi. Şeyh Abdurrahim de ye
nilmiş ve gerilemekle olan Şeyh Sait kuvvetlerine 
katılmak üzere geri çekilmekteydi. 

ISYAN BASTIRILIYOR 
Şeyh Sait ve Şeyh Abdurrahim kuvvetleri 

birleştikleri noktada kısa bir direniş göstermelerine 
ragmen Dara H~ni'ye dogru geri çekilmek zorunda 
kaldılar. Gruplara aynlarak Gene, Palo ve Çapakçur or
manlannda dagıldılar. Şeyh Sait Çapakçur'a geçti, orada 
Varto, Kigi, Elazıg kuvvet komutanlannı beklerneye 
başladı. 

26 Mart'ta Türk kuvvetleri Diyarbakır, Elazıg ve 
Varto yönlerinde agır bir saldırıya geçti. Kimi aşiretlerin 
de yardımıyla Türk kuvvetleri hızla ilerlemekteydi. Türk 
kuvvetleri 6 Nisan'da Çaparçur'u ele geçerince Şeyh Sait 
Solhan'a çekildi. Ancak Türk kuvvetleri dört bir yandan 
agır saldınlarını sürdürdüler. Türk kuvvetleri 2., 3., 8., 
12., 17. piyade birlikleri, I. ve 14. süvari birlikleri, 3. ve 
4. sınır jandarma taburlan, 7. kolordu, 7. piyade 
tümeninin bir bölümü, 9. Kolordu ve 12 uçak ve agır si
lahlarla donablmış olarak saldırmaktaydı. Aynca sonra
dan yapılan itiraflara göre 8. ve 9. tümenler de alarma 
geçirilmişti. Bu kuvvetlerle yapılan saldınlar sonucun
da, Nisan ortalannda, Genç ovasında ayaklanmanln ana 
gücünün etrafı sarıldı. Şiddetli çarpışı,nalar sonucunda 
Şeyh Sait kuvvetleri dagıldı, Şeyh Sait, beraberindeki 
Şeyh Abdullah, Şeyh Ali, Şeyh Galib, Reşit Aga, Ternur 
Aga ve 26 savaşçı Murat nehri üzerindeki köprilEte yaka
lanıp Diyarbakır'a getirilip cezaevine kondular. 

13 Nisan 1925'te de, İçişleri Bakanlıgının emriyle 
Seyid Abdüllcadir, oglu Seyid Mehemed, Süleymaniyeli 

·Nazif, Kör Abdullah ve Seyid Abdulkadir'in misafiri 
olan Xoşena aşireti reisi de tutuldandılar. Böylece 
başkaldın üçüncü ayını dolduramadan bastırılmış oldu. 

Başkaldin sırasında Türkiye'de Başbakan Fethi 
Okyar'dı Okyar Hükümeti aldıgı tüm tedbirlere ragmen 
ve "isyancı"lara verdirdigi büyük zararalara ragmen, ye
tersiz kalmalcia suçlanıp istifaya zorlandı. Fethi Bey 2 
Mart'ta istifa etmek zorunda kaldı ve ertesi gün 3 Mart'ta 
İsmet İnönü başbakanlıga atandı. İnönü Hükümeti 
Mart'ta ünlü Takrir-i Sükun yasasını ve lstildal 
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Mahkemeleri kuruluş yasasını hızla meclisten geçirtip 
yüıiirlüge koydu .. Yeni hükümet işe hızlı başlamıştı. 
A.yru hızla Teralddperver Cumhuriyet Fırkasını ka
pattırdı; Takrir-i Sülcun yasasına dayanarak binlerce 
Kürt ins~~ı cezaevlerine koydurdu ya da sürgüne 
gönderdi. Ozellilcle Kürdistan'daki tstiklal Mahkemesi 
sınırsız yetkilerle donatılmıştı. İdam kararlarını onayla
ma ve infaz görevi de bu mahkemeye verilmişti. 
Yönetim, isyan bölgesiyle sınırlı kalmayıp tüm 
Kürdistı)n'da "suçlu"avına çıktı. tarihte eşi görülmedik 
bir baskı foryası başlatıldı. O kadar ki keyfilik Türkiye . 
kesiminde de sürdürüldü; basma sansür kondu, kimisi 
kapatıldı. 

o YARGlLANMALAR . 
Tutukianma ve yargıtanımılar oıaganüstü yetkilerle 

don~tılmış sıkıyönetim komutanlarınca ve İstiklal 
Mahkemelerince sürdürülmekteydi. Başkaldırıya 
katılmamış olmak bile _kimi zaman tutuklanmaktan kur
tulmaya yetmemekteydi. 

1925 Mayıs ayı sonunda Şeyh Sait ve arkadaşlarının 
yargılanmaianna başlandı. Şeyh Abdullah, Şeyh İsmail, 
Şeyh Abdullatif, emekli binbaşı Vartolu Kasım, Hacı 
X~id. Abdülhamit, Kamil Çerkez Reşit, emekli binbaşı 
İsmail, İmam Molla Emin, Şeyh Ali, Baba Bey, Reşit, 
Temur, Mehemed, Süleyman, Binbaşı Bahri, Emin 
Şevket, Maksııt, Hamid, Malazgirt savcısı Abdülmecid, 
Şeyh Şerif, Çapakçurlu Süleyman, Ali, Yusuf, Hüseyin, 
Muallim Molla Cemal, Nimet, Ahmet, Jandarma 
Tegmen Mehmet Mihre, Niyazi, Hacı Sadık, Şeyh Sait 
ile yargılananlar arasındaydılar. Mahkeme 9 Haziran da 
Şeyh Sait ve 52 arkadaşını idam cezasına çarptırtı. Karar 
4 Eylül1925'te infaz edildi. 

Şeyh Sait idam sehpasının önünde şunları söyledi: 
"Tabi hayat sona erdi. Kendimi milletimin bolunda feda 
ettigime hiçbir şekilde pişman degilim. lerde torun
larımızın bizden dolayı düşman önünde utanç duymam
aları bizim için yeterlidir." 

Basının verdigi bilgilere göre Eylül 1925 sonuna ka
dar, Kürdistan'daki İstiklal Mahkemeleri 1855 kişiyi 
kapsayan 379 dosyaya baktı. Bu sürede 690 kişilik 138 
dosyayı karara bagladı. Bu kişilerden 120'si idam ce
zasına çarptırıldı. 116 kişi muhtelif hapis cezalarına 
çarptınldı, 104 kişi başka mahkemelere devredildi. 
M.Nuri Dersimi'nin verdigi bilgilere göre ise Elazıg 
İstiklal Mahkemesi sadece Palo ve Çapakçur'da 400 
genci idam etti. 

YENİLGİNİN NEDENLERi 
Ulusal Kurtuluş Mücadelemizdeki bu önemli olay ne 

yazık ki yenilgiyle sonuçlandı. O günün verili koşulları 
gözönünde bulunduruldugunda yenilgide şu etmenlerin 
rol aldıgı görülebilir: 

1-Türk kuvvetleri mutlak bir askeri üstünlüge sahip
tiler. Yö~etim, dönemin agır silahlarıyla mücehhez 
düzenli orduya sahipti. 200 bin kişilik düzenli ordu bir
liklerine karşı, hepsi silah bile temin edemeyen 40 bin 
-kişilik Kürt kuvvetiyle isyana girişilmişti. 

2-Dersim, Muş, Siirt, Siverek ve diger bölgelerdeki 
aşiretler başkaldırıya katılmamışlardı. Dolayısıyla ha
reketin bütünselligi sagıanamadı. 

3-Başkaldırı erken başlama zorunlulogundan dalayı, · 
İran-Irale ve Suriye'deki halkımızın fiili desteginden 
yoksun kaldı. Bunun yanında, Cumhuriyetin ilanından 
sonra ve isyanın gündeme geldigi tarihte, eski i~galci 

devletlerin tümü Türk yönetiminin yanındaydı. 
YönetiJ11, isyanı, hilafeti geri getirmeyi amaçlayan irticai 
bir hareket oldugu konusunda diger ülkeleri ikna etmeyi 
başarmıştı. 

4-Teali Cemiyeti Reisi Sey!d Abdülkadir'in in
ancının tersin~. daha önce kararlaştınlmış olan 
BAGIMSIZ KURDİSTAN hedefinin taktiksel gizlen
mesi, katılımcılan amaç konusunda belirsizlige ve kar
arsızlıga itti. Sanıldıgının tersine dini görünüm, gerekli 
motivasyonu saglayamadı .. 

5-Amaçları açıkça formüle edilmiş bir programa sa
hip; gUçlU bir siyasal birligi temsil eden öncü bir örgüt 
yoktu. J\zadt örgütü bu misyonu temsil düzeyinde 
degildi. Ustelik örgütün önderlerinden Miralay Cıbranlı 
Xalid Beg ve Yusuf Ziya erkenden yakalanıp 1925 
Martında idam edilrnişlerdi. 

6-Siyasal örgütlenmenin zayıflıgı, başkaldırının, iç 
ve dış hazırlıklar henüz tarnamlanmamışken basit bir 
olay nedeniyle erken bfl§layıp kendiliginden gelişen bir 
mecraya süriikenmesinde rol oynadı 

BAŞKALDlRlNIN NİTELİGİ 
Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin bu momenti, o za

mandan bu yana hep küçük düşürülmeye çalışıldı. 
Başkaldırı. içte ve dışta "Genç cumhuriyete karşı irticai 
bir hareket" olarak gösterilmeye çalışıldı. Hareketin 
büyülclügü ve kapsamı gizlenemedikçe bu kez de 
"İngiliz kışkırtması" sıfatıyla küçük düşürülmeyç 
çalışıldı. 

lstiklal Mahkemesi savcısınuı da kabul ettigine göre, 
b3şkaldırı: "Bagımsız Kürdistan ldeali''nin 
gerçekleşmesi için planiapmış ve yürürlüge konmuştu. 
Din ise kitlesel katılım için bir taktik olarak ele 
~~~ o 

İsyan başladıgında, Iralc Kürdistanında Şeyh 
MehmOde Berzenci liderligindeki halkımız İngiliz 

' sömürgeciligiyle amansız bir mücadele içindeydi. Aynı 
İngilizlerin Şeyh Sait isyanını destekiemiş olmasının 
mantıki bir izahı yoktur. Kaldı ki şimdiye degin bu ko

. nuda hiç bir somut bulguya da rasianmış degil. 
Eylemi düzenleyenler birinci derecede şeyhler 

degildir. Birinci derecede Miralay Cıbranlı Xalid Beg, 
Gazeteci Kemal Fevzi, Yusuf Ziya, Dr. Fuad gibi entel
lektüellerin yönetimindeki Azadi örgütü etkinlik 
göstermiştir. Yargılananların sosyal konumları jncelen
diginde, isyanı hazırlayan ve başlatanların Türk ordu
sunda görevli subaylar, Şeyhler, toprak sahipleri, 
dönemin Osmanlı meclisinde temsilci olarak bulunanlar, 
tüccarlar, gazeteci, avukat, ögretmen, baytar, doktor, 
memur ve yeni yeni oluşmakta olan entellektüeller ol
duktan anlaşılır. Yargılanmalar,sayıları fazla olmamakla 
beraber isyanda Asuri, Ermeni, Çerkez, Arap kökenli 
azınlık temsilcilerinin de bulundugunu , gösteriyor. 
İsyandaki bu sosyal çeşitlilik ve azınlıkların katılmış ol
malan, isyana atfedilen "gerici, irticai" yakıştırmasıru 
geçersiz kılmaktadır. Bunun yegane mantıki ve gerçek 
açıklaması şöyle olmalı: Osmanlıdan kalma 
sömtlngecilik mirasını devralmaya çalışan Türk 
yönetimine duyulan hoşnutsuzluk; yabancı boyundu
mgundan kurtulup bagımsız yaşama arzu ve ideali kit
lelerin isyana katılınasında birincil rol oynamıştır. 

lsyan Ulusal Kurtuluş Mücadelesindeki önemini 
koruyor ve tarih~ mal olmuştur.Yenildi ama, O'nun 
mücadele ve ideali halkımızın yiğit evlatlarınca dev
ralının ıştır. 
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Politika 

KÜRT BURJUV AZİSİNİN HiÇ Mİ 
- GUNAHI YOK? 

H.MURAT 

Kürt halkına yönelik baskılar her alanda yo~nlaşırken 
ve gelece~in ciddi katliam hazırlıkları yapılırken 
Kürt burjuvazisinin günahları üzerinde durmak do~ 

mudur? Ya da zamanlaması, taktik olarak uygun mudur? 
Böylesi sorulara yanıtmuz "evet"tir. Ulusal kavga ile 

birlikte sınıfsal kavga da kesintisiz sürdürülecekse ve 
sınıfsal kurtuluştan kopuk bir ulusal kurtuluş 
düşünülmüyorsa, Kürdistan işçi sınıfı, kendi burjuvazisine 
karşı sınıflar mücadelesini kesintisiz sürdüımelidir. Aynca, 
92 yılının toplu sözleşmeler ve sendikal kongrelerin yo~un 
olarak yaşanaca~ı yıl olması nedeniyle, Kürt işbirlikçi bur
juvazinin günahlan üzerinde durmak daha da önem ka
zanıyor. 

K.Kürdistan'la ilgili ekonomik-sosyal yapı tahlilleri 
yapılırken; ekonomik yapının Türkiye'ye oranla gerili~inin 
nedenleri irdelenirken ve Kürt halkının dil, kültür, sanat 
yönünden geri kalışının, asimilasyonun kanıtları vurgu
lanırken; eli kalem tutan ve yazan herkesin dile getirdi~i 
gerçek şudur: TC devleti ve Türkiye burjuvazisi, 
Kürdistan'ın yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarına el 
koyup batıya aktarıyor... Okullar asimilasyonun birer 
araçları olarak kullanılıyor ... Yollar, metropol sanayisine 
pazar alanlan açmak ve devletin denetim a~ını 
güçlendirmek için yapılıyor. .. Tüm bunlar do~dur ve 
gerçe~i dile getiriyor. Gerçe~in dile getirilmesi do~dur 
ama eksiklidir ya da gerçe~in bir yanının dile getirilmesidir. · 

Kürdistan'ın ekonomik yapı ol~ak ve Kürt ulusunun 
sosyal, kültürel olarak geri kalmasındaı. TC devleti ve Türk 
burjuvazisi birıncil olarak sorumludur. ııcincil olarak sonım- . 
lulu~u bulunan ise Kürt burjuvazisidir. İşbirlikçi, ulusal 
kimlik ve de~erlerini tamamıyla yitirmiş bulunan Kürt bur
juva ve toprak beyleridir. Kürt işbirlikçi burjuva güçler, 
TC'nin ve Türk burjuvazisinin, Kürdistan ve Kürt ulusu sor
unundaki tüm günahlannın orta~ıdır. S. Demirel, E. İnönü, 
N. Erbakan vb. Türk politikacılar asıl sorumludurlar. Ama, 
K. İnan, Necmettin Cevheri, K. Kartal, H. Çetin vb. gibi 
yüzlerce Kürt kökenli politikacılar da sorumludurlar ve 
günahları birinciler kadardır. S. Sabancı, V. Koç, N. 
Eczacıbaşı vb. Türk sanayiciler olarak nasıl" birincil dere
cede günah sahibi iseler, H. Toprak, Y. Erez, M. Sözer vb. 
Türkiye'nin metropollerine yerleşmiş ve büyük sermaye sa
hibi yüzlerce işbirlikçi Kürt kökenli burjuvazi de an az bi
rincileri kadar sorumludurlar. 

Ülkemizin zenginlik kaynaklanndan bakın, demiri, pet
rolü, elektrik enerjisini işleten ve batı metropollerine akta
ran TC devletidir. Yine, TC'nin K.Kürdistan'ın ekonomik
sosyal olarak geri kalmasında bilinçli bir politika izledi~i bi
liniyor. Fakat zayıfta olsa sanayi de ve önemlisi, tanm tica
ret ve inşaat sektöründe elde edilen artı de~er, artık ürün ve 
rantı batıya aktaran do~dan do~ruya Kürt burjuva 
güçlerdir. Yıllardan (en az 50 yıldan ) beri Kürdistan'da 
Kürt işçisi, yoksul ve küçük köylüsünUn sırtından elde ettik
leri artı de~er, artı ürünleri, TC'nin metropollerine taşıyan 
Kürt burjuva ve · 
dünün toprak a~alanydı. Bunlar, İstanbul, İzmir, Ankara, 
Antalya, İzmit, Çukurova vb. metropollere Kürdistan'dan 
sürekli kaynak (sermaye) taşıdılar ve halen taşıyorlar. Şimdi 
de Akdeniz ve Ege'nin turizm yönündttki çekici sahillerini, 
Türk ve di~er azınlık burjuvalanyla pdylaşmada yanşanlar 
bunlardır. 

Kürt Burjuvazisini Kürdistan'da De~il de 
Türkiye MetropoUerine Yatınm Yapmaya 

Yönlendiren Nedir? 

TC devleti, Kürt burjuva güçlerini metropollerde 
yatınm yapmaya silah soruyla yönlendirmedi. Bugün de 
yönlendirrniyor. Tersine son yıllarda bilinen kaygılarla, 
Kürdistan'a özel sektörü yönlendirme çabalan var. 
Yatırımları teşvik, yüksek oranlı (%50 gibi) kredi vb. 
özendirme tedbirleri alınmıştır. Buna ra~en Kürdistan'ın 
geniş bir kesimine özel sektörün yatırım yapma yönelişi hal
ihazırda yok. 

Türkiye'nin 5-6 büyük holdingi arasında yer alan ve 
Diyarbakır'lı olan Toprak'ların (Toprak Holding) İstanbul'un 
her semtinde bir işletmesine rastlamak mümkün ama 
Kürdistan'da ve ili Diyarbakır'da bir yatınmı yoktur. Bu sa
dece bir örnek. Neden? 

Sermayenin vatanı, rnilliyeti ve de dini yoktur. Sermaye 
için, özellikle de günümüzde işbirlikçi sermaye için, yatırım 
yapmada belirleyici olan, vatan, millet, bayrak de~il; daha 
yüksek kar, daha iyi pazarlama imkanı, dalı kısa sürede 
büyürnek ve büyümektir... Bu özellikler yalnızca Kürt 
işbirlikçi sermayesi için geçerli olmayıp evrenseldir. Her 
ulustan burjuvaların gücü oranında yeraldı~ı uluslarası te
kellerin varlı~ı da bunun izahıdır. Japon-Türk sermayesinin 
ortaklı~ını ifade eden TOYOT ASA, özgül örneklerden sa
dece birisidir. 

Kürt burju~azisi, lstanbul'a, Çukurova'ya, lzmir'e, 
Antalya'ya ve hatta Ankara'ya sermaye yatınmı ve birikimi, 
kar ve pazarlama olanaklan bakırnından Diyarbakır, Van, 
Kars, Mardin vb. den daha uygun gördükleri için yatırım 
yapıyorlar. Asıl neden budur. 

Kirnilerine ilginç gelebilir ama Kürdistan'ı az çok 
yaşayanlar bilir: Kimi Kürt burjuva ve toprak a~alan 
(özellikle toprak a~aları) Kürdistan'ın kentlerine fabrika 
yapmak bir yana, yapmak isteyenlere karşı çıkar ve uy
arırlardı. Nedeni gayet açık, fabrikalar yapılırsa, insanlar 
özgür-modem ücretli durumuna gelecekler ve 
aydınlacaklar; sendika, grev, toplu sözleşme ile 
tanışacaklar; a~aların "tırşıkçılı~ını" yani tabak ya
layıcılı~ını bırakacaklar; a~anın oy deposu olmaktan çıkıp 
inandıklarına oy verecekler. Toprak a~alarının asıl kaygılah 
bunlardı .. 

Daha da önemlisi Kürt egemen güçleri dün köylerde 
okulların açılmasına da karşı çıkıyorlardı . Bu çıkışları, Kürt 
ulusal kimli~ini eriten asirnilasyona karşı olmak gibi ilerici 
tutum içerrniyordu. Tersinden "okurlar, uyanırlar, bize ve 
toplumdaki egemenli~imize karşı tavır alırlar" şeklinde ger
ici bir zihniyetle okulların açılmasına karşı çıkıyorlardı. 

Özetle Türkiye metropollerine Kürdistan'dan sermaye 
ve kaynak ~tanmı , TC'nin bilinçlice izledi~i politikanın 
yanısıra, kapitalizmin genel bir yasası olarak, sermayenin 
aşırı kar edinme hırsıdır. Bilinen bir deyim vardır; e~er in
sanların çıkarlarını ilgilendirseydi, geometrik aksiyonlann· 
yanlış oldu~u kanıtlanırdı! İşte Kürt işbiklikçi burjuvazisini, 
metropollere yatıruna yönlendiren esas nedenler bunlardır. 

Kapitalizm koşullannda vatanı bulunmayan iki karşıt 
sınıf oluşur. Burjuvazi ve proletarya. Proletaryanın da 
ülkesi yoktur. O nereye giderse gits in işçidir, eme~i sata
rak geçimini sa~lamakla yükümlüdür. Sermaye de nereye 
giderse gitsin sermayedir ve artı de~erin üzerinde büyür. 
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Örneğin; son yıllarda artan bir yoğunlukla, Ege'nin ve 
Akdeniz'in sahillerini dolduran Kürt burjuvazisi ile aynı 
alanlarda sanayide ve yoğun olarak da inşaat ve tarım 
işçiliğini yapan Kürt işçileri fiilen aynı ulusun mensuplan 
değil, her biri mensubu bulunduğu sınıfın konumuyla ekon
omik, sosyal yaşamda yer alıyorlar. Kürt işbirlikçi burjuva
zisi, Türk ve diğer ulus ve azınlıklardan burjuva güçlerle 
aynı yaşamı paylaşırken, Mardin'li, Diyarbakır'Jı, Van'lı 
tarım ve inşaat işçileri de 15-25.000 TL arası değişen bir 
ücretle, Uşak'Jı, Sinop'lu, Kastamonu'lu, Balıkesir'li iş_çilerle 
aynı yaşam koşullarını paylaşıyorlar. 

Sonuç olarak; Kürdistan'ın geri ekonomik, sosyal ko
numda olm~sında, işsizliğin yoğun olmasında, yaşam stan
dardının düşük olmasında vb. Kürt .burjuvazisinin de günahı 
çoktur. 

UlusalBurjuvaziyiNe Yapacagız? 

Burda yanıtlamamız gereken bir soru bulunmaktadır: Şu 
anda içinden geçtiğimiz süreçte hem metropollerde hem de 
Kürdistan'da ulusal sorunda ilerici tutum alan, ulusal hakla
ra sahip çıkan, başka bir tabirle, ülke, ulus, bayrak gerçeğini 
savunarak TC'ye karşı pasifte olsa bir ulusal yurtsever tu
tum alan ve genel olarak daha çok orta burjuva denilebile
cek burjuva kesimler vardır. nerde (özellikle kavga salt ulu
sal içerikli olarak gelişirse) bu güçlerde yoğuntaşma 
olabilir. . 

Ülkenin ve ulusun adının bile irıkar edildiği, ulusal hak 
arayışının korkunç baskı ve katliamlarla hastınldığı bir poli
tik ortamda, kimi burjuva güçlerin ulusal-yurtsever tutum 
alması doğaldır. Hatta doğal olmayan bu burjuva güçlerin 

ll 
[Ul epimizin bildigi gibi kadınlara 

tnJ devamlı ikinci sınıf gözOyla 
bakılmaktadır. Kadın deyince 

bir insan degil de sanki bir eşya imiş 
gibi davranılır. Ona ne denildiginde 
yapmaya mecbur kılınmış ve hiç bi 
zaman kendi düşOneesini 

açıklayamaz hale getirilmiştir. Bi 
kadın herhangi bir işi 

çalıştıgında, 'sen kadınsın bir şey ya 
pamazsın' diyerek O'nun düşünceleri 

, hiçesayılmıştır ... 
Yani biz kadınlara hiç bir şey layık görülmüyor. Her za

man dışta tutuluyoruz. Mesela aile içerisinde, herhangi bir 
konuşmada kadına söz hakkı tanınmıyor. Ken
didüşüncemizi açıklamaya çalıştıgımızda "sen bir kadınsın, 
elinin hamuruyla erkek işine karışma" gibi sözlerle 
karşılaşıyoruz. Bazı yerlerde görüyorum, "karısının sözünü 
dinleyen erkek midir be?" diyorlar. Hatta bazıları da hem 
kadını çalıştırıp kendisi oturuyor, kadının getlrdigini yiyor, 
hem de durmadan kadını dövüyor. 

Kadınların bu tor sorunları iş yerlerinde de var. 
Kadınlara verilen ücretler devamlı erkeklerinkinden daha 
dOşOktOr. Halbuki kadın da aynı işi yapıyor. Fakat insanı 
yaptıgı işe göre deQil de kadın erkek ayrımı yaparak ücret 
ödeniyor. Burada, yine yukarıda belirttigirniz gibi kadınların 
ikinci sınıf gözüyle görülmesi söz konusudur. 

Görüyoruz, halen bazı yerlerde kız çocuklarının oku
malarına karşı çıkılıyor. Yok efendim kızlar okumaz onların 
yeri mutfaktır, deniliyor. Böylelikle kızlarımız cahil kalıyor . 

kendi ulusal pazarlarına sahip çıkmanın da dilrtüsüyle daha 
geniş ve daha etkin ulusal davaya sahip çıkmamasıdır., Bu 
daha etkin sahip çıkamamanın belirleyici nedeni: Kürt bur
juva ve egemen güçlerinin yıllar öncesinde, Türkiye burju
vazisiyle girdikleri işbirliği sürecinin derinleşmesi ve ortak 
bir pazarda kendilerini üretebilmeleridir. 

Elbette, yurtsever burjuvazi, TC'ye ve emperyalizme 
karşı ulusal bir tutum aldığında, kendisiyle ortak bir ce
phede birlikte kavga vermeliyiz. Fakat unutmamalıyız ki; 
her yurtsever burjuvazi gibi, Kürt yurtsever burjuvazisinin 
de uzun vadeli hedefinin melle ve hocalarla Kürdistan'ı 
yönetmek olduğunu bilmeliyiz. Yani uluscu burjuvazinin 
ulusal özgürlüğün daha ilk adımında burjuva, ordu-polis ve 
din üçgeninde Kürdistan'ı yönetmeyi hedefleyeceklerini, her 
sınıf bilinçli işçi ve yoksul köylü bugünden bilmeli ve ona 
göre davranmalıdır. Dolayısıyla uluscu burjuvaziye ve onun 
milliyetçiliğine karşı ideolojik mücadele asla elden· 
bırakılmamalıdır. 

KÜRTLERİN SAHİP OLDUGU HOLDİNGLER 

Holdinfiismi 
Kıska oldıng 
Polat Holding 
Bitlis Holding 
Toprak Holding 
Kalsın Holding 
Azizler Holding 
Süzer Holding 
Nişkoz Holding 
Feniş Holding 

Aile 
Gürsel 
Polat 
Bitlis 
Toprak 
Kalsın 
Zap su 
Süzer 
Derinkök 
Al oğlu 

Yönetim K.Bşk. 
OguzGürsel 
İbrahim Polat 
Necmettin Bitlis 
Halis Toprak 
Kalsın 
Abdülaziz Zapsu 
Mustafa Süzer 
M.Kemal Derinkök 
Sedat Aloğlu 

ll 
Insanlardan uzak yaşıyorlar. 
Insanlardan uzak dedim çünkü, ok
umayan insanın · çevresi olmuyor. 
Arkadaşlarıyla rahat gidip gezemiy
or. Okusa belki onlara karşı çıkıp 

gerçegi savunur ve kendisinin böyle 
azilmasine müsaade etmez. 

Kürt kadınlarımız bu sınıfsal ezil
melerle birlikte ulusal olarakta çok 
ezilmektedirler. Kendi dilini rahatça 
konuşamıyor. Kendi tarlasında, 

bahçesinde serbest çalışamıyor. 

Çünkü Tim denilen canavarlar halkımıza hiç huzur vermiy
orlar. Halkımız gidip tarlasında çalışmaktan korkuyor. 
Böylelikle kadınlar hiç bir işini yapamıyor. Kadınlar Kürtçe 
konuşmaktan çekiniyorlar. ögrenci okulda ben KürdOm 
demekten korkuyor. Masala bir gün Pazarcık ortaokuluna 
gittim. Orada bir kız öğrenciye KOrt müsün diye sor
dugumda korkarak "sus" dedi çünkO gözü korkmuş·. "KOrt 
oldugumuzu anlariarsa bize ellerinden gelen kötülügü ya
parlar" diyor. 

Bu tür sorunlar bizim Ruvian (Tilkiler) köyünde de var. 
Bir kadın, asker veya tim dendigirıda Kürtçe konuşamıyor. 
Çünkü konuşsa yırtıcı hayvan gibi saldıracaklar. Bırak kızıp 
dayak atmalarını qstelik kadınlarımıza sövüyorlar. Bütün 
herkese diyorum ki ; gelin analarımızın, bacılarımızın böyle 
azilmalerine izin ve,..rmeyelim. 

Kadın özgüriOgü olmayan toplumlarda, kadına 

özgürlük tanımayan erkekler de özgür olamaz. 
F. Kolusarı 
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• 
DIRENMEK .YAŞAMAKTIR! .. 

(3) 
TC'NİN ESARET KAMPLARi: CEZAEVLERiNDE YAŞAMAK 

C 
ezaevinde yürütülen dev
rimci mücadelenin ha
vasını yansıtmak ancak o 

yaşamı olanca sıcaklığı ve çok 
yöniOIOğO ile yansıtacak; 
gerçeğe hem dıştan, cepheden 
kuşbakışı bakarak ve hem de 
içerden, onu sanatçı duy
arlılığiyla işleyerek bOtOn 
yoğunluğuyla, gerçekliğiyle mad
di ve duygusal yönleriyle yak
laşarak bir sanat yapıtı içerisinde 
yeniden üretecek bir çalışmayla, 
edebi yaratıcılıkla olanaklı. 
Ancak yine de kimi geneliemele
ri yapmak, tablonun ana 
çizgilerinin en göze batanlarını 
kaba taslak bir kez daha sun·
mak; yOrOtOien bu mücadelenin 
özünü, yani politik niteliğini, 
amaç, yön ve hedeflerini; biçim, 
yöntem, yol ve taktiklerini kavra
mak bakımından gerekli ve zorunludur. Çünkü hiç bir 
savaşı, içinde yOrOtOidOğO koşullardan soyutlayarak, 
güçlerin konumlarını, karşılıklı ilişkilerini, güç ve olanak
larını hesaba kalmaksızın, yani cephenin genel manza
rasını betimlemeksizin anlatmak olanaklı değildir. 

Anadoluda yaşayan halklar ta eski çağlardan bu 
yana her türlü zorluğa, barbar istilalarına, zorba 
hOkOmdarın baskılarına, emperyalist işgallere karşı bit
mez tOkenmez bir savaşım yOrOttOier. Bu savaşımiarın 
öyküleri çağları aşan sanat yapıtlarınada, 
söylencelerde {mitolojide) destanlarda, şiir ve 
türkOlerde sonraki kuşaklara yüzyıllar boyu aktan ldı; ta 
gOnOmze kadar capcanlı geldi,genç kuşakları eğitti, 
ruhlarını besledi, beçimlendirdi. Halkların acılarını, se
vinçlerini, günlük yaşamlarını, kOçOk veya bOyOk sorun
larını, aşklarını, savaşlarını ve savaşımiarını anlatan 
dramiarta ilerleyen; tarih arabasının tekerlekleri, nice 
engellerri çiğneyerek, koca setleri, aşılmaz uçurumları 
aşarak yoluna devam etti. 

Ancak ellerinde bulunan egemenliklerini ebedi ve 
öiOmsOz kılmak düşlerinden vazgeçmeyen egemen 
sınıflar ve onların kapıkulları fatihler, despotlar, sultan
lar, generaller kısacası cümle haşmetiOiar ve dev
letiOlar bu tekerlekleri durdurmak, ileri dönük yönOnO 
saptırmak ve hatta geri çevirmek düşlerini 
sOrdOregeldiler. ;ı 

12 Eylül , faşist darbesini yafjanların nitelikleri 

öncellerinden hiç de değişik 
değildi. 12 Eylül öncesinde 
dOzeni tehdit eden devrimin ay
ak seslerinin gOmbOrtOieri kulak
larında çın çın öterken dehşetle 
irkilen, her gece başkaldırmış 
"ayak takımı"nın dünyaianna 
hOcum etmesi yozOnden uyku
ları kaçan burjuvazinin hiz
metkarları generallar çetesi ve 
emirlerindeki gOruh, sopa zoruy
la, kan ve barutla, işkence ve 
ateşle rejimin selametini, devle
tin bakasını sağlamaya 
( öncellerinin aynı umutsuz ve 
boş çabaları gibi) giriştiler. Aynı 
tarihsel köriOkle, aynı acınası, 
ahmakça ve bönce dOşlerle çelik 
yeleklerini giyip, silahlarını 
kuşanarak tankiarına atiayan 
generaller çetesi, iktidara sOngO 
ve dipçik zoruyla el koyarak tari

hin akışını tersine çevirmek için "ayak takımı"nı sustur
up sindirmaya çalıştı. 

Zindanların kapıları, kitle halinde tutsak alınmış işçi 
sınııf ordusunun erlerini, neferlerini istif istif yığmak için 
açılıverdi. TOrkiye ve Kürdistan'da yaşayan uluslar ve 
halkların en bilinçli en özverili ve öncü çocukları TC'nin 
faşist yöneticileri tarafından gövermeden biçilmeye, 
yeşerip iyice boy atmadan ve kök salmadan kurutul
mayaçalışıldı. 

12 Eylül'den sonra TC cezaevlerinde gözü dönmüş 
Nazi canileri gibi vahşitera özgü bir gaddarlık ve canili-
kle devrimci ve yurtsever siyasi tutuklutara karşı , 
faşizmin yOrottOğO yıldırma harekatı elbette geri tep
meye, sonuçsuz kalmaya ve tarih tarafından peşinen 
yargı lı ve hOkOmiO olmaya mahkum bir girişimdi. 

Faşizm tarihin hükmüne; tarih tarafından suçlu bu
lunup cezalandırılmasına rağmen halkiara ve insanlığa 
karşı suç işleme alışkanlığını terk edecek değildi ve 
nitekim etmedi de. Kürt ve TOrk uluslarının emekçi 
sınıfiarına karşı açtığı cihatda {kutsal savaşta)kazandığı 
geçici zaferler ve elde ettiği OstOniOk onun "ebedi haki
miyet" hülyasını daha da körükleyerek azgınlığını diz
gin tanımaz ölçOda artırdı. TOrkiye cezaevleri Nazilerin 
toplama kampları, Amerikalıların · vietnam'da kurduğu 
esir kampları, Şahın ve Humeyni'nin zindanları, ısrail'in 
esir ~ampları ve Latin Amerika faşist rejimlerinin 
işkencehaneleri ve zindanlarında yapılan ,baskı, 
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işkence ve aşaQılamalardan geri kalmayacak uygulam- insan işkenceh'ane, ceza ve tutuk evlerinde şehit 
alarıyla tam bir işkence deney Iabaratuan olmuştur. dÜştü, kurşunlanarak öldürOlanierin ise hesabı yitik, 

Bu labaratuardaki denekler üzerinde yapılan de- sayısı bilnmiyor. 
neyler, Mengele'nin tıbbi deneylerinden geri kalmayan ' TC cezaevlerinde hiç bir dönem eksik olmayan fa-
"fizyolojik incelemeleri" (!) olduQu kadar, Amerikan laka, hakaret ve her türlü insanlık dışı davranış 12 Eylül 
üniversitelerinde, CIA'nın "terör uzmanları"nın karar- sonrasında cezaevlerinin karakteristik, kanıksanmış ve 
gahlarında hazırlanan ve Turhan ltiller, Ayhan doğal sayılan olağan işleyiş ve yönetim tarzı haline gei-
Songarlar, • faşist generaller ' ve cezaevi ~omu- di. 12 Eylül öncesinde toplumsal ve tarihsel birikimin 
tanlıklarınca uygulanan "ilmi"(!) zeka testlerini, psikolo- sonucu, mevcut toplumsal muhalefetin etkisi ve dev-
jik ve sosyolojik araştırma ve deneyleri de kapsıyordu. rimcilerin yıllar boyu yürüttükleri onurlu, kararlı ve dik-
Ve işkenceci faşistler elleri a_ltındaki devrimcileri kendi başlı savaşımının zoruyla, cezaevlerinde "sol siyasi" 
usülleriyle, sopa ve talimle "ıslah ve terbiye"etmeye, denildiQinde gardiyanların taparlanıvermesini ve "sol 
"topluma kazandırmaya" çalışıyorlardı. siyasi" nin ziyaretçisine saygı gösterilmesini sağlayan 

Ellerinde tamamen kendi kişiliksizlikleri göz önüne bir hava esiyor ve aydınlar, devrimciler hapishanelerde 
alınarak hazırlanmış olan herkesi kendileri gibi bir ölçüde itibarlı, ayrıcalıklı ve saygın bir konumda bu-
sandıklarıridan dolayı devrimcilere de uygulamakta lunuyorlarken; 12 Eylülden sonra değişen ikiimin sert 
usa aykırı bir yan görmedikleri ve uyQulandığı her in- rügarları ve jandarma postallarının to puklarıyla pu ha-
sanı mutlaka kandırılmış, geri zekalı kompleksli ve cin- vayı dağıtmaya ve bu konumu ezip çiğnemeye azimli 
sel bunalımlı bir kişi olarak gösterecek, insan insan döküntülerinin, sınır tanımaz eylemleri, cezaevle-
değrelendirme ve sınıfiandınma için şaşmaz bir ölçüt(!) ri sahnelerinin bütün perdelerinin değişmez oyunu ol-
olarak gördükleri test ve anketlerle, önce tutsaklarının du. Eskiden sempatizan girenin militan, bıçak girenin 
sözüm ona bu niteliklerini kanıtlamaya giriştiler. ustura çıktığı ve içinde yatmanın bir onur ve saygınlık 
Pişmanları ve hainleri TV, Radyo ve Gazetelerde ko- kaynağı olduğu cezaevleri; bu kez içeri düşmenin ayıp 
nuşturarak, ciddi(!) proflara ve bilim adamlarına sayıldığı, içerdekilerin ıslah edilip pişmanlaştırılmış, po-
araştırmalar(!) yaptırarak, bulmak ve göstermek iste- sası çıkarılmış bir halde dışarı çıktığı bir duruma getiril-
diklerini bulmaya ve göstermeye çalıştılar. "Anana rnek istendi. _ 
veya bacına cinsel istek duydun mu?, "niç bir hayvanla Başarıldı mı? Hayır başarılamazdı zaten. Çünkü or-
cinsel ilişkide bulundum mu?", "kadın donu görsen tah- alarda "biz hızımızı tarihin durdurulmaz akışından alan 
rik olurmusun?", "nasıl ve neden terörist olı;iun?", devrimcileriz, o duvarınız bize vız gelir" diyen azanların 
"pişmanmısın?", "uyuşturucu kullanırmısın?" vtı. vb. izleyicileri; hücrelerinde buram buram terlerken, yıldızlı 
türünden tamamen bilimsel(!) sorularla dolu ve tam bir gecelerde gezinen ve reçine kokan çamları duyup, ıslık 
kişiliksizlik sınavı testinin vardığı sonuçlar, onbaşı ve çalan rüzgarları dinleyen, "O büyük gün" geldiğinde ar-
çavuşların ve T.ltil gibi profların daha önceki bulgu- alarında olmayacağı kalabalığa mezarından kalkarak 
!arını, yani ''teröristlerin %90'nının aptal, geri zekalı, katılıp O sevinci paylaşacağını düşleyen idam mahku-
güdülen ve cinsel bunalımlı insanlar olduğunu" kesin mu devrimciler; gögü fethetmeye kalkan kahramanlar 
bir bilimseilikle kanıtiarnıyar muydu?! ve "güneşi zapt edeceğiz" diyerek alev yeleli atiarına 

Devrimci ve komünist hareketin tarihinde 12 Eylül sıçrayan akıncılardan oluşan, yenilgi ve teslim olma 
cezaevleri bir ilk deney, ilk tanışma deQildir. Bu tarihin sözcüklerin sözlüklerinden çıkanmış bir direniş ordusu 
sayfaları devrimcilerin koğuşturulmaları, so- savaş veriyordu. Böyle muazzam bir ordu karşısında 
ruşturulmaları, işkence görmeleri, tevkifatları ve kim dayanabiiirdi ki? Devrimci hareketin bağrından 

sürgünleriyle doludur. Ancak 12 EyiOI çapında bir "sa- çıkan bir kaç adet militanın eline hançer tutuşturup onu 
vaş" ve 12 Eylül cezaevleri türüyle tanışma bir ilkti. arkadan vurdurmaya çalışan ve bu bir avuç safrayı 

Saptanbildiği kadarıyla (1987 itibarıyla) 240 bin insan "ıslah edilmiş" olarak göstermekten öteye gidemeyen; 
gözaltını, 50 bir insan ceza ve tutuk evini yaşadı, 159 gelip, ama asla muzaffer olmayan faşist işkencecilerin, 
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ilkellik, vahşilik, insan d'ışılık ve hayvaniliğin insan onu
ru ve insanlık OstOnde OstOniOk kurması tarihin hangi 
döneminde ve nerede görOimOştO ki? INSANLIK ile 
INSAN-DIŞILIK kapışmasında her tOriO erdemi, onuru, 
yOceliği, sevgiyi, gOzelliği, özveriyi ve yigitliği temsil 
eden INSANLlK, her koşul ah ında ve her zaman OstOn 
gelmiştir. Tarihin bu yasası bizde de işledi. Ama zorlu, 
acılı ve yitikler, tahribatlar pahasın~ .. · Yaralar alındı, 
gerilemeler oldu. Yine de her olum~uzluğun kendi 
karşıtını da içinde taşıması nedeniyle devrimci hareke
tin, işçi ve emekçi halk hareketinin bu çapta kOtlesel bir 
savaşa ilk kez katılması, ama "yenik" dOşmesi, 
ardından kOtle olarak bu kez bir direnme savaşı 
yOrOtmesi karşısında uğranan yitikler ve tahribatlar 
aynı zamanda kazanımlar da sağladı: Zorbalığa 
ba~ışıklık kazanıldı, çelik sertleşti, pekişti, savaşçılar 
pişti, olgunlaştı ve ak koyun kara koyun açık seçik beli
rir oldu. 

12 EyiOI cezaevlerinin kökO 1980 Temmuz ve 
Ağustosunda uygulamaya konan çeşitli denemelere 
dayanmakla, 12 EyiOI'e çeyrek kala hava değişmeye, 
sert rozgarlar esmeye, 12 EyiOI'On belirtileri cezaevle
rinde yavaş yavaş gözlenmeye başlanmakla birlikte, 
cezaevi politikasının değişmesi, kökiO yenilikler(!) esas 
olarak 12 EyiOI sonrasında (daha kesin bir tarih verir
sek 1 O Kasım 1980'den sonra) başladı. Ondan önce 
cezaevlerinde tutuklularla yönetim arasında (zaman 
zaman bozuldüğu olsa da ) bir denge ve cezaevinde 
devrimcilerin sözO ve ağırlığı vardı. Ülke çapındaki poli
tik ortama uygun ve sınıf mOcadelesinde gOçler 
arasındaki ilişkilerin c;turumuna denk olarak cezaevle-. 

Mücadele-Deneyim 

rinde bugOnkOne kıyasla daha elverişli ve "insani" 
koşullar vardı . 

Ancak 12 EyiOI'den sonra cezaevlerinde önceleri 
Orkek Orkek, başaracaklarına kendilerinin de inan
madığı, sindirme ve teslim alma çabalarına yöneldiler. 
Adım adım ilerlediler; tutuklulardan kOçOk kOçOk taviz
lerle, önce etlerini isteyip sonra kollarını kapma yoluyla 
her şeylerini; duygularını ve dOşOncelerini zorla almaya 
çalıştılar. 

Devrimci hareket ortaya çıkan yeni durum 
karşısında önce şaşırdı, ansızın karşısına çıkan ge
lişmelere uyum sağlayamadı, şoka uğradı. Birden bire 
dipsiz bir uçurumla kaşılaşan, kendisini faşist general
lerin içine ittiği bir Gayya Kuyusu'nun dibinde bulan 
halk hareketi dağılıp duraklamaya, hatta gerllerneye 
başlarken kendisini amansız bir sOrek avının karşısında 
bulan devrimci hareket ise bocalamaya, örgütlerin 
çoğu birer birer çökmeye, insanlar kitle halinde 
çözOlmeye başladı, bir panik doğdu. Devrimci hareket
lerin merkezleri, önderler. yeni duruma uygun tutum 
gösteremedi; hareketin sOrekliliğini, gereken dakikliği 
yığınlarla bağları. sOrdOrme, onları harekete geçirme ve 
yönetmeyi yeteri ölçOda başaramayıp, gerek örgOtsel 
ve gerekse politik önderlikte açısız, çapsız ve deneysiz 
oldukları gerçeğiyle yOzyOze kalınca onlar da gerekli 
cesareti takınamadı. Bir kısmı topyekOn apar topar Olke 
topraklarını terk ederken, bir kısmı pisi · pisine, 
çatışmasız-direnmesiz ap,artman katlarında ele. 
geçtiler. Başsız kalan geniş devrimci kitle daha da boc
aladı; genel bir bozgun psikozu dalga dalga yayıldı. 
Subaylarını yitirmiş yenik ve kovalanan ordularda 
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görOlabilecek bir başıbozukluk, yenilgi havası ve 
sürüsel bir kitle psikolojisi aldı yOrOdO. Yüzbinlerce in
san bir anda işkence ve gözetim altı evlerinin badrum
larında o güne kadar yaşamadıkları bir vahşetle 

yüzyüze gelince, çözOlmeler daha da kronik ve vahim 
bir hal aldı. . 

Işte "12 Eylül cezaevleri"ne gönderilen yüzlerce
binlerce insan tam bu hava içinde; dışardaki paniği, 
gözetim ve işkence evlerindeki korku psikolojisini daha 
henüz üzerlerinden tam olarak atmadan askeri cezaev
lerine ve derhal sopil, emir-komuta altına çekildi. 
Herşey bitti havasını yaratmak isteyen ve kaba kuvvet 
gösterilerine girişen devlet, merkezi ve eşgOdOmiO 

çalışarak, bir cezaevinde giriştiği deneyden kazandığı 
dersleri diğer yerlere aktararak, taerObeli işkenceci 

komutan ve yöneticileri cezaevi cezaevi dolaştırarak, 
onları merkezi kurslarda eğiterek ve aralarında bilgi 
alışverişi sağlayarak cezaevlerinde tam bir terör ve sa
vaş havası estirdi. Uygulamalar bir-iki pilot yerde de
nendikten sonra genellikle eş zamanlı ve eşgOdOmiO 
olarak heryerde aynı anda uygulandı. Örneğin 1980 ve 
1981 Kasımlarında hemen bOtOn cezaevlerinde emir
Iere itaat ve zoraki spor, askeri kurallara uyma uygu
lamalarına giri~ildi. Cezaevlerine tek tip elbise dayat
ması hemen hemen her yerde aynı anda uygulandı. 

Cezaevi yöneticileri bazı askeri tutuk evlerinde az 
sayıda pişman ve döneği, ihbarcıyı ve faşisti (sivil ce
zaevlerinde bunlara ek olarak bazı adi tutuKluları), dev
rimci siyasi tutukluları ezriıe ve kontrol etme işinde kul
landılar. "Mahkumu mahkuma kontrol ettirme, içerden 
denetim sağlama ve koğuşlara gardiyan sokma yol
larına cezaevleri yöneticileri yer yer baş vurdular. 
Özellikle Diyarbakır ve Maniak askeri cezaevleri bu ko
nuda tam bir tatbikat sahası, deney Iabaratuan olarak 
kullanıldı. 

Devrimci hareket faşizmin bu saldırısını geri 
pOskOrtmek, cezaevlerinde girişilen teslim alma 
çabasını boşa uğratmak için ta baştan direnme tutumu 
almasına, teslimiyeti reddetmesine rağmen bazı eksik
likler nedeniyle her yerde aynı düzey tutturamadı. 

Devrim savaşçılarının "ateşten ruhu, çelik iradesi, 
mücadele azmi ve zafer özlemi" karşısında hiç bir 
yerde, hiç bir zaman tutunamam ış olan 'bir avuç ayak 
takımı çeteci generaller, daha henüz ilk şaşkınlıklarını 
üzerlerinden atarak toparlanamayan, nasıl bir çizgi iz
lemesi gerektiğini kestiremeyen, daha baştan yanlış 
adımlar atarak ya taviz veren ya da enerjisni anlamsız 
eylemlerde tOketerak takatsız kalan tutsaklar 
üzerlerinde, yer yer geçici OstOniOkler kazandı. 

Kuşkusuz bu durumun bir çok nedeni vardır. Her 
şeyden önce tutuklu kitlesinin bileşimi Vietnam'da ya 
da Bulgaristan'da devrimden öceki dönemde zindan
larda direnme savaşı yOrOten tutsaklarınki gibi ya ta
mamen homojen ve ya da zaten aynı cephe içinde yer 
almış unsurlardan oluşan tek parçalı bir görOnO m değil, 
çok parçalı, çok renkli bir tablo sunuyordur. 
Tutukluların çoğu devrimci ayaklanmalar içinden çıkıp 
gelmiş, nice deneyierin potasında pişip çelikleşmiş eski 
tüfeklerden değil, daha ziyade yakın zamanlarda, kab
aran yığın eyleminin itmesiyle devrimci düşüncelere 

yeni yeni gözOnO açmış ve devrimci eyleme 
balıklamasına dalmış genç, deneysiz kimselerden 
oluşuyordu. Ayrıca, büyük çoğunluğun sınıf kökeni ilk 
sert fırtınadan apar topar gemiyi ter edecek, kaypak ve 
kararsız ara tabakalara (küçük burjuvaziye, köylülüğe) 
dayanıyordu. Bunlar hesaba katılır ve bundan başka 
bir çoğunun siyasal bilincinin yeterince pekişmemiş, 
kanı ve inançlarının kökleşmemiş, kültürel düzeylerinin 
yetersiz ve her bakımdan ham oldukları gözönüne 
alınır ve bu insanların yığın yığın önce 
işkencehanelerden geçirildikleri, sonra cezaevlerine 
yollandıkları ve ilk kez karşılaştıkları planlı ve sistemli 
askeri faşist uygulamalar karşısında nasıl davranacak
larını ilk anlarda kestiremedikleri de düşünülürse, ce
zaevlerinde ta baştan sağlam bir "Bolşevik tutum"unun 
genel ve yaygın olarak neden tutturulamadığını ve kimi 
yerlerde faşizmin kural ve yaptırımianna bir süre için 
boyun eğdiğini anlamak kolaylaşacaktır. 

Yalnız bunlar da değil: 12 Eylül öncesi dönemdeki 
siyasi düşmanlıkların cezaevlerindede sürdürülmesi, 
bu durmun eylem birliğini, bir araya gelip ortak bir 
örgOtlenme yartmayı engellemesi; tarihsel deneyierin 
yetersizliği; dışarı desteğinin ve toplumsal day
anışmanın eksikliği ve faşizmin toplumsal muhalefeti 
önemli ölçüde bastırmış olması nedeniyle bütün 
ağırlığını cezaevlerinde yoğunlaştırması da ilk zaman
lar faşizmin işini kolaylaştırdı . Kısacası aleyhteki kimi 
nesnel nedenler ve bir çok subjektif olumsuzluklar 
yüzünden bazı cezaevlerinde utanç verici bir boyun 
eğme ve teslimiyet geneli kapsayarak bir süre için 
yaşanabildi (özellikle Mamak ve Diyarbakır Askeri 
Tutukevleri) • 

Ancak tOm olumsuzluklara rağmen olağandışı 

koşullarda, ağır baskılar ve zorluklar altında cezaevle
rinde kitlesel bir direnme eyleminin yükseltilmesi, bir 
çok cezaevinde baştan sona boyun eğilmemesi, geçici 
olarak boyun eğilen yerlerde bile sınırları gerilere itilmiş 
olsa da mutlaka bir direnme çizgisinin korunmuş bulun
ması altı çizilecek bir durumdur. 

Devrimciler tutukevlerinde başından başlayarak so
nuna kadar direndi, savaş verdi, hiç kuşkusuz bu sa
vaşım ayrı ayrı yerlerde her zaman aynı biçimlerde ve 
aynı koşullarda yürOmedi; aksine, özgül koşullara göre 
farklılık ve çeşitlilik gösterdi. Ama mücadelenin genel 
çizgisi ortaktı: Faşizme karşı direnme, insanlık onurunu 
savunma. 

Devrimci hareket, kral sopa hazretlerinin ko
nuştuğu; ömründe bir baltaya sap olamadığı için 
işkenceciliği seçmiş sOprOntOierin işkence türleri icat 
etmekte birbirleriyle yarıştığı; tıkabasa doldurulmuş, 

her tara11a ilişkisi kesilmiş ve dayanışmadan mahrum 
bırakiimış zindanlarda, 12 Eylül rejiminin getirdiği siya
sal koşullar altında insanlık değerlerini korumak ve 
faşizmi durdurmak için direnme savaşını yükseltti. 

TESLIM ALMA TAKTIKLERI: 

Burada yaln~ca sıralamakla yetineceğimiz sin
dirme ve teslim alma politikalarının bellibaşlıları 

şunla~dır: 
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1-Fiziki işkence ve zorbalık. Göz · açtırmama ve 
yıldırma politikası. 2- Talimatiara ve askeri kurallara uy
maya zorlama, psikolojik çökertme. 3- Önderleri tecrit 
etme ya da onları "kitle" ile karşı karşıya getirme. 4-
Pişmanlığa zorlama, özel koğuşlar açma, az cezalı-çok 
cezalı, ıslah edilebilirler -edilemezler ayrımı. S
Karıştırma -barışma. 6- Kaba propaganda ve ders. 7-
Taviz vermeme, katı ve sert davranma "bizimle pa
zarlık yapamazsınız" tutumu. 8- P,nlamsız yasaklar, 
keyfilik ve mantıksızlık; hak-hukuk tanımama. 9-
Yaşam koşullarını kötOieştirme, kazanımları zorla gas
petme, mahkumları günlük küçük sorunlar içinde 
boğma ve onlara göz açtırmama. 10- Sağlık koşullarını 
bozma ve kötü beslenme. 12-Havalandırma, kantin, 
görüş, yemek, TV, infaz vb.leri tehdit ve şantaj için kul
lanma veya cazalandırma aracı yapma. 13- Tek tip deli 
giysileri giydirme ve lstiklal Marşı vb. gibi şoven ve mili
tarist marşlar söyleme için zorlama. 14- Eylemler 
sırasında ziyaretçileri aldatarak evlatlarını 
mücadeleden vazgeçirtmeye çalışma vb. vb. 

Burada bir iki önemli noktaya işaret gerekiyor. 
Birinci nokta: "Kitle"nin parçalanması, 

örgOtsOzleştirilmesidir. Bunun için uyguladıkları yöntem 
ilk önce çatlak ses çıkaranları , inat edenleri, "ıslah" o1-
mayanları, kısacası kendi deyimleriyle "elebaşıları" ez-· 
me ya .da topluluktan koparıp soyutlamadır. Topluluğa 
saidırmadan önce topluluğun içinde bireylere 
saldırarak dayanışma ruhunu kırmaya, bireyciliği 
özendirme ye çalışırlar. 

Cezaevi yönetaeileri en çok KITLE'den, kitle eylemi 
ve örgütlenmesinden korktular. Tüm gayretlerini dev
rimcilerin toparlanmasını ve örgütlenmesini engellem
eye; bu amaçla da her türlü iletişim kanallarını kes
meye ve · kiteyi önderlerinden kopararak başsız 
bırakmaya çalıştılar. Her eylemde, önce sivrilenleri, 
"elebaşları" ele aldılar, ezmeye çalıştılar ve kitleden 
yalıtladılar. Mantıkları çok yalındı: Kafayı ezersen 
gövdenin işi bitmiştir. "Liderler" birey olarak ezilirse 
hem otorite ve saygınlıkları sarsılır, hem herkese 
gözdağı verilmiş ve herkesin ayağını denk atmaları 
sağlanmış olur; hem de karşı çıkış ve tepkilerin kitlesel 
değil bireysel olması sağlanmış olur. Onlara göre eğer 

Mücadele-Deneyim 

iliade bir kollektivizm gerekli.yse bu tam bir "sürü psikol
ojisi" içinde olan, bozguna uğramış, vurgun yemiş in
sanların amiriere hep birden otomatik olarak robot gibi 
uydukları ilkel ve güdümlü bir kollektivizm olmalıydı. 

Ikinci bir nokta: Idarecilerin tutuklular karşısında 
gerilamaz ve ödün vermez tutum takınmalarıdır. 
Cezaevi yöneticileri sıkıştıkları zaman iki yola 
başvuruyorlar: Ya eylem gelmeden, daha henüz 
hazırlık ve birikim safhasındayken o zamana kadar en 
çok tepki çeken bir veya iki uygulamayı sanki baba
larının hayrına, iyilikseverliklerinden yapıyorlarmış gibi 
düzeltiyorlar; böylelikle tutuklular arasında kararsızlık 
ve çelişki yaratarak eylemin daha doğmadan 
önlenmesini; kapsadğ ı hedef ve taleplerin ge
nişlememesin i sağlayarak onları caydırıyorlar, ya da 
eylem içindeyken onu kırmak için önce bazı ödünler 
veriyor, uzlaşma yolunu tutuyor, eylem bittikten bir 
süre sonra onlar içinden bir iki kırıntıyı babalarının 
hayrına lutfedip, uslu tutukluları ödüllendiriveriyorlar(!) 
Yani mantıkları her halükarda "siz almadınız, ala
mazsınız, verirsek hayrımıza biz veririz" tavrıdır. 

Gerçekteysa devrimcilerin hiç bir kazanımı idarenin 
insafı ve bağışıyla olmamıştır. Bütün kazanımlar dişe
diş kavgayla elde edilmiş, yöneticiler pazarlığa oturma, 
diyaloğa geçme ve ödün verme zorunda bırakılmış; 
ama arkasından tekrar bu kazanımları gaspetmeye, 
sözleşmeyi bozıınaya yeltenen idarecilerin bu 
"ödünsüz" tutumları karşısında her zaman yeniden 
mücadele yükselmiş ve yeniden kazanım sağlanmıştır. 

Devrimcilerin kavgada kazandıkları mevziler 
küçOmsenmeyecek boyuttadır. Düşman püskOrtOimOş, 
"ıslah" çabalarından vazgeçilmiş, ''teröristleri topluma 
kazandıramayacağını" anlamıştır. Ancak tOm ka
zanımlara rağmen halen tutsaklık altında yaşayan bin
lerce devrimcinin önünde pek çok zorluk ve engel 
vardır. Her an topun ağzında olan tutsaklar düşmanın 
neler yapabileceğini bilmek, işleri nerelere kadar 
vardırabiidiğini çok iyi anımsamak, uyanıklıktan vaz 
geçmeksizin, direnişi gevşetip işleri tavsatmaksızın 
yollarını yürümek zorundadırlar. 
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Görüşler-Düşünceler 

ULUSAL SORUN, ULUSAL BA.GIMSIZLIK 
VE .. .. 

ORGUTLENME -4-

D izi yazımızın bu son bölümü. Konuyu farldı 
• makalelerde ve farklı yönleriyle irdelemeye 

bundan sonra da devam edecegiz. 
4.Bölüme başlarken yeniden başa dönmek ge

rekiyor. Tekrarı göze alıp, bilineni bir kere daha yine
leyelim. Nedir ulusal sorun? Ulusal sorunun varol
dugu her koşulda bir egemen ulus ve o ulusun kendi 
devleti vardır. Bu bir. İki, egemen ulus devlet 
sınırları içerisinde bir başka ulus, uluslar, azınlıklar 
ya da azınlık halklar vardır. Ulu.s, uluslar veya ulusal 
azınlıklar ulusal egemenlik haklarını kullanamamak
tadırlar. Egemen ulus tarafından ulusal egemenlik 
hakları ellerinden zorla alınmıştır. Toprakları zorla il
hak edilmiş ve egemen devlet sınırları· içerisine 
katılmıştır. Azınlık halklar için de aynı durum 
geçerlidir. Azınlık halkların farklılıgı devlet kurma 
haklarının degil, demokratik haklarının gasbedilmiş 
olmasıdır. Çünkü, azınlık halklar kendileriıV- devlet · 
düzeyinde örgütleyebilecek özelliklere · sahip 
degillerdir. Ulusal azınlıklar içinse geneHeyerek dev
let kuramazlar denemez. Ulusal azıniıkiann durumu 
kendi gerçeklikleri içerisinde ele alınabilecek ayn bir 
konudur. Iki olasılıgı hemen belirtelim: Devlet kura
bilecek ulusal azınlıklar olabilecegi gibi, kendi ulusu 
ile birleşmeyi gerçekleştirebilecekler de olabilecektir. 

Bir başka gerçegin altını daha çizelim. Ulusal so
runun varlıgı, tarihsel bakımdan gecikmiş bir temel 
hakkın (ulusal egemenlik hakkının), hak sahibinin 
elinden zorla alınması demektir. Gecikmiş temel bir 
haktır ve çözümü geciktirileı:nez.Ulusal sorun, ulus 
için yaşamsaldır. Egemenlik hakkı, deveedilemez ve 
paylaşılamaz. Hak sahibi, hakkını er geç kendi elleri
ne almak, onu kullanmak, tarihsel sürecin olagan
olması ·gereken seyrini yaşamak ve dünya uluslar ai
lesinin tam ve eşit bir üyesi olmak wrundadır. 

Anlaşılac'agt gibi, ulusal sorunun çözümü, ulusal 
egemenlik hakkının kayıtsız şartsız hak sahibi ta
rafından kullanılabilmesi demektir. Yani egemenlik 
hakkından yoksun olan ulusun, kendi kaderini 
özgürce belirlemesidir. "Ulusların Kaderlerini Tayin 
Hakkı"nın muglak bir ifade oldugu belirlemesi Le
nin'e aittir. Onun içindir ki, UKTH'nın 

gerçekleşebilirligi "binde bir ihtimal dahi olsa 
bagımsız devlet kurma hakkı olarak savunulma"sı ge
rektigini ezen ulus .komünistlerine salık veren de 
O'dur. Ulusal sorunun çözümünde, 'birleşik 
örgütlenme ve birleşik iktidar' görüşünün dünya 
komünistlerince esas alındıgt bilinir. Ekim Devrimin
den bugüne ulusal sorunun çözümüne yönelik 
görüşler mutlak dogru Ol'!fak kabül edildiginden,hiç 
tartışılmarnıştır. 1800'lü ve 1900'lü yıllar içerisinde 

~ dünyadaki birçok ulus, ulusal egemenlik hakkını elde 
etmiş ve kendisini bagiDsız devlet olarak 

Kemal BILGET 

örgütlemiştir. Ve bunların tümüne yakını ulusal dev
letlerine burjuvazinin öncülügünde ulaşrnışlardır. 
Dünyada, ulusal egemenlik hakkı zorla elinden 
alınmış ve çok uluslu devlet sınırları içerisinde 
yaşamış ya da yaşamakta olan hiç bir ulus, işçi sınıfı 
öncülügünde ulusal mücadelesini bagımsız devlet 
olarak ifadelendirememiştir. Denizaşırı sömürge 
uluslar için de aynı şey söylenebilir. Denizaşın 

sömürgeler içerisinde Vietnam bir istisnadır. Viet
nam dışındaki sömürge ulusların ulusal kurtuluş 
mücadelelerinde proletaryanın direk öncülügü yok
tur. 

Dünya görüşümüz, sınıfsal yapımız, adırnırnız ve 
iddiarnız bakırnından bizi esas olarak ilgilendiren: 
Ulusal sorunun işçi sınıfı öncülügünde çözümüdür. 
Burjuva önderlikli çözümler, günümüz koşullarında 
olanaksız degilse de, çok çok zor bir ihtimaldir. İşçi 
sınıfı öncülügünde ulusal sorunun çözümünün alter
natifi, burjuvazi öncülügünde çözüm degildir. Nesnel 
ve öznel nedenlerle güçler dengesinin proletarya ale
yhine oluşması durumu ayn bir konudur. 

Ulusal sorunun işçi sınıfı öncülügünde 
çözümünün dünyadaki tüm örnekleri ise federatif ik
tidarlar biçiminde olmuştur. Federatif çözüm de ta
rihsel zorunluluklann rolü vardır. İradi yönelişler ve 
çabalar hep federatif çözüm yönünde olmuş ve sonu
cu belirlerniştir. Dogmatik bakış açıları ulusal soru
nun çözümünde de kendi ifadesini bulmuş ve federa
tif çözüm mutlaklaştınlmıştır. Eski SSC~, 

Yogoslavya, Çekoslovakya ve Çin'de ulusal sorunun 
çözümü birleşik iktidar şeklinde sonuçlanmıştır. 

Oysa. uluslar, tarihsel süreçte oluşmuş sosyolojik 
birer olgulardır. Diyalektik ve tarihsel materyalizmin 
yasalarına uygun olarak dogmuşlar; yaşayıp olgun
laşacaklar ve bir dönem gelecek ki tarih sahnesinden 
silineceklerdir. Ekonomik, sosyal ve siyasal ge
lişmişliklerini ulusal yokoluşa dogtu geliştiren ulus
lar, kendileriyle aynı veya yakın düzeydeki uluslarla 
birJeşeceklerdir. Birleşmelerde ulusal yak:ınlıklar, 
cogtafya vb. de rol oynayacaktır. Eşitsiz gelişim ya
sası işieyecek ve eşitsiz gelişim yasası geregi kimi 
uluslar birleşip erime sürecine girerken, kirnileri de 
ayrı ayrı yaşamayı sürdüreceklerdir. Taki, tek devlete 
(devlet olmayan devlete), tek pazara, tek <l;ile, ortak 
kültüre ... ulaşınca ya kadar ... 

Yazdıklanmızdan anlaşılması gereken şudur: 

Uluslar, kendi ulusal devletlerini kurmak zorun
dadırlar. Bagımsız ulusal devlet, bir ulus için, ulusal 
gelişim sürecinde üzeri atlanamaz, vazgeçilemez bir 
momenti temsil eder. Ulusal devletin burjuvazi ya da 
proletarya öncülügünde kurulması tarihsel koşulların 
bir sonucudur. Tarih içerisinde burjuvaz.~ bu sorunu 
çözemernişse, görev işçi sınıfınındır. Oy le ya da 
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böyle, ulus, kendi bagımsız devlepni kuraracaktır. 
Çünkü, tarihsel gelişiminin bir tlönemini ancak 
bagımsız devlet düzeyinde örgütlenerek tamarnlaya
bilir. 

Dünyada bugüne kadar yaygın olarak savunulan 
düşüncenin tersine ulusal egemenlik hakkını elde 
edememiş, bagımsızlıgını yaşayarnarnış, özgürlügü 
tadamamış ve gelişimi önündeki ulusal baskı engelle
rini kaldırarnarnış bir ulus, gönüllü olarak, kendisini 
ezen, egemenlik hakkını çigDeyen ve bir çok 
bakımdan eşit olmadıgı egemen ulusla birlik ikti
darına evet demez. Derse -ki diyebilir- bu istemeye 
istemeye denmiş bir evettir, konjöktürel bir irade be
yanıdır, geçicidir, güçler dengesi sonucudur. Ve bul
dugu ilk fırsatta bagımsızlıgına sanlacaktır. 

Çünkü, ulusal sorunun çözümü aşamasındaki bir
leşik iktidann her biçimi~ ezilen ve sömürge uluslar 
a- leyhine, ezen ulus lehine bir sonuçtur. Çünkü, ta

Görüşler-Düşünceler 

çıkarlannın ve marksizm-leninizmin bir geregi<fir. 
Marksizm-leninizm ise, kirnilerinirı sandıgı gibi 
(Özgürlük Dünyası yazarı Menmet Cemal gibi) 
Marx, Engels, Lenin ve Stalin'in her yazdıgı cümleyi 
oldugu gibi alıp mutlak dogru diye savunmak 
degildir. O bir yöntem sorunudur; (diyalektik ve ta
rihsel materyalizmin yasallıklandır) artık deger teo
risidir (kapitalizmin eleştirisidir); proletaryanın ken
di- siyle birlikte insanlıgı da kurtaracagı gerçegidir; 
eşitsiz gelişim yasasıdır: Ve tüm bunları esas alan, 
gelişen ve degişen sürece göre gelişip degişen bir , 
dünya görüşüne sahip olmaktır. Orgütlenmek, siyasi 
mücadele pratigi içerisinde olmak ve işçi sınıfının 
çıkarlannı ödünsüz savunmaktır. Marksizm-leninizm 
işte budur. 

ULUSAL EGEMENLİK 

raflar eşit degildir. Çünkü, birleşik iktidann her Neden ulusal egemenlik? Sorunun yanıtma 
biçimi ne kadar iyi niyetle ele alınırsa alınsın, ezilen geçmeden kısa bir açıklama yapalım Kürt halkı dört 
ve sömürge ulusar için özerklik hakkından başka bir parçada yaşayanların toplamıdır. Her bir parçada 
şey degildir. Hiç bir ulus, ulusal egemenlik hakkını yaşayanlar, o bütünün azınlık bir bölümüdür. 
özerklikle sınırlandırmak iste- Parçanın . birinin nüfus 
mez. Tarihsel bakımdan ulu- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii yogunlugu veya toprak ge-
sun niteligine denk düşen Ezen ulus emekçileriyle birleşik nişligi bu gerçekligi 
örgütlenme düzeyi devl~t degiştirmez. K. Kürdistan 
örgütlenmesidir. özerklik ise örgütlenmeyi ve birleşik iktidarı Kürdistan'ın, bu topraklar 
devlet örgütlenmesi · oımadıgı savunmak, sorunu, TC'nin bir iç üzerinde yaşayan halk da 
gibi, bagımsız devlet sorunu olarak görmek Kürt · ulusunun bir 
örgütlenmesi hiç degildir. parçasıdır.Yani,K.Kürdis-
Birleşik iktidar koşullarında demektir·" Misak-ı Milli yi" yi tan'da yaşayan Kürt halkı 
uluslar için öngörülenin savunmakla eş anlamlıdır. (tüm ulusun bir parçasını 
özerklik olmadıgını iddia ede- oluşturmalan anlamında) 
bilecek sagduyu sahibi birisi- ulusal bir azınlıktır. ' 
nin varlıgını düşünemiyorum. Bilimsel olarak ise ak- Bu girişe uygun olarak devam edersek; Kürt ulu-
sini açıklayabilmek olanaksız. sal sorununun sorun olmaktan çıkması, ancak, onun 

Denebilir ki, birleşik iktidar koşullarında tüm ülke ve ulus olarak birliginirı saglanmasıyla ola
uluslar, geçmişin ezen ulusu da dahil olmak üzere naklıdır. Ülke ve ulusun birligi saglanmadıkça Kürt 
özerk bir yapılanma içerisindedirler. Bu, göreceli ola- ulusal sorunu varolmaya devam edecektir. Birlik 
rak dogrudur. Bizi asıl ilgilendiren ise olgunun özü. sagıanmadan Kürt halkının önünde ulusal sorunu tam 
Olgunun özü bakımından sonuç, her yönüyle olarak çözme görevi bitmemiş olacak, onun şu veya 
geçmişin ezen ulusu lehinedir. Onun devlet yönetme bu parçasını sömürge boyundurugu altında tutan me
deneyi vardır; O siyaseti ve yönetme sanatını bilmek- kanizmayı lanetlemeyen ezen ulus emekçileri, bu 
tedir; O kültürel ve sanatsal avantajiara sahiptir; O ta- utancı yaşamayı sürdürecek ve Kürt sorunu bölgenin 
rihsel birikimler üzerinde birleşik iktidara ortak ol- kanayan yarası olmaya devam edecektir. Parçalardan 
maktadır; O tarihsel sürecin elverdigi ölçüler birinin, ikisinin ve hatta üçünün ayrı ayrı kurtu
içerisinde üretici güçlerini geliştirme ortarnlan tuşunun gerçekleşmiş olması bile sorunun tam olarak 
yaşamıştır; · O ekonomik ve toplumsal yaşarnda · çözümü anlamına gelmez. Şüphesiz tek parçanın kur
örgütlenme birikimlerine sahiptir vb. vb. Ortagı ya da tuluşu dahi, sorunun çözümü yönünde atılmış ileri bir 
ortakları ise tüm bunlardan yoksundur. Nasıl olur da adım olacaktır. Ama sadece ileri bir adım ... 
bu durumda gerçek eşitlik olabilir? Nasıl olur da bir Kürt halkının, Kürt insanının ülke ve ulus olarak 
ulusa özerklikle yetin denebilir? Ya da ulusların kay- birlik diye bir sorununun olmadıgJnı i(idia etmek 
naşması bu koşullarda nasıl mümkün olabilir? saçmalık olur. Bunu istemedigini söylemek de .. . Kürt 

Son bir noktayı belirtip özgüle geçelim. Ulusal so- halkı için yakıcı bir istektir bu. Tam kurtuluşun, ulu
mn ·konusunda geçmişten bugüne kadar savunulan sal birligin gerçekleşmesiyle elde edilecegini ulusal 
görüşleri esas alarak, ulusal sorunun çözümünde. pro- bilinç taşıyan her Kürt bireyi bilir. Kürt halkının ulu
letarya adına bagımsız örgütlenme ve bagımsız ikti- sal mufalefetini belirleyen temel etkenlerden birisi; 
dar savunulamaz. Salt bir ulusal kurtuluş ise proleta- ulusal birlik istegidir. Bu, onun .devrim dinamikleri 
ryanın dünya görüşü degildir. •Bizler, ulusal ve arasında önemli bir yer. tutar. 
toplumsal kurtuluşu birlikte savunmak zorundayız. Sadece sagduyu sahibi olanların bile görecegi, bi-
Bu, proletaryanın sınıfsal çıkarlarının, insaiılıgJn lecegi ve kabül edecegi şu gerçekligin altını çizelim: , ' 
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Her bir parçada yaşayan Kürt halkı, egemenli~ 
altında yaşamak zorunda bırakıldıgı ulus 
emekçileriyle ortak bir iktidar yerine kendi ulusal bir
ligini amaçlar. Bu dogal, tarihsel ve haklı bir istektir; 
amaçtır. Sadece bu tarihsel gerçeklik nedeniyle bile 
Kürt halkının kendi birligi aleyhine irade beyan et
mesi düşünülemez. Tersi hiç olmaz demiyoruz. Şu 
veya bu parçada ulusal irade sömörgeci ulus 
emekçileriyle birleşik iktidar yönünde kendisini ifade 
edebilir. Ne ki, böyle bir irade, beyanı gerçe~ 
yansıtmaz. Bu, günün konjöktüründe güçler dengesi
nin elverişsizligi gibi zorunluluklann sonucu olan bir 
irade beyanı olur. 

Kürt halkı ulusal sorununu çözmek ister. Bu onun 
temel ve yaşamsal sorunudur. Sorunun sorun olmak
tan çıkma düzeyinde çözümü, ülkenin ve ulusun bir
liginin saglanmasından geçeceginden, parçalardan 
her~angi birinde yaşayan Kürt halkının egemen ulus 
emekçileriyle ortak iktidar yolunu seçmesi, sorunun 
köklü çözümünün önüne yeni engeller çıkarcaktır. 
Çözümü geciktirecek, güçleştirecek ve belki de 
tümden çıkınaza sokacaktır. Onun için, ekonomik en
tegrasyon vb. gibi hiç bir sonuç, Kürt halkını,- kendi 
ulusal sorununun köklü çözümünden vazgeçiremez. 
Hiç bir özel ve tüzel kişiligin de Kürt halkına ulusal 
sorunun köklü çözümünden ödün ver demeye hakkı 
yoktur. Derse eger, gerekçesi ne olursa olsun, 
böylelerini ulusal sorunun çözümünü istemeyenler 
olarak degerlendirmek haksızlık olmaz. 

Anlaşılacagı gibi, Kürt ulusal sorununu tutarlı sa
vunuyor olmanın önemli kriterlerinden biri: Ezen 
ulus emekçileriyle birlik yerine, Kürt ulusunun ve 
ülkesinin birligini savunmaktır. Ezen ulus 
emekçileriyle birleşik örgütlenmeyi ve birleşik ikti
darı savunmak, sorunu, TC'nin bir iç sorunu olarak 
görmek demektir. "Misak-ı Milliyi"yi savunmakta eş 
anlamlıdır. Oysa sorun yakıcı olarak bölge, daha ge
nel de ise dünya ve "dünya proletaryasının sorunudur. 
TC, kendi dogal sınırlanyla sınırlıdır. Bu dogal 
sınırların ötesi TC burjuvazisini direk ilgilendirme
digi gibi, Türk işçi ve emekçilerini de ilgilendirmez. 
Enternasyonal dayanışma ve ortak mücadele elbet 
şarttır. Bunun gerekleri karşılıklı olarak yerine geti
rilmek zorundadır. Bu ise sorunu dogrudan salıipien
me anlamına gelmez. Hiç bir halkın vasiye ihtiyacı 
yoktur. Vasilik yerine ülkenin bagımsızlıgı, ülkenin 
ve ulusun birli~ savunulmalıdır. 

Ancak, dünyanın, bölgenin ve ülkenin içinde bu
lundugu koşullar bilimsel yöntemlerle irdelendiginde, 
ülkenin ve ulusun birliginin pratik olarak 
gerçekleşmesinin günün sorunu olmadıgı anlaşılır. 
Bu, tüm emperyalist saldırıların püskürtülmesini, dört 
bölge sömürgeci devletinin birleşik gücünün alt edil
mesini gerektirir. Sorunungüçlügüve uzun vadeli ol
masının birinci nedeni budur. tkinci neden; yapay da 
olsa parçalar arasında sırurlann varolması, 
sömürgecilerin tüm ortak politik yönelişlerine 
ragiDen, her bir· parçada yaşayan Kürt halkının karşı 
karşıya bulundugu, topraklanndan kovmak zorunda 
oldugu karşı devrim gücünün ayrı olmasıdır. 

tkinci neden parçalar arasındaki ortak 

örgütlenmeyi ve ortak düşmana karşı direk olarak or-
. tak mücadele sürdürmeyi engellemektedir. Buna 

ragiDen ve uzun vadeli düşünerek parçalar arasında 
ortak örgütlenme ve mücadele yönünde şimdiden 
yapılacak bir çok şeyin oldugunu belirtelim. Konu
muz.bu olmadıgından detaya girmeden geçelim. 

Özetle; ülkenin ve ulusun birligi gibi temel bir so
runun varlıgı, her parçadaki ulusal mücadelenin 
önüne yakın politik hedef olarak ulusal egemenlik 
hedefini koymayı ernreder. 

Ulusal egemenlik kurmayı vazgeçilmez kılan te
mel sorunlardan bir digeri; ulusal sorunun kendi 
dogasıdır. Bir başka ifadeyle, her bir parçanın karşı 
karşıya bırakıldıgı sömürge koşullandır. Kısacası; 
ekonomik, sosyal, siyasal ve ulusal yaşarnın kendisi-
dir. . 

Yukandaki özet paragrafta yazdıklarımızı dizi 
yazılun bundan önceki bölümlerinde, özellikle ikinci 

. ve üçüncü bölümde detayiandırmaya çalıştıkYazı 
boyunca sorunun ulusal yÖnüne agtrlıklı vurgu 
yapıldı. Vurgu bilinçliydi. Gerekliydi de. Gereklilik, 
hem konunun özü geregi, hem de kendi 

· özgünlügümüz geregiydi. Konunun özü; ulusal so
rundur. Kendi özgünlügümüz ise geçmişte birleşik 
örgütlenme ve birleşik iktidarı savunmuş olmamız; 
sorunun ulusal boyutunu olması gereken düzeyde ele 
alamayışımız ve kurtuluşun sınıfsal yönünü hep öne 
çıkararak ulusal yönüyle bagını saglıklı kurama
yışımızdır. Yazıda, ulusal ve sınıfsal kurtuluşun tarih
sel baglarını ortaya koymayı hedefledik. 

Asıl konuya dönüp belirtelim ki; ulusal kurtu
luşun toplumsal devrim dinami~. ulusal ve sınıfsal 
mücadelenin diyalektik ve tarihsel bütünlügüdür. Biri 
digerinin yerine konamaz. Hatta, biri digerine göre 
öncelikli degildir. Çünkü, ulusal sorun tarihsel 
bakımdan gecikmiş bir sorundur; yakıcıdır; tüm top
lum kesimlerini sarıp sarmalamakta, etkilemekte ve 
mücadeleye çekmektedir. Fakat, günümüz 
koşullarında sınıfsal bakış açısıyla ele alınıp 
degerlendirilmediginde ve işçi sınıfinin politik 
öncülügü olmadıgında saglıklı olarak 
çözürnlenemez. Ve önemlisi; birçok çevredeki ya
ygın anlayışın tersine, sınıfsal sorunun çözümü, ulu
sal sorunun saglıklı çözümünden geçer. Yani, 
Bagımsız Halk Cumhuruyet'inden ... Çünkü: 

Ulusal sorunun bugünkü boyutu, yani sömürge 
koşulları işçi sınıfının nitel ve nicel gücünü beliryen
dir. Bu, niteligi düzey olarak düşürmekte, niceli~ 
artışını engeliernektedir. 

Işte bu nedenledir ki, Kürdistan komünistleri 
uzun vadeli düşünmek zorundadırlar. Sosyalizmin, 
özellikle nitel bakımdan güçlü işçi sınıfı zeminlerin
de yükselebilecegi gerçegini dikkate almamızlık ede
mezler. Çünkü, yarının bugünden kurulacagını bilir
ler. Bugünün Kürdistan işçi sınıfı ulusal baskı 
koşullarının toplam olumsuz sonuçlarını en az toplu
mun diger kesimleri kadar yaşamakta ve benliginde 
duymaktadır. Sömürgecilerin ekonomik politikalan 
sonucu nicelik güt:ü yavaş artmakta; agır işsizlik 
baskı~ı altında yaşamaktadır. En başta .ulusal irıkar 
politikası, ulusal baskının diger biçimlerin, asirnilasy-
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on ve dil yasagı nedenleriyle niteli~ gücünü olması üretimde birinci derecede rol oynayan makina da 
gereken düzeyde geliştirebilmesiniu önünde engel degildir. O toplumun bir parçasıdır. Dil, kültür, sanat, 
durumundadır. , siyaset vd. alanlarda da kendini geliştirmek, toplu-

Dolayısıyla ulusal sorun, bizzat işçi sınıfının ken- mun önünde olmak ve tüm alanlarda giderek etkinlik 
di sorunudur. Çözmek, çözümüne vargücüyle kurup başa geçmek zorundadır. Burjuvaziyle ve diger 
katılmak zorundadır. Bunu; kendisi ve ulusu için ol- ara katmanlarla hayatın her alanında önce yarışmak, 
dugu gibi insanlık için de yapmakla yükümlüdür. sonra da kazanmak zorundadır. Ki, tarihsel görevini 

Bu görev tarihseldir. Bugünü oldugu kadar gele- başarabilsin. Şu veya bu nedenle kendi ulusal dilini 
cek yüzyılları da ilgilendirmektedir. Bugün ulusal ezen ulus dilinden daha iyi kullanamayan bir işçi 
kurtuluşa öncülük edip Demokratik Halk İktidarı'nı sınıfı nasıl proleter bakışla kültürü, sanatı vb. yarata
kuracak, yarın sosyalist sistemi inşa edecek olan işçi bilir ve bunları egemen kılar? 
sınıfı, tüm yönleriyle gerekli donarumiara sahip ol- Sonuç olarak; ulusal gelişimin önündeki tüm en
mak zorundadır. Daha ileri, daha iyi ve daha güzel gelierin kaldırılması, işçi sınıfının tarihsel görevlerini 
olan, geri bir nitelik üzerine inşa edilemez. tam olar.ak üstlenebilmesi ve yaşarnın her alanında 

Bu söylenenler işçi sınıfının Ulusal Demokratik egemen olabilmesi için: Bagımsız Demokratik Halk 
Devrim' e öncülük edemeyecegi anlamına gelmemeli- Cumhuriyeti bir zorunluluktur. 
dir. Çünkü, tüm olumsuz koşullara ragiDen toplumun Bagımsızlıgı zorunlu ve gerekli kılan nedenler sa
en ileri gücü yine de işçi sınıfıdır. Toplumun geniş dece yazdıklarımız degildir. Belki de en başta 
katmanları içerisindeki ulusal duygu, bilinç ve hare- üzerinde durulması gereken ulus- devlet ilişkisiydi. 
ket ile bütünleşmiş işçi sınıfı hareketi, bugünün Tarih içerisinde önce uluslann yerlerini aldıkları 
görevlerini üstlenebilir. lşçi sınfı; tarihsel rolü, eko- ulusal zeminierin kendi niteligine denk düşen 
nornik ve toplumsal yaşamdaki yeri bakımından gele- örgütlenmeleri yarattıkları ve örgütlenmelerini ulusal 
cektir. O gelecegin en yakın halkası, ulusal kurtu- devlet olarak bir üst düzeyde ürettikleri bilinir. Ha 
luştur. Ulusal kurtuluşun keza, ekonomik yaşamda 
toplumsal niteligini oldugu gibi toplam tarih-
güçlendirmek işçi sınıfı hare- Tüm alanlarda örgütlenmek, sel gelişim bakımından da 
ketinin görevidir. Sosyalizm örgütlenmenin niteliğini yükselt- (uluslaşma ve ulusal dev-
bu zemin üzerinde boy vere- let düzeyinde örgütlenme 
cektir. rnek, özellikle ulusal özle dolu vd.) halkların ve uluslann 

Sürecin en önemli halka- örgütlenmeler yaratmak ve toplum- yaşarnı eşitsizliklerle dolu
larından biri, toplumsal 1 · · · tl · 1·ğ· dur; ve bu çıplak gözle bi
içerikli ulusal kurtuluşun he- sa yaşamın ıçerısıne erın l me ve le izlenebilir. Tüm halklar, 
men sonrasıdır. o sonrada iki genişliğine nüfuz ederek boşluk degişik tarih kesitlerinde 
olasılık vardır. Yerel ve bırakmamak gerekiyor. uluslaşmayı tamamlamış, 
konjöktürel koşulların , güçler büyük çogunlugu degişik 
dengesinin belirleyiciligi; ·ya iiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tarihlerde ulusal . devletini 
da olumsuz koşullarla saglıksız önderligin biraraya kurmuştur. Ulusal devlet örgütlenmesi 1789'dan 
gelmesi sonucu ezen ulus emekçileriyle özerklik te- günümüze kadar sürmüş, halen de sürmektedir. 
metinde birlik iktidarı gündeme gelecektir;ya da Tüm bu tarihsel gelişim gösteriyor ki, her ulus, ta
bagımsızlık. Birinci olasılık elbet bugünden iyi ola- rihsel bakımdan ulusa denk düşen ulusal devletini er 
caktır. Fakat yetersiz olacaktır. Çünkü özerklik veya geç kuruyor. Çünkü bu, tarihsel bir zorunluluk 
koşullarında hem Kürt ulusu yüzyılı aşkın bir süredir ve üzeri atlanamıyor. Çünkü, her düzeydeki toplum
talırip edilen ulusal degerierini özgürce geliştirme or- sal gelişim kendi dogasına denk düşen bir örgütlenme 
tarnına tam olarak ulaşamayacaktır, hem de işçi ve yönetim biçimi yaratabiliyor. Bu, diyalektik 
sınıfı ... Çünkü ezen ulusun belirleyiciliği, hayatın her bütünlügün zorunlu bir sonucu. 
alanında devam edecektir. Ekonomik ve idari yapı, Ulusların tarih içerisindeki ömrünün kısa ol
Kürt ulusu ve işçi sınıfına siyaşal zor olmadan da ki- madıgı bilinen bir gerçek. Ulusların ömrünün kapİta
mi zorunlulukları dayatacaktı. Örnegin; ezen ulus dili list sistemden çok daha uzun oldugunu söylemek 
egemen dil olmayı sürdürecektir. Ulusal kimligin, yanlış olmayacaktır. Bu uzun tarihsel sürecin 
tüm degerieriyle ve kendi özgücüne dayanarak ge- geçmişinde ulusların ulusal devlet mücadelesine bur
lişmesi ortarnı yeterli olmayacaktır. juvazi öncülük etmiştir. Ulusal çitterin zayıflaması ve 

Tüm bunların işçi sınıfını dogTudan etkile- proletaryanın etkinliginin artmasına paralel olarak, 
yecegini söylemeye gerek yok. Yani, Kürdistan işçi daha önce burjuvazinin çözemediği ulusal sorun ve 
sınıfının nitel ve nicel gelişimini bugün belirleyenler, ulusal devletin kuruluşu işçi sınıfının omuzlarında 
birlik iktidarı (özerklik) koşullannda da etkili ola- kalmıştır. İster burjuvazi, ister proletarya 
caktır .. Ve bu etkileme olumsuz yönde olacaktır. Ge- öncülügünde kurulmuş olsun, her iki halde de devle
lişirnin hızını kesecektir. tin bir neteligi ulusallıktır. Sınıfsal niteligi, ulu-

Toplumsal yaşarnı sade ekonomi gözlügüyle sallıgını ortadan kaldırmaz. 
görenler için belirtelim ki, işçi sınfının tarihsel rolü "Kısaca, ulus-ulusal devlet ilişkisi tarihseldir; her 
üretimdeki yerinden ve sınıfsal konumu nedeniyle ulus kelimenin gerçek anlamında kendi devletini ku-" 
gelecegi temsil etmesinden gelir. Ama işçi sınıfı racaktır. 

45 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Görüşler-Düşünceler 

Bu yazdıklarımız harfiyen Kürt halkı için de 
geçerlidir. Her ulus gibi onun da ulusal devleti tarih
sel zorunluluktur. Er geç kuracaktır. Kunnalıdır ki: 

- Ulusa denk gelen örgütlenmenin en üst biçimini 
kendi elleriyle yaratmış ve onun aracılıgıyla yönetme 
sanatı~ı ögrenmiş olsun. 

- U st yapının, üst yapı içerisinde de devlet örgütü 
ve yönetiminin toplumsal yaşamı ve gelişmeyi etkile
me gücünden tam olarak yararlanabilinsin. 

-Ekonomik, toplumsal ve siyasal yaşarnını kendi- · 
si örgütleyip, tüm potansiyelini harekete geçicebilsin 
ve özgürce gelişimini saglayabilsin. 

- Tarihin gerçek sahibi olsun; kültürünü ve sa
natını geliştirebilsin. 

- Kendisine ve insanlıga her. alanda katkısını 
arttırabilsin. 

Haketmedigi tarihinin yarattıgı zaaflan 
aşabilsin, o tarihinin yarattıgt sosyo-psikolojiyi aşıp 
özgüvenini, ulusal kimligini tam olarak kazansın. 

- Dünya uluslar ailesinin eşit ve özgür bir üyesi 
olabilsin. 

- Ulus olmanın gerektirdigi tarihsel süreci eksik
siz olarak yaşamış , ulusal özlem ve açhgını doyur
muş olsun. 

-Ve tüm bunlann sonucu olarak, ulusların ve ulu
sal devletlerin erime ve tekleşme sürecine korkusuz 
ve çekincesiz olarak katılabilsin. 

Sosyalizme ve oradan ~omünizırte giden yol bura
dan geçer. 

Son olarak iki noktayı kısaca hatırlatalım: Ekono
mik entegrasyon, işçi sınıfının ortak çıkarlan ve en
ternasyonalizm gerekçelerini ileri sürüp Kürt halkının 
ezen ulus işçi ve emekçileriyle birleşik iktidarını sa
vunanlar bilirler ki, birlik, iki ve daha fazla taraf 
arasında olur. Ve eşit birlik, eşit taraftarla olanaklıdır. 
Kürt halkının hiç bir parçasının kendisini ezenle eşit 
olmadıgını bilmernek mümkün degil. Bu bir. İki; bir
lik taraflan arasında güven şarttır. Şu an için güvenin 
toplumsal zeminlerinin varoldugunu iddia etmek ise 
olanaksızdır. 

ÖRGÜTLENME 

Yannın bugünden kunılacagını belirtmiştik. 
"Bugün,; kendisini örgütlenme ve mücadelede ifade 
eder. Örgütlenme ve mücadeleyi geniş anlamında 
kullanıyoruz. Siyasi örgütlenmeden ... en basit bir ta
lep için geçici, en dar birimde ve an az katılırnit 
örgütlenmeye kadar ... Siyasal mücadeleden ... sokakta 
gezmekten korkmamaya kadar ... Ve köleligi en çok 
yaşamış halklardan birisi olarak örgütsüzlUgün 
kölelik demek oldugıtnu , köleligin daha uzun sürmesi 
demek oldugunu akıldan çıkarmadan ... Ve aklımıza 

. gelen en basit sorudan ulusal kurtuluşun nasıl 
saglanacagına kadar kafamıza takılan her düzeydeki 
soru için ben ne yapabilirim? Ben kimlerle ne yapabi
lirim? Gibi soruları dunnadan kendi kendimize ve 
çevcemize sorup, yanlış yapmaktan korkmadan bul
dugumuz yanıtları uygulamaya koymak... Soru
larımızın, sorunlarımızın çözümü için birşeyler yap
mak ve buniın düzeyini, katılımını giderek artırmak ... 

Demokratik öriDttlenmeleri, halk örgütlenmelerini 
yaygınlaştırmak. ri Siyasi örgütlenmeleri 
güçlendirmek... Mücadelenin her biçimi, yerine ve 
zamanına göre en geniş alanlara yaymak... Ve her 
alanda güçleri birleştirmek ... 

Her alanda güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. 
Bu her ulus emekçileri için gereklidir ve geçerli. Fa
kat, Kürt halkının güçlerini birleştirmesinin zorunlu
lugu ve yakıcılıgı kadar buna gereksinmesi olan 
dünyada çok az ulus vardır. Kürt halkı güçlerini 
dagıtma lüksüne ·sahip degil. Çünkü , ulusal 
mücadelenin dem.okratik ve siyasi örgütlenmede çok 
fazla yetişkin insan gücüne sahip olmadıgı bir 
gerçek. Kürt ulusunun yaşadıgı koşullarda bir başka 
ulus yaşasaydı da yetişkin insan bollugu içinde ola
mazdı. Kısıtlı yetişkin insan gücünü şu ve ya bu ne
denle harcamak, mücadelenin dışına itmek Kürt 
halkına zarar vermektir. Yanlış politik düşüncelere 
karşı kendi platformunda mücad~le etmek elbet 
kaçınılmazdır. Ama yeniden bir devlet 
örgütleyecegirniz gerçegi gözardı edilmemelidir. Her 
birikime, her yetenege her bireye orada ihtiyaç ola
cak, iş düşecektir. Milli egitirninden ordusuna, maliy
esin<;ten diplomatına. .. kadar. 

Qrgütlenmeliyiz; her alanda örgütlenmeliyizl 
Örgütlenmeyi; şu şıklar altında özetleyebiliriz. a-: 

Siyasi örgütlenme b- Demokratik kitle örgütlenmesi 
c- Kültür, sanat, tarih, dil, folklor gibi alanlarda bi
limsel ve teknik araştırma kurumlan d- Halk 
örgütlenmeleri ve Yerel yönetimler (belediyeler, il 
encürnenleri, köy ve mahalle muhtarlıkları, özel İda
reler) 

Tüm alanlarda örgütlenmek, örgütlenmenin nite
ligini yükseltmek, özellikle ulusal özle dolu 
örgütlenmeler yaratmak ve toplumsal yaşarnın 
içerisine derinligine ve genişligine nüfuz ederek 
boşluk bırakmamak gerekiyor. Çürıkü başan 
örgütlenmeden geçer. Örgütlenme bilinçlenmeyi ve 
deneyim kazanmayı saglar. Fizik yasaları gibi .toplum 
biliminin yasaları da boşluk tanımaz. Bizim ol
flladıgımız yerde mutlaka başkalan olacaktır. Toplu
mun bilincini başkaları etkileyecektir. Toplumun 
enerjisini boşa veya kendi kanallarına akıtacaklardır. 
O zaman kitlelerin gücü kendilerine degil, 
düşmaniarına hizmet eder. Oysa ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelesinin tüm insanlanmızın katkısına 
gereksinmesi var. 

Her alanda ve her zaman sorunlara kuşbakışı ba
kabilecek bir düzey gereklidir. Genel bakışın somutta 
yeniden üretilmesi kaydıyla... Bunu, ancak gelişkin 
siyasi örgütlenmeler yapabilirler. Onun için, toplum
sal yaşamın her alanındaki örgütlenmelerin ve 
mücadelelerin birlikteligini saglayacak, onlan ortak 
hedeflere yöneltecek ve davranış birligi saglayacak 
olan siyasi örgütlenmedir. Asıl anlamıyla bu bir 
öncülük sorunudur. Ulusal ve toplumsal kurtuluşun 
kendisi siyasi bir sorun olqugu için öncülük sorununa 
yanıt verebilecek örgütlenme siyasi parti 
örgütlenmesidir. Siyasi öncülügün geregi olarak, top
lurnun en ileri unsurlarını parti yapısı içerisinde bir
leştirmek yaşamsaldır. 
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Toplumun ileri unsurlan demekl;. genel teorik ve çalışmadıgını, hizmetlerin yerine getirilmedigini 
politik sorunlarda bilgi ve bilince sahip olan insan de- düşünün! Bu, burjuvaziyi telaşa düşüren o görkemli 
rnek degildir. Bu gereklidir. Am/ tek başına an- kepenk kapatma ve serhıldan eylemlerine göre onlar
lamsızdır. İleri unsurdan kasıt, toplumsal yaşarnın ne- ca kat daha fazla etki de bulunmaz mı? Stratejik iş 
resinde yeralıyorsa o alanda yetkin, üretici, saygın, kolları ve büyük işyerleri genel içerisinden özel ola
etkin, istikrarlı, azimli, kararlı, ~ünsüz, çalışkan, rak öneme sahiptir. 
kendi ekseni olan, örgütlü disipline uyan, ona birey- Gençlik, .özellikle de ögtenci gençlik mücadelenin 
s~l degerieriyle katılım saglayan, en az bulundugu gelecegi bakımından özel bir öneme sahiptir. 
alanda kapitalizmin ve sömürgeciligin işleyişini bi- Gençlik, toplumsal konumunun yanısıra bilgi, kültür, 
len, ona alternatif üretime katkıda bulunan, kapitaliz- telmik vb. bakırnlardan ögrenmeye ve kendisini ge
me ve sömürgecilige karşı olan kini ve öfkesini insan liştirmeye hep açıktır. O, kısmen bugünün, esas ola
sevgisiyle yogurmuş, ulusuna ve işçi sınıfına karşı . rak gelecegin ileri niteligi<llr. Gelecegin ileri bir nite
sorumluluk duyan yaşadıgı ve çalıştıgı alanda kitlele- lik düzey üzerine inşa edilebilecegini daha önce 
rin güvenini kazanmış , onl~a öncülük edebilecegi belirtmiştik. 
konusunda en azından alternatifler içerisinde ol- Aydınlar, memurlar, teknik elemanlar, 
dugUDu kanıtlamış, bilinçli, kültürlü, kelimenin ögretmenler gibi kesimlerin ulusal kurtuluşa katacak
gerçek anlamında bugünün insanı olan ve gelecegin ları çok şeyleri vardır. Kültürel, sanatsal ve teknik bi
insanı olmaya aday bir prototiptir. Bunlara alçak rikimleri ile ulusal mücadeleye katkıları büyük ola
gönüllülük, özdenetim, yaratıcılık, fedakarlık, zaaf- caktır. Dar sınıf bakış açılarının ve asker zihniyetinin 
larını bilen ve aşmaya çalışan vb. vb. ekler de bu potansiyeli dışa itmesine izin verilmemelidir. 
yapılabilir. Ve bu tanım, idealize bir tipierne degildir. Yerleşim bakımından toplumun kültürlü ve ileriye 
Çünkü, tüm bu degerieri veya birçogUDu asgari açık olan kesimleri şehirlerde oturur. K.Kürdistan'da 
düzeyde de olsa kişiliginde toplamış insan sayısı az toplumun yarıya yakını şehirlerde oturmaktadır. 
degildir. Görevimiz, · Nüfusu ikiyüzbini aşan 
böylelerini bulup, potansiyel- . şehir sayısı ona yak-
lerini harekete geçirmek ve Sözcüğün gerçek anlamında bunca laşmıştır:. Yüzbi~ dol~-
örgütlü yapıya ka- . ağır görevlerin üstesinden bir yında nufusa sahip şehir 
zandırmaktır. l . . .

1
. sayısı onbeş dotay-örgütlenmede toplumun pro etarya partısı gelebı ır. larındadır. · Kasaba 

ileri unsurlarına yönelmek ve Görevler kapsamlı... öze~liklerinden . sı~lıp 
onları mücadeleye kazanmak Birçok şeyin yeniden ve sıfırdan şe~leşen yerleşım bırım-• gerekiyor. Fakat bu, tek tek .. f .. • • lerı kasabaların sayısını 
insanlarla ugtaşılmalı ıaratılması veya duzeyının çoktan geçmiştir. Bu genel 
biçiminde anlaşılmamalı. Za- yükseltilmesi gerekiyor. veriler, Kürt halkının mo-
man zaman bunu da yapmak dem bir toplum oldugunu 
gerekir. Asıl olarak ise "or- gösterir. Ve bu çagdaş top-
man"a yönelmek gerekiyor. Genel ve yerel politika- lum kesimleri, örgütlenme ve mücadelenin asıl alan-
Iarımızla kitlelere seslenmeli, onlara sesimizi duyur- larıdır. · . 
malı, onları harekete geçiriDeli ve bu yolla ileri Kırsal kesime de buralardan ulaşılır. Kırsal nüfus, 
unsurların öne çıkmasını, belirlenınesini ve hala toplumun çogunlugudur. Tarım, ekonomi 
örgütlenmesini saglamalıyız. Bundandır ki içerisindeki agırlıgını sürdürüyor. Köylülük nüfus 
yönelişlerde genelle yetinilemez. Hep genel kalmak olarak mücadelenin önemli bir gücü. Yoksul 
gücü dagıtır ve verimliligi düşürür. Hedefi daraltmak ~öylülük işçi sınıfının temel baglaşıgı. 
ve sonutlamak şarttır. Birey olacak toplumun ileri un- öriemsememek olmaz. Fakat, o gelecek degildir. So
surlarını genel olarak toplumun ileri sınıf ve kesimle- syal geriligi, sömürgeciligin oldugu kadar, kendi 
ri üretir. Hem bu nedenle, hem de aşagıda dogasının da bir sonucudur. 
deginecegirniz nedenle toplumun ileri sınıf ve kesim- Son beş kısa paragraf, örgütsel ve politik 
lerine özel bir agırlık vermek zorunluluktur. Biliniyor yönelişlerin çizilmesinde asıl olmalıdır. Nitelik 
olmasına ragiDen toplumun ileri sınıf ve kesimleri ile düzeyi yüksek örgütlenme buralardan kan alacaktır. 
ilgili de kısa hatırlatmalar yapalım. Ve, gelecegin bugünden örülmesi gerçeginin bir 

Sınıfsal anlamda toplumun ileri, ileriyi temsil geregi olarak bagımsız örgütlenmek, örgütlemnenin 
eden sınıfı işçi ~ınıfıdır. O, bugünün ve gelecegin bagımsızlıgını onun alt türevlerine ve tüm ezen ulus 
motor gücüdür. Ureten ve yaratan odur. Toplumun ve devrimci hareketine karşı kıskançca korumak gereki
sistemin can damarlarını o elinde tutmaktadır. Elinde, yor. Kendi ayaklan üzerinde duran, kendi kendine 
üretimdeki' yerinden gelen güçlü silahları vardır. Bu yeten, görevlerini eksiksiz üstlenebilen, işçi sınıfının 
silahlar siyasi bilinçle ve topluca kullandıgında ' ve toplumun önünde yürüyen, çagdaş gelişirnin 
sömürgecilerin her türlü silahını etkisiz hale getirebi- hızına kendisini uyarlarnış, eksikliklerini dostlarıyla 
lir. Mücadelede sonucu işçi sınıfının bu gücü tayin dayanışma içerisinde gideren, dostlarına destek olan, 
edecektir. Elektrik santrallerinin şartellerinin in- sınıfsal degerieri ulusal degerlerle yogurmuş, sosyal 
digini, petrol kuyularının durdugunu, maden ocak- bilimin verilerini kendi topragında yeniden üreten, 

. larından cevhyrlerin akmadıgını, fabrikaların ülkesini ve halkını iyi _!anıyan bir örgütlü çalışma. 

47 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Görüşler-Düşünceler 

Yakın politik hedef bagımsız Halk Cumhuriyeti olan; 
orta vadede sosyalizmi sistem olarak kunnayı , 
ülkenin ve ulusun birligini saglamayı amaçlayan; 
uzun vadede sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya 
düzeninin kurulmasını hedefleyen bir örgütlenme... . 

Politik eylem sürecinde sıkı merkeziyetçi, politika 
oluşturma ve karar alma aşamalarında tam demokra
tik, kişisel degerlerle kollektivitenin bütünlügünü 

• saglarnış, merkezi disiplinle yerel insiyatifi uyum
laştırmış, genel amaçlarda tek vücut olan birey ve 
azınlık gerçekligini kabul edip bunlar için demokra
tik kanalları hep açık tutan bir örgütlenme ... 

Teori ve politika oluşturmada üretken, okuma
yazma alışkanlıgı yeterli olan, kültürel düzeyi 
yüksek, sanat ve teknik gibi alanlarda çagın ge
lişmeleriyle uyumlu, ulusal tarih bilinciyle dolu, 
bugüne hakim, gelecegi iyi gören bir örgütlenme ... 

Mücadelenin her biçimini yerine ve zamanına 
göre uygulayabilen , toplumun önünde yürüyüp onu 
harekete geçirebilen, kendi tarihsel degerierine sahip, 
parçayı doldurmayı hedefleyen ve dolduran, ülke ge
nelinde etkinlige sahip, uluslararası alanlara kendi 
özgüllügünden ulaşan ve katkıda bulunan enternasyo
nal bir örgütlenme ... 

Kimi demokratik hedeflerin ve karşı dervim 
gücünün ortaklıgının bir geregi olaraJ<:, ezen ulus işçi 
sınıfı ve emekçilerinin devrİII1ci mücadelesiyle sıkı 
dayanışma içerisinde olan, ortak mücadelede kendi 
görevlerini eksiksiz üstlenebilen bir örgütlenme ... 

Sistemin, burjuvazinin· ve ara katmanların; işçi 
sımfı ve bireylerin toplam düşünsel dünyalarına 
yaptıgı olumsuz etkilerden kendi yapısını ve kadro
larını koruyan, düşünce ve davranış bozuklugu olan 
bireylerin tepkilerini boşaltma aracı olmayan bir 
örgütlenme ... 

Ulusunun ve işçi sınıfımn kurtuluşu için, gelecek 
için bedel ödemekten çekinmeyen; düşüncenin, poli
tikanın gizli ohnayacagı, en geniş kitlelere 
ulaştırılmak ve onlara benimsetmek gerektigi bilinci
yle hakli haklar için açık mücadeleden geri durmay
an; sömürge bir ü~nin ve halkın kurtuluş 
mücadelesine öncülük ediyor olmanın zorunlu bir so
nucu olarak kendi güvenligini ve devamlılıgını da 
hep gözeten bir örgütlenme ... 

Komünist olmanın, işçi sınıfının partisi olmanın 
bir geregi olarak küçük burjuva çekişme ve 
çatışmalarından, yani küçük hesaplarından uzak du
ran, onların üstünde yeralabilen ve ulusal birligin işçi 
sınıfı ekseninde saglaiunasını adım adım ören bir 
örgütlenme ... 

Ulusal bir işçi sınıfı partisi... 
Sözcügün gerçek anlamında bunca agır görevlerin 

üstesinden bir proletarya partisi gelebilir. Görevler 
kapsarnlı. .. Birçok şeyin yeniden ve sıfırdan ya
ratılması veya düzeyinin yükseltilmesi gerekiyor. 

Her bir parçada dahi ulusal birligin güçlen
dirilmesi gibi görevler var. Ulusal bilinci, tarih bilin
cini en geniş kitlelere yaymadan, dili okuma-yazma 
dili olarak kullanma hakkım elde etmeden başa
nlamayacak görevler az degil. Tarihin, kültürün, dilin 
bilimsel çalışma konuları olması, bunları yapabilecek 

kurumlario oluşturulması ve çalışmaların so
nuçlannın topluma maledilmesi gerekiyor. öncü, 
bunları kendisi yapamaz. Ama öncülük edebilir. 

Başarımn garantisi sadece nitelikli bir parti 
örgütlenmesi degildir. Milyonlarca kitlenin ve kendi
liginden mücadelelerin de örgütlü olması bir zorunlu
luktur. Demokratik ve kitlesel örgütlerin yaygınlıgt 
ve güçlülügü birçok bakımdan gerekli ve zorunlu. 
Kitleler demokratik ve ulusal bilinci bu örgüt
enıneler içerisinde kazamrlar. Ulusal kimlik buralar
da güçlenir. Demokrasi bu örgütler içerisinde 
özümlenir. Siyasi bilinç, asgari düzeyde demokratik 
kitle örgütleri içerisinde kazamlır. Parti, b~ıralardan 
beslenir. 

Bilirımeli ki, çiddi 'bir demokrasi egitirninden 
geçmemiş işçi sınıfı ve emekçi kitlelerle, sosyalist 
demokrasi yaratmak ve yaşatmak kolay degildir. 

Yine bilinmeli ki, kitle örgütleri kitlelerindir, kit
leseldir, demokratiktir. Kitle egilirnlerinin tüm 
çeşitliligi oralara yansır. Amaçları demokratik haklar
la sımrlıdır. Tüm bunlar bilinmek ve kabul edilmek 
zorundadır. Onlar, partinin yan örgütleri degildir. Si
yaset gömlegi onlara dar gelir. 
· Gençlik, kadınlar, aydınlar gibi uygun alanlarda 
ulusal demokratik kitle örgütleri yaratılabilir. Bunlara 
bugünden başlamalıyız. Koşullar olgunlaştınldıkça 
bu örgütlenmeleri diger alanlara yaymak gündeme 
gelecektir. 

Görevimiz yaşarnın tüm alanlarında örgütlenmeye 
öncülük etmektir. Geçici ya da kalıcı . halk 
örgütlenmeleri yaratmayı bugünkü ortamın kendisi 
dayatıyor. Demokratik kitle örgütlerinin biraraya ge
tirilmesi, ortak yapılar oluşturmalan, birlikte eylemli
lik içerisine girmeleri bir yoldur. Böylece, degişik 
kesimlerden bireylerin · geçici veya kalıcı amaçlarla 
biraraya getirilmesi bir başka yoldur. Ve bu tip halk 
örgütlenmelerini gerekli kılan ortam fazlasıyla 
canlıdır. · 

Yönetmeyi, örgütlenmeyi ve toplumun sorunlanın 
çözmeyi ögTenmemizin bir başka yolu yerel 
yönetimlerdir. Yerel yönetimlere gerekli önemi ver
mek zorundayız. Çünkü, yönetmeyi ve toplumun so
runlarını çözmeyi ögTenmek zorundayız ve yerel 
yönetimler bu bakımdan ulaşılabilecek en yakın he
deflerdir. Oralar demokrasinin beşigidir. Oralar, ikti
dar olmanın bugünüdür. Bugün degilse bile yarın için 
yerel yönetimlerde iktidar olmalıyız. Yoldaşlarımız 
ya da dostlanmız köy ve mahalle muhtarı, belediye 
başkanı, il encümen azası olmalılar. Oralarda, burju
vazinin temsilcilerinden daha iyi yönetici olduklarırlı, 
demokrasiyi daha iyi uyguladıklarım kitlelere 
göstermeli, onların güvenini kazanmalı ve gelecegin 
devletini de yönetebileceklerine kitleleri ikna etmeli
dirler. 

Bir sonraki yerel seçimler için kolları şimdiden 
sıvamalıyız. · 

Gelecek için bugünden .. Güçlü proletarya partisi, 
örgütlü halk... Ulusal ve toplumsal kurtuluşa adım 
adım ... 
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Gençlik 

GENÇLİK MÜCADELESiNE 
BİRBAKlŞ 

M ücadelenin genel gidişatı içinde, bir çok ek
siklik ve zaafın mevcut oldu~un in
ancındayun, Y azırnın genel amacı; gençlik 

mücadelesinin varolan genel perspektifi dışında, yeni 
bir yönelişi ve varolan mücadelenin ilerlemesi 
açısından yeni yeni halkaların elde edilebilmesi, yeni 
tasarım ve yöntemlerin elde edilmesine az da olsa 
katkıda bulunabilmektir. 

Türkiye gençlik mücadelesi ve K.Kürdistan 
gençlik mücadelesi; çeşitli tarihsel dönemleri aşarak 
bugüne gelmiş bulunmaktadır. Ama, her iki 
mücadelenin de özü itibarıyla çıkış noktaları, ge
lişmesi ve yenilgisi aynı dönemin koşullarına rast
lamıştır, dersek yanılmış sayılmayız herhalde. Bu 
açıdan her iki ulusun gençik mücadelesi farklı zemin
lerde ama aynı amaç hanesine hizmet etmiştir diyebil
iriz. Nasıl ki Türkiye devrimci gençlik mücadelesi; 
akademik demokratik ve sosyalizm talepleriyle yola 
çıkmışsa, K.Kürdistan devrimci gençlik mücadelesi 
de akademik-demokratik, ulusal kurtuluş ve sosya
lizm şiarlarıyla yola çıkmıştır. Her iki kesim de 
mücadelelerini toplumsal zeminlere kaydınna 
açısından övgü ye de~er çaba . harcamışlardır. Çeşitli 
tarihsel dönemeçlerden sonra en son 12 eylül faşist 
darbeyle her devrimci halk kesimleri gibi gençlikte 
faşizmin en agır hışmına u~amıştır. Belli bir dönem 
susturolmuş fakat tekrar gençlik mücadelesi-özellikle 
de ö~enci gençlik mücadelesi-ideolojik, politik ve 
örgütsel çizgisi do~ltusunda mücadeleye 
başlanmıştır. Gelinen bu noktada, gençlik kitlesi ve 
genel olarak kitle üzerine birkaç söz etmek gereke
cektir. 

Kitle kavramı, mücadele biçimleri üzerine şöyle 
denilebilir: Sınıflar mücadelesinde kitle kavramının 
do~ anlaşılarak bilince çıkarılması yaşamsal 
önemdedir .. · Kitle kavramının marksist-leninist te
melde kavranılmaması,sa~ ve "sol" revi;wonist sap
maların da kayna~ıdır. 

Taktik, taktik çizgi, taktik önderlik, marksist
leıiinist siyasal önderlik sanatının temel 
bileşenlerindendir. Kitle kavramı do~ bir biçimde 
kavranmadan, başarılı bir taktık önderli~n de 
yapılması olanaklı de~lidir. 

Sa~ oportünizm, kitlenin geri kesimlerini anlar. 
Takti~ni, kitlenin geri ögelerine, kitlenin geri 
biçimine oturtur. Böylece kitlenin "kendili~inden" 
hareketlerinin ardından sürüklenir. Kendili~nden 
sürece bilinçli, yöntemli müdahale ve onu 
yönlendirme şeklinde ortaya çıkan öncü rolü fonk
siyonunu oynayamaz. Öncü de~il ARTÇI rolünü oy
nar. 

Felsefi olarak kaba materyalizmle,teoride kendi
li~indencilikle karakterize olan sa~ oportünizmin, wl
itika ve taktikte KİTLE KUYRUKÇULUGU 
kaçınılmaz bir olgudur. 

"Sol" oportünizm ise, kitleden sadece kitlenin en 
ileri ö~elerini anlar; hatta kendini kitlenin yerine koy
ar. Takti~ini de öncünün ruh haline, seviyesine ve kit
leden kopuk olarak belirler biçimler. Böylece, sa~ 
oportünizmden farklı olarak, ters uçta, aynı yerde(mo
la verir) konaklar: Kendili~indenci sürece yeteneksiz
ce boyun e~e ve süreci de~erlendirmeme. Kitleden 
koparak kitleyi ''kurtarma'.' darlı~ ... 

Taktiklerdeki "sol" kendili~dencilik, "sol" 
oportünizmin subjektif idealizme oturan felsefi temel
inin berrak bir yansıyıcı ve tamamlayıcı bir 
bileşimidir. 

Marksist-leninistler, kitle kavramından ULUSAL
SINIFSAL kavgaya katılan hareket halindeki kitleyi 
anlarlar. Taktiklerini; hareket halindeki kitlenin bi
linç, örgütlülük ve politik deneyim düzeyine göre be
lirlerler. 

Tanırndan da anlaşılaca~ı gibi, kitle kavramı 
de~şkendir. Kitle kavramı kimi zaman, onbinlerle ki
mi zaman yüzbinlerle vb. dile getirilir. Sınıf 
mücadelesinin gerileyiş ve yükselişine göre, derin
li~ine, genişli~e, çapına göre bu kavrarnın değişir. 

Şimdi, 12 Eylülden sonraki durumu ele alırsak; 
son yıllarda ö~enci gençliğin uyanışı, mücadelesi ve 
örgüdenişi giderek büyüdü, genişledi. Belli başlı met
ropollerdeki öğrenci hareketliliği taşralan da etkiledi, 
sardı. Adım adım kucaklamaya başladı. Bizler 

. (Kürdistan gençli~, özellikle yüksek ö~enim 
gençli~) de taze bir güç olarak son yıllarda ulusal
demokratik kavgaya atıldık. 

Bu ba~lamda, yaşadı~ız süreçte kitle kavramı, 
hareket halindeki kitle anlamında diyalektik (bir an
lamda görece) zigzaglarla büyüdü, genişledi. 1984-85 
yıllarında bu kitle onlarla, yüzlerle ifade edilirken, 
1987 ve sonraları binlerleifade edilir oldu. 

1~84-91 arası dönemde sağ oportünist akımların 
ve "sol" akımların taktikleri sınandı. 

Prati~, yaşamın yeşilinin sergiledi~ net gerçek 
şuydu; sağ akımlar kitle kuyrukçuluğuna, sol' 
oportünist akımlar .ise, kitleden kopuk "kurtarıcılık" 
anlayışıyla taktiklerini inşa ettiler. Kitleyi temel alan, 
kitleselleşmeyi temel alan bir politika ge
liştiremediler. Yanlış politika ve taktiklerle geniş kit
lelerden koptular. Dernekler yoluyla ö~enci kitlesini 
yalıttılar. Dar grup hesaplarıyla kısır, enerjiyi tüketen 
verimsiz alışkanlıklarla çıkmazlar yarattılar vs. 

Leninist kitle kavramına dayanan kitle çizgisi, pol
itik, taktik ve stratejiye hizmet eden önderlik sorunu
nun, gençli~ mücadele pratiğinin eleştirisel 
çözümlenmesi çerçevesinde aynca alınıp ince~enmesi 
gerekir. Yazının asıl amacı bu de~ldir. Örneğin 
gençli~ (özellikle ö~enci gençlik ve de özelde 
yüksek ö~enim gençli~nin) "genel boykot" sorununu 
ele alalım: "Genel boykot" çerçevesinde kitle kav
ramını inceleyelim. Evet arkadaşlar, gerek Türkiyeli 
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devrimci s~syalist gençlik olsun gerekse . 
K.Kürdistanlı devrimci sosyalist gençlik olsuri, bir 
mücadele biçimi olarak genel boykot silahının doğru 
anlaşılması, en geniş güçlerce bu mücadele biçimi 
üzerinde sağlam bir birliğin kurulabilmesi 

. bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu doğru anla
ma yeteneğinin gösterilebilmesi için ise kitle kav
ramını ve somut nesnel durumun doğru anlaşılması 
gerekir. 

Son yıllarda anti-faşist öğrenci hareketi, akademik 
ve politik biçimler alarak ilerledi. Basit mücadele 
biçimlerinden daha yüksek mücadeleye doğru evrildi. 
Özellikle üniversite gençliğinin mücadelesi, imza 
kampanyası, açlık grevleri, yemek boykotları vb. gibi 
pasif biçimlerden forum ve korsan yürüyüşlere kadar, 
kısmi işgaller ve genel boykot gibi aktif ve daha 
yükŞ.ek şekiliere geçti. 

Vniversite gençliğinin kitlesel anti-faşist 
mücadelesi,çelişkilerin keskinleşmesine , bilinç, 
örgütlülük ve deneyimin artmasına paralel bir 
biçimde git gide basitten karmaşığa, alt biçimlerden 
üst biçimlere doğru evrildi. Bu olguya bağlı olarak, 
hem kitle kavramı genişledi , hem .9e daha ileri 
mücadele biçimleri doğdu, gelişti. Universitelerde 
durum böyleyken, liselerde bu derece bir gelişme ol
mamıştır denilebilir. Sadece K.Kürdistan'ın ba?:ı yer
lerinde, liseliler eylemler yapmışlardır.Ozelde 
üniversitelerde başvurulan "gene boykot" eylemi 
yapılmıştır. Kullanıldığı oranda da asgari bir başarı da 
sağlanmıştır. Asgari anlamda da olsa faşizme devrim
ci ' sosyalist gençliğin olduğunu hissettirmiştir. 
Gençlik mücadelesinin ağır fiziksel müdahalelerle 
yok edilerneyeceği hatırlatılrnıştır. 

Bazı çevrelerde; gençliğin eylem yapmasından 
hoşnotsuz olup, sadece akademik talepleri 
doğrultusunda (aydın,kaypak, küçük burjuva demok
ratçılığı) bir gençlik mücadelesi peşindeler. Hatta ve 
hatta genel boykot gibi eylemlerin sözünü bile 
ağızlarına almazlar. Bu küçük burjuva sosyalistleri, 
genel· boykota sağdan karşı çıkanlar,bir mücadele 
biçimi olarak, boykotun henüz bize ve üniversite 
gençliğinin gündemine girmediği, kitleden kopuk 
"sol" bir mücadele biçimi olduğu eleşprisini 
yapıyorlar. 

Bu eleştiri ·nesnel değil, tamamen subjektiftir. 
Hem teorik ve hem de pratik olguların yadsınmasına 
dayanıyor. 

Bu eleştiri bir kaç bakımdan yanıtlanmalıdır. 
I-Eleştiriyi yapanlar kitle kavrarnından pek birşey 

anlayamamışlar. 
Bugün, hareket halindeki kitlenin, yüksek öğrenim 

kitlesinin azınlığını oluşturmasından hareketle genel 
boykot çağrısına karşı çıkıyorlar. Bu eleştiriyi 
yöneltenler, kitlelerden esas olarak şu an hareketsiz 
olan kitleyi anlıyorlar. 

Doğru bilince ulaşmak; gerçekler zerninine basa
bilmek için, öncelikle kitle kavramında açıklığa ka
vuşmak gerekir. Kitle, hareket halindeki kitledir. Bu 
bakımdan, genel boykot sorununu tartışırken, genel 
boykot önerirken çıkış noktamız, hareket helindeki 
kitlenin somut durumu olmalıdır. 

2- Mücadele biçimleri, dört duvar arasında 
başbaşa masabaşı sohbetlerinde yaratılamaz. 
Mücadele şekillerinin kaynağı kitle pratiğidir. 
(örneğin: Anma törenlerinde veya 21 martta New
roz'dan Newroz'a fakülte kantİnlerinde sadece afiş as
makla bu iş olmaz.) 

Bu bağlamda dikkatleri kitle partiğine , somutu
muzda üniversiteli gençliğin son yıllardaki kitlesel 
mücadelesinin pratiğine çekmek istiyorum. 

Marksist-leninistler mücadele şeklini icat etmez
ler. Kitle pratiğini en büyük özenle izlerler, 
çözümlerler. Pratiğin yarattığı şekilleri çekip alırlar; 
örgütlü tutarlı bir biçime dönüştürülürler. (öi: Bu işin 
özel çalışma biçimi komsomol tarzda politik-örgütsel 
perpesktiftir) Kitle, pratiğinin gücüyle daha etkin
leştirilir. Bu biçimleri kudretli kitle silahlarına 
çevirmeye çalışırlar. 

3- Kitle kavramının revizyonu, nesnel gerçeğe göz 
kapamanın yanı sıra,genel karmaşık eylem 
şekillerinin idealize edilişiyle gençliğin mücadele si
lahlarının reddine yol açar. 

Evet, hepimizin bildiği gibi, öğrenci hareketi derin 
zaaflar taşıyor. Zaaflı gelişiyor. Anti-faşist öğrenci 
hareketi üniversite ve lise gençliğinin henüz azınlığını 
kapsıyor vl;>. Bu vaziyet, bazı mücadele biçimlerine 
getiriyor. (Ör: genel boykot) soğuk bakılınasını gerek
tiriyor. Karmaşık yüksek devrimci eylemlerin, kitlesel 
mücadeleterin daha ileri şekiller aldığı, daha kitlesel 
ve ileri evrelerde uygulanabilir bir mücadele şekli ola-
cağı , sağ yoruma kaynaklık ediyor. . 

Oysa bu yaldaşırn idealistçedir. Mücadele biçİJDİ 
sorunlarına ve lle bir mücadele biçimi olarak (ör: 
Genel boykot) diyalektik bir yaklaşırnın 
gösterilmemesini' ifade ediyor. 

Unutulmamalı ki, kitle kavramı, mücadelein alt 
şekillerin üst şekiliere tırmanışı, evrilişi, sıçrayışıyla 
birlikte gelişir. Kitle hareketi, zayıf konumundan 
güçlü konumlara akar. Bu diyalektik akışa bağlı ola
rak, ilk evresindeki derin zaaflarını politik öncünün 
liderliğinde aşar. Kendini yeniler, üst düzeyde üretir. 

Aynı olgu, mifcadele biçimleri için geçerlidir. He
rhangi bir mücadele biçimi, ilk doğuş koşullarında ki
tle hareketinin seviyesine, politik öncünün hazırlık ve 
yönlendirme gücüne , sınıflar arası güç dengesine vb. 
göre zayıf biçimlerde gündeme gelebilir. Hareketin 
zaaflarına ve güçlü yanlarına bağlı olarak güçlü ve 
zayıf yanlar taşır. Mücadelenin gelişimine alt evre
lerden daha üst evrelere geçişe bağlı olarak giderek 
genelleşir. Etkili bir mücadele, daha kudretli bir 
biçime dönüşebilir veya dönüşür. 

Kavganın ve kitle mücadelesinin diyalektiği yaka
lanmadığında, gözler, beyinler, daha güçlü evretere 
yöneltilip ilk evreler es geçildiğinde, elbetteki idealist 
yaklaşırnlara sapılır. Netice; gerçeğin . yadsınması, sağ 
mevzide gerçeğe başkaldırıdır. 

K.Kürdistanlı komünizanlar olarak; taktiklerimizi, 
hareket halindeki kitleye göne biçimlendirirken, ha
reketin dışındaki kitleyi de aydınlatma ya, kavgaya ka
zanmaya her zaman için önem vermeliyiz. Propagan
da ajitasyon ve siyasi teşhir çalışması bu kitlenin en 
geniş kesimini de kapsaycak tarzda yürütülmelidir. 
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K.Kürdistan komünizan gençligi unutmamalı ki hare
ketsiz kitleyi harekete geçirmenin en önemli yanı da, 
kitlesel mücadeledir. Kitlesel mücadeleyi 
örgütlernektir. 

Hele K.Kürdistan komünizan gençligi, bagımsız 
olarak dogarken; bütün bu politik-taktik stratejiyi iyi 
degerlendirmelidir. Kürdistan komsomolu önündeki 
sorunlar, Türkiye gençliginin önündeki sorunlardan 
daha agır ve daha detaylı araştınlmaya, yeni olgular, 
yönelişlerle de yeni yeni halkalar yakalama yönünde 
çok ciddi adımlar atmasını gerektiriyor. 

Aktif, dinamik, üretken bir gençlik mücadelesini 
yaratmalıdır gençligimiz. Kürdistan gençlik 
mücadelesini, ulusal-sınıfsal bazdaki temellere 
taşıyabilecek bir politik perspektifle Kürdistan 
gençliginin kitleselligini yaratmalıdır. 

TC, yeni manevralarla, hem kendi gençligini hem 
de Kürdistan gençliğini, YÖK'ten daha ağır daha geri
ci bir egitim sistemi içine yerleştinnek istiyor. Bun
dan sonra da bu yöntemleriyle ulusal, sınıfsal tahriba
ta daha agır bir şekilde devam edecektir. Bilindigi 
üze~e, liseler de Türk-lslam sentezi ideolojisinin 
güdümünde, medreselerinin eğitimini eksiksiz bir 
şekilde uygulamaya devam ediyor. 

Vurgulamak gerekir ki, akademik-demokratik ka
zanırnlann korunabilmesi ve genişletilebilmesi , kav
ganın öncelikle siyasal alanda kazanılmasına bağlıdır. 
Çünkü 12 eylülcü faşist politik rejimin çerÇevesinde 
kalarak, mutlak akademik cephede bir mücadeleyle 
yetinerek, akademik cephede bile ciddi iyileşmeler 
sağlanarnz. Faşist rejim, bu tip iyil~şmelerin kapısını 
hukuksal kurumsal örgülerle baştantkapatmıştır. 

Bu bağlamda, akademik-demokratik mücadele,l2 
eylül öncesiyle kıyaslanmayacak kadar siyasal 
mücadeleye baglanmıştır. Akademik-demokratik 
mevziterin kazanılması ve genişletilmesi ile YÖK'ün 
tasfiyesi, öncelikle politik özgürlük sorunuyla, politik 
mücadeleyle, zaferin öncelikle politik olarak ka
zanılmasıyla koşulludur. 

K.Kürdistan . gençliği bilmelidir ki, akademik 
özgürlükler politik özgürlüklerin bir parçasıdır. Poli
tik özgürlüklerin kazanılmasıyla, bir DEVR1M'le, an
ti-emperyalist ulusal demokratik halk devrimiyle, ulu
sal demokratik halk iktidannın zaferiyle, işçi sınıfının 
önderliginde, halk iktidarının kurulmasıyla 
mümkündür. Türkiye gençligi içinde bu, kendi halk 
iktidarlarını kurmalarıyla müpıkündür. 

Gerek akademik özgürlük mevzilerinin ya
ratılması, gerekse de bir tüm olarak akademik 
özgürlüklerin kazanılması, her durumda ögtenci 
gençligin kavgasıyla, ulusal demokratik halk hareketi
nin militan bir. bileşiminin yaratmasıyla olanaklıdır. 

Bu bilinç, geniş gençlik yıgınlanna komsomol 
aracılığıyla ve onun ulusal-demokratik kitle 
araçlarıyla taşınmalıdır. Öğrenci gençliğe, (orta okul, 
lise, üniversiteli gençlige) "akademik mücadele poli
tik mücadeleye bağlı ele alınmalıdır" diyerek, 
taşınmalıdır. 

GELECEK BİZİM ELLERIMIZDE 
VE YÜREKLERIMIZDE FİLİZLENECEK! 

Gençlik 

(İ))IRCGLÜTIE 
JKA TIIJLACCAIK~IIN~ 

ID en bundan 4 ay evvel gözaltına alınıp savcılık taW rafından serbest bırakıldım . Bırakıl{lıktan bir haf-
ta sonra siyasi polis çalıştı~ım işyerine gelip beni 

aldı. Bana çalışıp salışmadı~ımı sordular. Ben 
çalıştı~ımı belirttim . Bana iyi bir iş ve para teklif ettil
er. Ben bunlara ihtiyacım olmadı~ını söyleyince "sen bi
lirsin biz sana itimat ettik, sen de bize itimat et, yoksa 
senin için kötü olur" dediler ve çekip gittiler. Aradan 2 
hafta geçtikten sonra komiser yardımcısı olarak bilinen 
(Nafiz) diye, uzun, boylu etine dolgun genç biri gelip 
ustama "ben Mustafa'nın arkadaşıyım, kendisiyle 
görüşmek istiyorum" diye yanıma geldi ve beni 
dükkandan aldı. Bana" senin gibi silah e~itimi gören bi
ri böyle bir işte çalışır mı, gel biz sana silah verelim bi
zimle beraber çalış" tekliflerini süsleyerek yinelediler. 
Tabi ben bunu da reddedince "sen bilirsin sana şunu 
söylüyorum, bak o~lum örgütle polis karşı karşıya 
çatışıyorlar, aya~ını defı.k at yoksa seni taranm" deyip 
gitti. 

Aradan 2 hafta kadar geçmişti . Sıtkı diye bir polisin 
bindi~i 27-NE-062 plakalı arabadan (kırmızı) iki kişi in
di ve dükk:ana girdiler. Birini daha önce görmüştüm. 
Bani "biraz konuşabilirmiyiz" diyerek arabalanna 
götürdüler. Arabada iki kişi daha vardı. Onlardan biri 
bana "beni tanıyormusun " diye sordu. "Evet seni 
tanıdım "dedim. Sonra da "Mustafa sen iyi bir insansın 
bize yardım edeceksin, senin çevren geniş ve bundan 
sonra örgüte katılacaksın , örgütün bir elemanıymış gibi 
davranacaksın, olup biteni bize anlatacaksın ,seni sak
lanz kimse bilmez, istedi~in yerde görü,şelim, nereyi 
müsait görüyorsan oraya geliriz" dediler. Orgütle hiçbir 
ilişkimin olmadı~ını bana böyle Şeyler teklif etmemele
rini söyleyince "sen yalan söylüyorsun biz herşeyi biliy
oruz ve seni adım adım takip ediyoruz, elimize düşersen 
seni yaşatmayız iyi düşün" ded~!er . tki hafta sonra yine 
geleceklerini belirterek gittiler. Uç hafta sonra bir iş için 
dükkandan çıkmıştım , beni yolda yakalayıp "ko
nuşacaklanmız var" diyerek beni arabaya bindirdiler. 
Ben "konuşacak hiç bir şeyimizin olmadı~ını beni rahat 
bırakmalannı" söyledim. Ama onlar yinç vaz
geçmediler, en son ll.12.1991 tarihinde beyaz bir ara
bayla gelip dükkanın karşısında park ettiler. Iki kişi inip 
bana do~ geldi. "Gel sana bir çay içirelim, biraz soh
bet ederiz "dediler. "Sizinle hiç bir yere gitmiyorum" 
deyince, arabada müdürün beni bekledi~ini, görüşmem 
gerekti~ini ısrarla yinelediler."Müdürle de onlarla da 
görüşmek istimedi~imi belirtince sinirtenerek "bak 
Mustafa sana bir tebli~ ka~ıdı imzalatır ve alıp 
götürürüz"deyince ,"beni hiç bir yere 
götüremeyeceklerini, artık rahat bırakmalarını" 
söyleyince aynldılar. 

Bu olaylara ustam ve iş arkadaşlarun da tanık oldu
lar. 

Ustam: Ömer ÖZYER 
İş arkadaşım: Abdullah ÖZTÜRK 

MUSTAFA DEMİRKAYA 
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Toplum 

BA-SlN AÇIKLAMALARI 
"ASKERi Y1GINAK DEVAM EDİYOR" 

Bölgemizde karanlık güçlerce tertip edilen kundaklama, bombalama ye cinayetler dizisine her geçen gün yenile
ri eklenmektedir. 

1991 ~enel seçimlerinden sonra iktidara gelen yeni hükümetin programının ana hedefi insan haklan, şeffaftaşma 
ve demokratikleşme idi. Bütün bu hedefler hükümet yetkililerince her gün kitle iletişim araçlan ile halka an
latılmaktadır. 

Ancak iktidarın tüm söyl~mine karşın, bu tür karanlık eylemlerin üzerine gidilmemesi düşündürücüdür. 
Anayasa'nın kişinin haklan ve ödevleri, kişinin dokunulmazlıgı , kişi hürriyeti ve güvenligi ile ilgili hükümleri 

ç_i_gnenmekte,. ayaklar altına alınmaktadır. Bölgemizde dogaı insani yaşam dahi güvence altında bulunmamaktadır. 
OzelJ.Ude, bu tür cinayetierin bölgemizde yogunlaşması ve bölgemiz dışında bu tür olayiann göıiilmymesi 
düşündürücüdür. . . 

Bu tür cinayetierin temel amaçlanndan biri de ülke sorunlanna duyarlı olup, bu anlamda insan hak ve 
özgürlüklerini zedeleyen uygulamalar karşısında tavır almak olan MEMUR SENDlKALARI'nı da endişeye sevket-
mektir. · · 

Ayrıca bölgemizde son günlerde artarak sürdürülen askeri yıgınagın kaldırılması, aksi halde bunun halkı tahrik 
edici bir sonuç doguracagı açıktır. 

Açıklanan nedenlerle; . 
Karanlık güçlerce tertip edilen kundaklama, bombalama ve cinayetierin faillerinin yakalanıp cezalandırılması, 
Son ·günlerde bölgemizde yapılan askeri yıgınagın kaldınlması, 
Kişi hak ve özgitrlüklerirti zedeleyen olaganüstü yönetimlerin son bulması, 
Halkı kendi kendine düşman eden, kardeşi kardeşe kırdırtan , can güvenligini daha da tehlikeye düşüren korucu-

luk sisteminin kaldırılmasını talep ediyoruz. • 
DİYARBAKIR'DAN 
TÜM-SAGLIKSEN TÜM-BELSEN EGİT-SEN 

"DAHA FAZLA KAN VE GÖZYAŞI DÖKÜLMESİN" 
Ülkemizin tarihsel kültür miraslarının tahrip edilip yağmalandığı, ormanlannın yiıkıldığ, insanlığın tarihsel süreci ile birlikte 

oluşan yerleşim alaniann yakılıp boşaltıldığı, baskılann,. işkencelerin yoğunlaştığı ve katilleri bir türlü bulunamayan cinayetierin 
hızla tırmanışa geçtiği bir dönemin içinde bulunmaktayız. 

Dünyada barışın, özgürlüğün ve demokrasinin yaşama biçimi olarak seçildiği 21.yüzyıl ile halkımızın içinde bulunduğu ka
ranlık ve çağ dışı uygl.\lamalar derin çelişki içermektedir. lnsanca yaşamayil ters düşen bu yaşam tarzı, bizim demokrasiye olan 
inancımızı güçlendirmekte ve onu yakalamadaki yürüyüşümüzü daha anlamlı ve onurlu kılmaktadır. 

Yeni hükümetin büyük umutlarla ortaya çıkıp "İnsan Haklanndan", "Şeffaf Devlet Anlayışından", "Şefkat Politikasından" ve 
"Kürt Realitesini" tanımasına rağmen bunlann hiç birisinin henüz hayata geçirilmemiş olması - ve bununla birlikte karanlik ve 
provakatif güçlerin eylemlerinin tırmanışa geçmesi, bu eylem sahiplerinin bir türlü yakalanamaması, bölge insanıtıda kaygı verici 
bir durum yaratmış bulunmaktadır. ' 

Hükümetin bölgemizde meydana gelen bu uygulamalannın sorıa ermesi için sivil otoriteyi kunımlaştırrnası, kendi başına ha
reket eden karanlık güçlerin bulunup yargilanması; Çemokrasiyi tüm biriml~riyle bir an önce hayata geçirmesi gerekmektedir. 

Aşağıda imzası bulunan bizler her insanının "Yaşama hakkı özgürlüğünün" güvence altına alınması, barış ve demokarasinin 
özlem olmaktan çıkıp bir gerçeklik h~ine dönüşülmesi ve daha fazla kan ve gözyaşının toprağa düşmemesini istiyoruz. 

Fevzi! VEZNADAROGLU 
D.Bakır lHD Başkanı 

RecepÇETIN 
D.Bakır lnş. Müh. Od. 
Şube Başkanı 

HalilTEMLI 
D.Bakır G.Dogu Yapı 
Koop Birligi Bşk. 

YaseminAYDIN 
D.Bakır Yurtsever Kadınlar 
Der. Bşk. 

YusufKARAHAN . 
D.Bakır Mak. Müh. Od.Y.K.Ü 

• 

FethiGÜMÜŞ 
D.Bakır Baro Birliği 
Başkanı 

Seyfettin KJZJLKAN 
D.Bakır Tabibler Od. 
Y.K.Ü 

HilalYAZPEK 
D.Bakır Esnaf ve Sanat 
Odası Bşk. 

MücahitCAN 
D.Bakır Müt. Birliği Bşk. 

D.Bakır Eczacılar Od. 
Y.K.Ü 

KemalACIL 
D.Bakır Mimarlar 
Odası Başkanı 

Refik KARAKOÇ 
D.Bakır Ziraat Odası 
Y.K.Ü. 

Fikret GÜNALP 
D.B$.r Mali Müş.Odası 
Y.K.U 

Taner KESKIN 
D.B'lkır Elk.Müh.Od. Bşk. 
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Toplum 

BASINA VE KAMUOYUNA 
Her yeni günde işsizler ordusuna yeni işsizler katılıyor. Sermaye kitlesel halde işçi kıyıpum sürdürüyor. Hemen hergün bir 

işçi kıyıını haberi duyuyoruz. Y ann daha büyük kıyımlada yüzyüze kalaca~ız. 
Sermaye işçi sınıfına ve ernkçitere saldırıda sınır tanımıyor. Pervasızca saldırılarında 91 yılında 500 bini aşkın işçi sokağa . 

atılırken, 1992'nin daha ilk ayında 200 bin işçi kıyıma u~radı. Sermaye ve devlet işçi sınıfının yetersiz örgütlül~ünden, gerçek 
sınıf sendikacılığının azlığından, burjuva basınından, sendika bürokrasisinden, 82 Anayasası ve 2821-2822 sayılı işçi düşmanı 
yasalardan cesaret alarak, efendileri emperyalistlere, IMF, Dünya Bankası ve diğer tekellere hizmet sunuyor. 

Kitlelerin ve özellikle işçi sınıfının örgütlülilğüne karşı saldırıda sendikasıziaştırma büyük bir hızla silrilyor. Kıyıma uğrayan 
işçiler sendikalı olduklan için atılıyorlar. 'Demokrasi" rüzgarlannın estirildiği, işçi kıyımının önüne geçileceği, işsizierin 
sayısının azaltılaca~ı, tüm çalışanlara özgürce sendikalaşma ve örgütlenme hakkının verilece~i, insan haklan ihlallerine son veri
leceği ve karakoliann "pembe" olaca~ını ilan eden "şeffaf' hükümetin icraatı, işçi kıyımı, zam, zulüm ve polis baskısıdır. 

Sendikalaşmak ve sendikalı olduklan için "Yurt-Içi Kargo, İzmir Belediyesi işçileri, Toros Gübf.e, Kutlutaş, Eczacıbaşı ve 
Paşabahçe Şişe-Cam işçileri" '92 yılının kıyım kurbanlarındandırlar. Yurt-lçi Kargo, İzmir-Ankara "Oiüm yürüyüşü" işçileri ve 
Toros Gübre işçileri direniş simgesi haline geldiler. 

Yurt-İçi Kargo'dan TÜMTlS'e üye oldukları için atılan 800 işçi 'DlRENDİK, DlRENECEÖlZ, KAZANACAÖIZ" şianyla 
örnek bir direniş başlattılar. Işçilere .verilmeyen p!ifalarla boy boy paralı ilanlarla, yasalarla ve polisle bütünleşen "demokrat" 
işveren ve vekilieri İbrahim ARIKAN, Halil UNLÜ, Veysel SELEN, Aslan KUT işçilere saldınya geçtiler. Polisle gögüs göğüse· 
çatışan işçiler toplumun sesi ve simgesi oldular. Devlet-Işveren-Polis işbirli~i ile işçilere saldırılar devam ediyor. Şanlı dire
nişleri "terörist sendika, terörist işçiler" gibi paralı ilanlarla yansıtarak gölgelemek istiyorlar. Haklan uğruna militanca eyleme 
geçen Yurt-Içi Kargo işçileri "terörist" olamazlar. Işçilerin hak alma mücadelesinde kararlı ve onurlu direnişiere hiç bir güç en
gel olamayacaktır. Eninde sonunda kazanan işçiler olacaktır. 

Sosyal-Demokrat Belediye Başkanı Yüksel ÇAKMUR tarafından atılan 405 i§çi "İzmir-Ankara Ölüm Yürüyüşü"ne 
başladılar. "lŞlMlZ, EKMEÖIMIZ VE ONURUMUZ lÇlN ANKARA'YA YÜRUYORUZ." "KAR SOÖUK FIRTINA 
GELIYORUZ ANKARA" şianyla yeni bir Zonguldak başlattılar. · 

Onurlan, işleri ve ekmekleri için Ankara yolunda bütünleşen Yurt-Içi Kargo, İzmir-Ankara "Ölüm Yürüyüşçü"leri ve Toros 
Gübre işçileri '92 yılının kavga gündemini belirlediler. 'İşçi kıyımına karşı mücadeleyi örgütlemeyi ve yükseltmeyi yakıcı bir 
görev olarak öğretiyorlar. 

Biz aşağıda imzası olan taraflar olarak; burjuva basının, demokratik kurum ve sendikalann duyarsızlığını, işçileri terörist 
ilan eden işverenleri, işçilerin Uzerinde terör estiren hükümeti protesto ediyoruz. Ve diyoruz ki : Yeter artık! Silkinin, 
üzerinizdeki ölüm ve korku toprağını atın! Yurt-lçi Kargo işçilerinin direnişi, "Oiüm Yürüyüşü", Toros Gübre ve di~er işçilerin 
onuru, ekmeği, sendikası ve işi için yürüttükleri kavgaya duyarlı olun, destek verin. 

lşten atılmalara karşı çıkmayı insanlık görevi sayıyor ve tüm halkı İzmir Belediye, Yurt-lçi Kargo ve diğer direnişçi işçilerle 
dayanışmaya çağırıyoruz. 

İŞÇİ KlYlMINA SON! l 
İŞTEN ATILANLAR GERİ ALlN SIN! 

3.2.ı992 

Eğit-Sen, Tüm-Bel-Sen, Tüm-Sağlık-Sen, Tanm-Sen, Tüm-Ray-Sen, Tüm-Haber-Sen, Tüm-Maliye-Sen, Emekçiler 
Derneği, Genç Emekçiler Derneği, İHD-Çalışma Komisyonu, İşsizler Derı_ Şişli Halkevi, Barikat, Deng, Devrimci 
Mücadele, Direniş, Emeğin Bayrağı, Halk Demokrasisi, Haziran, ışçi Bülteni, Komün, Newroz, Odak. 

"KÜRT HALKI ONURSUZ BİR YAŞAMI BENİMSEMEYECEK" 
Kürt Halkının Özgürlük ve Bağımsızlık temeline dayalı insanca yaşama talepleri, soruna muhatap sömürgeci güçler ta

rafından bugüne kadar hep kanla bastınlmıştır. Ve dünyada benzeri görülmemiş bir biçimde Kürtler, en temel insan hak ve 
ö.zgürlüklerinden yoksun bırakılmış köle bir ulus durumundadır. 

Ancak, Kürt ulusu çağdaş dünya koşullarında köle kalmanın, kendisine ait olmayan bir kimliği zorla taşımanın onursuz
lu~una dur demenin kutsal mücadelesini meşru ve haklı zeminlerde yükselterek, kendisini insanlık tarihinin gündemine soktıı~u 
bir dönemden geçiyor. Kesin olarak bilinmelidir ki; bu dönemde Kürtler acı ve ızdıraplann yaşanmasına, gözyaşı ve insan, 
kanının akıtılmasına taraf değildirler, olamazlar da ... Ve kesin olarak bilinmesi gereken bir. şey daha, varsa o da, Kürt halkının 
onursuz ve şerefsizce bir yaşam tarzını benimsemeyece~idir. Bu nedenle soruna taraf sömürgecilerin, ulusların kendi gelecekleri
ni özgürce tayin etme ilkesi çerçevesinde Kürt meselesini ele almaları kendilerinin yararına ve Tilrkiye'nin çıkarlarının korun
masına katkı olacaktır. Ne var ki, Kürt halkının insanca var olma hakkı ve bu doğrultudaki istemlerine karşı halen şiddet ve terör 
politikalan en ilkel yöntemlerle devlet tarafından uygulanmaktadır. Kontrgerilla cinayetleri adeta günlük yaşamın bir parçası du
rumunda ve her gün birkaç cinayet işlenmektedir. Bütün savaş kurallan devre dışı bırakılarak, açıktan halk kitleleri tararırnakta, 
kitlesel boyutlarda katliamlar yaşanmaktadır. Insanlık açısından bir felaket düzeyinde gelişen bu korkunç durum karşısında, son 
derece tutarsız söylemlerle demokrasi şovayeleri kesilen Koalisyon Hükümetinin gediklileri, devam eden zulüm ve vahşetin, 
sömürgeci politik misyonunun sorumlulan olduklarını unutmamalıdırlar. Ve kendisine KUrdüm diyen ilerici, devrimci, demok
rat, yurtsever herkesin Kürdistan'ın sömürge stütüsünün idare çizgisinde bütünleşen ve merkezi otoriter yapıda temsil edileq sa~ 
ile sol karşısındaki duruşları, anti-sömilrgeci ulusal demokratik çizginin merkezinde buluşmaktır. 

ALİÖNCÜ 
TES-lŞ 
ı Nolu Şb. Bşk. 
DİYARBAKIR 

MEHMET YILDIZ 
PETROL -lŞ 
Şb. Bşk. 
DİYARBAKIR 

MUSAÇELİK 
YOL-İŞ 
ı Nolu Şb. Bşk. 
DİYARBAKIR 
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VEZİR PERİŞAN 
BELEDlYE-lŞ 
Şb. Bşk. 
DİYARBAKIR 
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SESLi DÜŞÜNCELER 
Z.ABIDIN 

T elefondaki ses içten gelen bir kızgıniılda bagtrıyordu: "Siz Kelime-i şahadet'e nasıl 'alçaltıcı söz' 
· .ı· dersiniz? .. Halkımızın müslüman oldugunu bilmiyor musunuz? .. Bu tür yazılarla Kürt halkını davasına 
· zarar veriyorsunuz"... · 

Bu, kOnuyla ilgili en masum tepkiydi: Newroz'a ulaşan tepki telefonlarının ve mektuplarının çogıt 
küfürlerle başlıyor, küfürlerle bitiyordu. 

· Konu, Newroz'un Ocak sayısında yayınlanan "Direnmek Yaşamaktır" isimli, işkencede izlenecek tutumu 
anlatan dizi yazının ikinci bölümündeki bir cürnleydi. Aynen şöyle:" .. .lşkencecinin emirlerine uymayın ... 

. lstiklal marşı, yemek duası, kelime-i şahadet getirme türünden alçaltıcı sözleri okumayı reddedi n." 
Daha dergi dagıtırna verileli bir kaç gün olmuştu ve yogun bir tepki gelmeye başlamıştı. "Yahudi uşagı 

i komünistler ... Sizin katlin iz vaciptir ... " vb. vb ... 
ı Bir sohbette bu konuşuldu: 

-Bana biraz haklı tepki gibi geliyor bunlar ... Böyle yazılmamalıydı ... 
-Ne 'böyle' yazılmarnalıydı? 
-Yani, kelime-i şahadete 'aşalılayıcı söz' denilmemeUydi. 
-Sen de anlamak istedigin gibi okumuşsun galiba. Oradaki mesaj o degil. Dikkatli oku ... 
-Olmaz olur mu? istiklal marşı, yemek duası ve kelime-i Şahadet alçaltıcı sözlerdir, bwıları o kumayı 

reddedin diyor? . . 
· -Bak, birincisi; işkencecinin talep ve emirlerinin reddedilmesi gerektigi anlatılıyor: Işkence altında bir 
ı dindarın bile işkencecinin böyle bir istegi karşı/anmasını kişiyi alçaltacagı aniatılmak isteniyor. Ikincisi, yazı 
esas olarak Kürt devrimci/erine, komünistlerine hitap ediyor. O cümlenin hemen altında "Kürtlügünüzle ve 
·komünistli!inizle ilgili küçültücü aşagılayıcı hareketlere karşı çıkın. 'Kürdüm, Komünistim' diye övünün" 
deni/erek bu açıkca belirtiliyor.Jşkencecinin, senin inanmadıgın bir şeyi sana söyletmeye çalışması alçaltıcı 

· degilmidir? Aynen, bir dindara "Yaşasın ateizm" de dirtmek gibi ... Yani, burada al çaltıc ı sözü edilen şey soyut · 
·bir şekilde kelime-i şahadetin ya da istiklal mtırşının oldugu degildir; ancak işkencecinin bir talebi, bir emiri 
haline gelmişlerse, bunlar ya da herhangi bir söz, artık bir alçaltma aracı durumundadırlar ve 
reddedilmelidirler ... Anlatılan budur. 

-()zaman, daha açık yazılsaydı. .. Anlamına uygun bir düzeltme falan yapı/saydı ... 
-Hangi endişeler/e yapılsın? Komünist/erin dine bakışı bilinmiyormu ki? Komünist/erin "Dine savaş 

açmak" gibi soyut bir tutumlarının olmadıgı; hiçbirdinin hiçbir kutsal sözüne cihat açmak gibi bir tavra 
girmedikleri bilinmiyar mu? Komünist/erin, din ve dindarlarla ugraşmak türünden amaçsız hedeflerle degil; 
insanları di ne sarılmaya iten sosyo-ekonomik gerekçelerle, sınıf savaşımıyla ilgi/endikleri bilinmiyar mu? 
Newroz'a tepkiyi yanlış ucundan ele alıyorsun. Oysa işin başka önemli cepheleri var ... 

-Nasıl yani? · 
-Evvela, ortaya çıkan organize tepki çok düşündürüc_ü ve ögretici ... 
-Nedir düşündürücü olan? · • 
-Düşündürücü olan, dinin üzerine tek bir cümlecik söylenmesine bile tahammülü olmayan derecede güç 

kazanmış, güven kazanmış bir dinsel atmosferin artışıdır. Oyle bir atmosfer ki, "Komünistim" diyenleri bile 
etkisi altına alabiliyor, elemine edebiliyor ... Newroz'a gelen bir tepki mektubu, "Böyle bir dergi 
çıkaracagınıza, lslam'a deger veren ........ ve ....... gibi dergiler çıkarın" diyor. Bahseııigi bir dergi ile bir gazete, 
devrimci ve sosyalist iddiasında olan bir ulusal kuriuluş gücünün yayınları. O'nu daha yakın görebiliyor 
Newroz'a din yüzünden küfreden mektup ... Bu da şunu gösteriyor: Devrimci güç/erde, dinsel gericilige karşı 
hayırhah bir tutum gelişiyor. Yani dinsel gericilik, devrimci güçleri revize edecek denli güçlü. Bir boyun egiş 
sözkonusu devrimci cephede ... Bu, ilerde çok sorun yaratacak. Iran örneti ortada: Gericilig i pohpohlamanın 
sınırı yok ... Tabii, bununla, "Din'e karşı olmak, onunla kavgaya tutuşmak" yanlışlıgını ayırmak gerek.! htiyaç 
dinle savaşmak degildir ... Ama ihtiyaç siyasal hedeflerle yürüyen dine taviz vermek de degildir .... Kürdistan 
açısından, sorunu egilip bükülmeden ortaya koymak yalnız ilerisi açısından degil; bugün için de hayatidir. 

-i),lretici olıın ne bu tepkilerde? 
-Ogretici olan, şeriatçılarımızın, Kürt toplumunun her vakasıyla ilgilenme ve tepkilerini gösterme 

organizesidir .. .Newroı gibi, Kürdistan komünistlerinin görüşlerini yansıtan bir yayın organını da demek ki 
didik didik inceliyor/ar, okuyorlar ve tepki konusunda üşengeç degi/ler. Bence bu, Kürdistan devrimcilerinin 
kuşarıması gereken bir olumluluktur. "Çagdışı" dediklerimiz çagdaş her düşünceyi satır satır incelerken, asıl 
ve gerçek çagdaşlık taşıyıcısı devrimcilerimizin okuma tembe/ligi ve tepki konusundaki üşengeçlikleri büyük 
bir zaaftır ve sözkonusu tepki bu yönüyle bence_ çok ögreticidir ... 
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ADI YASAK -DİLİ Y ASAK-KİM-LİGİ YASAK 
BİR TiYATRO 

DİYARBAKIR HALK TİY A TR OSU 

S ıkıyönetimin olaganüstü hal 
adıyla olaganlaştıgı bir 
bölgede bir avuç yurtsever 

gencin bir araya gelmesiyle 1 Mart 
.1991 tarihinde kurulan Diyarbakır 
Halk Tiyatrosu (DİHT), henüz ne 
Diyarbakır'da ne de ülke genelinde 
bir oyun sergileledi. 

Neydi bir sanat kurumunun sa
nat yönünden bu kadar kısır bir orta
ma girmesine neden olan durum? 

Dk hazırladıgı oyun M.Sait 
Alpaslan'ın "Kanlı Yol " adlı oyu
nuydu, ancak daha çalışma (Prova) 
aşamasındayken çogunıugu ögTend 
olan oyuncularırun polis tarafından 
rahatsız edilmesi, tehditler ve 
şantajlar yapılması üzerine daha oy
un sergilenmeden kadro dagıldı. 
Bunun üzerine alternatif olarak 
yazılan ve sergilenme çalışmalarına 
başlanan "Çelişki" adlı oyun (konusu 
12 Eylül öncesi .ve sonrası işçi ve 
devrimci hareketi sorgulamak olan bu 
oyunu . DİHT'in genel sanat ' 
yönetmeni M. Sait ALPASLAN s: 
yazdı) emniyetce sudan gerekçelerle ı' 
yasaklandı. Bir halkın tiyatrosu ol- 1 

mayı teınel amaç edinen ve bu 

ugurda yılınadan çalışan DlHT, bu 
yasaldama kararından yine yılınadı 
ve 33 masum insanın hunharca ka
tledılmesini anlatan, M.Fatih 
KANAT'm yazdıgı "33 Kurşun" 
adlı oyunun çalışmalarına başladı. 
Ancak bu oyun da diger tüm oyunlar 
gibi yasaklandı. 

Politik bir halk tiyatrosu olma yo
lunda DlliT önüne çıkan bütün en
gellemelere ragmen halk ile 
bütünleşmenin degişik yollannı bul
du. Bunlardan biri de 20 Ekim 
seçimlerinde hazırlanan ve sergilenen 
skeçlerdi. Bagırnsız adayın mitingle
rinde ve seçiın bürolarında sergilenen 
bu oyunlar halktan tam puan aldı. 

Bu kez sahnede Anadolunun is
yanlarını anlatan ve yine M.Sait 
ALP ASLAN'ın yazıp yönettigi 
"Anadolu" adlı oyun vardı. Ancak bu 
oyunun yasaklanma kararı o kadar 
kornik ve acıydı ki dünyada benzeri 
görülmemiş bir uygulama olarak ta
rihe geçmeye hak kazanmıştır. 
Tiyatronun "kendine özel sahnesi" ol
madıgı ve sözleşmeli bulundugu sin
ema sahnesinin "uygun olmadıgına 
"karar veren emniyet yetkilileri bu 

DERS NOTLARINDAN TiYATRO 
ll 
SANATTA POLITIKA: 

(TIYATRO) 

Sanat(Tiyatro eylemi) zorunlu 
olarak politiktir. Çünkü insanların 
bütün eylemleri politiktir ve tiyatro 
da bu eylemlerden yalnızca biridir. 
Tiyatroyu(sanatı) politikadan soyut
lamaya çalışanlar bizi temel bir 
yanlışa sürüklemek istiyorlar ki, bu 
da politik bir tutumdur ... 

POLITIK TIYATRO: (Sözlük 
anlamı) Alman rejisör (yönetmen) 
Erwin PISCATOR'un kitabına bu 
başlı~ ı vermekle ortaya attı~ ı bir te
rimdir. Siyasal gelişmeleri konu ya
parak insanların daha iyi 
yaşamalarını savunan, seyircinin 
duygusundan çok usuna yönelen 
bir tiyatro tür'Qdür. Bu türde, film, 

projeksiyon, hareket eden sahne 
tabanı ya da şerit gibi araçlar kul-
lanılır. Piscator'un "Politik 
TiyatrQ.Su" Brecht'in "Eplk 
Tiyatrosu"nu etkilemiştir. Politik 
tiyatro, ça~ın gelişmelerinden daha 
iyi bir gelece~i savunur. 

Biz amatör oyuncular kime al
ternatif sanat yapmak zorundayız ... 
Kime ve neye alternatif olaca~ımız 
hedef sapdırılmadan bilinmeli
dir ... Biz, düzene ve düzenin ya
rattığı sanata alternatifiz. Düzen, 
kendi sanatında halkı toplum
salilıktan çok,' bireyselliğe iter. 
Bunun örneği çokça görülmüştür. O 
halde biz buna alternatif olmak ve 
düşüncemizi halka yaymak için şu 
işlevlerde bulunmalıyız. 

1- PROLETERYA (Işçi) 
TIYATROSU: Iş yerlerinde işçilerin 
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oyuna da izin vermediler. 
Bütün bu yasaldama kararları, 

tiyatroyu maddi yönden her geçen 
gün daha büyük zararların altına so-

. kuyordu, ama bu yurtsever gençler 
bir hedef belirlernişti ve bu yolda, 
kurtuluşa dek hiç durmadan dinlen
meden çalışacaklardı. 

ll 

Bunların soncupda (bu üç yas~
lama kararının ardından) M.Saıt 
ALPASLAN'ın yazdıgı ve yönettigi 
"Kanlı Yol" adlı oyunun 
çalışmalarına tamamen yerleşik bir 
kadroyla yeniden başlandı. 

Bu sezon oyun çizelgesiyse 
şöyle: 

3-5-6 Şubat 1992 Tarihinde 
"Anadolu" oyunu istanbul'da 

16-17-18 Şubat 1992 Tarihinde 
"Kanlı Yol "adlı oyun Diyarbakır'da 

31 Mart 1992 Tarihinde 
"D irenrnek Y aşamaktır" adlı oyun 
Diyarbakır'da sergilenecektir. 

Tüm yasaldama ve engellemelere 
ragmen hala halkın tiyatrosu olma 
vasfını koruyan Diyarbakır Halk 
Tiyatrosu, bütün etkinliklerinde halk 
için, halkla beraber hareket etmek is
tiyor 

veya sendikanın kurup, işçileri bir
liğe çağırıcı hakkını aram.asını 
öğreten ve ögütleyen tiyatro. 
Örneğin, lnternatıonal . Theatar 
(Ingiltere) DIHT (Devrim Için 
Hareket Tyatrosu -Türkiye-Istanbul ' 
1968-) 

Bunun yanında oynayacağımız 
oyunlar da amacımızı yansıtıcı oy~ 
unlar olmalıdır. Bunlara propagan
da oyunu denir. PROPAGANDA 
OYUNUNU: Seyirciye belirli bir 
düşünceyi, siyasal, toplumsal ve 
ideolojik anlamdaki görüşleri be
nimsetmekamacıyla yazılmış oyun. 

2- PROPAGANDA 'AJIT-
PROP) TIYATRO: Yukarda yazılı 
oyunları oynayan tiyatro türü. Ki 
amatörlerde genel-geçer tiyatro 
kavramı budur. 
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Yazar Ahmet KAHRAMAN lle Kürt Kültürü Üzerine Söyleşi 
(Röportaj: EcJ.ip Po/at) 

00 00 00 00 
• • 

"KURT KULTURU 
EVRENSEL KÜLTÜRÜN BİR PARÇASlDlR." 

Slru: Çtj!riış evrensel kiJJJür kav
mmmın tmunJanmasr. EvnmseJ..t.ilı.MJ 

kiJJJür i6şkNnin tujfi na.9l )V/Mr? 
A. KAHRAMAN: Kii1tiiii1 en 

tnmli Ull'UU reıre sıxmr. Bö)'k 1ir 
titdre ıçldımic ic;tİ)Olm öregin 
Ameıika'<b BEYSBOIL lqJiniıİı 1iliigi 
gilj gclŞcin 1ir sıxmr. I<iitbtk lma 
ııa.E (Hdı) <i;ıh, Kiitlıed lqJ.ı lt 
kı1nlın \eya ~ w irdc tiiybirW1 
imib' .. Ttiy yab kıh ~ 1q> IDiire 
~· CJeneiiilre lıı ~ 1qDJa oyram 
1:Um oymba gdc cbıir. (GX) tq> ın
Jıınırmhr. ÖR.rbi Bey.;tp. OOıilen Hdi 
I<iitbtk vadı. Kinbin oogmfi daak 
Aıneıikmlırla tımısm yddır. Bilintiigi gi
li Amerika'<h ın:ebi Kızıkbi1ilı vadı. 
KmkbılibilBey.h:il'u yaygınJaşııPıkl 

~ ~ lıı sıxrl<iitbmı 
m:e Avıqıı'ya oodJı <b Amerika'ya 
ulışıaic yaygınlışnŞır. 

Slru: Ottık'{Dğdaş küllüre doğru 

olan gitişte Kibt küiJürli rmd tuumlanır 
ve değerlendiliir? 

A. KAHRAMAN: Kiit kültüıü 
evımd kiiliim 1ir ıuça;ıdır. Taiıc ev----------WELATEMİN 

Roj hat 
Azadi bfı kulik 
di çiyayen welate min 
xwin 

xwin 
xwin 

Tiving · 
fı 

ceng 
Di hefsen welate min 
Barxwe dana xorten Kfırd 
Agir 

Agir 
Agir 

B'fı agir 
fı 

ket çiyayen welate min 

Verger: Murat A veli 

ımcl kiiliiün ilk kayıddaınblliri de 
lıı kiiltiirtir. Bıı'Ş ~ Zeıdişt 
yire o tqıadmtıl <bgmt$r. ~ 
IDymn )6lÜn lıışlıııgmu sin~ 

lıı din aynı. 23Tlal'rlı Newroz dnikn çdc 
güz.ellir lııyımıı evren<d küllü'e ~ 
eunşir. Bayranla' kitbrl kıilaırnlııdır. 
Newroz 'tailöi ilk lııynınlanblliOOir. 
C$ı ile kıilam, 1ir çdc ulU5 ta<fulııl 
~ ilk lııynınlanb1 liOOir. 
Newroz evımd w yereJIB'ş izaı m. 

Sanı: Kürt küiJiiriJniJn evrensel 
(l1ğdaş killi/re olan kuJkıJan ne/erdi' ve 
gelece/de neler olabilecekJir? 

A. KAHRAMAN: Kii1tiİ' in
mlıgırt <rtık malıdır. ~ y.&K
mıaıc 1ir g:S oogımc <brektir. Bu day 
i1mh!!P :zaaWır w 1ir rengin mn erlil
rrcitir. Sım: ~ itı1myla yerel 
degildir. Mıım smsıı rer ıt:Y emnri
dir. Sarnt ir&ll Çiıltir, y.Jli lUii1 in
mlıgıl lıiııneJİl<htir. Siy<iı, !m veya 
Kı:zJkbili OOnac 1ir ~ ~ lUiil 
taklır, cıtic 1ir ~ mlila<a iie~İ)Ub'. 
öregin Kiit kiiltiiıliÖl üettigi tnmli sa
nt ~ 00 Şar Cigeıxwin'dtr. 
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CigernWl mikbm cıtic mMr. 7lim 
reıre tmn §'ider evıt'Ild1ir (evren
ıdleşiıh). Bugm Mozat tmil dTıymın 
rrnlKJır. Evıınİl cıtK malı daac Vııt 
Gogh w Pl:am'yu yire OOrk \6'eh1iiz. 
Beftlnwen ııtık Maa' Mi:ıkiz 

KOOnliyalı w Hernin ~ ııtık 
Amerikh degiktir. Og::'OOWı'<b tqia tun
la' giljdir. 

Kültiie çekibı 9;1, öülen dıva" in
mlıgın tiüle ~ 00)«. 

Ankara 
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A A ' A 

DERSEN ZMANE. KURDI 
-V-

ŞEVBİREREK MALE 
Dara çfı bajer. Jimaliyan re se kilo sev, du kilo orinç fı n iv kilo muz kin. Evari vegeriya mal. 
Jina wi Xece bi xeyd gote: Te he w vana tene kirine ? Min ew qas ji te re got, te w ne xema te ye ji! Salewext em u 

zarfıkan bi xebate me mala xwe xerakir kure mal e jimere ani ye çendek feki! 
Dara kir ku xwe bi pareze, Xece e w fırsend ne da ye fı axaftin ji hev direj kir. Dara gotina xwe daqurtand u di ber xwe de got: Derde we ku je retişten li xwe kirine bi hata kirin, le na berisene ku icar ji ez destevala hatim ji deriye xel-k~ . 
Ji xwe zarfıkan hev fı du 'di xwar. Te dı got qey hevalbendi danibfın li hemberi baven xwe. Dı gotine: Bavo, tene jimere sev fı orinc aniye, ji xwe re ji cil, qondere fı her tişt kiriye. Bi vi awayi gotin ji hev di zooandin. Neçar dev ji guh le dane berda. Wi bi xwe zani bu ku neweki Xecfı u zarfıkan di zanin. Beyani zu rabfı bfı, cil u sola ku ji cirane wxe i Soro deyn kiri bU kesi ne diti bfı. Kesi nizani bfı tişten le ne ye emanetin. Bo ve yeke wi tu gotin li xwe ne di girt u bi maliyan di keniya di ber xwe de. . 1 
Dara derbasi serşoke bfı xwe baş şfışt, ziwa kir fı çujfıra rfıniştine ber sobe xwe germ kir, Cile xwe i kevn li xwe kir, pal da balgiye fı lingan direj kir. Mali li be xemiya Dara şaşma bfın. 
Li ser şive li hev hewirin. Daraya rasti ji wan re got. Tev bi hev keniyan fı bi serfirazi kevçiyen xwe direji tirşik u girare kirin. Dara, li çunek din soz daji bo diviyahiyen wan bi ci bine. E w ji ku weki ve care be dirav venegere u mafe tutine bistine. Zarfikji Xecejibedeng man li hemberi ve sozdane. 
Kizane c ara çe ndemin zarfikan bi serfirazi diviyahiyen x w e rez kirin ... 
Zine: Ji min re cotek sol, cotek gore, kiras fı fanoriyek di ve. Rohat: Ji min re ji qatek cil, cotek sol u gore u topa lingadive. 
Dara xwe ne girt fı gote Xece:Bermaliya min ji te re çi di ve? Xece bersivand: Hema çi wer heşe te! ... 

ZAMİRLER (CİNA V AN) 

KÜRTÇEDEKİ BELLİ BAŞLI ZAMİRLER ŞUNLARDlR: 

1- ŞAHlS ZAMİRLERİ (CİNA VEN KESIN) • Kürtçe'de: 
a-Ez Ben b-Min 

Tu Sen Te 
Ew O Wi,We ' 
Em Biz Me 
Hfın Siz We 
Ew Onlar Wan . 

Şeklinde iki grup şahıs zamiri oldu~unu önceki derslerimizden hatırlatalım. 
B irinci grup zamirlerle: 

A-Olmak fiili ve B- geçişsiz fiilierin bütün zamanlan ile C- g~çişsiz fiilierin şimdiki ve gelecek zamanlan çekilirler. 

ÖRNEK: 
a-Bfın-Oimak 

Ez im, Tu yi, Ew e, Em in, Hfın in, Ew i.n 

b-ÇÜ N (gitmek) 
Ezdiçim 
Tudiçi 
Ewdiçe 
Emdiçin 
Hfın diçin 
Ewdiçin 

B iz gidiyoruz 
Siz gidiyorsun uz 
O gidiyor 
B iz gidiyoruz 
Siz gidiyorsun uz 
Onlar gidiyorlar 

c-XWARİN 
Ezdixwim 

(Yemek) 
Benyiyornın 
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KETİN(Düşmek) 
Ez ketim Ben düştüm 
Tu keti Sen düştün 
E w ket O düştü 
Ernketin Bizdüştük 
Hfın ketin Siz düştünüz 
E w ketin Onlardüştüler 

Ezdebixwim Ben yiyece~im 
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Tudixwi 
Ewdixwe 
Em dixwin 
Hfin dixwin 
Ewdixwin 

Sen yiyorsun 
O yiyor 
Bizyiyoruz 
Siz yiyorsunuz 
Onlar yiyorlar 

Tudebixwi 
Ewdebixwe 
Emdebixwin 
Hfin de bixwin 
Ewde bixwin 

· Sen yiyeceksin 
O yiyecek 
Bizyiyecegiz 
Siz yiyeceksiniz 
Onlar yiyecekler 

lkin ci grup zamirlerle de: 
a-Malik olmak ile Gerekmek-İstemek füllerinin bütün zamanlan ile 
b-Geçişli füllerin geçmiş zamanlan çekilir. 

ÖRNEK: 
a-HEBÜN 
Minheye 
Teheye 
Wiheye 
Weheye 
Meheye 
Weheye 
Wanheye 

(Malik olmak) 
Benimvar 
Senin var 
Onun var (er.) 
Onun var (di.) 
Bizimvar 
Sizin var 
Onlannvar 

b-VEXWARİN 
Minvexwar 
Tevexwar 
Wivexwar 
Wevexwar 
Mevexwar. 
Wevexwar 
Wanvexwar 

(İçmek) 
Beniçtim 
Seniçtin 
O içti (er.) 
o içti (di.) 
Biziçtik 
Siziçtiniz 
Onlar içtiler 

VİN (Gerekmek-İstemek) 
Mindive Bana gerekiyor 
Tedive Sana gerekiyor 
Wi di ve Ona gerekiyor 
Wedive Ona gerekiyor 
Medive Bize gerekiyor 
Wedive Size gerekiyor 
Wandive Onlara gerekiyor 

Minvexariye 
Tevexwariye 
Wivexwariye 
Wevexwariye 
Me vex wariye 
Wevexwariye 
W an vexwariy 

Ben içmişim 
Sen içmişsin 
O içmiş 
O içmiş 
B.iz içmişiz 
Siz içmişsiniz 
Onlar içmişler 

• ı 

ŞAHlS ZAMİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ _ 
Şahıs zamirieri füllerin öznesi olarak kullanıldıklannda yalın haldedirler.~ 

ÖRNEK: 
Benkalktım 
Senkalkbn 
O kalktı 
Bizkalktık 
Siz kalkbnız 

Mindit 
Tedit 

Bengördüm 
Sen gördün 

Ezrabfim 
Tu rabfi 
Ewrabfi 
Em rablin 
Hôn rablin 
Ewrabfin · Onlar kalkblar 

Wi, Wedit 
Medit 
Wedit 
Wandit 

O gördü 
Bizgördük 
Siz gördünüz 
Onlar gördüler 

Şahıs zamirieri nesne olarak kullanıldıklannda çekimli hal alırlar. 

ÖRNEK: • 
Çek o ez ditim 
Çekotu diti 
Çekoew dit 
Çeko em ditin 
Çeko hôn ditin 
Çeko ew ditin 

J 

Çeko beni gördü 
Çeko seni gördü 
Çeko onu gördü 
Çeko bizi gördq 
Çeko sizi gördü 
Çeko onlan gördü 

Rojda min dibine 
Rojda te dibine 
Rojda w i, we dibine 
Rojda me dibine 
Rojda w e dibine 

· Rojda wan dibine 

R.beni görüyor 
R.seni görüyor 
R.onu görüyor 
R.bizi görüyor 
R.sizi görüyor 
R.onlan görüyor 

Özne birinci grup şahıs zamirinden biri olursa ve nesne de zamirle ifade edilmek istenirse, bu durumda nes
ne ikinci grup şahıs zamirierinden biriyle ifade edilir. Bunun tersi de olanaklıdır. 

ÖRNEK: 
Ewwedibi 
Hôn nie dibinin 
Minwe dit 
Meewani 

O onu görüyor 
Siz bizi görüyorsunuz 
Ben sizi gördüm 
Biz onu getirdik 

lkiqci gruıışahıs zamirieri aynı anda özne ve nesne olarak kull~ılabilirler. 

ÖRNEK: 
"Mil\ w e dit 
Tewandit 

Ben sizi gördüm 
Sen onlan gördün 
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wıwedit 
Mete dit 
Wemin dit 
W an w i dıt 

O onugördü 
Biz seni gördük 
Siz beni gördünüz 
Onlar onu gördüler 

Cand-Huner-Wi,je _ 

Bu durum yalnız ikinci grup şahıs zamirieri için sözkonusudur. Bu da ikinci grup şahıs zamirierinin 
aslında birinci grup şahıs zamirierinin çekimli hali olmasından kaynaklanmaktadır. 

II- KISALMALI ŞAHlS ZAMİRLERİ (CİNA VEN KESIN İ KURTBİRİ) 
Bu zam ir eya da ye şeklinde olup aslında "ji wi re", "ji we re" bileşik zamirierinin kısalmış halleridirl
er. 

ÖRNEK: 
Minji wi re got 
Minji we re da 
Ez ji wi re dı be jim 

Min gote 
Minday e 
Ez dibejim e 

Ben ona söyledim. 
Ben ona söyledim 
Ben ona söylüyorum 

III- B İLEŞİK ZAMİRLER (CİNA VEN HEVÜDUDANİ) 
tkinci grup zamirierin tekil üçünçü şahıslan w i, w e kimi durumlarda bazı edatlar la bileşik halde kul
lanılırlar. 

ÖRNEK: 
Çek bi wi re ye 
Çek bi we re ye 
Ezji wi hez dikim 
Ez ji web ez dikim 
Minji wi re ani 
Minji we reani 
Kevir U wi ket 
Kevir li we ket 
Av di wi de ye 
Avdi wedeye 
Ez di wi re bihuıim 
Ez di we re bihurim 
Tu bi wi xwurti 
Tu bi we xwurti 
H un bi wi re çfin 
Hfin bi we re çfin 

Silah ondadır. (er.) 
· Silah ondadır. (di) 
Ben onu seviyorum (er.) 
Ben onu seviyorum (di.) 
Ben ona getirdim (er) 
Ben ona getirdim (di.) 
Taş ona de~di (er.) 
Taş ona deMi (di.) 
Su ondadır (er.) 
Su ondadır (di.) 
Ben onun (yanından) geçtim (er.) 
Ben onun (yanından) geçtim (di.) 
Sen onunla güçlüsUn'(er.) 
Sen onunla güçlüsUn (di.) 
Siz onunla gittiniz (er) 
Siz onunlagittiniz (di.) 

• 

' . 

Kısalma ve kısatınada süreklilik e~ilimi Kürtçe'nin önemli ve güzel bir özelli~idir. Bu özelli~e göre 
sözkonusu bileşik zamirler şu şekilde kısaltılabilir ve genellikle de bu kısaimalı halleri kullanılır: 

Bi wl re pe re Di wide te de 
Bi were pe re Di wede te de 
ji wi je Di wire te re 
Ji we je Di were te re 
Ji wire je re Bi wi pe 
Je we re Je re Biwe pe 
Li wi le Bi wire pe re 
Li we le Bi were pe re 

IV- ÖZNEYE DÖNÜŞLÜ ZAMİR (CİNAVEN VEGER KİRDE) 
Özneye dönüşlü zamir Kürtçe'de xwe dir. Buzamir 4işi, erkek, tekil, çogul durumlarda degişmez. 

ÖRNEK: 
Ezxwedişom 
Minxwe dit 
Bala x w e bi din e 
Hfin xwe terdikin 

Ben kendi"\!- yıkıyorum (yıkanıyorum) 
Ben kendiını gördüm. 
(Ona) dikkat edin. 
Siz kendinizi doyuruyorsunuz. 

B u zam ir de kim i edatlar la bileşik halde kullanılabilmektedir . 
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· Cand-Huner-Weje 

ÖRNEK: 
Ji xwe re sev kirin 
E w yekcar ji xwe de ketiye 
E w bi xwe re heyirine 

. Dijmin bi xwe de ketiye 
Zarfikan derzi di xwe re rakiri ne 
E w qet di xwe hay ne bU ye 
Ma qey spi di xwe de diti ye? 

Kendilerine elma aldılar 
O (tümden) halden düşmüş 
Onlar kendi kendilerine şaşırmışlar 
Düşman kendine düşmüş 
Çocuklar kendilerine i~ne batırmışlar. 
O hiç kendinden haberdar de~il 
Sanki kendinde bit mi görmüş? 

V _.A MÜ'I:EKABİLlYET (Karşılıklı olma durumu) BİLDİREN ZAMİRLER 
(CINA VEN HEVHEMBERI DANEZAN) 
Kürtçede mütekabiliyetbildiren zamirler hev ve hev iı du dur. Buikizamir de kimi edatlar la kul
lanım olanagı tanımaktadır. 

ÖRNEK: 
a-H ev 
Hfın h ev baş nas bikin 
Wanji hev bi qetinin 
Çima ew bi hev ketine 
W an iro baş li hev da 
Tum ji hev re başbin . 
Sepe ji h ev de ket 
Tum bi hev re bin 
Xencer di h ev re rakirin 

Siz birbirinizi iyice tanıyın 
Onları biribirinden ayırın 

Onlar neden biribirirlerine düşmüşler? 
Onlar bugün biribirilerini iyice dövdüler 
Biriblrinizedaimaiyiolunu 
Sehpa biribirinden da~ıldı 
Daima biribirinizle olun 
Birbirlerine hançersoktular 

E w ji beyani ve di hev de h spiya dıgerin. Onlar sabahtan beri birbirlerinde bit arıyorlar, 

b-Hev iı du 
E w hev iı du dibinin 
Tu car ji hev iı diı ne qetin 
E w bi hev iı du serlirazin 
Her du li hev iı du nakin 
Ji hev iı du re xerabiye ne xwazin 
E w tum dı hev iı du re derbasdibin 
Hfın çimabi hev iı du re şer dikin? 

Onlar birbirlerini görüyorlar 
Hiçbir zaman birbirinizden ayrılmayın · 
Onlarbirbirleriylemutludurlar 

Onlar birbirleriyle geçinemiyorlar 
Birbiri.ı1i.zekötülükistemeyin 
Onlarbirbirlerini geçiyorlar 
S iz neden birbirinizle dögüşüyorsunuz? 

FERHENGOK: 
Bajar: 
Mali: 
Sev: 
Orinc: 
Kirin: 
Zarfik: 
Hember: 
Z&landin: 
Drfiv: 
Beyani: 
zu: 
Sol: 

.Fanoô: 
Divetin: 
Tene: 
X em: 
Çendek: 
Parastin: 
Daqurtandin: 
Destevala: 
Hevalbendi: 
Neçar: 
H eş: 

Şehir 
Ev halkı 
Elma 
Portakal 
Satınalmak 
Çocuk 
Karşı, karşıt 
Uzatmak, artırmak 
Durum 
Sabah 
Erken 
Ayakkabı 
Kıızak; -bul üz 
Gerekmek 
Yalnız 
Gam 
Birkaç 
Koruma 
Yutmak 
Eliboş 
İttifak 
Çaresiz 
Akıl 

Cil: 
C"ıran: 

· Serşok: 
Xwe şuştin: 
Jfir: 
Hewirin: 
Diviyahi: 
Diıav: 
Vegerin: 
Rezkirin: 
C ot 
Gore: 
Bermali: 
Jin: 
Ewqas: 
Salewext: 
Fe ki: 
Axaftin: 
Berisandin: 
Xelk: 
Awa: 
Serfırazi: 
Girar: 
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Elbise 
Komşu 
Banyo 
Yıkanmak 
Oda 

/ 

Toplaşmak, birikmek 
İhtiyaç, gereksinim 
Para 
Dönmek 
Sıralamak 
Çitf 
Çorap 
Evin hanfendisi 
Kadın 
O kadar 
Yılboyunca 
Meyve 
Konuşma 
Hesaplamak 
Hl)lk. elalem 
Şekil, tarz 
Mutluluk 
Bulgur pilavı 

.-
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Cand-Huner-Wl!je 

.GOTİNEN " VERENAI'J. PEŞİY AN V ATEY 
- Agire xweş kes kes je narave. 
- Agir li rele keve, tern fi hişk bi teva dişewite. 
-An mereki merxas be, an cindilô libaz be, an bimre ji ri-

he xwe xelas be. 
- Axe mer e, gel şer e. 
- Axe li keyle ye, xulam ber zikre ye. 
- Axe fi dile xwe. 
- Aqile sivik, bare giran. 
- Aşe dina be av digere. 
- Aşe nezana xwede digerine. 
- Ava xurta serhevraz e. 
- B are ketiya kes ranake. 
- Ber barane revi, li zipike qelibi. 
- Bere giran di ciye xwe de qenc e. 
- Berxe nerji bo ker. 
- Bare gul bfi, barane lekir şii bu. 
- Berdana jine adeta din e. 
- Be xwedeti dibe, be xweyiti nabe. 
- Birati bi baran, hesab bi misqalan. 
- Bi golekli buh.fır na ye. 
-Bi xweziya, mirov nagişe piziya. 
- Çav ji çava şerm ~e. hertil kevira nwm dike. 
- (Çave li deri ya), xweli li seriya. n 
- Çav li reya dfır be, b ila ne li tirba kur--be. 
- Çave qelişi ji çave kor rindtir e. 
- Çend peyve hirçe heye, her çend ji ser dara hirmi ye. 
- Çeqçeqo li bere ro. 
- Çelekek rexo, na ve garaneke diherimine. 
• Çi re sere quling ji waqina qulıng e. 
- Çiyaye bilin d be be rf na be. 
- Çiyaye bilind ji hewciy e nizme, e nizim ji hewciy e bi-

linde. · 
-Dar bi pelke xwe geş e. 
- Dara ku ji bini hiş be, feyda kezaxe nine. 
- Dara xweziya heşin nebfiye. 
-De w e ceribandi ji mas re neceribandi çetire. 

- Adire gonco qir o. 
- Adirde giri vera çaw ne remerıo. 
~ Arsiz are xo paweno, b he ar vano qay miro terseno. 
- Ariş geyreno, çimede ayriro şono. 
- Aluya ki ke hedi tuke, eriş ro bena. 
- Aşmi locin ra viyarti, hedi roşin nedona miyande keyi. 
- Aş iki va citi mi ni na. 
- Asiıle kerdi kerdi ra ne bo, kerdi ne biryena. 
- Aqilo sivik baro giron. 
-Ay ki deza virazon, qulpan ze pa nono. 
- Berxo ki beran bo, koz di ney li yo. 
- Ber gire to gem netebişo, meydon di kay me di. 
-Bere xwi pet ki, cırane xwi dizd me ki. 
- Bem qulinçira kuwena, vona: qiya ja çe ndi he ra ya 
- Behemt bo sek, ke yerde marida xwi ravane bawo. 
-Bizi dizdilci kel wena, eşkera ziyena 
- B ira bira bo, ceniya biray ne geno. 
- Bizi bi lingba xwi leqyena, Meşna bi lihgba xwi leqye-

na. 
- Carmerd mireno nome moneno, Ga mireno poste mo-

neno. 
- Çeniya: koçkarl tim o warwa ya. 
- Ciwen ki ome vay ver, her kes maleva xwi to dono. 
- Cirano xirab ke wayrre hacida hewli keno. 
- Çew dode xwi ra nevono tirş. 
-Çe w hcrde xwi ra nevono Kiri . 
- Çitaya yewi erey ra siba panaye ne monena 
- Çimo pawite timo vetew. 
- Çendi ke çuliki gi ra de, boy tira vejyena. 
- Dizd warişt wayire keyi tebişt. 
- Dest desti şiweno, dest tadyeno ri şiweno. 
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ÖZEL SA V AŞIN 
YENİ BOYUTU 

.. İç!nde bulundugumuz süreçte, 
Kurdistanve Türkiye'de yogun ve 
önemli gelişmeler yaşanmaktadır. 
~rken seçim taktigi ile tıkanan 
sıyasal ve askeri, ekonomik duru-

. muna çözüm arayan TC, çare ola
rak, ortaya en son DYP-SHP ko
lisyo!l. ~ük:üm_etini çıkarmıştır. 
Her ıleisı de, dıgerleri gibi azgın 
şoven ve ırkçı olan bu partiler, 
ulusal ~uluş hareketini ezmeyi 
merkezıne alan bir hükümet pro
grarnı etrafında birleşrniştir. Düne 
kadar sivil örtü görevini ANAP'la 
yerine getiren özel savaş, özellikle 
TC ordusunun çıkınaza girmesi 
ANAP'ın yogun yıpranrnası v~ 
TC'nin uluslararası alanda 
t~şhirinin yogunlaşması ile bir
likte,örtü görevi bu sefer DYP
SHP'ye verilmiştir. DYP-SHP 
hükümetinin bol keseden insan 
haklan, demokrasi vs lafları ve 
demegojileri ile harekete 
geçmesine ragiDen, asıl işlevi ile 
özel savaşın sivil örtüleri olduk
larını daha ilk icraatlanyla ortaya 
koymuşlardır. Bu terimierin bol 
demogojisini yapan bu faşist ve 
şoven partilerin nasıl azgın insan 
haklan düşmanları olduklannı 
mecliste birkaç cümle ile Kürtç~ 
konuşan insanlara karşı ge
liştirdikle~ ırkçı, faşist 
saldırılan ıle tüm kamuoyu izle
miştir. "insan haklarından, de
mokrasiden" bolca bahsetmekte
dirler ama iş Kürt gerçekJigi ve 
Kürt halkının ulusal ve insani de
mokratik haklarına geldiginde 
hepsi birlikte hırlamakta ve 
gerçeklerin üzerine 
saldırmaktadırlar. Kısacası 
TC'nin, ilkesiz ve kuralsız özel 
sav~şını yü~tmede ısrarlı oldugu 
görulmektedir. Ordusu, özel tirni 
polisi, Kontragerillası, köy koru~ 
cusu vs. güçleriyle ulusal kurtu
luş mücadelernizle baş edemeyen 
!C! bu sefer özel savaşı tabana 
~direrek, _Türkiye'de şovenizınİ 
~tl~selleştırerek, kitleselleşmiş 
bır özel savaş yöntemine baş vur
maktadır. Bunun için Türk 
halkının bilinçsiz · ve 
ön~üsüzlügünden yararlanarak 
tarıhsel ulusal gericiligini ve anti 

. demokratik duygularını 

kızıştırarak Türk ve Kürt 
eı;n~kç_ile:UU karşı karşıya getirme 
gıbı ıblısce planların peşinde 

koşmaktadır. 
'J'ü?ı _b?nlar, dünyanın açıkça 

görebıldigi Kürt gerçekligini ve 
onun ulusal demokratik hak
larının varlıgının TC'nin fanatik
irıkarcı çizgisi ile görmek isteme
digini; siyasal çözüm degil, in
karcı şoven dayatmada ısrarlı ol
dugunu bir kez daha gösteriyor. 
B'! ısr~, ~line kadar bataga gir
rnış bırının çırpındıkça daha da 
bataca~ı gerçeginden başka bir 
anlamı ifade etmemektedir. 

Kızıltepe'den bir grup 
devrimci ögrenci 

NEWROZ'A 
Bir sonbahar mevsiminin ekim 

ayında İzmir'in Kemeraltı 
Çarşısını dolaşıyorduk. 
Günlerden pazardı. Esnafın ke
pengi kapalıydı. Sadece işportacı 
görmek mümkündü. Koca Keme
raltı Çarşısında, 812 sokaga 
dönüp doguya yürüdügümüzde, 
ufak bir gazete bayine rastladık. 
Gazete bayiinin dergiler kısmını 
gözle süzerken, tüm algılarırnızı 
ü~rine yogunlaştıran (yeşil, 
kırmız, san renklerle · süslü) 
Newroz başlıklı dergiyi görünce 
şaşırmıştık. Çünkü Newroz'un 
Ortadogu halklan ve Kürt halkı 
için yeniden doguş anlamına ge
len bir ulusal bayram oldugunu 
biliyorduk. Bundan dolayı bu 
isimli derginin ilginç oldugunu ve 
Kürt halkının sesi olabilecegini 
tahıİıin ettik. Hemen satın aldık. 

Bizler İzmir'de Saglık Meslek 
~i.s~si ögTencileriyiz. Saglık Kol
eJını yatılı olarak okuyoruz. Sa
dece hafta sonu izne 
çıkabiliyoruz. Okul idaresi gerici 
bir idaredir. ögretmenlerirnizin 
çogu idarenin faşizan yönetimine 
eksiksiz katkıda bulunuyorlar. 
İdarenin faşizan gençlik 
örgütlenmesinden cesaret alarak 
devriı;n~i? demokrat, sosyalist 
gençlıgi ımlıa etmeye sindirmeye 
çalışıyor. Her türlü faşist uygu
lamalarla karşılaşıyoruz. Devrim
ci düşünmenin ve Kürdistanlı ol
manın bedelini en agır baskı ve 
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yöntemlerle ödüyoruz. 
Newroz'u satın aldıktan sonra 

~ogu~umuzda derginin yazılarını 
ıncelıyorduk. Elirnizdeki Newroz 
dergisini gören faşist bir ögTenci 
heı;nennöbetçi ögeetmeni haberdar 
ettı. Koguşumuza nöbetçi 
ögT~tmen, elinde koca bir sopayla 
sortı yaptı. Hemen benim üzerime 
dogru yürüyüp elimdeki New
roz'u aldı. Baktı, inceledi. Her 
zaman söyledikleri gibi "ulan va
tan haini, bölücü pis Kürt neden 
okuyorsun bunu" dedi ve odasına 
götürdü. Ve tehtitlerde bulundu. 
Ben ne kadar Newroz'un bir yasal 
yayın oldugunu, kültürel bir dergi 
oldugunu anlattıysam da bir türlü 
anlamak istemiyordu. Ondan son
ra bizi okuldan atacagını söyledi. 
Bizler de halkımızın yayınını 
okuyacagtmızı, halkımızın ulu
sal-sınıfsal mücadele verdigini ve 
bütün bundan haberdar olmak is
tedigirnizi söyledik. Halkımızın 

politik, kültürel durumundan ha
berdar olmak; okuldan atılmak pa
hasına olsa bile, buna hazır ol
dugumuzu söyledik. Faşist 

( ögTetmen söylediklerimizi duyun
ca sarardı, morardı. Ama tehditle
rine devam etti. Bu dergiyi polise 
vercegini söyledi. Velhasıl 
şiddetini en yogun biçimde 
sürdürüyordu. 

Newroz'u okurken elirnizden 
alan okul idaresine bu olaydan 
sonra Newroz'u daha ısrarlı bir 
biçimde takip edecegirnizi 
söyledik. · 

Kürdistan ve Türkiye'de uy
gulanmakta olan faşist anayasa ve 
yönetim; ve bunun sonucu olan 
egitim sistemindeki gerici faşizan 

· baskılar, terörler bizi 
yıldıramayacaktır. Aksine 
halkımızın yeni Kawalarla · yeni 
Newroz'lan yaratacagına in
anıyoruz. Çünkü çagdaş Dehak 
(emperaylizm, onun bekçisi TC 
faşizmi) can çekişiyor. Newroz 
dergisinin bile yasal olarak çıkıp, 
yayıolarup okunmasından kor
kuyorlar. Faşizmin bu kaygısını 
boşa çıkarmayacagız. 

İzmİr Saglik Meslek 
Llseslnden Bl.r Grup 
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Demokrasi Bir 
Yaşam Biçimidir 
İnsan Haklan Savunucuları ola

rak biraz buruk:, biraz mutlu merha
ba diyoruz. Mutluyuz, çünkü 

· şubemiz açıldı. Mutlulu~umuz bi
raz buruk: çünkü 14 aydan beri hq
kuka aykırı bir şekilde 
çalışmalarımızdan alıkonulduk. 

Hakkımızda açılan son davada 
30.12.1991 beraatle sonuçlandı. 
Şubemizin hukuka uygun çalıştı~ı 
üç ayrı yargı kararı ile kesinleşti. 

Şimdi kaldıgımız yerden, tüm 
demokrasi güçleri ile elele, omuz 
omuza İnsan Haklan ihallerini 
önleme ugraşımıza daha bir ka
rarlılıkla devam edece~iz. 

Tüm toplumumuzun çok iyi 
gözleyip, de~erlendirdigi gibi, 
ülkemiz son derece hassas bir 
dönemi yaşıyor. Bir yanda siyasal 
iktidarın demokratikleşme söylem 
ve çabaları, diger yanda en küçük · 
demokratik açılımı bile proveke et
meye çalışan güçlerin anti
demokratik tavırları. 

Bu tutumun en canlı öme~i 
siyasal iktidarın hergün çalışan kit
lelerin çaMaş sendikal haklannın 
olacagı söylemine karşın, ilimizde 
aylardır faaliyet sürdüren ö~retmen 
sendikalannın kapatılmasıdır. 

Yıışadı~ırnız "daha öz bir 
anlatımla 12 eylül faşizminin 
devamı özlemi lle tu-
tuşanlarla demokrasi 
güçlerinin mücadelesidir." 

Bu dönem demokrasi güçlerine 
daha önemli görevler yüklüyor. 
Duygusallıktan ırak, alıcı ama 
ödün vermeyecegimiz en temel he
defimiz: 12 Eylül'ün başta anaya
sası olmak üzere hukuka aykırı 
tüm anti demokratik yasalarının ye
niden düzenlenmasi, hukuk dışı 
kurum ve kuruluşlarının ortadaı:ı 
kaldırılması olmalıdır. 

İdarede artık kendisini hukukun 
üstünde görme 
alışkanlıgındansıyrılıp, kuvvetler 
ayrılıgı ilkesine saygıyı görev 
edinmelidir. 

Demokratik bir toplum yaratma 
hedefi, batırun finans güçleri istedi 
diye ya da siyasal iktidarın istenci 
olarak de~il. toplumun özlemi ve en 
do~al hakkı diye algılanmalı, 
DEMOKRASlNtN BİR YAŞAM 
BİÇlMl OLDUÖU gerçegi unutul
mamalıdır. 

Sonuç olarak ülkemiz insan
larının mutlulu~u. daha çok_ 
baskıdan degil demokratik bir 

yapılanmadan geçmektedir. 
Bu nedenle herkesi, insan hak

larının ihlal edilmedi~i gerçekten 
demokrat bir toplumun yaratılması 
dogrultusunda çaba göstermeye 
ça~ırıyoruz. 

Bayram ÇELİK 
İHD G.Y Kurulu Üyesi 
Gaziantep Şb; Başkanı 

MERHABA! 
Newroz Dergisini her ay takip ediy
or ve de begenerek okuyorum. 
Düşüncelerimi şiirleştirerek sizin 
aracılıgınızla tüm arkadaş ve yol
daşlarıma iletmek istiyorum. Ben 
bu düşüncelerimi kendi dilim le yaz
mayı çok isterdim fakat sizin de bil
diginiz gibi yıllardan beri dilimiz 
dahil pek çok özvarlıgımız, ben
ligirniz yok edilmeye çalışılıyor. 
Biz tüm bu haskılara ragmen yine 
de direniyor, kendi dilimizi ve ben
li~imizi Kürt gençleri olarak, Kürt 
ulusu olarak sonuna kadar savun
maya, ö~renmeye ve korumaya 
çalışıyoruz. 

ÜLKE 

Öyle bir ülke imgeliyoru ki 
İnsanlan mutlu ve eşit 
İnsanlan onurlu ve özgür 
Öyle bir ülke im geliyorum ki 
Yeni, çagdaş ve ileri 
~şçinin , köylünün ezilmedi~i 
Oy le bir ülke im geliyorum ki 
İnsanı düşüncede özgür, 
Eşit kadını erkegi 
Öyle bir ülke em geliyorum ki 
~alkı bilinçli ve aydın 
Oy le bir ülke ki ... 
Bayragı san, yeşil ye kırmızı 
Öyle bir ülke ki ... 
KÜRDlSTAN! 

Z.ALAGÖZ 
MALATYA 

TC'NİN OYUNLARI 
Son günlerde gelişen Kürt 

emekçi halkının ulusal mücadelçsi, 
TC'yi yeni yeni saldırganlıklam 
yöneltti. TC kurulalı beri Kürt 
halkını eritip yok etmek için çabalar 
sarfederken, askeri çözümün dışına 
yönelmedi. Her mücadelenin 
ardından sürgün ve yerinde temizlik 
yapıldı. Bu sürgünler köy, aşiret, 
bireylere yönelik olarak devam etti 
ve günümüzde de sürüyor. Tabi fiili 
etkinlik yanında dipten yani kökten 
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yok etme politikası da 
sürdürülmektedir. 

Kürt halkı kapitalizm ve onun 
yarattıgı sosyal ilişkilerle 
tanıştıgında, TC tarafından bilinçli 
olarak feodal -sosyal ilişkileri, din
sel etkinlikleri vb. gibi de~er 
yargılarını koruması yönünde em
pozelerle yüzyüze kalmış ve deyim 
yerindeyse TC'nin yedek gücü ha
line getirilmek isteniyor. 
Kapitalizm tarımsal üretimde etkin
leşirken, Kürt tarımında feodal 
üretim biçimini çözüp beraberinde 
Kürt halkının sosyal ve kültürel ol
arak gelişiminin önüne setler 
oluşturma çabasını sürdürmüştür. 

Ulusal hareket boyuttandıkça 
TC'nin askeri baskılan da devam 
ediyor. Varılan bu noktada 
ülkemizde, TC'nin insiyatifi 
çözülmeye başlamış ve TC bir 
çıkışsızlıkla yüzyüzedir. Bunun 
sonucunda bazı imtiyazlar vermeye 
çalışsa da kaybettigi prestijini ye
niden kazanması olanaksızdır. 
lnsiyatifi ele almak için DYP-SHP 
koalisyonu oluşturuldu. Amaç git
tikçe Kürt halkından soyutlanan 
devletin yeniden itibar kazan
masıdır. Koalisyon hükümeti de
mokrasi demogojileriyle şirin 
gözükerek Kürt halkının deste~ini 
almaya çalışmaktadır. Demirel 
Kürdistan gezisinde "Devlet size 
baskı yapmış, ama bundan sonra 
yapmayacak. Siz kendi dilinizi ko
nuşacaksızın." demek zorunda 
kalmıştır. Ve "Kürt gerçeginin an
laşıldıgı"nı söylemiştir. Kürt ulu
sunun hiçbir TC hükümetinin vaad
lerine kanmay~cagı bir dönem boy 
vermektedir. Ulkemizde MİT ve 
Kontralarca yapılan infazlar 
sürerken ve yeni senaryolar 
hazırlanıp yeni oyunlar tezgah
lanırken, halkımızın, boş vaadiere 
inanacagıru beklemek abesle 
işti aldir. 

~şte, TC, ilimiz Malatya'da da 
yeni oyunlar oynamakta. Ulusal ha
reketin Malatya'ya yansırnaması 
için gerekli "önlemleri" alma gayre
tini sürdürüyor. Köylere operasy
onlar, emniyete alıp sorgulamalar, · 
arama ve taramalar son hızla devam 
ediyor. J!vi aranmayan ögrenci kal
madı. O~renciler gözaltına alırup 
devlet terörü ile tanıştırılıyor. 

TC suçlu arıyor. Ama tarihin en 
büyük suçunu işlemeye devam 
ediyor: Bir halkı yok sayma suçunu ... 
işlemeyedevam ediyor! 

Malatya'dan Bir Okur. 

0'~------------~--------~--------~-----
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Cand-Huner-Weje 

ŞİİR 
~======================~ ~====================, 

DERSİM'DEN HALEPÇE'YE* 
Hewal, 
Sene 1938'in Mart'ı 
Zulme başkaldırının tarthi 
Dersim dağianna ateş yağ'llakta 
Munzur Suyu inler derinden oyyy 
Kutu Dere'de adına Harçık dedikleri 
Çayvar ki, 
Kan akmakta her damla 
Harçik akınadı günlerce 
Kan aktı, acı aktı, çığlık aktı 
Ceset taşıdı on gün on gece 
Beden taşıdı, gelin taşıdı, kız taşıdı 
Oğul taşıdı, yiğit taşıdı, yar taşıdı 
Gökten 
Ateş, acı, kan 
Ve 
Zulüm yağıyordu 
Ve neticede kınlan doksan bin bedendi 
Ve kalanların yurtlarına "KALAN" denildi 
Ve geride kalanlar kaldırtılıp göç ettirildi 
Ve 
Acı bir ağıt yükseldi yüreklerde 
"Bizi niye öldürmedilerl, bizi niye öldünnedilerl" 

diye 

Hewal, 
Elaziz'de darağaçlan, idam mangalan 
Dersiınli kızın dilinde türkü 

yüreğinde ağıt 
"Ağam burdan gideli, bu yerler viran oldu" 
Düşmüş yollara ... 
Düşmüş ki ... 
Gittiği yol belli değil 

Hewal, 
Yıl 1988'in Mart'ı 
Bir el var ki ... 
Halepçe derler adına 
İnsanı bel vermişti dağlara 
Özgüdüğüm 
Toprağım 
Vatanım deıniş 

Bir yenginin arifesindeydiler 
"Dağlarına bahar gelıniş"U 
Yaylalanna özgürlük 
Bir şafak vakti 
Ansızın 

Ölüm yağdı üzerlerine 
Bebeler kundaktayken henüz 
Analar kan uykulardayken 
İhanet ıni etınişlerdi? 
Bedel ıni ödüyorlardı Faşizme? .. 

Başaşağı koşan blr acı 
Zihinlere durgurıluk veren 
Tarihtil6 Mart 1988 

Halepçe, Halepçel 
Doğdum · 
Yaşayamadan 
Öldüm 
Savaşamadanl .. Hüse~ELÇİ 

(*) Ozanın 'Yüre~min Ezgisine 
Çığlık Düşünce" Isimli kitabından 
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NEWROZ 

Ey Newroze tu bi xertıati 
Te ronahl da welati 
Roja Şehit O Şeranf 
Her tuyf tu bOka xebatf 

Newroze cejna ŞadfY.e 
Rojajfn O azadiye 
Bapfre me kawe rabO 
Tekda texte bedadfye 

Cejna me ye ya pfroze 
Nazdar O rinde Newroze 
Birtıatine Kawey diler 0 ... 
Ya wan şehfden dilsoze 

w an Şehfden baxe jfne 
Avdayfbi sore xwine 
Di vet ev ro bi w an bej m 
Siroden xebat O vfne 

Rabifl: geli keç O kura 
Dest bigrin wek xuşk O bi ra 
Serkevine sere çi ya 
Da ı*k ve helkeyin agira 

ı 

Bi dest o pen zincfr kirf 
De cejne keyfn nakin girf 
Li zfndana O li tev çola 
Em de her helkeyin agirf 

Soz O peyman me da te 
Ku demeçfnji riya te 
Qeyid O zincfra bişkenin 
Az ad bi bit iv w ila te 

Peşmergen me fro dipirin 
Li dOren welati di zivirin 
Her çi ye destf drej kete 
Ewf destf ew de birin 

Doza m eye ev ro welat 
Reka m eye hewl O xabat 
Karwane me na rawestı"t 
Heta di bin rizgaru fela:t 

Newroze em te ji l}frnakin 
Nave te de bilindnakin 
Bi zend O basken xweyen pflay 
Kurdistane de ava kin 

19.3.1992 
Duhok 

RİZGAR KESTEY 
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Titriyordu hayat 
Ürkek bakıyordu düşman 
Atıyordu yürek kocamatı 
Ve 
Durmuştu yaşam 
Yeniden doğacak güneş bekleniyordu. 
Ölüm kalım savaşında ... 
işkence, 
Zindan derken 
Yılmıştı cellatlar öldürmekten. 
Sehpalar yetersiz 
Tezglihlar dar 
Hücreler hiç 
Tabutlar yetmez olmuştu 
Devrim kervanına ... 
Zafer! 
Af/etmeyecek kadar hırçınlaşıyordu 
Tırnak tırnak koparacaktı 
EMEK ORDUSUNU SERMAYEDEN ... 

MUSTAFA AKDENİZ 
Mustııfa Akdeniz'i 2 Şubat 1989 'da yitirdik. Mücadele arkadaşlannın büyük sevgi ve saygı duyduğu 
Akdeniz, yoksul bir Kürt ailesinin çocuğu olarak Yeşilyurt ilçesinin Kilise kiiyünde doğdu. 19~0 
yıllarında Şeker fabrikasında ve Sümerbankta önder işçi olarak çalıştı. 1965'lerde Malatya TIP 

örgütlenmesinde yer aldı. 1970'lerde THKO önderleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Malatya'daki 
mücadele ve örgütlenmelerinde Mustafa Akdeniz'i yine mücadele içinde büyük işler yaparken 

görüyoruz. THKO'nun 1971 'de yediği darbenin ardından 1972 faşist operasyonuyla Akdenizyoldaş da 
yakalanır ve 3. THKO davasında idamla yargılanır. 

1974 affıyla, 1975 yılı sonunda cezaevinden çıkar. Malatya'da TC'nin kara listesine alınır. Hiçbir 
fabrika ve işyerinde Akdeniz'e iş verilmez. 

TC'nin nefretine karşın Akdeniz yoldaşı, Malatya'nın emekçi halkı büyük bir sevgiyle 
karşılamaktaydı. İşte Akdeniz, 25 Haziran 1978 Belediye Başkanlığı seçiminde sosyalist bağımsız 

aday. Faşist yönetime meydan okuyan Akdeniz'in seçimdeki tavrı devrimcilere güç vermiş, bu gücü 
anlayan devlet seçimleri iptal etmiştir. 

1980 12 Eylül, Kürdistan'ın her yerinde olduğu gibi Malatya'da da büyük bir baskı uygulamıştır. 
Malatya'daki devrimciler içerisinde Akdeniz yoldaş da defalarca işkence tezgahlarından geçirildi. 

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) operasyonlarında çeşitli kez gözaltına alındı. Ama Akdeniz yoldaş 
ülkesini te_rketmedi, direndi. Bizlere direniş sembolü oldu. Asimilasyon amac!yla oluşturulan 

Cumhuriyet Ornek Köyünde, kiiylülerin ısrarı üzerine yıllarca muhtarlık yaptı. Işkencenin yarattığı 
tahribatlar sonucu 1989 yılının Şubat ayında yaşama veda etti. O, "yolumuz direnişçi/erin yoludur" 

şiarını halkımızın yüreklerine kazıyarak ölümsüzler diyarında taht kurdu. 
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