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sunu ... 
Merhaha kavga! Merhaba gelecek 

Sistemin ;,·inde bulundugu ATizin giderek derinleşip sernwve sultasını çatırdatmaya baş/atmasınm ,-ıkisiyle veni yıla 
ateda kuduraruk giren faşist deı·Iet dizginsiz bir terör eslirerek vahşi cinayellerini Urmandm/ıgı bir ortamda vavm 
havaima atıllvôniz. · 
fif!j;Wlden inı yana devrimci luisaklar üzerinde sisrenıli bir leriir estirerek, lutsakları imha elmeyi amaçlayan 
dev/el, herfırsatta cezaeı·lerindeki IUI.mklara solcilram k kan ı·e can />ed eline kazamlmış tiim insani ve demokratik 
haklarmı gaspelmeı·e çahşmaktadu: Buna karşı /ı er de/im nda ölümüne direni/err:k, jiışizmin saldırılan 
püskürlii lmektedi 1~ 
Ancak, bedeli geride onlarca ölü, .ı·üzlerce yaralı re saka! bırakmak ile sonuçlamyor. 
Uzun sürediryine bövlesi />ir senmTo salınelemmye ç:alışıfıyordu. Buca {fa /wşlayan re Omraniı•e Cezaeri 'nde·dôrı 
devrimci llllsağın üliiml(vle sonuçimum hu senw~ro ile hızı m alamayan katif:.;iin'ileri gazeteci arkadaşuntz Af elin 
Gök1epe :vi de /ıawani duygu/ar/a işkence Fapmnk a/çakça kat/elli/o: 
Sermaveni n artan bu salelinları şüphe voktur ki: kllllellikçe daha güçiii çarpan derrime i yüreklerden son demlerini 
_vaşamamn çaresizligindendiT:· Gerek düi~VCida, gerekse de ülkemizde yaşanan tekelci kapitalizmin kriz(riizgaruı ~ 
sosyalizm kaı'ga.-.·1ndn _va nu esmesine. deıTim _ndkenini ş işinneye başlanuştn: H ir şüphesiz ônümii;deki. sür-.eçjltşisl 
katil/erinJ!!VIctarw önünde hesap rerecek/eri, komünizmin alilun •·c zafi'rl'!llan o/acuktu: Yapı/mı son saldmiarı 
l'e katliamları bir kez daha mji·efle km(rm;Jitşisl saldm/ar karşısmda kışiliksizleşuıek isioneren tüm orwrlu 
bireyleri prnle!m)'OI11ll derrimci .'it{/ larmda karşı koyuşa, direnişi alanlara taştnnaya çağırıyoruz. 
Birinci sayımızı bövlesi lumekelli Sicak /ıir ortamda re derrimci sosyalisı basmm herFönüyle kuşatma allinda 
oldui~u. iislelik son derece sınır/i olanaklarla kısa bir siin~vi kapsavan çalişmalar ile çıkardı{tmuzdan bir ıakun 
eksikliklerimizin o/abi/ece{,(ini belirnneli,ı·iz. 
Okuyuculanmlzın bizleri anla.vışla karşilaracağım ümit edimruz. 
Daha doyurucu etkin ve yönlendirici h ir gençlik deJxt.o..·i .. \·tea k kaı;;u ortammda ancak siz okuyuculanmtzın her 
yönıli'le R<'lıew/'e des/ek olup sahip çıkmamz ile o/wwklıılu: 
Yüreği özgürlük iÇ-'Ü1 çarpantüm genç arkadaşlan R(?hcval 'e her türlü yazı kc!lktst re dağiimum örgütleyere k, sesini 
scsimi::f! kalarak sm~f'diişmanlarmuzın _riireğine korku salmaya ı·e geleceğine s·ahip çıkmaya çağırıyoruz 
lllımı K1.1spar gençliğin durımw ve komsomol baş!tklr yazısında ülkemiz gençliğinin genel bir değerlendirme.'iini 
_vaparak genç·!ik mücadelesinde komsumohm si_vasi re po/ilik yönü. /emel ilkeleri ı-e önemini irdelemişti1~ 
llemu/i Uçar arkadoşmu:: :tüşisl .'·wldırıya riliimiine direniş· yazıys1,vla cezaerlerinde meydana gelen son olaylan ele 
almış· w: 
Le_rla A.ş u/ arkadoşwu::, '24 Arairk 'm ö/trellikleri · başlt/dı yazlsmda ,..,·isıem n~ se~·imleri svrgulayarak. Çlkanlmasr ) 
gereken kimi dersler üzerinde durmuş/lo: 
11t7seyin Bak!rro/ı/aşımız. Gürsel Bak1r t•e Cemal Gülşen volılaşlarmıızm musmil Gt7rse/ime, Cemalime· başlik/i 
_vazrsmda 12 t)"liil öncesine gö11dermelenle bulunarak. hugiiniinii sorgu!u_vm: 
Halil Kaya arkadaşmuz ·cençli,(fimiz re ulusal sorım' i_,· im/i yaztsuula sosr~valisı ucnçliğin ulusal kurrulttş 
mücade/e,"'·indek.i görerieri fizerinde durmuş. 
Jfustaji1 A{tnlı arkadaşmıc ·Ytehabal Kürt Cumhuriveli 'nin kuruluş ı·e yı/(1/işı ücerinde ı/urdu. ll Serdar Viicc arl:adaşum::: da, h ilim ve .teknolry'inin sc;.·nıa_vc laJt{/indan, çct·re -re insan üzerinde yaranığı ol.W1L"iliZ 
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Çikarken ... 

kuyucunun bu başlıktan daha önceden yayın faaliyeti 
yürüttügümüz anlamını çıkaraca~ını bilerek bu başlı
ğıkullandık. Çünkü bizi en iyi ifade edecek başlığın 
bu olduğuna inanıyoruz. ·Bir kez daha ' diyoruz in
sanlık tarihiyle yaşıt komünizmin günümüze sarka rı 
mücadele değerlerin i kendi değerlerim iz Türkiye ve 
Kürdistan'da sosyalizm adına Denizlerden Mahirlere, 
J 3 Mart Şehitlerinden Kaypakkaya la ra, bugün ulusal 

özgürlük kavgasında ülkemiz dağlarında direniş destanları yaratan faşizmin 
zi ndanlarında düşmanın yiircğine korku salan ulusal özgürlük ateşi yle beden
lerini birer meşale gibi tutuştu ran Mazlumların, Zckiyclcrin, Rahşanların 
devrimci mücadele değerlerinin bugüne kadar şaşmaz takipçisi ol duğumuz 
ve olacağ ını ızdand ır. 

·Bir kez da ha' dememizin bi r diğer nedeni de okuyucu yayın sayfalartınız
da gezindiğinde hiç de yabancı olmadığ ı anlay ış ve i"ıslu pla karşı laşacağı ger
çeğid ir. Zira Kü rdistan koınün izan gençliğ i. gençl iğin kimi yayın faaliyeti n
den, ~okak dircrıi~;dcrinc, okul eylemlerinden fabrika işgallcrinc. ulusal ka\'
gadan zindan diren i ş l erine vanımı dek çeyrek a:;ı rdır gençlik mücadclc~indc 
aktif yeralarak miliranca kavgayı ilke ed iı11ni ş olmasındandır. Bundan güç 
alarak ülkemiz gençl iğinin ulusa l ve toplumsal mücadelesi ne y·cni bir soluk 
getireceğine gençliğin devrimci mücadelesini daha üst boyutu taş ı yacağına 
büyük bi r inanç ve d uyduğumuz umutla ay l ık bir dergi ilc yayın hayatına at ı
lıvoruz. 
· Rchcval. geçmişten miras ald ı ğ ı nıücadclc değerleriyle eski olduğu kadar 

yenidir de. Bu herşeyden önce Marksizm-Lcninizmin ileri ve ye niyi rcııısil 
eden can l ı ve bilimsel içeriğinden M-Lyi kendine rehber cdinmi~ koınüni:-.t 
gençliğin yönünü ileriye dönmesi ve gözünü ufuklanı dikınc:-.iııden kaynaklu
nıyo r. Gizler bugüne kadar geçmiş dcğc rlcıi n sıkı takipç isi olduk. Ancak hiç 
bir zaman geçmişin taklitçisi-ınckanik takipçisi olmadık. Her zaman gcçıni) 
ilc ge lecek bağının kurulması, toplum un ileriye taşınmasını amaçladık. Bu
nun içi n yayınınıız geçmi~tcn katkı~ yaparak ası l olarak geleceği ya ratma id
diasındadır. Geçmiş ve ge leceğin sentezidir. Bu nedenle geçmi!;' değerlere 
yakla~ıınımızı ·Bir kez daha' vurgusuyla ifade ederken ·'{eniden Merhaba' 
vurgusuyla da yayın hayatına yeni ahld ığımızın altın ı çizmek istedik. Kürdis
tan kom ün izan gençl iğ i ülkemizin gençl ik örgütlenmesi sorununu özgün. ilc
ri ve bilimsel örgüt anlayışı ilc ele alınmasının zorunluluğu ve gcreğinc vur
gu yaparak yurtsevcr-sosya list gençliğin bağımsız, özgün, siya~i. politik ve 
kültürel ya::.·ın ını çıkararak bu alanda da ilk'ler arasında yeralmanın haklı gu
rurunu ve biraz da burukluğunu yaş ıyoruz. 
Bunıkluğumı diyoruz çünkü; yoğun arzuya rağmen bu adıını çeşitli zor

luklardan doluy ı gcc ikmc li attık. Burukl uğunıuzun diğer bir nedeni, bu adımı 
atarken Kürdistan genç l iğinin halihazı r ikinci bir yayınından yok ·un olmas ı
dır. Di l eğimiz gençliğin daha çok devrimci yayı n lara sahip olnıusı ve kend ini 
ifade ctmcsidir. Sermayenin gençlik üzerindeki politik, kültürel saldırılarına 
karşı daha çok yayın la karşı koyardk gençliğiınİzin siyasal eğitimi ve politik 
kavgas ını giiçlcndirsin. 

Zorlu bir dönemde yayın hayatına başlıyoruz. insanl ığın en ileri toplumsal 
düzeni olan reel sosyalizmin çökmesiyle adeta kuduran dünya sermayesin in 
halklar üzerinde dayanılmaz baskılar oluşturd uğu, enıpc rya 1 i st kap i ta 1 i st te
kellerin doymak bilmez kar hırsıy la dünyanın dört bir ya nını iğrenç çıkarl arı 
uğruna · avaşlarla ~armalayarak insanlığı adeta bir kan deryas ı içerisinde bı-

OCAK 95 



raktı ğı dönemdcyiz. Dünyanın dört 
bir yanında ya~anan açlık, scfalet 
ve savaşlardan , kitlese l ölümlcrin 
hergeçen gün artarak büyüdüğü, 
insan lı ğa hizmet etmes i gereke n 
teknolojinin insan söınüıiisü ve kı
yımı doğ ru ltusunda i nsa nlığa yö
neldiği yeni dünya düzeninin halk
ların yaşamını cehenneme çevird i
ği, ülkemiz üzerine bir karabasan 
gibi çökerek halkımızın yıkım eşi

ğine getirildiği zorlu sürec in ya
~andığ ı bir dönemeçte yayın Imya
tma başladık. 

Bu sü reç iyi ve kötünün, geri ve 
ilerinin içiçe birlikte yaşandığ ı an
cak ileri ve güzclin. geri ve kötü
ııün karşısındu mutlak ga lip ge le
ceği bir dönemdir. Dünvaıı ın bir
çok noktasında gel işen i.;çi-cmekçi 
hareketi oR ruhuyla yeniden direni
şe geçen dünya genç liğ i , komünist
terin dü nyanın birçok yerinde ve 
son olarak da Ru ·ya'da kazand ı kla

rı ezici za fer; eınpcrya li sr, kapita
list zulüm kalelerinde ilk gediklcıi 
açmış bulunuyor. Önümüzdeki sü
reç, dünyada emeğin komünist par
tileri n ve sosya lizmin zafer hamle
lerini artt ırdığı yeni bir diriliş içeri
sine girerek emperyal ist odaklanı 
karşı di renişin ortak ge l işeceği ve 
zulüm kalelerinin fcrhcdileceği bir 
dönem olacaktır. Reel sosyalizmin 
çökmc::-.i, sosyalizmin dünya ölçc
ğinde geçici olarak itibar kaybına 
ul:!ramasını ·M-L' nin iO as ı ', ·sos
yalizmin ölümü ' olarak değerlen
diren sermaye ve tcslimiyctç i opor
tüni srler da ha ş imdiden dLinyada 
boy ve ren gençlik mücade les i ve 
komünist partilcıin zaferleri ka~ı
sınd a büyük ~a~k ı n lık yaşamakta

lar. Bu gelişıncierden güç alan sal
dırılar karş ı sı nda bilcncn Rchcval, 
anti-cmperyal i st kavganın bayrağı

nı daha da yükselterek dünya dev
rimci-sosyalist gençl iğ i ilc sıkı en
tcransyonel dayaııışınayı güçlendi
rerek. cmperya 1 izme-kapita 1 iz me 
karşı mücadeleyi güçlendirerek, 

2 

.... _______________ çıka rken 

dünya komünist hareketine katkıda 
bulunmayı temel görev bilmekte
dir. Bu görevi ülkemizde gençliği 
anti-emperyalist, anti-kapitalist bir 
bilinçle donatıp mücadeleye sevk 
ederek yerine getirecekti r. 

Rehcval ·osya lizmi n ölmcd i ğ i . 

insan lı ğın ge li~iminin önünde hiç 
bir gericiliğ in duraınayacağı bilin
ciyle hareket ederek, in sa nlığın 
önünde duran bu barikatların aşın
masının tck yolu , buna karşı veri lc
cek savaş tan geçti ği ni bu nedenle 
ülkemiz ge nçligini bu savaşa yön
lendirmeyi ta rihsel bir görev olarak 
algıl ı yor. Emperyalizmin yeni dün
ya düzeni ve onun ülkemizdek i 
uzantıs ı faşist tckelci se rmaye nin 
Türkiye ve Kürdistan 'da tck bir an
lamı vard ır. O da ha lkianın ıza kar
ş ı giriştiğ i kirli savaş ve tiksindiri
ci, i ğrenç son uçlarıdır. işçi, emekçi 
ve gençli k üzerine çöken ağır siya
sal, ekonomik ve kültürel yık ı mdır. 

Ülkemizin ekolojik dengesi çö
kcrti lcrek milyonlarca insan ıın ız 

göçe zorlanıyor. Yanan insan ceset
lerinin kokusu ülkenıizin dört bir 
yan ını sa rı yor. Onu ru çiğ n e nc n 

analarımızın, bacı l arımızın, sokak 
orta l arında köy meydanlarında 
kimyasa l silahlarla topl uca kıyıma 
uğratılan insan l arımızı n feryadiarı 

ortalığı inletiyor. Onbinlerce tutsa
ğın üzeri nde faşist bir terör cstirc
rck diri diri imha edilmek isten ili
yor. Say ıları milyonlara varan as
ker, po lis, özel tim, korucu ve biz
bi-kontra çeteleri dizg in ·iz bir te
rör cstirerck ülkemizi kan gö lüne 
çev i riyor. 

Emekçilerin ve halkımı zın öz
gürlük, barış, demokrasi h aykırış
l a rı savaş naralarıyla bastırı l arak, 

dev let terörünü fiiwrsuzca sürdür
nıeye devam cd iyor. Sermaye ve 
faşi::.r para militarizminin sava~ na
raları yükse ldikçe, faşist çetele r 
da ha da kudurarak sad i st l eşiyor. 

Hergün bayan gerillaların çıp l ak 

bedenleri düzinelerce parça lanmış 
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cesetlerin teşhiri artık medyanın 

günllik o lağa n haberleri arasında 
yeralıyor. Bosna 'da yaşananları in
sanlık dramı, uygarlığın utanc ı ola
rak değerlendiren medya, Kürdis
tan'daki vah~cti doğa l 'vatan-mil
let' cdebiyatıy la meşru göstererek 
insanl ığ ı kirletmeye, toplumu mili
taristlcştirnıcye çalışıyor. Gerilla 
ölüleri üzerine basarak poz veren·, 
cesetl erin parçalanarak göz, burun, 
kulak gibi organların 'savaş hatıra
s ı' olarak saklanacak kadar insan
lık kirlctilmckte, savaşın bu kirli 
yönü aile ve dost sohbetlerine konu 
eden makinelcşmiş, basit insan 
nıü sri flcri yaratmaktad ı r. Tüm bu 
vahşete rağmen bastı rı lamayan ulu
sal diriliş ve direniş emekç ilerin ar
tan özgürlük, ba rı ş ve demokrasi 
istem i ka r~ ı sında , sermaye n i n fa
~ist diktatörlü ğü adeta çılgına dö
nüyor. Ulusal ve top lumsal kavga
nın geli şme s i y l e birlikte T.C' nin 
halkımıza karş ı g i rişt i ğ i kavgay ı 

kabedeceği ni an lamasıy la , kim i si
yas i manevralara girerek sözde ba
rı ş savunucul u ğ u ya parak özgür
lük. barış ve demakrasiyi sunulmuş 
bir lütuf olarak göstermeye, halkı
ını z ı a ldatarak ya nıltmaya ça lı ş

maktadı r. Ama halkımız gerçek 
dostla rın ı ve düşman l arını karıştı 

ramayacak kadar politikleşın i ş tir. 

Halk ı mız ve geleceğin sahibi olan 
gençlik sahte dostlara ve çözümle
re ka nmayacaktır. Ulusa 1 uyanışın, 

sı nıf u ya nışıyla bi.itünleşmemesi 

için emekten yana olan ayd ınları , 

yazarları zindan lara at ı p, sokak or
talarında devriınci gençliği kurşun

layanlan hergün gözalh kayıpla rın a 

yenilcrini ckleycnleri, parlemento
da n mahkemelere, po listen devlet 
kurum ve adam l arına kadar siste
min hiçbir mekanizmasına halk gü
venmcmcktcdir, Çiller' in DYP'sin
den Boyner'in YD II 's ına, Erba
kan ' nın RP'sinden Ecevit ve Bay
kal ' ın 'sosyal-demokrat' partileri
ne varana dek tüm buıjuva partilc-



rin VI GK' ıı ın noteri iş l e' i gördü
ğünü. tckelci sermayenin hizmetin
de o ldu kla rın ı, halkım ı z artık bi lin
cc çıkarmışt ı r. 

Sermayenin kapitalist ::-.istemi ve 
onun f"aşi s t de' leri kan. ,.,ılışct, iğ
rcnçlik, sa hteka rl ıkla zar zor ayak
ta durıııay<I çabalad ı ğı iyice açığa 
ç ı k mı ~tır. Bu dü7Cnin i ~çilcrc, 
cmckç ilc rc, gençliğe \C kadına 
baskı 'c zulli ımkn ba~ka verecek 
hiç bir ~cy i kalıııamı~tır. 13undan 
ha rckcılc bu !--istem bir an önce yı 
k ı l ııı a l ı d ı r. Ömrünü bir gün d<Jha 
uzatabitmek için her türlü zengin
li k kaynak ların ı talan ederek Kürt 
halk ı 'c emekçilerin din.:n i şlcrin i 
ba .... ıırıııaya harca: an bu sistemin 
boğa; ı ııdan turulup tarihin çöplü
ğüne at ı lması, anık lıcm crtclc ıı 
nıcz bi r zaruriyct hcın de rarihi bir 
göre, di r. 8u göre' in yerine gctiril
ıııc!--i \'C tarihi hakkın kullanılınası 
genç l iği n boyınınun borcud ur. 
l'v1 evcut düzcndl!n \c onun iğrenç 
sa ld ırı ları n dan !:>Üplıc yoktur k:i en 
fazla genç li k ctkilcnnıekıcdir. Tüm 
bu saldırılar gençliğin geleceğine 
ipotek koyarak onu geleecktc daha 
karan l ık bir :a)anw ınahküm edi
yor. hsizlik, açlık, scfa l cı, eğitim
s~ lik ve kültüre l yo7 laşmay~~ mah
kUm eden kurulu düzenin k:ar~ısııı ..: 
gençlik tüm di renci \'C militan l ı 
ğıyla d i ki l ıııck zorundadır. Gençli
ğ i smaşı n basit piyonları olarak 
gören kendi s ı n ı f çıkarları doğrul
tusunda k ınına uğratan emeğin i fi.i
tu r~uzca sömüren sisteme ka~ı M
L nin bi 1 imse 1 silalı ı i Ic donanarak 
de\ rimci prolctaryaıı ı1ı yolunda 
sosyal izm kavgasına aıılnıa::-. ı onun 
tck' c yegane kurtulu!:>tH.l ur. Buraya 
kada r bcli rttiğimz son1lıt durumdan 
kalk ı !) yapan- Re he\ al hedef amaç 
\'C yayın ilkclı.:rini ~öyk ~aptamak-
tadı r: · 

* Sermayen in ha l kımıza ka r~ı 
giri ~ti ği kirli ~avaşın iğrenç boyut
lara ul aştı ğı . işç i emekçi _yığınlara 
cehennem hayatı ya~atı l dığ ı , genç-

l iğ i n yoğun bir bask ı a ltına a lı na
rak ge leceğ i ni n karartı ldığı, ülkede 
he rtürlü ekonomik-demokratik ve 
sosya l hak l arın fi.i tursuzca gaspc
di ldi ği en ufak bir demokratik mü
cadelenin bile kan ve barutla bastı
rı l dığı zorlu ve ~ancılı bir sürctçc 
yayın hayatına ba::; layan Rchcvu l 
sömürü \ 'C zulme kar!) ı mücadele 
edenlerin satlarında o l acaktır. O 
yer li ve yaban c ı teke llerin, ha lk 
d üşmanlarını n , soygu nc ul arın, kan 
emici vampirlcri n düzenine kar~ı 
l ık, i!)çi sın ıfın ın , Kürt halkının ve 
gençliği n çıkarl arına uygun düşen 
bir topl umsal sisteme u la~ma kav
ga~ı nda inanç ve ka rarl ılı k l a yenı l
mak üzere yola çıkın ı ~tır. Orta yol 
yoktur. Ya bu düzene ve sonuç l arı 
na aç ı k olarak kar:;.ı durulur, ya da 
zulmün taraftarı. Bu neden le Rchc
val i ~ç i s ı n ı fının, ge n ç li ği n. Kürt 
halkı n ın kurtulu~ yolu olan sosya
lizmin aç ık tarafıd ı r. 

* Rchcval, işç i , öğrenci, emekçi, 
köy lü ge n çl i ği n siyasi polit ik ve 
kültü re l ge li şimini \C mücade le 
birliğini amaçlayan gençliği kendi 
ge l eceğine sahip çıkmaya yön len
diren sosyal ist gençlik dcrgi'>id ir. 
Tüm gençlik katmanlarının bugü
nüne 'c geleceğine sahip çıkabi l
ınesi için sorunların kaynağı olan 
cmpcrya l izınc, fa~izmc. tckelci ka
piı,ılizmc ve her türlü gericil i ğe 
kar~ı, prvbaryanın önderliğinde 
onun yo lunda ~i;:asal mücade leye 
!.!i ri~ i lmcsin i ön!.!Öri"ıvor. Bu amaç la 
ge nç l iği pro l cta-ryaı~m bilimi olan 
Mark~ izm - Lcn i nizm ilc cğitmeyi 
ve toplumsal kunulu::; ıııücadclc~i
nc yön lcndi rıncy i amaçlar. 

* Rchcval. : üzy ıll ardır ba-.,kı, 
katl iam \ 'C asimilasyon politikası 
ilc dört pa rçaya bö l ünıııü~. ulu::-.al 
varlığı inkar edilerek zorlu başka 
u lu sla rın egemen li ğinde tu tulan 
ha lk ımızın ulusal özgiirlüğünün cl
de edi lmesi özgür uluslar ai lesinin 
bir pa rças ı olarak kend ini özgürce 
tüm kurum l arıy l a ifade etmesini 
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çıkarken 

acil ve erte lenmez bir hak olarak 
görür, ulusal ve toplumsal kurtulu~ 
mücadelesinin iç içe gcçnıi~, bü 
tünlüklü bir süreç olarak dcğcrlcıı
dirir, ge n ç li ğ i bu amaç etrafında 
ul usa l b ili nçte cğitip, toplumsal 
kururuluş mücadelesine yönlcndir
nıcyi aıııaç l ayacaktır. 

* Rchcval, dünyanın neresinde 
olursa olsun ha lk ların tckelci kapi
talizme, emperyalizme, söınürgcc i
liğc ve ırkçılığa karşı yürüttüğü 
ulusal \ 'C toplumsal kurtuluş müca
delesinde cntcrna~yonal bir çizgi 
izlcyccck, uluslararası gençlik ha
reketiy le birl ik ve dayanı!;iınayı 
esas alarak halklar ara::-.ı kardc:;liği 
pcki!)tirmc mücadclc~inin inançlı 
bir scsi olacaktır. 

* Rchc,·al, T.Cnin yıllardır ulu
sal, dinse l ve mczhcp~cl fark l ıl ı kla
rı genç li ğe aşılayurak şovcniznıi 
körüklcmcsinc kar~ı. gençliğin 
devrimci birliği ve kardc~liğin yıl 
maz savunucusu olarak bunun ha
yanı geç irilmesi doğrultusunda tiim 
gücüyle çaba harcayan.ık uıu .... u, di
ni, mezhebi ne olursa ol-.,un, ser
maye düzen ine gençliğin birlc~ik 
devrimci mücadele bayrağını yük
seltecek ti"ı m gençliğin kendini öz
gürce ifade edeb i leceğ i ortak sc~i 
olacaktır. 

* Rchcval, ideolojik, politik ve 
kültürel zenginliği esas alan bu ne
denle farklı anlayı~ ve sesler~. yer 
ve rere k bu zenginliği yaraınıayı 
aımıçlayacaktır. ller türlü clc~tiriyc 
olgunlukta yak l a~ ıp ilerietmeyi \ 'C 

geliştirmeyi esas alan düzcyiylc, 
tüm öneri \c yakla~ımlara titi?liklc 
ve ku lak vererek ikna ctmcycJcdil
ıncyc açık olacak, gençlik mücade
lesine za rar veren dar \ ' C ~cktcr 
yakla!:>ımlardan oranla kaçımıcak 
olgun ve tahammülli.i davraıııııayı 
bilecektir. Bir tck siyasi-ideolojik
ilkese l sapmalara, dü~manca yakla
ş ımia ra tahaınnıi.ilsüz olacaktır ki, 
o da Rchcval' ın varlık nedenidir. 

* Rehcval, gençliğin ~o::-.yalizmc 



kazanılmasında güncel ve tenıci ta
lepleri etrafında kenetlenmiş kitle
~el örgütlülüğü hedefleyerek müca
delenin kitlese l y ürütülınes i ni 

amaçlamaktad ı r. Gençl ik hareketi
nin lıcr alanda olduğu gibi kollektif 
üretimin giiçlennıcsinin de yoğun 
kaygısını ta~ır. Bu nedenle gençli
ğin üretken \'C militan enerjisiyle 
etkin bir ileti~im içerisinde olmaya 
biiyük özen gösterecektir. Devrim
ci genç l iğin etkin ve güçlü bir ya
yını olabi lmek için yurtscver-sos
yal i"t tüm gençliğin her açıdan Rc
hc,al'i salıiplenmisini. O'na katkı
da bulunmas ını \ 'C ıniicadelesindc 

tenıci bir· rehber olarak dcğcrlcndi
rilıııesini 'algcç ilıııeL bir ihtiyaç 
olarak -.aptıyoruz. Daha güçli'ı ve 
kollektif bir dergi çıkarabilmek an
cak tüm genç okurların dü~ünce ve 
y<~kla-;:ımları n ı. çe\Tesinde olup-bi-

ten leri dcrgimize yazmalarıyla ola
naklıd ı r. Bu nedenle tüm gençl i ği 

doğal bir nı uhabir olarak özgürce 
düşünce lerini yazınay<1, dergiye 
kendinden birşeyler kat<1rak kollek
ti f üıctime katı lmaya ç<1ğ ırıyonız. 

*Yüzyıl lardır bağıms ız ge l işim i 

eıı gc ll cnen ve bugün halen özgür 
olmayan ulusumuzun, gençl i ği ni n 

scsi olan Rehaval, teme lde yay ı n 

sayfa l a rının büyük bölümünü Kürt
çe doldurma hcdcfindedir. L<1kin 
gerek yoğun as i ıııilasyo n un Kürt 
genç liğ i üzer inde yaşatılması ve 
gerekse Kürt dili konusundaki ye
tersiz donanını ım ızdan do lay ı yay ı

nımızrTürkçe yazmak durum unda
yı z. Herşeye rağmen dergimizin is
ke leti ni Kürtçe olarak çıkarıyo r, 

anadi l imizle Rchava l ' ı a lıp okumak 
i stiyorsak, ~ im d i den t üm K ürt 
gcııçl iğini dergimizin içeri ğ i ne. 
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çıkarken 

oku nmasına ve dağıtınıına katk ı 

sunmaya davet ediyoruz. 

* Rchcva l. bütün de\'rimci ımı

halif basın gibi toplatına, hapis-pa

r<! ceza l arı vb. gibi birçok faşiza n 

saldırılara uğrayarak scsinin kı~ıl

nıak i stencceğini bi le re k bu yola 

yöncliyor. Bu onurlu ve hakl ı kav

ganın, kimi bedeller gerekt i rdiğ i

nin bil icindedir ve bunu ödemeye 

hazırdır. Bugüne kadar olduğu gi

bi, bundan sonra da hiç bir baskı 

bizleri hakl ı mücadelemiLden gele

ceğ i i stcnıektcn a l ıkoyaıııacağını 

bir kez d<1ha belirterek gençlik nıü

cadclcsindc güçlü bir so luk olma 

di l eğiyle h erşeye inat merhaba! 

() (9' erin ruhu Fransa' da! 
Rcheval- Çek gençl iğinin 60'Iı yıllcırcla la Juppc ve Eğitim B.:ıkc1nı'rı ın isti fala rını 

ülkesinele kapita list sisteme ve işgalci Al- istediler. Yüzbinlerce gcrıçlığ sokc1ğa 

nıan nazilerinc karşı başlattıkları aman- döken ve onların öncülüğümi \'apan kc-

sı;. direniş, bütün dünya gcnçliğini ctkilc- simler başta Komünistler, sosya lıs tlcr, 

ycrek dcvrımci mücadele içerisine çek- demokrat ve ilerici çevrelerden oluşu -

miş ve emperyalist-kapita list iktidariara yor. 
kMşı emekçi halkın haklı mücadelesi ya- Fransa gençliğinin Juppc ikt idarına 

nıncia tavır koymuştu. Hatta sınıfsal ve yönelik başkaldırısının ülkcdckı tarım 

ulusal bağımsızlık mücadelelerinin öncü emekçilerinin ve işçi sın ıfının yüzbinler 

~onumuna gelen bir düzey yakalanmıştı. mitingıylc para lellik arzetmesi Türki-

Türkiye'de ise dünya genelinde gençlik ye'dekınc benzer bir muhalefet blokunu 

cephesinde gelişen bu dinamik dalgayı ya ratmış durumda. 

Denizler, Mahirler Kaypakayalar coştur- Fransa'da top.lumun hemen her kat-

muşlardı. manında kapitalist düzene alternatif 

rransa' da son birkaç aydır 68 gcnçli- mu ha lcfct dcrinleşmiş, başta rrans.:ı Ko-

ğinin mücadelesini andırarı gelışmeler munist Partisi olmc1k üzere, Sosyal st 

sözkonusu. Şu anda Fra nsa'da ikt ida rdc:ı Parti,dcvrici-clcmokratik sendikal ör-

bulunan Alaen juppc hükümetinin Eğ i - gütlcnıncler ve öğrenci örglit lcnnıclc ri 

tim Bakanı'n ın bu yılki eğitim ve öğreti- son aylarda butünlüklü bir konsensus 

nıc ayrı lan paranın miktarını açıklamc:ı- oluşturmuş durumdalar. 

s vla meydanlar yüzbinlerce gençlik kit- Fransa gençliğinin haklı mücadeleleri -

lesiyle dolup taştı. ni destek liyor, mücadelelerinde yalnız 

Devlet bütçesinde eğitime ayrılan pa- o lmadık larını tüm içtcnliğinıizlc söylü-

rayı yetersiz bulan öğrenciler, bu amaç- yor, sc lam lıyoruz. 
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Gümrük 
Birliği, 

• 1nsan 
haklari 
i halleri 

Erhan TOHUM 

Y 
eni bir yıla girerken, so
ını nda Gümrük Birli
rı i' ne de oirııı ev i başar-
"' ::> • 
dık . Bi z çok mutlu-
yuz(! ) Türkiye ve Kür

distan 'da her türlü vahşetin ya~andığı, 
fa ili meçhulların her geçen gün arttı
ğı, köyterin yakılıp yıkıldığ ı , insanla
rın zorla göç e ttirildi ğ i , 

5 

araştırma 

değiliz ama geçmiş yıllara oranla dü
zen ta rafından yapıl a n ç irkinlik Ye 
çirkefl cr karşı sında ezilen ve sömürü
len Türk ve Kürt halklarının daha faz
la dayanmayacağı maluıııdLir. Bundan 
yola çı karak I 99 ı 'den bu yana dev le
tin halkiara sunduğu portreleri ince le
yelim. Bu istatistikler Türkiye İnsan 
Hakları Vakfı (THiV )' nın ar~i' imicn 
alınmıştır : 

işkencey le öldürülenler 
toplu işkence ve katliam
ların yapıldığ ı , cezae' le
rinin doldurulur kamp 
haline getirildi ğ i bir dö
nemde TC. de artık 
Büınrük Birlikçi oldu. 
Düzen partilerinin oy 

(j 199 l 'dc2 1 ki~ i ; 
< 9- ii .1() 1992 'de 17 ki ş i ; 

için propaganda yap
tıkları Gümrük Birli
ğ i yukarıda adını 
say dı ğımız , bir o 
kadarını saya ımıdı
ğ ımı z. in~an hak
ları ihlalerine çö
z üm ge tirece k 
mi?!. Bu tür ih
lal ler üze rin e 
makyaj çeken, --.._ 
durumu farklı gö~tc rcn 
devlet, ş imdi kirli oyunlarını na-
s ıl yapacak, nas ıl sergi lcyecck'! Gerçi 
nıinarcy i çalan kılıfını hazırlar, günü 
ge ldiğinde çaresini bulur elbet. 

199 1 vılınd a vürii rl üoc cı ircn Terör-
... "' ;::ı ::ı 

Ic mücadele Yasa~ ı \ 'C onun K madde-
si kozınitürcl bir değ i ş iklik geçirdi . 
Düşüncey i aç ı klamak yine suç say ıl
dı. CcLası bi ryıl karsanıımı indirildi. 
Fakat bu suç kapsamında düşünce l e ri
ni açıklayanlar yine, ·terörist' s ıfatıy
la, içlerinde askeri yargıç \ 'C savc ının 
bu l unduğu DGi\·1'lerde yargılanıyor
lar. Değiş iklikten sonra yazıla n kitap 
ve dergi ler roplatılmaya devam edi
yor. TC düşüneeye gem vurmaya ı s
rarc ı da v ranı yor. Böylece Türk ve 
Kürt halkını pembe düş lc rl c uyutma 
dü ~ i.in ccs ind c o lan s iste m ge ldi ğ i 
nokta itibariyle halk nezdinde meşnı
luguııu yitirmiş durumda. 

ı ihayet 1996 yılına girerken neyin 
ve nelerin bizi bcklcyeceğindcn emin 
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/!? / 199 3 'de 29 k i ~ i; 
ı 994 ' tc 14 k i ş i: 

1995'tc 37 ki ~ i ; 
(kesin olmayan) ... 
Göza l t ı nda kay

bcd ilenl er: 
1 99l'dc 4 k i ~ i ; . 

1992 'd c X ki ş i ; 
1993 ' tc 23 ki ş i 

1994'tc 32X ki ş i ; 
1 995'de I 85 ki~ i göz al
tında kaybcdildi ... 

Yine yukarıda belirtt i-
ğimi z gib i Kürt ha l k ının 
yaşcı dı ğ ı bölge lerde 1 97X 
yıl ından bu yana; 17 y ıldır 

askeri ve o la ğanüstü bir re-
j imle yöneti liyor. 

1 99 1'dcn bu ya na i H D kayn akları
na göre 2577 köy zorla bo~a l t ılnıı ~. 
2,5 milyon Kürt insan ı göç etmek zo
nın da ka ldı. 

Tüm bunların yanında ist<ıtbtik ra
kamlarını hcs<Jplayamadığım ız yayın , 
yayın evi vb. kurum ve kurulu~lar ka
patıld ı. H <Jkkında bir o kcıdar maddi 
' c mane\'i cezalar verildi. 

1 995' ıc va~a nan insan Hak i<J rı İ lı
laileri i H D.kavnaklarından; 

hkcncc görenler ve i~kc ncc iddia
l a rı : 205 
Gözaltında k<Iy ıf) sa\' ı : ı Xn 
Gözaltına a lınani <I r: l l XOlJ 
Göza ltı na alınan bas ın emekç il eri : 

416 
Tutuklama lar: I 6 I 6 
Si' iliere yöneli k cy lcnıler: IX2 ölü 

286 yar<I Iı . 



Yargısız infaz, işkence ve gözaltın
da ölenler: 92 

Faiili meçhul cinayetler, sa ldırı l ar: 
R9 ölü 107 ya ralı 

Boşaltılan. yıkılan köy ve mezra: 
203 

Çatışma la rda ölenler: 3514 
Bombalanan yerler: 134 
Kapatılan yayı n organı sendika ve 

dernek: lJ 1 
Toplatılan yayın: 242 
Basılan sendika, dernek yayı n or

ganı: 156 
Ceza evinde bu lunulan düşünce 

suçlu lan: 125 
Veri Ic n hapis ve para cezaları: 16 1 

yıl 10 ay hapis. 15 milyar782 milyon 
111< bin lira para cezası. 

istenilen hapis ve para cezaları: 
1640 yıl 1 ay hapis. 4 milyar 360 mil-
yon lira para cezası. . 

Tüm bu can alıcı uygulanialar bur
juvazinin gözünden çağ üstüne çağ 
atlama olarak değerlendiriliyor. Ama 
ezilen, sömürülen, kaybedilen, her
tür! ü demokratik ha k kı rafa k ald ı rı
lan, ezi len halk tabakası artık kendi 
gcrçekliliğiııi ve egemen gücün kirli 
yüzünü görmeli ve bu yolda çaba sar
fctmclidir. Aksi halde 1996 ve deva
mını sağ layan yı llar halklar için yı
kım ve ölüm olur ... lyi y ıllar. 

HEYALE C iWAN! 
Denge ciwanen 

welatpa rez-sosya 1 i st 

kovara reheval 

bixw1nin, bidin xwendin. 

Bibin abone, aboneyan 

peydaki n! 
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perspekt if--

Gençliğimiz ve 
Ulusal Sorun 

Halit KAYA 

uhtclif toplumsal 
sorunların içiçe 
geçtiği koşullar
da, mutlak bir ön
celik aramaya ça

lışmak çoğunlukla kişinin hataya 
düşmesine yolaçar. 

Düşi.inülmeli: Ulusal öz6ırlü
ğün elde cdi lnıcmişliği koşı7k.ında 
tümüyle bir yabancı gücün iktisa
di, siyasi ve kültürel davatmaları 
altındaki zoraki gelişimi ilc karşı 
karşıya isck ne yapmalıyız? Sınıf 
gelişimine mi öncelik tanınma l ı , 
yoksa ulus gelişimine mi? Şövlc 
de sorulabilir: Sın ı f ge l i şimi, ~o
nınlu olarak ulus gelişimini bera
berinde getireceği için sınıf gelişi
mine öncelik verilmeli. 

Kuşku yok, eğer ulus gelişimi
nin normal bir ıncerada (yo l, yön, 
güzc rgah ) olmadığı koşullarda 
sağ lanacak muhtemel sınıf özgür
IL'ı ğ ü ulusal gelişimin de önünü 
açar. Teorik olarak bu böyledir. Ne 
var ki; herşey teoride olduğu gibi 
basit ve sade değildir. Tarihse l ge
lişim, işçi sınıfıı~n bile kendi sı~Hf 
özgürlüğünü şu veya bu düzeyde 
de olsa temsil eden bir sistemin y ı
kıl ı şında rol oynadığını gösterecek 
kadar karınaşıklık arzctmcktcdir. 

Öyleyse, so runlara ; hele tor
tumsal so runlara diyalektik bir 
yaklaşım göstermek gerekiyor. 

Kürt ve Kürdistanlı gençler sos
yalist olmalıdırlar, komünist olma
lıdırlar. Kürdistan'da gel eceğin 
toplumsal rejimi sosyalizm olma
lıdır. Bu ideallere katılmamak elde 
değil. Çünkü sosya lizm, geçmiş 
tüm sosya l sistemlerin cH ilcrisi
dir; en gelişmişidir. Sosyalizm, 
toplum gelişiminin ve birey ge l işi-
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minin ond(J s ınır t(Jnımadığı bir 
sistemdir. Ama, eğer Kürdistan'da 
Kürt ulusu kalmam ış ise, sosyaliz
mi kimin için kuracağ ız? Şu ha lde 
Kürt ulusunu ve Kürdistanl ı ları. 
geleceğin sosya list dLizeninc ulaş
tırımı gibi bir görevimiz V(Jrdır. F(J
kat, Kürt halkı için bir sosyalizm 
olma l ıdır bu. 

Toplumsal gelişim tarihi bize, 
bireyin ke ndisinin ve mensubu ol
duğu ulusun ve ülkesinin, toplu
nıunun ulusal kimliğine sa lıip çı
karak, sosyalist, komünist olabile
cc!!ini ve olunması oc rcktioini 

~ " . :::> ::> 

göstermişt ir. Otc yandan, ulus so-
runu, dört başı mıiğrnur bir toplum 
sorunudur. Sosyalistler, komünist
ler hiçbir toplum sorunu karşıs ı n
da kayıtsız blamaz ve onu başka
larına havalc edip, bu görevden 
s ıy rıl amazlar. Bir Kürt genç sos
yalisıinin , komünistinin buna asla 
hakkı yoktur. 

Ulusal özgürlük istemi 
enterna syonalizm ile 

çelişir mi? 

Şu basit gerçeği bilmek gerekir: 
Entcrnasyona lizm, dünya işçi sını

fın ı n genel çıkariara bakış açısıdır ; 
bu bakış açısından yöre! ve global 
sorun lara bakabi lmcktir. Öyle 
ama, eğer uluslar da o lmasaydı, 
cntcrnasyo.~1aJizmc ge rek var mıy
dı? Yok! Oyleyse en genel anla
mıyla KLirt ulusa l özıüir lü !! L'ınün 
sağlanmas ı çabası cntcrnasvona
li znı ilc çc lişınck bir yana o~1a bir 
katkıclır. En genel an iaınıyla Kiin 
ulusal gelişiminin di ğer ulusların 
ge l işim seyri ilc çat ışmamasını n 
sağlanmas ı, bunun ötesinde katkı 
sağlanması gibi bir görevle yüz-
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ylizcyiz. Özgülümlizdc de cntcr
na:.vonaliznı budur. Bir Kürt ve 
Küı~di stanlı sosyal i ·t g;cnç, Kürt 
ulu :-. sorununun çözümüne katkı 
sağlayabi Id i ğ i sürece, enternasyo
nalist görevini de yerine getirmi ş 
olacaktır. U lu sal özgür! ük istem i, 
sosvalist kalındığı sürece cntcrnas
yoı~ali st olmanın da bir öğesidir. 

Asimilasyon ve 
sosyalist gençlik 

Sosyalistler, asinıilasyonu ulusal 
özgrlük ve eş itli k k oşullarında 
vads ımazlar. Ama as imile etmek, 
zor an lamını , bir dayahııay ı içerir. 
Dolayıs ıy l a sosyalistler zonıki as i
ınilasyona karşı çıkarlar. Buradaki 
karşı çıkış. sadece zo ru i çcrdi ğin- . 
den deği l , genel gelişiıne yapılacak 
bir katkının vokedilmck i stenın c
sinden de ileri gelmektedir. 

Her bir crn ik dil ve kültürlin g·c
l cceğin dlinya dili ve kültürüne ka
tacağı çok şey vardır. Gel eceğin 
komünist dünya insanlığmın konu
şacağ ı dil ve edineceği kültür, eğe r 
geçmiş dil ve kültürü içermiyorsa, 
toplum ihtiyacını karşılayaııı aya
caktır. Bu yüzden etnik dil ve kül
türlerin zoraki asimilasyon a ltında 
ortadan ka ldırılmas ı çabalanna .ş id
detle karş ı ç ı k mak gerekmektedir. 
Özgülümüzde, Ti.irklc ştirme çaba
l a rına bu yüzden şiddetle karş ı çık-
nıalıv ı z. · 

Sosyalist gençliğin 
kimi ulusal görevleri 

Kürt ve Kürdi sta nlı bir genç, 
e[!cr Kürt ise, Kürt olarak, Kürtlü
ğUııün bilinc inde olarak sosya list 
olmalıd ı r. Birinci görev bu olmak 
durumundadır. Ama bun u bilince 
çıkarmak tck baş ı na yeterli olmaz. 
Bunun gereklerini de yerine getir
mek gerekir. Bütün Kürdistanlılar 
için dcncmc z amu, bütün Kürt 
gençlcıi için Kürtçe bi lmck zorun
lu bir görev o lmalıdır. Gelecek. 
eğer gençlik tarafından kurulacak
sa, Kürt gcnçlcrinin, Kürt dilini 

konu şabilnıcs i , bu dill e okuma
yuzma öğrenmes i :.orunludur. Gc
leceg in çocuk larına anadillerini an
cak bu şekilde öğrctcbiliriz. 
Eğer asimilasyon bu hı z l a de

vam edecek olursa. ge lecekte Kürt
çe, sadeec bir kaç aydın ve araştır
macın ı n masa başında konuşup ya
zabildi ğ i bir dil haline gelir. Latin
cc gibi. O za man da sadeec bir 
Kürt ve Kürdista nlı olarak değ il. 
fakat sosyalist. olarak da, görevimi
zi yapmamış oluru z. Hiçbir Kürt 
gencin in, · Kürtçeyi bilmcscm de 
olur' demeye as la hakkı yoktur. 
Zaten böyles i bir mantık sosya
lizmlc de bağdaşmaz. Sosyalistler 
Kürtçcyi, Kürt kültürüne, Kürt ulu
sal özgürlüğüne sahiplcnınede ke n
dini geride tutarlarsa, bu iş i sosya
list olmayanlar yapar ki; toplumsal 
gc li şime de bunlar önciilük eder. 
Sosyalist bakış denklemi 

Oysa, sosyali stler toplumun ön
cüsü olma iddiasınd a olan insan
l a rdır. Kürt diline ve Kürt ulusal 
kültürüne, ulusal özgürlü ğüne sa
hip çıkmayan bir sosyal ist, toplu
mu ba şkal arına hava lc ediyor de
mektir. Bu pozisyonda da sosyali st 
olunmaz. 

Her olana k kullanıl arak Kürtçe 
öğrcnmc li . Okur-yazar olu nma l ı. 
Kiirtçcyi yaşamın her a l anında ku l
lanabilir olunma l ı. So~yalizm, ide
oloji k-teorik olarak öğ ren i li rke n. 
Kürtçe de öğrenilın c lid ir. Yay ınl ar 
giderek Kiirtçc lcşmc lid ir. Sosya liz
min teo ri s ini Kürçe öğrc ne bilm e 
düzey ine ge lmek için sürekli bir 
çabu harcanmalıd ı r. Kürtçe bilme 
çabas ı Kü rt kimli ği ne sahip olma
n ın önemli bir öğesidir. Lenin, bir
çok yaz ıs ında ·Rus Komünist' i ol
maklu övü n ml"t ş tii r. Biz gençler, 
neden ·Kürt Komünist' i olmaktan 
çekinetim ve bunun gereklerini ye
rine getirmekten geri duralım? 

Kürt halkının , ulusunun dikkat 
çekici zengin bir kültürü vardır. Bu 
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kültürdcn, sosya lizme taşınmas ı 
gereken b irçok d eğe r ve güze llik 
vardır. Sosyalist kültürü bu güzcl
lik ve değerlerde n yoksun bı ra k
mamak gerekir. Tarih , daha ok ul sı
ralarında insana sı kıcı gelmektedir. 
Çünkü okullarda tarih diye öğreti 
len, yalan ve aldutınaca larl a şi~ i ri l 
mi ş bireyse l ka h ranıan lıl-.. l a r. top
lum yaşamına değ i nmeye n soyut 
kavramlardan. hikayelerden ibaret
tir. Oku llarda öğretile n tarih. ·viya
na kapılarına dayanun atular'a met
hiye ler düzmcktc. ama bug[in aynı 
kapıya iş için neden gidi l d i ği soru
suna cevap \'Crmenıektcdir. 
. Oysa tarih i yanıtan toplumlardır. 
Liderleri de. kcndi:.inc öncülük va
panla rı da toplum ç ı karmı~tır. Öy
leyse öğre nilmesi gereken toplum 
ve top lumsa l gc l i~inı tarihidir. 
Böylesi bir tarih öğretisine ~alıip 
olan bir sosya list. toplumunun ge
lecektek i s istemini daha -;ağlık l ı 
kurabi lcccktir. Böylc-..i bir tarih de 

· ıkıc ı olmaz. 

Gerçek bir tarih bil inci 
ll er genç bir ta rihçi olm ,ık zo

ru nda değiL ama her gen<;. Kürt 
ulusal -toplumsal taıihinin en tcınd 
gc li ~ iın evrelerini bilmek duru
ımındadır. Çünkii so~ya l iznıiıı Kürt 
ulusal-toplumsa l gc l i~inıi ik diya-, 
lcktik biit iin sc l lc~t i rilmc-..i anc.ık 
doğru bir tarih bilinci: le mümkün 
olabilecektir. 

K [i r t ul u sa 1 va r l ı ğı n ı ıı b ü tü n 
yönleriyle; diliyk. tarihiyle. kü!tii
ri.iy lc, gc lcnck-görencklcriylc. de
mografik yap ı s ı yla, ekonomik ya
~amıylu yok edilmek i'-itcndiğ i ko
~ ullarda sosya 1 i st olmak i::. ı iyoruz. 
Bu koşu ll a rda sosvali~t olabilmek 
için, so:-ya list tcorfyi öğrcnıııek as
la yeterli değildir. Sosyalist olarak 
yokedilmek istenen değerlere 'c 
varlı klara sa lı ip ç ıkmak bir zorun
luluktur. Sosyalist olabilmek için, 
enternasyonali st olabilmek için bu 
en tenıc i yaklaşını d ır. 
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t 
1 

ckes, navc şayfı

ye ,nave wl rast! 
Fayq buyc , kure 
Eb da ı b ege J i 
binemal a qere
colanc. lı sa lc 
1905 li gundc 

scıokda blsı kilomctr li bakurc ( 
fCza ) Sulcmanyc ji daykc büye. 
Gundc Setok hingc nuvcnda qcza 
şcrbajar büyc. 

Ebdal beg, li wcdrc scrokc tax.

blirc bcyc, Jcra digotin "Tabur 
Axas i ·· . Daykc Bckcs J i mala 
axclcrcn ·sulcyman Iye b lı ye. 

Zarutlyc BHc~ ne bcxtcwari 
büyc, li biçuktiyeda du-~c sa l bO
ye, ku mala bm·c \\'J çCıyc Sulcy
maniyc, ku hinekl mezin bCıy~ ba
ve ew dayeser xavcndinc li hucra 
fcqlıiyc. Li sa la 19 1 ı hukmet bavc 
wl dişine Xancqlnc Cı Bckdaclc 
scriş. Çend sal paşc bavc wi d imi
re. Bckes di gel bire xwe g ivrik 
Sclıitd Cı bire xwe g ivrik Schlt u 
bire wl biçGk Tahar u daykc xwe
va dikevnc hale bclengazlye G he
jarlyc. Sal u nlvek dcrbas nabin, 
clayka wi lı bi re wl Schid dimi
rin.Bckes bi bire xwc biçGkva di
mlnin ctim. 
Manıc wi Emin axe wl biçuk 

d i şine Bexdade cem Haci Eli axa, 
ınirata ba\C wan dida wl, ku ew 
X\'Cdl bike. Ew .ll wan dide ber 
destc Hcmc- xane xizmc afi-;cr~ki 
xalqc Su leman iye. J [ne wl afi's6rl 
jinakc rchın Cı qanebCıyc, guh dide 
ser wan, wa n hlnl x.avendinc dikc. 
Wu-;an cw li mala wi afıscrlda di
mlnin hcıa sala 19ı4. \VI wex.tl 
di be hcwirze, Bexdad dikc,·e halc
ki giran, mala Heınc- xan jl dike 
ve haleki belcngazlyc. S ala l l) l8 
Haci- x.an, Bckes O bire wh·a dibe 
Sulcymcniyc. 

Li wc pisınaıncn wan wana ser 
xawcndinc u ew hln dıbc hcta sala 
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ı 923, her sal ri nd derse x. wc te
ma m dike . Li pa!)C wi dişinne 
KerkCıkc , ku l.i mektti'ba ulmda 
bin bibc, Ic re nakcvc, ku bikc,·c. 
E w diçe Bexdadc, dikc,·e ıııcktcba 
dar-ulu inı G haıc salc 1025 hin di
be, paşc ji ber x.crab bünc hal lı 

wcx.t diçc Suleymanlyc. li wedere 
dcst bi kirln- fi rotina cixa ran lı )i
xaltan d i kc, pcışc dcst j i wl ~~i d i
kişlnc, di kcvc ser xbata re çckiri
nc, dibe scrpcrcstc xabetçlyc ser 
rlya Erbllc- Revandiz0. çcııd -;a l li 
Hevlcrc diji ü hcma li wl w~xıl 
dest bi mamostayc dikc, dibe lı c,· 

karc şerkcrcn pcşbcrl lıukmeıc .. ii 
sala 1930 hcta sala 193 1 çendca
ran tc girıinc, li paş azadbCınc -;a la 
1933 di ·an li nıcktcbc 'da Jcr:-. di ek 
Cı dibe hcvkarc konıa mamo-;taycıı 
G ji sala ı 930 heıa sa la 1 93X hc,·
karl li işe wcrgirtina ınafC xalq ~ 

kurd dik ir. 
Li pa)c dibe mamostayc gunda, 

çcnd sal li dCı hcv ınamostaye li 
Qercdakc, Su l cnıanlyc, Surc.la~c fı 

I lalepçc hcta sa la 1 94R di kc. 
Jiyina Bckcs, li nav rojen rq. 

IlC bi xcr Ü şcrda derbas bünc, C\\'l 

bi çave xwc Lulmc huknıc tc li ser 
xalqc kurd ditibfı, bclcngazi, beja
ri Cı bemafıyc xa lqc kurd kar kir
bOne ser wl. 

Bi X\\'e cw nıcrcki )Crcza, aqil
nıcnd Cı fchnıdar bO, ba~ zi manc 
kurdi, erabi, farshi ü ing lı -.,1 diza
nibCı , xwcndi na kiraben bi wan 
zi nıanan jcra gelek bi feyda blıy..:, 

pc hcsiya bCıye ji çi bCıyc hcjari, 
ncscrbcsti, bindcst'iya xalq0 kurd 
u bii çi tchcri bixcbitin. ku xalqc 
kurd bigihljc ıncrcın Cı ınebe-;tcx

wc serbest h u serbix wc bıji . 

Ji ber ku Bckes cv hale milete 
xwc diıibü, bi gu hc çwc bi<.;tıbG, 

ku milete wi dikc - nakc nikarc ji 
zulme azad be, Bckcs dcrdkcş di
be, xe-



9 

~-------------- tari h-yaşam ---

nıgiıı dibe. dibine ku li ~ere serxwe
blına kurdamla yckitili nav xclqcda 
tunc, ku li huııdurc wclatda, ne ji li 
den a pi~th .ın, kes ü kare kurdan 
ttıne. ku ben arikari wan bik in . Se
beb 'c yckc cwi navc xwe Fayq gu
h,ı-.tblı, kiriblı Bckcs. Bekes yan ew 
bi '\wc be kese. yan ji ew kurdc be
kc..;c mine milete xwe be kese Zen
yarc kurd bi na\dar Mehcmed mela 
Kerim ye ku li sala ı n ı diwana 
Bckcs çapkir, li pc)gotına diwaneda 
bi kurd serhatiye wc nivlsiye. Ez li 
\' ira '>Üdc je "ertli gir im di s iriya 
'"cda wc serhatiye he bi kurd dini
dsıın. \1chemcd ııı c la Kerinı bi 
kurrcheri çend ~i li ji dcrheqc navc
rok.ı ~eren Bekcsda ni\'hisine . Ew 
<;-cr.::: n "i parc,·cdikc ser 'an konıcn 
jerin: Şcrcn kurditiye, komelariye 
(C i\ arkiye yan ci ımıtiyc ), ~eren 

derd ü xenıen dil bo hale xelq, ~eren 
bo biçükan, ~eren stranhc . \1ehe
nıed mela Kerim nıvisiye, ku bi ro
nıcri ~eren Bekes yhen ~ur~geriye
ne, ku gelck ~erhen wi bi mıveroka 
xweva ~eren wetaııpercstiyenc, ye n 
rcwŞcnbiriycnc, ku li gc lck ~eren 
xwcda Bckes xo rt ü keçen kurd. 
Xclqc xve kurd şiret dıke hiıı hin, 
bixiinin, xwc bi xwcndine bigirin, 
dubcrekiyc nckin, yek bin hcvkar, 
lıc vdo s t bin, b i tcvayi dcrkevnc 
meydana şcre scrxwebfınc kurd ü 
Kürd istane. Ev gotina Mchcmcd 
mcla Kerim ı-astc, ji bo nimlın min 
li jcrc çend ~eren wi vi cureyi ll ve 
naverokc kime kurmanci lı bi her
fen larini çap dikim bona xwande
"ancn dclal. { Halcpçe, 1935 divana 
Bekes, rlıyc 1 R5 ) 

O. yy ba~l<lrında Avrupa 
i.'ılkcl c ri sömürgec i pol iti
kalarını hızlandırdılar. Sa
nayinin gclişınc:,i ve üre
timde ilerlemenin kaydc

di lnıe~i hamınadc ihtiyacına talebin 
yoğunla~as ın a neden oldu. 13u du
rum söımı rgeci devletlerin sömürü 
oranını yükse ltti ve yay ılııı acı poli
tikasını güçlendi rdi. Bu da on lar 
arası ndak i rekabetin körüklcnmcsi
ııc yol açtı. 

Bu gcl i ~nıe ler bir taraftan ::.öııı l'ır
gc \ 'C yarı sömürge ulus l a rın kurru
lu~ hareketlerinin doğına<.,ına, diğer 
t.ıraftan ·da sömürgcci güçlerin ken
di ara l arında ça tı ~nıalarına zemin 
hazırlaci ı. 
Ortadoğu ulusa l kurtuluş harc

ketlerinin ortaya çıkm a~ı. bölgede 
hüküm süren Osmanlılar ve Iran'da
ki Kadyari Hanedanının zayıflanıa-
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Tu çiyi ? e= fiUtdtm, ne1~veylu! kıu·dun 
X ve lirsenok nin 'J Haşa, nebl!tdtm. 

Çi tu ji nav biri? dudilf ii n!faqi. 
Ça ı •en ri::gar dibi ? Her bi t(/aql 

Bej e, tu çi dixwa:;/'J Berd wetene min. 
Bi xureyi na, bi ndz ıl cwıe mm 
Çi li ber teye? xvefiday ldrin, 
Bo çi? Li r~ra miletda nıimı. 

Kwa, çe/w le çiya'! Sel'{la wela/1.:' min. 
Le piştivane te? e=em ıl se/Jatl! min. 
Rest bijme te, e=em ii .sebaw mm. 

Bi qisa min bikL sere mm 
li ser r~va te, 

Bi resti u pa!cf hewl ii telwşin . 
Ji kw·si ii /ane. dereıv çaı: puşin, 

Em na yerı te bin, kare 1e ::orlecw. 
Para te hemişe negbeti ii >·e,w. 
Dipnot: Tarixa edebiyafa Kurefi 

lulgmm 

s ına neden oldu. 13u a~amada is~. ne 
onların kendilerini kurtMma gücü 
kaldı nede sömürgcc i güçlcıiıı onla
rı ayakta tutınaları kendi çık< rlarına 
denk düşüyordu. 

Rusyadaki i~çi harckcıınc paralel 
olarak l lJ06- 19 1 1 yılları .ır<ısııı d a 
iranda anayasal bir dcniın gcrç~k
lc~ tiri Idi. 

Tüm bu ge li~mclcr. biriıı..:i d[iııya 
::.a\'a~ ına zemin hazırladı. Bu saya~ 
ve sonuçlan kla ')ik ~öınürgcciliğiıı 
ve fcodalizmin yen ilgisi ni peki~tir
di . irandaki Kadyari HancJanlığı 
ortadan kal d ın ldı. Osmanlı impara
torluğu parçalandı \c Rtb)- cH.la ('ar
lı k rejimi Ekim dc\Timi;- Ic topı.ığa 
gömüldü. 

Osmanlının parçala n ması sonu
cu, büyük bir ke~imi b[iy.ük lle\ lct
lcrin korunınası altında ya~a~ <rl kü
çük devletler ortaya çı ktı. Bu aşa-



~ahat K_ü_rt Cu 
mada Kürtl er dünya kamuoyunun 
dikkatlerini kendi ulusal haklarına 
çektiler. O döneme kadar Osmanlı 
İran impara torlukları arasında iki
ye bölünmüş olan Kürdistan bölge
s i , Osmanlı inıparatorlugunun yı
kıııı ında n en olumsuz etkilenen kc
s im o-ldu \ ' C bu kez dört parçaya 
bölüodü. 

Diğer taraftan ki.içük ulusal dev
letlerin kurulması , Kürtler arasın
da , hakiann uluslararası güçler ta
ra fından kabul edilebileceği konu
s unda umut yarattı. .Sözkonusu 
ha k l a r ın 1 O ağustos 1920'dc' imza
lamı n Sen anla şmas ı yla güvence 
altı na alındı. Ama bu haklar, müt
tefik güç lcıin ekonomik ve politik 
çıkarla rı ve yeni kurulan Türk dev
letinin a~ ırı milliyetçi politikas ı ne
deniyle hayarcı gcçmcdi . Mütcfik
ler, Kürtl erin desteklenir tlcstek
l e ıınıemes i kon usunu sadece kendi 
poli tik çıkarları çerçevesinde ele 
a 1 ı yorl a rd ı. 

[ n başta ingiliz hükümeti, Kürt 
oölgcsiııdc çıkan petrolü kontrolü 
a ltında turamak için elinden gelen 
he rşey i yapıyodu. 1. Dünya savaş ı 
y ıllarında ( 191 o) ing il tere ile Fran
sa arasında daha sonraları Rusyay
la inualanan Seykcs- Picot Anlaş
ması savaş sonras ı ekonomik çıkar
ların k oru nmas ını da içeriyordu. 
Gizli a nl aşma uyannca Osman lı 
İmparator l u i:!unun pastas ı( Kürdis
tan ) ing il te ı:C, Fransa, Rusya a-ra
s ında pay l a~ı illı. Anlaşmaya daha 
sonra ABD ortak edi ldi. 

Rus devriminden sonra, Rus or
d usunuıı sava~ ta çekilmesi ve tüm 
sömürgec i anlaşmaların tck taraflı 
ip ta 1 i ( bunlar aras ında- 1916 yılın
da imzalanan Sykcs- Picot da var
dı ) ü'ım emperyalist pıla nları ge
çersiz kıldı. 

ingiliz lcr, Türki ye v..: rraıı:--.a 
zengin petro l bölgesi Musul üze
rinde hak talebinde bulundukl arı 
sürece Kerkük, Erbil, Süleymaniye 
ve M usul da ya~ayan kürtleri n ken
di kaderlerini tayin etme ve kendi 
öz yönetimlerini oluşturma hakkını 
savuııdular. Ancak varılan anlaşma 
sonucu N! usul' un ingil iz mandası
na bırakılmas ı üzerine Kürtl e rin 
kendi yönetimlerini oluşturma fik
rini bir daha gündeme getirıncdiler. 

Müttefik güçler arasında, Kürt
lerin ulusal hakları ko nusundak i 
görüş ay rılı k l ar ı 1923 y ılında Lo
za nda dü ze nle nen ko nfe ran s ta 
açıkça su yüL:üne ç ıktı. İng ilte re ve 
diğer müttefik güçler politikalarını 
güçlü merkezi yönetimlerden yana 
belirlediler. KL'ırtl e rin hakları ise 
1923 yılı,ııda imza lanan Lozan an
laşmasında yer almadı. 

En başta İngiltere merkezi hükü
metlerin yönetiminde güvenebile-. . . 
ce ğı m uhataplar arıyorlardı. Iran aa 
Rıza llan Irak'taki manda yönetimi 

OCAK 95 

lO 

tarih 

(22.1.1946) 

içinde Emir Faysal İngilızlerin iste
diği aday lardı. Suriye'yi yönetim le
ri altında tutan Fransızlar ise Mili
yetçi Atatürk'li destekledi ler. 

I. Dünya savaş ı nda gal ip güçle
rin, K li rtlerin belirl i haklarını i h
mal etmeleri iran ve yeni oluşturu
lan 1 rak'ta kendi çıkarlarına uygun 
diktatörleri yönetime geti rme leri 
Kürtle rin tüm parçalarda yoguıı 
başkaldırılarıncı neden oldu. Bu 
başkaldınlara örnek olarak şun l arı 
vcrc biliriz. 

-Güney Kürdis tan (llJIR-
1 921 ) Şeyh Mahmut Bcrzenci in
gi l izlere karş ı başkal d ı rı sı 

- Kuzey Kürelistanda ( 1925-
1 930) Şeyh Said ve İhsan "\uri ra
şanın TC'yc karşı başkaidırısı 

- - İran kürdistanında Simko is- · 
mail Ağa liderliği n de Rıza Han 
diktatörlüğünc karş ı 12 yıl süren 

. başkal d ın s ı \ 
İki dünya savaşları aras ındaki 

dönem Kürt diren iş hareketi tari
hinde, acı bir dönemdi. Bu dönem 



\) ::_) ı 
Kürt halkının elde ettiği kazanım
ları da elinden aldı. Bu dönem bir 
: önüyle Kürt halkının ulusal kur
tul u~ hareketinin zir"cdc olduğu 
diğer yönüylede onun yenilgiye 
uğradığı bir döneındi. Bu süre aynı 
zamanda Kürtlerin tarihinde en 
acılı ve korkunç bir tarihtir. Kuzey 
Kürdistan'da 193X yılında meyda
na !!elen Dcrsim ba~kaldırısının 
kanlı bir biçimde bastırılmasından 
sonra Kürdistan·da durgun sc:-.izlik 
ya~andı. ingiliz ·· Ro::Ul Airforc·· 
güçleri Güney Kürdistan'ı yoğun 
~ekilde bombaladılar. Barzani güç
lerinin yiğit direnişlerine rağmen, 
ingil iLler tüm bölgeyi h imayesi al
tına aldılar. 

i m n la kc nd i anı:-.ındaki anla)ma
: ı çiğncycıı müttefikler 16 eylül 
1lJ14 günü müttefik orduları tanı
rından i::ıg<ıl ediliyor. Kürtleri \'C 

iranın diğer halklarını kanlı bir yö
netim altında tutan Rıza Salı müt
tefikle rin ülkeye girmesi ~onucu 
tahtını bıraJ...ınak. üJkcyi terk ermek 
zorunda kaldı. Bu, iran hükümeti
nin z.ayı namasına ve m üttc fiklcri n 
denetimi altın a girmesine neden 
oldu. Mütefiklcr ülkeyi k ı ::-.kaca al
dılar. Bu bölgede denetimin dörtc 
üçünü eline geçirdiler. Vlchabat 
bölgesi i"ic işgalin dt!:ıtnda kaldı. 
\1 crkcLi hüküm-:tin zayıflığından 
dolayı Kürt halkı Mchabat·da poli
tik' c kültürel çalışınalarını merke
zi konuımı almıştı. Dört parça Kür
d i sta nın gözü \1c!ıabad'a çcvril
mi~ti . Bununla birlikte müttefikler 
\lchabad'ı kendi denetimi ne al
mak i"ti: orlardı. Çü_nkü Mehabad 
Kün.lıstan·ın gü neyi ve kuLcyi üze
rinde cıkili olan Kürt aydınlarının 
merkeli konumundaydı. Bu ko
numda olan Mehabad iran askerle
rinin çck inı ~cr kalma:-:ımı neden 
oluyordu. rvıüncfiklcr ise güçlerini 
konumtandırmak istemiyorlardı ve 
özel bir dikkatle gözlcme aldılar. 

fünı bu gelişmeler <;,ağlanırkcn 
diktadör Rıza Şah'ın kaçı~ıy la bir
liJ...tc politik yumusaımı meydana 

ge ldi . Kürdistan kentlerinde politik 
tutsaklar cezaevlerinde serbest bı
rakıldı. Kısa zamanda ıut~akların 
bırakılmasıyla politik bir atmosfer 
yaratıldı. Bu yunı u şaına sonucu 
Kürdistan'daki aydın \'C politik tut
saklar rahatça hareket etti ler. Topa r
lanan kişiler kı ·a zamanda birçok 
parti ve örgüt kurdular. Kürdistan 
ulusal mücadele tarihinde ilk defa 
böyle ~aki n bir ortam : ak.aland ı. 
Ge l i~ıne lcrlc birlikte Kürdistan'da 
n cı poli tik talepleri öne süren ·' 
Konıcla Jiyanawcyc Kurd'.Kürdis
tan diriliş topluluğu, kısacası KO
MAL olan örgüt 16 Ağu~to:-. 1942 
tarihinde deği~il~ t-ıbakadan 22 
Kürt avdını tardfından \1chabad·ta 
kuruld~ı. Örgüt kısa zamanda kitle
sel l eşt i . X maddeyi kapsayan bir 
kuruluş rasiağı kabul edildi. Kısaca 
bu 8 maddeye göz atalım: 1- Kürt 
devleti özgür ve bağınısıL olmalı
dır. İran devleti s ınırları içinde 
özerk l iğini ilan etmelidir. 2- Ana
dili rahatça kullanma hakkı olma lı
dır. Devlet dairelerindeki rüm iş
lemler Kürtçe yazı lıp okunma lıdır. 
3- Anayasa temelinde Kürdistan 
vi layetlerinde c ncüıncıı lıcycti sc
çi lmcl i ve tüm devlet yap ısın ı kon
trolü altına almalıdır.4- Devlet yö
neticileri bölge halkından olmalı
dır. 5- Köy lüler ve büyük toprak 
sah ipleri arasında bir a nlaşmaya 
varılma lıdır. iki tarafın geleceği 
g üvenceye alınmalıdır.6- KOP 
Azeri ulusa ve Azerbeycan'da ya
şaya n Ermeni. Asuri ve öteki azın
lıklarla dayan ışma oluşturmak için 
çaba sarfctınclid ir. R- Tüm iran ha l
kının, ülkeleri ni gc li ~ıirmck için 
özgür çal ı şma ve mücadele etme 
fırsatının sağlanması. 

Ayrıca toplantıda ·Nıştıınan · 
adıyla bir gizl i der!!i <;ıkarılması 
kanırlaştırılınıştı. Örgütün kurulu
şunda bir kaç hafta sonra karar 
doğrultusunda yayın çıkmaya ba~
ladı. KOi'-IAL kısa <;,Ürcdc gcli!:ıti. 
1 9-D Yılının nisan ayı roplantı"it)
la'da merkez komite seçimi yapıl-
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dı. KOMAL örgütü 1944 yılında 
Irak Kürdistan'ındaki I!C\i örgü
tüyle yardımlaşma ve gelecekteki 
ortak çalışına planlarının "iaptan
ması konusunda görüşmelerde bu
lunmak için karşıliklı heyet gön
dcrliılcr. Görüşma sonucu Ağu~ros 
l 944 'tc birleşmeyi sembolize eden 
bir görüşme yapıldı. Kürdistan'ın 
üç bölge s ınırınd a yapılan anlaş
maya KOMAL adına Qa"'m Kadri. 
Irak Kürtleri temsilen Şeyh C bcy
tetulan, Zino,· \'C Kadı \!olla \'a
hap bul und ula r. Cıörüşınl.! -.,o nucu 
bir aniaşına iınzaladılar. 1\.nla~ıııa 
tarihte "Pcy1ııanc Sc"iinor·· (ıç -.,ınır 
) adı verildi. 

Mehabad kenti diğer bölgelcr
den farklı olarak a~irctlerdcn ziya
de din ve ~ivil otoritenin ctkinliğin
deydi. Bu konum doğal olarak uya
nan ulusa l özlemierin merkezi ör
gütü olmaya onu zorlanıaktay
d ı .Aşirct liderleri de dikkallerini 
Mchabad'a yönelrmi~lcrdi. Kentin 
en ileri ge leni Kadı \luhaıncd do
ğal olaıak liderlik konumuna yük
sclmcktcydi. KOMA L örgütü tere
ddütsüz Kadı Muhamcd'in lidcrli
ğini kabul ctmi~ dunıınunda::.·dı. 

Kürdistan'daki ulu::-.al canlanma. 
Sovyetlerin umduğundan çok daha 
ilcrdcydi. Ve gelişmeleri tümüyle 
dcnctlcmcktcn cndi~c ediyordu. Bu 
c ndi ~ey l c X Eylül 1 l)45.tc Kadı 
Muhammed başkanlığında oluşan 
X ki~ilik bir tıcyer So,·yeılcrc davet 
edildi. Sovyet Azarbeycan Başkanı 
Cafer Bakıı·of !!Örü::ınıekn.: iran. 
Aza rbeycan çerçc,·c-.,i nde K ürd is
tan özerkliğini önerdi. Öneri heyet 
tarafından rcdcdildi. Cafer 13akırof 
Kü rt heyeti istekleri üz~riıı~ çekil
mek zorunda kaldı. Kadı \luha
ıııcd ,.c heyet Kürdisw·ııııı kendi 
ba~ımı yönetim kurımı-.ıııı h~.·~iıı bir 
dille ifade etti. Zi)arc tııı ardında 
Ekim 1945 ~ılında K0\1 \L t...on
grc-.,i toplandı. Örgut ı.... or ( Kür
distan Demokratik Panisi ı adıyla 
partiye dönüştürme kararı alı nd ı \'C 

yeni bir pıroğranı kabul edildi. 



Tüm bu gelişmeler Kürd istan De
mokratik Cumhuriyeti 'nin de çok 
geçmeden ilan edileceği anlamına 
~elivordu . itckim 17 Aralık 1945 
ğünli İran hükümetinin Mehabad'ta 
bulunan son karakolu ele geçirildi 
ve "iCınbolik olarak Kürdistan bay
rağı göndere çekildi. 

KDP çok geçmeden "Kürdistan 
Demokratik Cumhuriyeti 'nin ilan 
edileceğini duyuyarak Doğu Kür
di-,tan'da ya~ayan halk temsilcileri
ni M~lıabad'a çağırdı. Görü~ıııc ler 
ardından KDP kuruldu. Durumun 
gdi~ıncs iylc Bakü'de askeri okulda 
'L' Tebriz i.iııivcrsitcsindc Kürt öğ

re nc ilere kontenjan ayrıldı. 1945 
r: li.ıl'ündc \1chabad'ta '·Kürdistan 
Sm y~ı Kültür Derneği * ad ıyla bir 
Sl)\')d kültür merkezi açıldı. Ka
:-. ıın ay ınd<1 S. Birliği'nin hed iye ct
t ig ı matbaa makinasın ı n Mchabat'a 
gelmesi) Ic çeşitli yayınlar çıkarıl 

d ı. K ürdi~tan adlı günlük gazete, 
llılalc adlı kadın dergisi ilc llavar, 
:\g ı r bunlar arasındaydı. Çeşitli ça
lı-ım .ı l..ıı ı n ya nı s ıra. bu yayınlarda 
ulu -.;tl du::-guların kaba rı ş ı na ve 
:·a: g ınla~ıııas ı nda da etki 1 i oldu. 

22 Ocak 1 Y4ô günü l\1clıabat.l" ın 

Ç uwa rç ıra meydanında toplanan 
bii' ük kitl e Cınümk Kadı :--.1ulıam

nı c ı Öze rk Kürt Cumhuriyeti'ni 
il an etti Şub;ıt ba:ıında bakanlar 
ku rulu tıluş turuldu \ C Kadı Mu
lı aınıııcd cuın hu rba:ıkanlıgıııa geti
rildi. \ h:;Hıbat"a bir radyo istasyo
ıı u kurul du \ 'C eğitim çalışmalarımı 

gir i ~ı l di. 
Cıım h uri vcti n kurulmas ı \ hı bir

I ikti..' a ... k.:ri ·ala nd;ı önemli bir güce 
:-ahip o l ,ın :'d usıat~ı Barzani 3000 
Jh:-:ın-:rgc ik \ l e lıa batfa geldi. 
.\1 ·k cumlıtı riyetin genel kurınay 
~öre\ ın i : ... ıknıni)ti Halk kitleleri 
~~~~ı u i ,· ,.:ı i-., ind-: c uııılıuriyctin ida
ııı..: ... i i~iıı ç .ı l ı ~maktayJı. Kısa :-üre
de a-.k~ri güç 12000'lcrc ul a ~tı. 

~lclıabad' ı.ı ilk olarak bir kız okulu 
<H,:ılını~tı . Bu da Kürtlerin toplum 
olarak kad ınlara e~itlik tanımasının 

be lirgin i ~a rc tlcridir. 

Ünlü kürt şairi 1 lcjCir cunın uri- . 
yctin bagımsızlık marşını yazmış
t ı r. "Ey RC~qib'mar~ı bugün bile o 
günün coşkusunu yansı tmaktadır. 
Tüm alanlardaki ça l ışma lar yoğun

laşmış basın hemen faa liyete geç
miş, okulların say ı s ı a rt ı rı lm ıştı. 
Mchabat eunihuriyet ordusu hazır
lı k ları yapılıyordu. 

Nisan ayında tran birlikleri Sa
kız civannda saldırıya geçtiler. An
cak. önemli kay ı p l ar vcrcr.ek geri 
çckılmck zorunda kaldılar. Iran ge
rici leri ve enıperya l is tl cr boş d ur
muyordu. ABD ve ingi ltere, Sov
yet biri ikierinin Azarbeycan 'da bu
l unuşunu 'petrol amaçl ı ' gibi pro
paganda ediyordu. Mayı başı nda 

Sovyctlcr,birliklcrini Azarbey
can 'dan çektiler. Geçici i ran hükü
meti görüşme l er yoluyla Kürdis
tan'da ateşkes sağlandı. Aza rbey
can'ın özerk l iğ i ni tanıyan bir an
laşmaya Peşvcri yön ct im iy Ic yapı l 

dı ve Tudch "ten hükünınıcttc üç ba
kan aldı. Tüm bunlar zaman ka
zanmak için başvurulan yöntemler
di. Sonbahar'a doğru, İran hükü
meti örgütlcdiği gerici güç leri ha
rekete geçirdi; sendikalam ve ilcri
ci örgütkrc sa ld ı rmaya başladı. in
gi liz ,.c ABD emperyalistleri ise 
Güneyde gerici kabilc ayak lanma
larını kışkırt~lar. Kışk ınılan aşiret

ler, Kürdistan ve Azarbcycan'a sal
dırıya girişti. Hükümetteki üç Tu
dch"li atıldı. İran birlikleri Tebriz 
i'ızerinc yürüdü ve İran Azarbcvca
nı bir askeri direnme göstermeden 
dü~ıü. Gericilik katliama ba~ladı. .. 

O -,ırada. Mehabad 5 Aralık'ta 
toplanan sava~ konseyi iran birlik
leri l-ar~ı-,ında mc\ zi lencn 12.00!f i 
a~k ın askeri gücüyle, direnme ,·c 
Özerk Kürt Cumhuriyeti'ni koruımı 
ka ra rı a lıııı:;.tı. Ancak; gerek Azar
bcyc;ın 'ın ani dü!-ii.i~ünün yaratığı 
karamsarlık gcrck-.;e de durumun 
d eğişti ğ ini görünce saf değiştiren 
aşiret güçlerinin hain tutumları. ka
rarı pıratiktc geçersiz kılıyordu. 
Parti, kararlarını kitlelere kabul ct-
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tirmc gücünden yoksundu; kitleler 
gene 1 ik Ic aşiret reisierin in arkasın

da gidiyordu. ABD ve ingilizieric 
ilişki kurmuş olan Şıkakan aşircti 
reisi Ömer Han gibileri ise, Tebri 
z'in düşmesi üze rine güçlerini Azc
rilcrc karşı sald ı rıya yöncltiyordu ... 
Bu durumda Mchabat yöneticileri 
dircıımekte n vazgeçti ler. 19 Ara-. 
lık'La Mchabat Kürt Cuıııhurivcti 
son buldu. Kadı M uhaınmctl Baş
kan Hacı Baba Şeyh ve Sa\'aş Ba
kanı Seyfi Kadı 31 Mart 194Tdc 
Özerk Kürt Cumhuriyeti'nin kuru l
duğu Çuwarçıra Meydanında idam 
edildiler. 

Sonuna kadar dircnilnıcsindc 
yana olan Barzani Mehabad'ın tes
lim olmas ı üzerine askeri gücüyle 
birlikte SSCB'ye gitti. 

Halkın üzerine çökcn zulüm 
Rcjnıi Mehabad·ıa ve her yerde 
*Ey Rakip*'in daha kararlı haykır
ma~ını cngclcycıncdi. 

GE Ç 
A ADA~ 

Yurtsever-

sosyalist 

gençliğin sesi 

olan reheval 

dergisini oku, 

akut. Abone ol, 

abone bul. 



EN 

UZUN 

koşuysA 

dEVRiM. 

ONlAR 

Hızlıydı 

HEpiMizd EN. 

ipi 

ONCE 

ONlAR 

göğüslEdi ... 

•• 

Hüseyin BAKIR 

Gürsel re Cemal yoldaşlar 
1970 "/erin )'Orulma::-_ı·l lma:: komü
nist samşçilarmdanJilw: So.\yali::
min ::orlu yoluna haş koymaya and 
içmiş olanlarm kermnma kanlarak 
sö::iiniin eri komünistler olduk/an
lll, hayatiamu ortaya koyarak is
patlanuş. o gii::el. onurlu yoldaşla
n öliinılerinin .......... yilmda say
giyla anarken, yoldaşlamm::m hi::e 
/)f rakflklan sosyali::m hayrağuu 
:;(!ferr! dek taş1yacağmu::a. Onlar ·a 
ymYIŞir hirer Gürsel, hirr?r Cemal 
olacağum::a sö:: ı·eriyoru::. Can 
yoldaşlan anmak. anlamak ancak; 
Onlar 'm uğruna ölecek lwdar tuT
kım olduklan kaı-ga_n anlamak ı ·e 
yamn /)fmkilnuş ideallf!rini ger
çdleştirm<!k için sm·aşmakla müm
kün olacağını hiliyonı::. Onurlu, 
yı/ma:: komünist yoldaşlan saygı 
ı·e seı·giyle an ıyoru::. Si::ler hep 
km-gamı::do yaşayacak olan önder 
ko m ii n is tl ers in i::. 

Mücadele arkadoşlanmı:: Giirsel 
ı ·e Cemal _midaş/an kmgu arka
daşlarım. kon/eşleri. yoldaşlannm 
Onlar ·a ya::dığı mektupla hir ke:: 
daha mwrken: deı ·rimci olmanın, 
deıTimci birer komünist olmanuı, 
on/ann yolunda yürümenin onur 
l'l' gururunu tüm henliğimi::le du
yumsuyonı::. Şu llll tutsakl1ğ11ı ne
dem)'le hb/en u::akta ama, hep ya
nımı::da o/mı Hiiseı·in yo!daşnı ir
ten, diiriist. yolgösterici sıcaklığını 
hissedi_ı 'Ol: ö::/ii_ı ·oru:: ... 

Hüseyin yo/daşuı şalı.mıda tiim 
TIIT.mk dl!ı Timcilai .wıygıy/a selam
I 11 ·o rı ı::. 
Sevgi li Gürsel \'C Sc\'gili Cemal: 

'·'vlcrhaba" divonım size. Ve s ı
cacık bir '·merhaba" dcyi~in tarifsiz 
tadını his~cdiyorum ylircğiındc. 
Bira7cık burukluk yan:-ısa da yüzü
mc, aldırmay ın ; gi:JLkı iııı ı:;.ıldı) or 
sizi yüceltilerde gördükçe ... 

ı 5- ı 6 yıl geçti aradan. Yine bir
ıiktey i z dosrıarl a. yo lda~larla . Ve 
y ine siz gerirdin iz biz i bir araya. 
Ne ınutluki s ize, bi raraya ge lm iş 
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olan bizlerin yüreğindeki SC\'gi pı
narlannı coşturuyor, duyguların en 
güzelini en soylusunu tattırıyorsu
nuz bize... 'c mutlu ve ŞAN OL
SUN size ... 

Size olan özlemimiz he r geçen 
yı lla kathınırken, uzadıkça uzuyor 
ı 5-16 yıl lık süre. Ama hcr::;cyc rağ
men, glizelliklcrini ve çirkinlikle
riyle bi rlikte bütün ihtişaınıyla sü
rlip g idiyo r yaşam . Ve hızla akan 
y<~şam açı~ından kısacık kalıyor 
ı 5- ı 6 yı l. 

Öyle bir değişti ki dünya bu kısa
cık sürede ... Öyle bir değişt i ki ger
çekten; sizinle geçen yı l lara Jön
düğümdc, ben de tanımakta zorla
nıyortım bu değişen dünyayı. 

1 l a tırlıyor musunuz: ne güzel ha
yaller kumrdık birlikte, in~ana da
ir! .. lnsanın in~a n olarak gcli~mesi
ne, güzelleşmcsinc ve kend isini 
büyütüp dcvlcşmesinc dairdi hayal
lerimiz. Ve kurduğumuz hayalleric 
kendimizi de dcvlcştirirdik. A lı rdık 
elimize bizim olan dünyayı; bir ça
mur topağına şekil \Crir gibi ~ckil
lcndirir; iyi olan, güze l olan nc,·ar
sa insandan yana. takıp-takı~tırır
dık her yan ına . Ve çiçek açardı yü
zümüz; mutluluğun en bliyüğü n ü 
yaka lardık o zaman ... "Komünizm" 
dcrd ik adına. gönlümüzce şeki l \'e
rip güzcllqtirtliğ.imiz düır:.·anın. 
Ölüm nas ı l da küçüliirdli gözümüz
de ... Öyle ya! Koskoca dü nyay ı bir 
çamur topağı gibi U\ ucunda yoğ.u
ran de\ için ölüm nedir ki'?! 

Milyonlarcaydık bu ıııcmlckcttc 
o zaman! .. Aynı idcall r: r için çar
parken c oşa n \ 'C ~ahlanan m ilyon
larca yürcktik! .. Sel olur akardık 
sokakla rda, cadde lerde. Dolup nı
şardık barajlar misali al anlarda ... 
Egeme nler tarafından dı~lanmı~. 
horlanmış. ezi lip-söınürülmiiş. hep 
baskı alt ın da rutulmu~ insanlar 
o lu ştururdu akan scllcri . Ve ege
menler tarafından adam yerine kon
mayan milyonlarca ezilmiş insan. 



kendisini onların karşısında güçlü, 
her~eyi yapınaya muktedir görür
dü. Ye kurduğumuz hayaller mil
yonların hayali, idea li olur; bay
rakla!)ı rd ı ellerimizde. 

~1.! mi oldu sizden ~onra? 
Bir ~üre devanı ettik yolumuzda 

aynı CO!)ku ve karar l ı lı k l a. I -2 yıl 

sonra ad ı na faşizm ded iğimiz ca
navar çıktı karşımıza. Ve darma
duman etti bizi. Zindanlara dold ur
du onbin lercenı izi ... Darağaçlarına 

çekti onlarcamızı. .. Kurşuna dizdi, 
··operasyon" deni len tezgahlad a 
binlcrcemizi ... Ve bunlardan ber
batı , övle bir korku saidıki viirek
lcre! .. ·Ölü toprağı serp ildi' adeta 
mi lyon la rı n üstüne ... 

Çok fire vernıi~ de olsak, dur
nıadık, devam ettik ) olumuzda yü
rümeye bir bölüm insan. i ğneyle 
kuyu kazdık: avuç la su taşıd ı k ba
rajlar do lsun diye. Umudu ınuzu 

y·itirmedik haya llerimizden ya na. 
ller umutla yaşadık ... Ye s iz i 
uğurladığınıız günlerde hep b ir 
ağızdan verdiğimiz sözleri de hiç 
unutmadık! Vefasızlar çık~a da 
aramızdan, vefa l ı eller yılmad ı , 

usanınadı kenetlcnmckte. Yürekle
rimit:deki co!)ku dingin leşse Jc ço
ğunlukla bu süre içinde; beynimiz
de besleyip büyüttüğümüz idea lle
rimizden ödi.ın vermedik hiç ol
mazsa .. . 

Korku belası n a, sessizl iği n ka-
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ranlığına bu lanmış milyonlar, ya
şayab i lmek tclaşıy l a yen iden çıktı

lar sokaklara, caddelere, alanlara 
yüzbinler olarak. Çıktılar çıkması

na ama, sizinle birlikte o l d uğumuz 

zamanl ardakinden fark lı oldu bu 
ç ı kış. Hatırla rsa n ız, o zaman, 
memleketin bir yerinde yaprak kı
mıldasa biz oradayd ı k. Başta hep 
biz olurduk dünyayı fethetme yü
rüyii şleri n i n , hak alma kavga l arı

n ın ... Bu kez öyle o l madı da ha ... 
Onbinler, yüzbinler bizsiz değilse 

de, bizi m etkinliğimiz olmadan ç ı 

kıyor l ar meydan lara! .. Biz ise, 
hayl i daralımş bir çevrede sınırlı 
bir etkinlikle birşeyler yapma tela
ş ı nd<ıyı z. "Bir yolu olmalı b u du
ru mdaı1 ç ıkışın'" diyoruz; çıkış yo
lunu bu lacak olanın da kendimiz 
oldugunu bilerek. .. 

Neden mi düşttik bu hallere'? 
Dedim ya; "Dünya çok değişti 

sizden bu yana! .. " Alt-üst oldu bil 
diğiniz o dünya. Varlığ ı y l a bize 
güven ve coşku veren sosyalizmin 
ka le ler ini kapt ırdık d üşma na ... 
Düşmanın güçl ülüğünden de değil 
üstelik ... Öyle, savaşlar fa la n da 
yaşa nı a dı k ka 1 ele r i kapa t ı rkc .1 ... 

i nsan lı ğı, idealimizdeki o güze llik
ler dünyasına; komünizmin dünya
sın a doğru yeni at ı lımiara sokacak 
kanallar açamayı nca, bulaşıcı bir 
h asta l ık içten kenıirmeye başladı 
kaleleri ve kaptı rdık böylece düş

mana ... 
Artı k dünyanın bir tck kutbu 

var ... Eınperya 1 ist-kapital iz m, ··kö
peksiz köyde değneksiz" misali, 
çiftl ik ağası gibi yönetmeye soyun
du dü nyayı. .. Sosyal izmin bir ara
ya getirerek v<ırlı ğı-yok l uğu pay
l aştırdığı ha l k l <ı r Kafk.aslar'da, 
Balkanlar'da birbirini boğazlamaya 
başl adı lar, kapita lizme yönel ir yö
nelınez ... 

'·Komünizm bitti'' sözü çok mo
da oldu dünyada. Öyle böbürlcni
yorla rki idealle rimizin düşman l a

rı! .. Halbuk i, daha d üne kada r 
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''Komünizmin yayı1 mas ı teh like
si"nc karş ı tcdbi r te l aşını ya~arhır

dı o s ı rtla n lar ... 
11öylcsinc bataklaşan bir dünya

y ı Türk iyeli komü nistler, devrim
ciler olllrak çok kötü pozisyonda 
karşı l adık. Zaten doğru lt aınad ı ğ ı

nı ı z bel im iz, daha bir bükü ldü 
bövle bir v ı kı mın a<•ırl ıoıv l a. 

~ ., ;::, e ... 

Faş izmin ard ı-arkası kesilınez 

sa l dırı l arı fiziken çok yıp ratt ı bi
zi ... Mücadele etmek kararl ı lığ ın ı 

sürdü re n sınırlı say ı da in sanın 

o lu~tu ruuğu yapıl anınalar ha line 
seldi devriınci partiler, örgüı l e r ... 
lgneylc kuyu kazımı döneminin 
içck döniikliiğiinü yaşadık uLunca 
süre ... Ve ulaşamad ı kça geni :-ı kit
lelere: bütün k:-ıcıncd i k çe onlarla. 

içiın i Lt.lc kapandık ... Kendi içine 
kapana n kabuğu na çekilen her or
ga n iznıa gibi. b izi de küçü ltt ü. 
çaptan düşürdü bu içe kapanıkl ı k ... 
Bundun dolayıdır ki hergün sokağa 
çıkan. eylem ha linde olan kitlelere 
ulaşma, onlarla bütünleşme yete
nek lerimiz hav li zavıfladı cskivc 
göre. Örgütlcn~ncde: mücadele y-ö
ıcm l erin de ve ey lem türlerinde gü
nümüzün i ht iyaçlarına yan ı t verc
cek yeni tarzlar i.iretmede t ı kandık

ça, basitle~ti tarzımız. Kitleler baş
ka yerde, biz başka yerdeyiz bu-

•• 1 gun ... 
Bizim sizli yı l larda ki şahla nına

mız ı bahane gösterip iktidara çö-



reklcnen faş izm mcmleketi öyle 
bir rotaya ~oknıki, '·asayi~in berke
ıııa l olduğu" yı lla rda! Urctmemek, 
üretmeden kazanmak, ne var~n e 
yok sa tı l ı ğa çıkarmak ve çılgı nca 
tüketmek fe l sefc~ in i öyle bir be
n iııısettik i insanım ıza! .. Fabrikada
kişiçi de a ldı bu felsefeden na~ibi 
ni· kövdek i kövlü de ald ı · esnafı-, - .,; ' 
mc mu nı-ya~ l ı!-. ı-gene i-kad ın ı -ço-
cuğu da aldı bu felsefeden payları
na dü~eni .. . llcmcıı herkes bitmek 
bilma bir tüket icilik furyasına 
!-.aplandı. .. Ti.iketebilmek iç in ka 
zanmak, kazandıkça tüketme k! .. ·· 
.. insana dair değer üretmek \'C bi
rikti rmek gdccck ku~aklar için·· 
i~e aptallık! .... Yeni" ya~am felse
fes inin özü bu i~te! .. 1 !içbir ~ey 
i.iretnıedcn, ra~ ı taş üstüne koyma
dan kazanmak yoluna dikildi göz
ler.. . Kö~elcri dönnıcn in , gemileri 
yüzdü rcn kaptan olmanın en kes
tirme yoluydu çünkü bu yol. Ve 
he r~cy satışa ç ı karıldı. Maalesef, 
bü tün saygın değerleriyle insan 
kendi vicdanını da sürdü pazara!.. 
Onursuzlu k '·yübclen değer'' sa
y ı lmaya başlandı. Radyosu, tel e
\ izyonu. gazetesi, pazar ilişki leriy
le, akla gelebilcek her tii rli.i araç ve 
yö ntemle top luma cınpozc ed ilen 
bu zihn iyet insanımızda büyük 
tahribatlar yarattı. 

i nsanım ı z ı n biiyük çoğttn l uğu , 
<.,atlec.e karnını doyurup bir canlı 
o lMak ya~aınını ~ürdü rcb i lmck 
için zamanının ve bcdcnsel-zihin
..,cl gü<.:iinün lıcıncn t amamına ya
k ı nını harcamak zorunda kalan; in
san oluşun gereği duygu ve düşün 
celcnkn gittikçe uzak l aşaıı; böyle
sine basi tlc~m i ~ bi r yaşamda kendi· 
kab u ğ u na çek ili p da r d ünyas ı na 
hap~olan; küçük-basit bencil çıkar
ları nı n ka h ranıa n ı kes ilen ve kü
çüldükçe ki.iç i.ilen bir i nsanc ı k ol
mak yolunda hız l a ilerlcr duru m
dad ı r. 

in sanınıı zdak i böy les ine kiiç i.i
li.ip-değcrs iz leşme bizim saf!-drım ı-

zı etki lcmez mi? Mümkün mü ct
kilcmcmesi! .. Az ya da çok hisset
miyor değiliz bu etki lcnmcyi ... Si
zinle birlikte olduğumuz dönemde, 
bizimle ay m idea lleri payiaşa rak 
büyüye n dostla rımı zdan nice lcri, 
onurlu davra nı ş l arımızdan dolayı 
bize yi.izsüzce .. enayi -aptal" gö
züyle bakabiliyor; '·alemin cnayisi 
sen misin'' diycbiliyorlar! .. Maalc
~cf Cemal yoldaş; maalesef ki 
Gü rsel yolda~. dostla rımı zdan bile 
bize böyle diyebi lenler ç ı kıyor ... 
Ve üzgünüm böyle bir gerçeği di
lcnd irınek zorunda ka ldığım için ... 
Ama bi liyoru m ki, gerçeği sizden 
gizlemck hem gereksiz, hem dog
ru deği l ... 

Sevgil i Cema l ve Sevgili Gür
sel, 

Şimdi anladın ız mı yiizüme sin
miş burukluğun nedenini! Ama siz 
buna a ldınnaym ! Gözlerimde siz
den miras ka lmış ı ~ı lt ıya bakın! Si
zi yüccliğinizc. yücelerdeki berrak 
görünrünüze baktıkça daha da ış ı l 
dayan gözlerime bakın! .. An la tt ık
larımı da ~ ikayetlcnmck olarak al
gı lamay ı n! .. l lcle karamsarlık! .. 
Asla! .. 'Ne ~ikayetlen i yorunı du
rumdan; ne de karamsarlığın zer
resine sahibim ... B~tleniın i n büyük 
bölümü bugünü ya~ıyor ama, bcy
ninı ya~ad ı ğ ı ın günle sı n ı r lı de
ğil! .. Tarihsel dü~ ünüyoruın çün
kü ... Tarihsel bir pcrspckti ften ba
kıyoruın bugüne .. . Uzunca bir ta
rih sürecinde bir kesit olarak görü
yorum ikibinli yıllara yakla~ırkcn 
yaşad ığımız bu dönemi ... 

Siz de bi liyor ·un uz ki. insan lı k 
nice bad ire lcrden geçerek geldi 
b ugüne. Nice u ygarl ı k düzeyleri 
yarattı ş imdiye kadar. Ve nice kök
lü uygarlıkların tıkan ıp çökıııesine 
~ah it oldu tarih ... Yüzlerce yıl sLi
ren y ık ını döneın i eti yaşadı insan
lık. gel işmen in kap lumbağa h ız ıy
la gerçek l eşti ği dönemlerde. 

Gezegenimiz kaç kez ta ~ ıyamaz 
hale geldi insan soyunu. Doğanın 
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kendiliğinden sunduğu nimetierin 
yetmed iği bir dönemi yaşıyerken 
i nsan lık, ke ndi soyunun somınun 
ge ld i ği n i zannctti. Tanı bu korku
yu yaşıyorken toprağın veridiğiylc 
yctinmemeyi; ckip-biçmcyi, yani 
üretmeyi kcşferıi. Ve üretmenin 
bolluğuna kavu~tu. Uzunca bir sü
re idare etti bununla. Ve gün geldi 
tarınısal üretim yetmez oldu, insa
noğlunun nesiini sürdürmcyc. Ta
rıma dayalı medeniyetler büyük 
gürültülcrlc çökmeye başladı. 
Dünyayı kasıp kavuran bir yokluk 
ve y ı k ı nı ortamında Sanayi Devri
mi dönemin i üretti insanoğlu aklı
n ın gücüyle ve bugünkü düze'yi 
yarattı. Bütün bu süreci yaşıyorkcıı 
insanlık, aklın ürctkcnliğiylc akla 
gem vuruş arasmda zorlu mücatlc
lclerc sahne oldu tll'ıııyamıL. insan 
aklın ı n iy iden -güzcltle n -gcli~mc
den ya na iflas ettiğinin sanıldığı 
anlarda, gelişmenin yeni doğrultu
larını üreten yüce akıl \'C onun yol 
göstcriciliğinde atılınılar yaşadı in
san toplulukları .. . Bunların hepsini 
sizinle beraber öğreıııniştik değil 

' ' ) 1111. .. 
Açıktır ki dünyanıı7 bir kere da

lıa çapl ı bir uygarlık kriziyle debe
lcniyor. Kzirin yarattığı çökü<;; \C 

çöküşün yolaçtığı çürüme dönemi
nin yaşanmakta olduğunu kaydetli
yer tarih. 

Her gecenın bir de sabahı \artlır 
d c ğ i 1 ın i '.' ! . K u ~k u s u z sa b a lı 1 a r 
kendiliğinden olmuyor. Güçlü ışık
lam·la ~cccniıı karanlıklarını \ırta
cak· güce sahip gü ııe~ saycsiı;dedi r 
sabahlar. Ve ikibinli yıllara raınak 
kalını!)kcn dünyamızın üstüne. in
sanl ı ğın üzerine çökcıı bu ziriri ka
ranlığı güç lü ı)ıklarıyla yer] üzün
den silcc.::k bir günc~tir ilıti1 acı 
duyulan. Ve o güne~ akıldır! .. in
san aklı kcre lercc gün e~ parl,ıklı
ğ ıyla aydınlatınadı ını dünyayı'!! 
Ve insanlık o aydınlıklarda :-ol ka
tcderek gelmedi ıııi bugüm.:':! 

"Emperyalizm, çürüyen kapita-



lizmdir'' dcmi~ti Lenin ... Ama çü
rüme sürecini tamamladı deme
nıi~tiki! Kapitc.ılizm açı~ından çü
rüme süreci olarak adlandırmıştı 
emperyalizmi. Çürüme de bir sü
reç ise, sonuna geldik o sürecin. 
Ama, hep yeni manevra alanları 
buldu kendine ve insanlık açısın
dan tükctıneıni~ti henüz gelişme 
kapasitesini kapitaliw1. Ve tüketti 
nihayet! .. Sosyalist dünyadaki y ı

kımın yarattığı sevinç kursukların
da kaldı gerçekte! .. ··Komünizm 
bitti'' diyerek sevinç nara l arı all
yorkcn bile acı bir tcbc ·süm yayı
lıyor yüzleri ne. 

Sosyalist ülkelerin ya~adığı çö-
1\ü~ün tozu-dumanı az-çok çekilin
cc, kendi !->i!-ltcmlerinin ifla s ları 

açığa çıktı bütün çıplak! ığıyla. 
Dünyanın dünkü iki kutupluluğu, 
cnıperya 1 i st -k<ı p i ta list leri n kc nd i 
çıkı~~ızlıklarının üzerinde ince bir 
tül olu~turuyor \C avutabiliyorlardı 
kendilerini. Tck kurup lu oldu dün
va ,.c tck c~I:eıncni oldular dünva
;1111. ··Yen i ı5 ünya Düzen i'' diye;·ck 
he~ ccan 'c umut vaadettiler insan
lı !:1a . .\ın.ı çok sürmedi: 

- ."Yeni Dünya Düzcni''nin ncıne
nem bir düzen !-> izlik olduğunu gör
mek için 2-3 ) ıl gibi kı~acık bir 
sü re yeni de a rttı bile. Dört yıldır 
··Yeni Diinn Düzcııi .. ııiıı niınctlc

ı iııdcn ::. araria nıyo r in~aıılık Kaf
kı.-., 1 < r'da, Ralkanlar'da, Körfez'de. 
Sl)l11ali'de, Jlaiti"dc ve b<t~k a başka 

: -:rl-:rd~ ... 
Ku11itJ ii-.,t uygarlı ğ ın yarat t ığı 

s;ın:ıyilqıne modeli . teknolojik dü
~:ey in-..an lı ga ge lecek \aadetıııek 
bir ytı mı . lı cr geçen gün bitiriyor 
dün va,·ı. 

13izim iı ı...a ıımıız yaşadığı başka 

güncel acılardan do l ay ı tam olarak 
t_!\) rınüyor ama. gerçekten dünya
mı / bu kapıralist uygarlık altında 
bi rkaç onyıldan daha fazla ya~aya
ma7 duruma ge lmi~tir. Yeni encıji 
kaynakları. yeni üretim tekno loji
leri. yeni ula~ım sistemleri vb. gel-

di dayattı. Kapita listler mi yan ı t 

verecek bu ihtiyaca?! .. llang i ka
pitalist ya da onun devleti, sahibi 
olduğu muazzam yatırımların üze
rine çarpı çekip, dünyan ın geleceği 

hatırına sermayes ini gözden çıka
rır. Devletlere egemen olan hangi 
petrol tckeli petrolün yerine başka 
bir enerji kaynağı nın üretilmesini 
ister ... Ya da hangi araba re kcl leri, 
hergün sokaklara-caddelere sald ık

ları binlerce otomobil vb. aracın 
yerine başka tür ulaşım araç ve sis
tcmlerinin geçme ·ine göz yumabi
I ir. Devidcr üzeri nde en büyük et
kinli ğe sahip olan hangi ~i lah teke
li, savaşların. gcrginlik lerin son 
bulmasını ister. Hangi fabrika sa
hibi burjuva, fabrika~ında çalı~an 
\ 'C grevi, sendikası, toplu~özk~ıne

siylc başbelası olan i~çinin üreti
mindeki rolünü azaltıp onu kap ı 

dışarı ctmc~inc imkan tanıyacak 
tcknikiere havır divcbilir. 

.. ÜrctmcJcn-çaİışmadan kazan
mak, kapitalizmin günümüz insa
nına sunduğu alrcrnatif" dcıni:}tiın 
mcktubuımııı baş larında. Kapita
listlerin elinde biriken muazzam 
~ermaye fazlas ı yatırıma ve üretim 
süreçlerine akıtılınıyor artık. Para
nın kendis i para kazanınanın en 
önemli aracı haline geldi. 

Dünyaya egemen o lan dolar 
banknotları ,.c hisse senedi denilen 
~ağıtlar dolaşıp dunıyor piyasada. 
Urctici insan sayısı hızla azaltyor
kcıı, sayıları hızla artan bir borsa
cılar kitle~i sürüyor. Ve in~ani hiç 
bir değer üretmeyen bu asalaklar 
sürüsü de mali sermaye ..;ahiplcriy
lc birlikte biniyorlar üretici kirlc-
nin sırrına. 

Ve kapitalizm. yaşanı zorluğu 
çeken insana .. buy·uruıı, si/ de bor
~aya" diye, güya çözüm sunuyor. 
Üretim denen insani eylem aza i
dıkça ve durdukça, hergün kabaran 
insan nüfusunu tonlarca para ve 
den-erli kaoıt balvaları na~ıl dovu-

~ . ~ - . 
rabilir? [~tc tam bu noktada kapita-
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lizm, i nsan ı insan kılan en temel 
öze ll ikten, düşünme öze ll i ğ i nden 
soyutlamaya yöneldi. Gcçmi~i-gc
lcceği ve çevres iyle i l işkisi n i ko
parmış, düşünmeyen , sadeec ken
dine sunu lan tarzda yaşamak l a ye
tinen bir canlıya dönüştürmeye ça
lışıyor insanı. Kapitalizm ba~anl ı 
oldukça bu yönde, insanıınız ken
dine öyle bir yabancılaşıyorki . 
unutuyor insan denen sayg ı n bir 
yarlık olduğunu. 

Sc' gil i Gür ·cl ve Cemal yolda
şım, 

Bir kısım ö rneğini s ı raladığım 

kapi tal izme dai r bu gerçekler so
nuç l arıyla birlikte artı k sokaktaki 
sımdan insanın bile anlamaya baş

ladığı bir çıkı~~ızlığın açık göster
geleri halini aldı. Sizinle birlikte 
ya~adığ ı mız günlerde bu gerçekler 
bu kadar çıplak değildi. Emperya
list kapita list blokun sosyal ist 
blokla yarış halinde olu~u ve iki 
blok arasında süren soğuk savaş 
fı rntınasıyla gölgelenebi liyordu bu 
gerçekler. Çekild i örtü ve ç ı ktı 

gerçeğin çıplakl ı ğı meydana. 
Bir ~cyi çok açık ve kesin olarak 

görüyorum yoldaşlarım: Bu in~an
lık, gerçekten iflas etm i ~, artık 

kendi düzleminde hiçbir çıkt:i yolu 
bulamayan ve insanın içini bo~al
tıp mumyaya dönü~türmcyc yönc l
miş olan kapitalizmle uzun '\Üre 
gidcmcz! Biter bu iş! .. Ya kendi 
nesi inin sonunu getirir insanlık, ya 
da bir çıkış yolu bularak gcli~ınc
nin sınırsızlığında yüceltir kendisi
ni yeniden! işte bunu kesin olarak 
biliyorum. Siz inle hemfikir oldu
ğuımıza da yürekten i na n ı yorum. 

Ama bir ~cyi daha biliyorum 
sevgili yoldaşlarım: Tarih kendili
ğinden ilcrlcnıcdi ~imdiye kadar! .. 
8ir takım ··yüce ruhlar''ca otoma~

yona bağlanm ı ş değil insanlığ ı n 

ge l işim i ... Şimd i de kendiliğinden 
ilerlemeyecek tarih ... Hep parlak · 
ışıklarıyla dünyayı aydınlatıın, top
lumların gelişme doğrultusunda, 



i l c rlcycccği aydınlık güzcrgahlar 
olu~nı ran günc~e ihıiya<; Juyuldu. 
Ş imdi de öyle! .. Tarihin i!:>tcııse de 
i~tenmesc <.k kendiliğinden ilerie
mc yönünde de' aııı cLkccğini söy
lemek ve beklemek basircrsizliğin
dc deği l im. Böyle olımıd ı )imd iye 
kadar \c bundan sonru da bövle 
olmayacak. insanaklı çokcu k~re 
yaptığı gibi bir kcrL da ha topluın
ların önünde ~wJııılaıılıııı~ !!Üzer
~iilı l a r olu~turn~ak zonındadı7-. 

Tam bu noktada ..... izkrin saygın 
a nı s ı devreye giriyoı ve böylesine 
çap l ı bir ro lü ü:-.tknınLsi ve hak
kıyla yerine gcıirnı.:-;i gereken akıl 
akıl -.a lı ibiniıı biz komüııi:-.tlcr ol
duğunu. olması gcrd:riğini dlişü
nüp-bcn iınscnıcnıi zi i\ m.:lcııdiri
yor. Evet! 13u rolü bizden bekliyor 
insanl ık \C bu göre, i bize veriyor 
tarih ! .. 

13u görevi ba~~ırm:ıııın y~)ıu. bir 
yanıyla büyük dü~iııımck. çap l ı !:>O
runlara kafa yorın·ık ,.c devasa 
projeler orraya ko~ ıııaktan: bunun 
yanısıra da her~.::. c nığm..:n süren 
gün lük ya~am üzerinde, toplumla
rı n günlük ya:;anıları üzerinde et
k ide bu lunmaktan ve ona gö re 
davranmaknın geçiyor. Günllik sü
reç üzerinde etki yaraımayan. gün
llik -.üreçlcrdcn kopuk üretilen hiç
bir proje, ne kadar parlak olursa 
olsun ikrlctici olmuyor çünkü. O 
neden le: tarih cl dü~iinmek, bugün 
o tJrihi n gcn i~ perspektifinden, ta
rih in penceresinden bakmak, ama, 
günü de bü tün detay larıy l a ya~a
ınak gerekiyor; mücade le düzle
minde ... 

Bil iyorum ki o komacaman bina 
projeleri bile tcınc l c dökülen bir 
kü rek harç ve duvarı n a konu lan 
küçük bi r tuğl a sayesinde yükseli p 
bi na oluyor. Tarihin bize yük lcdiği 
o çapl ı görevi ancak böyle bütün
lük lü bir yakla:;;ım ve davran ışla 
yeri ne getirecek bir görev olarak 
algıl ıyorunı. 

Tıkanan kapitalist uygarlığa al-

ternati f bir uyga rlık düzey i yarat
maktadır tarihsel görevimiz. Ve bu 
düzeyde ortaya konu lacak alterna
tifler aydınlık güzergahlar oluştu
rabil ir ve yeni atı lııni ara ~cvkede
bi liriz toplumları. Eğer dcney iınlc
rimizdc başarı lı olmaın ı~sak bugü
ne gelene kadar ve y ı k ılmışsa ka
lc lcriıniz, nedenini en başıa burada 
aramak gerekiyor. Sizinle birl ikte 
olduğmuz dönemde varlı ğıyla bile 
bize güven veren so~ya li st ka lelc
ri n gerçekte kapira list uygurl ık dü
zeyini köklü bir şeki lde aşamadık
lannı; kapitalist uygarlığın ürettiği 
çoğu model ve teknolojileri, araç 
ve yöntemleri fark lı biçimde de ol
sa ku llanmaya mahkum ka ldık l arı
n ı ; emperyalist kapitalizmle büyük 
bir yarışı yine onların kulvarların
da sürd ürnıek zorunda ka l d ı klarım 
ve yıkıml arı n ın da esas o.larak 
böyle bir temelden kaynakland ığ ı
nı art ı k anlamak zor deği l. 

Eğer. yepyen i bir medeniyet dü
zey i, yepyeni insan i lişk i leri vad
detınişsck insa nlığa ve sonuçta da 
alternatifi ol duğu muz uygarl ıktan 
köklü bir kopuşu gcrçekleş tireınc
mişsck, ayağa ka ldırdığımız insan 
kit lelerin in hayal k ırı k l ığı yaşama
s ı ve tüketilerek aş ılımş mcdeni 
yctlcrc ·aJtcrnarifıni ş' gibi ricat et
meleri doğal deği l mi? Sizinle bir
likteyken küçümsediğimiz ve top
l unnın gözünde de iyice değersiz
leşmiş olan sofu-molla takı mı ve 
alevi dcdeleri tayfası yen iden iti
bar kaza nı yorsa, bu ndand ı r işte ... 
Kap italist medeniyetteki bitiş i bü
tün uygar l ık görüyor; iliklerinde 
hissedivor bu korkunç çürüıııcvi. 
Yeniyi ·görcmcyincc de içgüdü~cl 
bir yöncl imlc, yaşanm ış ve a:;;ılm ı :;
çağdış ı mcden iyctlcre. değerlere 
dikiyorlar gözlerini ... 

Duyuyorum, "öyleyse ne duru
yorsun uz?! Misyonerler gibi çıkın 
yola ve çökcn bir uygarlığın alter
natif arayışını o insan kitleleriyle 
gün lük ya~amın içinde birlikte ara-
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yın ve yaratın adım ad ım" dediği 
nizi ... Duyuyorum ve ben de başka 
bir yol olmadığını biliyorum sizin 
gibi ... 

İ dea llerden sözedcr, iktidar ol
mak kararlılı ğıy l a kendimizi kurar 
ve gerisini de "iktidar sonrası na" 
bı rak ırd ı k yapacak larıınızın ... Bu 
söylemi öylesine ileriye vardırdık 
ki yo ldaş l a rı nı; öylesine ileri bir 
noktaya götürdük ki; adeta, hcr~cyi 
çözecek 'sihirl i değnek' oldu ikti
dar o l uş gözümüzde. Örgütlenme 
anlay ı ş la rımızı, mücade le yöntem
lerimizi, kul l and ı ğı m ı z <J raç tü rle
rin i c as olarak '· i ktidarı ele gcçir
mck''tcn ibaret bir hedefe bağladık 
durduk. · 

Ve zayıtıattı k böylece, idealler 
uğrundaki toplumsal etkinlik pers
pektiflcrimizi. iktidarı n zaptcd i 1-
mesi gibi ?:Orunlu tari h i görevi ve 
"kendi i ktidarım ızı kurmak" gibi 
bi r konumlan ı~ı idea llerimizi göl
geleyebilecek bir biçimde amaç
l aştırd ı k. 
Unuınıamış bile olsak. tali plana 

düşürdük ele geçirelccek ya da ge
çiri lmi ş bir ikti darın araç olduğu
nu. İ ktid a r sorununa hakettiğinden 
faz la vurgu yapmamız. idealleri
miz yönünde düşünce üretme ba
kımından çaps ızlaştırdı bizi .. Ka~
bettiğimiz kaleler anlamındaki 
-.;osyalisı iktidarların yıkımı bunla
rı düşü ndürcbiliyor artık. 

i n sanı geli~tirip il erlcınıc fikri
nin odağına oıurtuyoruL Jli:;.ünc~ 
-.; istcmimizi. E:;ki gl'ıçl ü konıüııi:-.t
lcr de böyle yapmıyorlar mıydı?: 
Ama yetmiyor böyle dü~ünınek: 
biliyorum. Da\ raıı ı :;. l arda da gö-..
termck gcr~kiyor bunu. 

Örgiitlcıımc-ınücadclc-c~ !cm 
bazında. hiçbir ~ekilciliğc dü~ııı~
dcn, kendimizi kı:-,ırla~ıırıcı -,ıııır
lamalanı hapsct mcdcıı. in-..anııı. 
kitleler halindeki insanın. in:-.an 
olarak düşünce \C daHanışta bü
yümesine gelişmesine hizmet ede
cek tarzlar üretmek ve uygulamak 



ihtiyac· g-ün gibi ortada. Amaç in
sanı geli irmek ve gelişkin insa
nın tarihi ik •·lctmcsini sağlamaksa, 
kulla nacağımıL her yöntem ve ara
c ın buna uygu n olmas ı gerekmez 
mi? Aksi halde komünistler, dev
rimci ler olarak ke ndimizi, sını fın, 
kit le le rin ye rine koyup 'kahra
nıan · ı a r ola rak algıl amaz mı y ız? 
Kend isini sı nı f ya da topluml ar 
adımı tarih yaratacak kahramanlar 
olarak gören ve ona göre davranan 
hiçbir devrimci parti-örgüt-hareket 
ba~arı lı olamadı gerçekte. '·Başa

rı"dan a n lad ı ğ ım ız ·'ikt id ar ol 
llhtk "tan, her ne biçimde olursa ol
sun 'iktidar gücü· ha line gelmek
ten ibaret deği l se tJbi! .. 

i~te böyle Sevgil i Cemal ve 
Sc' gili Gür~eı, 

• 
H 

Aynen böyle düşünüyortım i ş
te! .. Ye d av ran ı ş iarım ı da bu düşü
ni,iş tarz ına uygun olarak yeniden 
biçimlcndirıncyc ça lı ş ı yorum. Şu 
ya da bu biçimde, şu ya da bu düz
lemde beni basitlcşmcklc yüzyüze 
getirebilecek olan her davranış ve 
tutumdan süratle koparınaya çalı
şıyorum kendimi . Ve böyle düşü
nüncc, insan olarak gelişmenin uç
suz-bucaks ızlığı aç ılıyor önü md c 
bütün netliği y l e ... Böyle düşünü

yorkcn, s izin kadar değil elbet, 
ama yine de bir insan olarak büyü
tüyorum kendimi . Ye aklımda dev
lcşiyorum, h iç o lmazsa kendi gö
züındc ! .. 
. Marksizm-Lcninizm bilimi; biz 

komünistkrc böylesine bir geliş
mc, büyüme, dcv lcşme için gerekli 
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ve yeteri i bir bi ı imse! zemin sunu
yor kes inlikle. Üstelik, yaşanmış 
onca deneyimin zengin dersleriyle 
birlikte ... Bütün sorun o bilimi an
lay ıp-kavramak bizim açımızdan . 

Ve anlayıp-kavra nıanın, aynı za
ımmda ve esas olarak czbcrlc de
ğil, yeniden ve yeniden üretmek 
anlamına geldiğini bikrek ... 

Anlatabilelim mi az-çok kendimi 
. ·~ sıze . .. 

Sizi ve sizin şahsınızda tüm şe

hitlcrimizi, Sağma lcılar cezaevin
deki tutsak TKEP'li yoldaş larınız 
adına saygıyla sclaınlıyor; sizi an
mak için biraraya gelmiş yoldaşla

rı-dostları da sevgi ve coşkuyhı sc
l amlıyorum. B iz inılesin iz, B izim Ic 
Olacaksınız ! 

yaşayor 

8 Ocak 199o günü 
cezaevler·inde 
meydana gelen 
vahşetleri 

görüntülerneye 
çalışan Evı·ensel 
Gazetesi muhabiri; 
arkadaşıınız Metin 
Göktepe, faşist 
rejimin katil polisleri 
tarafından 

acımazısca katıedildi! 

Metin Gök tepe ... 

Reheval emel<çiler·i 
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----------------- tarihten--· 

YoldAş LENiN 'i AN 1yoRuz 
Rebere komünist e civanen Kurd! Em te s ıl av d ı k ın ! 

r ~
chcval Lenin. A ra
mızda ayrılı~ının (!) 
71. yıl ı na gi rdik. Bu 

l vıllarda nelerin nası l 
- - gcli~tiği n i anlarmaya 
gerek görmüyoruz. Çünkü, diya
lektik nıarcryaliznıi pratiğe uyarla
yan Sen, öngöri.inle daha o zaman 
bile ~imdi nelerin gcli~eceğini bize 
haber vermiştin. ("ünkü. kapitalist
cınpc ryal isı ~istem i tahlil eden Sen, 
bu kahro l ası düzenin halklar üze
rinde na~ıl da bir karabasan gibi 
çullandıg ı nı ve alçak burjuva sını
fının ne tür cntrika ve i ğrenç yolla
ra ba::;;vur.ıcağın ı bize o zaman öğ
retnıişrin! Çünkü, bi l iınsc"l sosya-

' liznıi \ 'C Bolşevik Parti an l ayı::;; ı nı 
olu ~turan ~en, daha o zaman refor
mistlcrin. oportünistlerin ve sekter 
an l ayı~ların sosyalizm mücadelesi
ni nasıl balta l anıaya ça lı ştıkla rını 
gör(Hin ,.c bugün le re ı ::;; ı k tuttun. 
('ünkü s~:n ulusların kaderlerini ta
yin etme hakkının ne demek oldu
ğunu ya~aya rak bize dersler çıkar
Jın. ('ünkü sen, komünist bir kişi
lik \C de\ rinıci bir kadro nasıl ol
ınalı~lırı kendi ya::;;anıında ortaya 
koyduıı. Enternasyonalizmi. halk
Iann karde~liğini ve yarınla rın gü
ze l dünyasını yaratımını n yollarını 
sen bize salık verdin! 

Elbetteki 71 yıl geçmiş olmasına 
rağmen hiçbir~ey deği::;;memiş değil 
tabi kı. \lark 'ın ticdiğibi ··değiş
meyen tck ~ey deği::;;imdir"ilkesiy l e 
süreç i~liyor. Ama yolda!) Lenin, 
anlıyacağın değişmele r senin ön
gördüğün biçimde işliyo r. 

Biz ülkemiz komünizan gençle
ri, süreci \ 'C olayları bilimsel bir 
bakışla gördükçe senin öğretine ve 
yarattığın yüce değerlere daha sıkı 

sa rılıyor, sosyalizm yolunda bilcni
yoruz. Harcın değildi banşık yaşa
mak di'ınyayla. Kaygısızl ı k değil di 
sen in harcın. 

!3iz Kürd istan koünizan gençliği 
olarak devrim andı içiyoruzki yol
da::; bizim de ha rcımız olmayacak 
kııygısızlık! .. 

iyalektik matery<:ılist dün
ya görüşünün M<.ırks ve 
Engels'ten sonra devam 

ettiricisi ve marksizmin teoı i ve 
pr<1tiğini bü tünlüklü lıayJta uy<.ır
IJyan praktist. Sovyet proletar
yasının ve enterııasyon<ılin lideri. 
Sibi r sk..' te (18 70) doğdu. 
ı 887'de liseyi bitirdi. Kazan üni
versites i hukuk fakültesinde oku
du. Üni versitede çcı rlı ğa ka rş ı 
müe<Jdeledeki aktifliğinelen do
layı Kokuşkino'ya sürüldü ve tu
tuk landı. Dışa rdan Petersburg Ü
niversitesi'ni bitird i. 1889-1893 
yı lları a rasında marksizmi dcrir.ı-
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lemesine inceledi. Ve marksist 
oldu. Aynı y ıl Samara'daki mark
sist çevreyi o r gzınizc etti. 
1893'te Pctcrsbu rg 'a gelerek 
nıMksistlcrin lideri o ldLı. i şçi ler 
arasında marksizmi etkin bir şe
kilde propaganda etti. ı 894' ten 
sonra ilk escriy le marksizmi teo
rik o la ra k güçlendirdi. 

Aktif çalışmalarından dolayı 
Çarl ık Rusyası birçok defa tutuk
Iadı ve Sibirya'ya sürgün edi l
cl i . l 900'de yu r td ı şın a çıkarak 
Rusya' da i şç iler arasında geni ş 
biçimde dağı tılan lskra gazetesi
ni kurdu. 

Reformistlere ve oportinistlcre 
karşı bolşevik tarzdan ödün ver
nıeden amansız bir mücadele 
verdi. 1905, Şub<:ıt 1917 dev
rimlerinde büyl'ık bir rol oynadı . 
Ve Ekim191 7 Sosya list Devr i 
mi'nin öncle rliği ni yaparak mark
sizmi yaşarııda somutladı. 

Marks'ın kapitalini ge liştirerek 
kap i tJiizıniıı en yüksek <ı şamas ı 
ola n cper·ycı l iznıi tJ lı Iii ct ti. Pro
lctaryJ partisi doktir inini geliştir
di. Sosya list devrimierin bütün 
ülkelerele birden değil tek tek ül
kelerde gerçekleşeceği ni pra tikte 
göstereli . 

Eserl erinde idezıliznıc ve kimi 
burjuva f ikirlerini bilinıscl temel
de çürütmüş ve diya lektik nıa
terya lizme felsefe a lan ı nda bü
yük katkılar sundu. ı 91 7' den ö
lüm tari hi olan 24 Ara lık 
1924'de kadar Sovyetler Birli"
ği ' nde devlet başka nlığ ı yaptı . 
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teori-politika 

Gençliğin örgütlenme sorunu 
ILHAN KASPAR 

S 
ınıflı toplumlarda, temel. 
sınıflar arasında süre ge
len mücadele, iktidar ol
ma, her türlü zenginlik
leri kendi sınıfının hiz-

metine sunma. gelecegi ele geçir
mc amacı ta~ıdığı bilinmektedi r. 
Bu genel sosyolojik olgu üzerinde 
şekil le ne n toplumsal süreç berabe
rinde bir dizi ekonomik-sosyal ve 
politik ilişkiler doğurmaktadır. 

Günümüz kapitalist toplumlarda 
süregelen s ınıf mücadelesi de, bu 
genel doğru üzerinde şekillenmkte 
ve toplumun \Üm ezilen s ınıf ve 
katmanları gibi, gençlik üzerinde 
de bazı sonuçlar doğurmaktadır. 
Gençlik üzerinde yapılan tüm he
saplar ve izlenen p!;Jiitikalar tesa
düfi olmayıp, tamamen toplumsal 
diyalcktiğin temel sonucu, objek-tif 
bir olgu niteliğindedir. Kapitalist 
toplumun temel snıfları olan buıju
vazi ve proletarya iktidar olma ve 
geleceği ele geçirme kavgasında, 
gelecek anlamına gelen gençliğe 
bu nedenle büyük önem vermekte 
ve kendi sa flarında örgütlerneye 
azami çaba sarfetmektcdir. 

Peki nedir gençliği sı nıflar mü
cadelesinde bu denli önemli kılan 
~ey? 

Gençlik hangi sınıftan yana tavır 
almalıdır? Gençliğin ideolojik du
ru~u ne olmalı? Örgütsel yapısı ve 
görevleri nelerdİr? ... şeklinde uza
yıp giden bu sorunlara karşı genç
Jir.in tutumu ne olmalıdır. Dünvada o • 

ve ülkemizde yaşanan ideolojik-
politik ve örgütSel belirsizlik süre
cinde bu tür sorulara ülkemiz 
gençliğinin somut ve dogru yanıt
lar vermesi, geleceği kazanması 
açısından yaşamsal öneme sahiptir. 

Ülkemiz gençliğinin 
durumu 

Yukarıda be lirttiğimiz sınıflara
rası toplumsal ili şki nin doğal bir 
sonucu olarak T.C burjuvazisi de 
kapitalizmin tüm doğal kamkteris
tik özelliklerini sergi leyerek, daha 
fazla kar yasası üzerine şekiilene
rek toplumsal ilişkileri bel i rl eınck

tcdir. Temeli, ücretli kölelik siste
ınine dayanan burjuvazi, ulusumu
zun tüm kaynaklanın talana yöne
lirken, bundan da en fazla etkile
nen kesimin gençlik olduğu açıktır. 
Bu durum öncelikle, toplumsal ke
sitler içerisinde fizyolojik olarak, 
gençliğin emek giicünün canlılığı, 
dinamikliği, yoğun lu ğu ve niteliği
nin yanı sıra, geleceği kazaıunada 
gençliğin yegane güç o lmasından 
kavnaklanmaktadır. Bunu ivi bilen 
buJrj uvazi de ülkemiz işçi:eınekçi 
ve öğrenci gcnçl iğini 70 yıldır bas
kı altında tutarak maddi ve manevi 
yıkıma sürüklüyor. 

Üretim alanında, ekonomik-sos
ya l-politik her türlü haklardan yok
sun bırakılan işçi gençlik, kapita
lizmin azgın söınürüsüne tabi tutu
larak, körpe eme~i pervasızca sö
ınürülnıektedir. Özellikle- küçük 
çaplı üretim alanlarında sosyal gü
vencedcn yoksun, send ikas ı z, asga
ri ücretle sağlıksız koşullarda ça lı ş

tırınaları işç i gençliğin yaşamın ı 

daha dayanılmaz kılıyor. Son dö
nemlerde gündeme gelen özelleş
tirme furyası ilc işsizl iğin muaz
zam artı~ gösteımcsi işsizler ordu
suna her geçen gün sayıları nıil
yonlarla i fade edilen d ipioma lı iş 
siz gencin eklenmesi, gençliğin bir 
diğc_r önemli sorununu teşkil et
mektedir. 

Emekçi-köylü genç l iğin ise, ka
pitalist üretim ilişikisinin gelişmesi 

OCAK 95 

tarımsal teknolojik üretim araçları 

nın yoğunlaşması karşısında üre
timde tamamen dı~ lanması sonucu
nu doğuruyor. Buna T.C de' Jetinin 
ülkemizin k ırsa l alanını ulusal di
renişi kım1ak için boşaltınaya :y·ö
nelik yürü ttüğü yakma-y ıkma ve 
göçcrtme politikası nın eklenmesiy
le Türkiye metropollerine göçeden 
emekçi köylü gençliği daha vahim 
sorun lar la yüzyüze kalmaktadır. 
Sistemin terör ve katliamlarından 
dolayı ekonom i k-sosya !-kültürel 
hak ve olamıktardan yoksun alımısı 
onu daha büyük bir yıkıma uğratı 

yor. 
Eğitim sisteminin akademik-de

mokratik-bilimsel içerikten yoksun 
olması. eğitim in tamamen günü
müz kapitalist ınıfın üretim arzına 
göre düzenlenmesi, eğitimde e~itli
ğiıı her geçen gü n eı~ekçi lc r aley
hine bozulması eğitimi n özelleşti
rilerek paralı hale getirilmesi ilc 
birlikte, eğilim hakkının parası ola
na tanınması gibi bir dizi sonuçlar, 
öğrenci gençliğin L·ızerindc dayanıl

maz baskılar oluşturmakta, Kürdis
tan gençliğinin okuma hakkı gas
pcdilmektedir. Buna karşı direnen, 
öğrenci gençliğin en demokratik 
tepkisine ise; resmi \c sivil fa~ist 

çetclerce karşılık verilip öğrenc i 

genç lik yıkıma uğratı lmaktadır. 
Kürdistanlı genç kadınlar ise 

ucuz emek pazarının temel gücünü 
oluşturmalarının yanısıra, kapita
list kültürün sonucu olamk topluın
sa l yaşamın tüm a lanında cin~iycti 

istismar edi lerek cins' ayrımcılığına 
uğratılmakta, artan oranda bir meta 
gibi pazarlanarak -fahişeliğin, ka
dın ticaretinin çirkef batağına itile
rek- onur ve haysiyeti ayaklar altı
na almmaktadır. 

Ekonomik planda amansız bir 
sömürüye tabi tutularak geleceği 



karar t ıl an gençl i ğ i n, emperya li st
kapitalist ~ermayenin yozla~nıı~, 
gerici, ideolojik, ahlaki ve kültüre l 
~aldın larına da uğrayarak ki~ilik
sizl e~ t ir i lm iş her türl ü in~an i de
ğer lerden ~oyutlannıış bir gençl ik 
yaratılması hedeflenmektedir. Yoz
la~ını~, her türlü ileri değerlerden 
uzak bir gençlik yaratılına~ı için 
T.C devleti her türlü aracı devreye 
~okarak, devasa boyutlarda paralar 
harcayarak ne gerekiyorsa yap
maktadır. 

Si'>tcnı in topluın~al yıkı mı ndan 

en çok etkilenen Kürd istan gençli
ği T.C' nin ulusal bask ı sından en 
çok nasibini alan kcı;imdir. Her tür
lü ulusa l demokratik haklardan 
yoksun genç lik kendi ana dilini da
hi konuşamamakta, ulusal kültür 
değerleri ne sahip ç ı kanık geliştirc

memektedir. Salt Kürt olduğu için 
biitiin alanlarda faşist baskıya uğ

ramaktadır. Ulusal demokratik 
h ak larını elde etmeye, kendini. 
ulusal k imliğiyle ifade etmeye çalı
şan Kürt genç l iği faş i st T.C devle
tinin en barbar yöntemleri ilc kat
lcdilmektc. 

Fa i 1 i devlet ci nayctlerine, yargı
sız infazlara, gözaltı kayıplarına 
uğramakta en iyi ihtimal işkence 
tezgahlarından gcçirilerck zindan
lara tıkılnıaktadır. Ekonomik-sos
yal \C kültürel alanda genç l iği n 

böylc~i yoğun bir bask ı cenderesi
ne alınarak kapitalizmin vahşi sö
ıııüriisiine tabi tutulmasının yanısı
ra halkımızın 15 yıldır yürüttüğü 
ulu-.,al kurtuluş savaşımında da si~
tenı her türlü fa)ist terörünü genç
lik üzerinde estiriyor. 

E.konoınik sömürü çarkından ar
ta kalan her iki ulu~ gençliğini de 
ınilliyetçi-fd~ist-dinci-~0\ en ideo
lojiyle bombardımana tutarak, çe
~it l i yöntemlerle si l ahlandır ı p 

emekçi gençliği birbirine k ı rd ı r

ınaktadır. 15 yıldır ha l kım ızın ulu
sal demokratik istem lerini kan ve 

banıtl a yoketmeye ça l ı~a n T.C bu
güne kadar 30 bini aşkın emekçi 
Türk \C Kürt eviadının ölümline 
yolaçmıştır. En ufak demokratik 
muhalefete, hak arama kavgas ı na 

işkence-katl iam-yarg ısiL infaz top
lu göçcrtınc ilc yanıt veren iktidar, 
hayasızca insan hakları, demokra
tikleşme v.b hamasi nutuklar atarak 
gençliğin dostu olduğunu söyle
mektcd ir. 

T. Çiller'in ·ana· edebiyatı, S. 
Demirel'in ·baba' nutukları Sa
bancı ve Koç'un gençliğe övgüler 
dizmcs inin yalan ve dcnıogojiden 
ibaret o lduğu, 24 Aralık erken ge
ne l seçinılerinde seçmen yaşının 
ur c indirilmc ·i, medya ekranla
rında gençliğe ~irin göziiknıck için 
her türlü ~aklaban l ığı yapan düzen 
partilerinin tiinıünün, gençliğin di
namik ve üretken potansiyelini ka
pitalist sömürü ve iğrenç sm aş çı
karlarında kul lanmaya yönelik ol
duğu, yukarıda özet le belirtmeye 
çalıştığım ız gençl iğ i n bugünkü du
rumundan açık olarak anlaşılmak
tadır. 

Gelecek an lamına ge len gençli
ği, iğrenç çıkarları için kendi S(ıfla 
rına kazanmak, daha azgın bir sö
mürüye ve teröre uğrarmak istedik
leri gün gibi ortadad ı r. 

Sistemin içine düştüğü ckono
mik-~osyal ve politik kriz kar~ıs ı n

da bc l intiğimi7 sorunları giderek 
ağ ı ri aştı rıyor. Savaş naraları atarak 
gençliği bir avuç para militarizmi
nin çıkarları uğruna imha noktası
na doğru ~ii rük 1 üyor. 

Ancak 15 yıldır ulusal onurumı 
korumaya çalışan gençlik ve gide
rek anan oranda gcli;;en devıimei
~o!->y·alist gençlik km·gası; işbirlik
çi, tckelci . ermaye ve dedctin kor
kulu rüyası olmaya devam ediyor. 

Türkiye ve Kürd istan'da ge l işen 
devrimci-komünist gençlik hareke
ti kitleselleşerek sistemin zulüm 
kalelerinde ciddi gedikler açmakta-
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dır. Son dönemde gençlik üzerin
deki askeri-polisiye ve faşist çetc
lerin saldın larını tınnandırması bu 
gclişnıclerdcn kaynaklanmaktad ı r. 
Siyasi ikt id<ır, bi r türlü bastınlarna
yan her geçen gün sistemi daha bü
yük çıkmaztura iten ulusal muhale
fet, işçi -emekçi sınıfların artan top
lumsal muhalefeti ve gelişen genç
lik ha reketi karşısında çaresizl ik 
içinde çı rpınıyor. 

Trilyon ları aşan sava~ bütçesinin 
her geçen gün daha da büyümesi 
Sabancı'dan- Koç'a tüm sermaye 
çevre lerin i ka ra kara diişü ndür
ınckte. ulusal ve toplumsal muha
lefetin engel tanımaz seli karşısın

da ram bir panik yaşanınakıadır. 
Mevcut kapitali ·t sistemin, ülke

nin biriken sorunlannı, gençliğin 
yüz yüze bulunduğu sıkıntılar() çö
züm getiremeycccğ i tüm genç li ğin 

ortak kanı~ıdır. T.C devleti, ad ım 

adım tükenişc doğru ilerlerken 
gençliği de sürük led i ği, tart ışmasız 

kabül gören ortak yakla~ ıınd ı r. 

:-\c var ki artan kapita li st buna
lım devletin halkımız gençliği üze
rinde uyguladığı sömürü, ba~kı ve 
katliamlara son verip, c~it-özgür
dcmokratik, baskı ve sömürüsüz 
geleceği n kazanı l ınasında gençli 
ğin izleyeccğ i temel siyas i ve po li
tik çizgi kendini daha list boyutta 
ifadclcııdirccek örgütsel an layı~ ve 
yaklaşımiara bu denl i somut yan ı t

lar verebi ldiğ i söylenemez. 
Diğer bir deyimle, içinde dcbc

lcndiği sorunların güdüsü ilc karşı 
olduğu mevcut sistemin yokedil 
mesini ~iyasi ve örgütsel olarak 
forınülC cdcmcmekte, bu noktada 
ciddi bir belirsizlik içcrisindcdir. 

Konuının kapsamı itibarıyle bir 
yazıda tüm bu sorunlam doyurucu 
yan ı tlar verilebilmenin güçlüğünü 

dikkate alarak, gençliğ i mevcut ka
pitalist sistem karşısında güçlü kı

lacak, kendine reva görülen baskı 
ve sömürüye son verecek olan tek 



ve yegane loplumsa l sistem olan 
sosya lizme taş ıyacak örgütlenme 
biçimi üze rin de yo~unlaşa rak, 
gençlik nas ı l örgütlcnmcli so runu
na ili şkin ana hatlanyla temel yak
l aşımlarını ız ı sunaca~ ız. 

Ülkemizde gençlik üze rine çok 
şey yazı lıp söy lenınesi n e rağmen, 
pek az çevre örgü tlenme üze ri ne 
bir takım görüş l er i leri s unmuş, ço
gunlukla görüş bc l i rl e nıiycrck, bi
limsel olmayan yüzeyse l yaklaşım
larla gençl ik örgütlenmesini ele al
mıştır. Bu da genç l iğin kendini bi
li mse l ifade ederek ulusa l ve top
lumsal kavgada daha etk in ve güç
Iii ye ralm asını o la nak lı kılmış tı r. 

Gençlik sa fl a rı ndaki o bclir::-.iz
lik, muğlakl ı k ve geri olma dunı
ımı bugüne kadar sürerek halkım ı 
zın ulusal özgürlük kavgası, i şçi \ 'C 

emekçilerin soı.yalizm mücadelesi 
önemli bir güçten. üretken, di na
mik, yara tı cı bi r potansiyel barın
dı ru n ge nçlik gücü nden yoksun 
ka lmıştır. 

Her ne kadar Kürdistan genç liği 
yaklaşık _15 yıldır ulusa l özgürlük 
kavgas ını başarı ilc omuzlayarak. 
nice bede ller ödeyip ulusa l özgür
lük a reşin i tüm sistemi yakacak öl
çüde harlaştırnıış ise de bu gençli
ğin bilimsel olarak yanıtlaması ge
reken ideo loj ik-po litik ve örgütsel 
dunışu n un nasıl ol ması gerekir ih
t iyac ın ı ortadan ka ldırımıma ktadır. 

Aksine, ulusal ve toplumsa l mü
cadele boyut land ı kça. dünya ölçc
ğinde ha l kları n leh ine hardetlen
mclcr a r tt ı kça. cıııpcrya l ist-kapita
list sistemleri n krizi dcrin lc~t i kçe, 
genç liğin ideolojik ve örgütsel so
nınuna bilimsel yaklaşıml ar sunma 
ih tiyacı armıaktad ı r. 

l\'edir gençlik? Gençlik kurtu lu
şu için hangi s ı nıfın ya nında yer al
malı? ideo loj ik-politik duru ş u ne 
olm a lıd ı r? Ke ndini nas ıl bir örgüt 
ilc ifade etmelidir'? ... vb. öncelikle 
tüm bu sorulara verilecek ya nıt, 
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Marksist-Leni nist ideo loj i ve bi
limsel sosya l i zınd ir. 

Kürdistan genç l iği Marksizmin 
ve Leninizmin ideoloj ik silahı ilc 
donanarak, prole taryanı n yanında 
sa f tuturak sosya lizmin kavgasııı a 
cesa ret ve ka rarl ılık l a uzlaşmaz, 
devriınci mücadeleye a tılarak çıkı~ 
bulacaktır. 

Gençlik örgütlenmesinde 
komsomol 

Kapitalist toplumlarda burjuvazi 
i Ic proletarya arası nda süre ge le n 
mücadelede, ge leceğ i n gençle ri n 
el inde o lmas ı , s ını f sc.ıvaşım ı nda 
ı.o nuc u tayi n/be li rley ici bir güce 
sahip olması, sınıflar açısı n dan 
gençl iğin önemini arttırmaktad ı r. 
Bu nedenle kapital izmin iki temel 
karşıt s ın ı fı olan bu ıj uvazi ilc pro
letarya, genç liğ i kendi sa flarına ka
zanmak bakım ından biiyük çaba 
harca rlar. Bu savaşımda gençl i ğin 
kazan ılmas ı özelli kle proletarya 
aç ı s ından büyük önem taşımakta
dır. Gençliğ i n proletarya tarafı n dan 
kazanı lması, hem buıjuvazi nin alt 
edilerek kapiralist sömürü düzeni
ne son verilmesinde, hem de sos
ya lizmin kurulu~u kuramsalla:itı rı l 
mas ı aç ıs ından önemli bir potansi
yel i ifade etmektedir. 

Gençl i ğin de kapitalizmin vah~i 
sömürü tatan ı ndan kurtuluşunun 
yegane yo luının proletaryanın yolu 
o l duğun u bild i ğinden çoğunlukla 
ve yayg ın o lanık kendisine gelecek 
sağ l amaktan tamamen uzak olan 
burj uvaziyc kar~ın; proletaryan ı n 
temel müncfiği olarak komünist 
partinin önder l iğinde ve onun saf
la rı nda kavgaya mi litanca atılmış
tır. Bu kavgaya ar ı lış, proletaryanı n 
ya n ı nda saf tutma olgusu, çc~it li 
şeki ller alarak genç li k örgütlenme
sinde önemli zengi nlikler o l uştur
maktad ır. 

Yüz yılımı z ı n ba~lang ı cı n da 
' ucuz, taze ve dinamik emek gücü' 
anlamına gelen gençlik, günümüz 
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sanayi teknoloj isinin ımıazzam bo
yutlarda ge lişmes i , insan beyninc
bilgi birik imine duyulan ihtiyaç, 
gençliğin üretken beyin gücüne du
yu la n ta le bi de berabcri nde arttı r
m ıştır. l 900' lü yı ll arda genç, dina
mik işgücü nede niyle egemen sı
nıfların ·itgi'sinc mazhar olmuş, 
200(l'!i y ı l la ra yaklaşıldı ğı bu gün
lerde, bilgi ,,c beyin eıncğinc du
yulan yoğun iht iyaç nedeni yle ser
ımıyen in en çok ilgi odağ ında ol
masına yol açmak tad ı r. Sermaye ve 
onun siyasal partilerinin karan l ık 
bir ge lecek sunarak genç l iği ka
zanmaya ça l ıştrkcn, proletarya ve 
onun denimci partisi olan komü
nist partiler de, güzel yarınları, ge
lecekleri olan gençlikle bırliktc ör
gütlenmeye çağırır. 

Lenin genç li ği n yap ı sa l özell ik
lerin i da h ice ortaya koyara k onun 
toplumsa l olay lara, siyasa l müca
de leye ve sosyalizme ccı.ur ve mi
litanca yaklaştığını, esk i kuşaklar
dan sorun ları daha farklı ele a ldığ ı 
nı nı al tın ı çizerek, gençl iğin bi lim
sel -sosya list partilerin dışında. pro
letaryan ı n yo lunda örgütlenmesi
nin önem ve zorun l uluğuna işa ret 
ederek ıs rarla savunmuştur 

Birçok ülkedeki sosyal ist genç
lik örgütlenmelerinin kimi bir ta
kım farklı özel likler taşıına,ı, fark
lı ı.ürcçlerdcn geçmesi ';;: fa r kl ı 
içerik \ ' C hedeflere ~alıip olmas ı 
bulunduğu ii 1 k en in sosyal ve po li
ıik ko~ulların ı n özgünliiğiindcn 
kaynaklanmaktadır. Kü rdistan 
gcnçligi de ülkemizin ::-.o~yal-pol i
tik -ckononıik \c ulusal özgürlüğü
nü yansıtan gençlik örgüt lenın es i
ne yönelcrek kendi örgütlenme ini 
yaratmı~tır. 

Günlimiize kadar sarkan ve ülke
mizde de hergeçen gii n ge l işerek 
top lumsal mücade lede ge nç l iğ in 
temel örgütü düzeyi ne yükse len 
komünist genç lik örgütü C\ rensel 
bir nitel iktedir. Bu öq;tit biçimi bi-



lim~cı sosval i~t litarctürdc 'KOM 
SO\~OL' olc.ınık ifade edi lmektedir. 

KomsoınoL gençliğin bütün ör
güt\C 1 biç im krindcn ayrı lan, 
emekçi ezi len gençliğin, komünist 
gençliğin temel örgütüdür. Komü
nist gençliğin temel örgütü olarak 
tanı mlanan konısomol tipi örgüt
le nme lerde hcr~cydcn önce genç] i
!!in :-.ınır karakterli siva~i ör!.!ütü
dür. Bu açıdan bakı tJığ ı nda -Kür
distan !.!ençliuinin sın ır nite li kli ör
gütü k(~fl1'-'0ll~olun tenıci prcıısiplc
ri üzerinde duralını. 

Ulusal özgünlüğü olan 
bağsms1z bir örgüttür 

Kiirdistan komsomolu ulu sal 
gerçekliğinden 'c kendi ulusu l-po
litik -..oımıtluğundan ka l kı~ yc.ıparak 

örgüılcnın i :;.tir. 13u duruın lıcr~cy
dcn önce tarihi bir sonını luluktur. 

l)ili-kültüıii, uluS<!l demokratik bü
tün hat.Jarı gaspcdilcrck. bir ba~ka 
ulu;.;un egemenliği altında zorla tu
tulan ulusuımızun kan ı -can ı paha
sına giri ~tiği ulusa l özgi'ırliik kav
gas ı nda etkin bir misyon üstlcıını c
ycn gençliğin toplumsa l hak ve is
temleri elde etmesi düşünülemez. 
ller onu rlu halk gibi. halkımızda 
ıılusal özgürlüğünü kazanarak öz
gür ulu~lar ui lcsinin onurlu bir nc
[cri olma hakkına sahi ptir. 

Yiizyılların özlemi olan bu hak
k ın k ,ız an ı 1 ma s ı c~ it. o nur lu b ir 
halk o lma s ı tar ihse l öncmdcdi r. 
Doğrudan doğruya kendi ulusa l 
kimliği ik örgütlenen Kürdistan 
kom-..onıolu. acil ve erte lenmez bir 
hak olan ulu ... al özgürlük kcn·gasın
da b:nJi politik mücadelesinin 
üzerinde ~ckillcnmd.ıed ir. 13u yö
nü~ k Kürdi~ıan komsomolu ulusal 
ııik·likli bir gençlik örg('ıtüdi'ıı·. 

Komsonıol. bu tarihi hak kın ka
zaııılına~ını ~idJetlc savunurken, 
taleplerini \alt ulu~al demokratik 
isteınieri c s ınırlanı ama k ta d ır. 

Çünkü; çağımızın ıcınci sorunu
nun ~ı n ıf sorunu old uğunu, temel 
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çelişkin in emek-sermaye çelişkisi 
olduğunu ısrarla vurgularken, ulu
sal baskının kaynağında tckelci ka
pital ist sistemin yattı ğını bilmektc~ 

dir. Bu nedenle mücadelesinin oda
gı na tckelci kapitalist sistemi koy
makta, ulusa l ve sı nıfsal mücadele
yi bütünlükl ü ve tck bir süreç ola
rak görmektedir. 

Diğer bir deyimle ulusa l zemin
den ku lkı ~ yapanık, genele u laşma

v ı hcdcflcmektcd ir. 
- Doğal olarak. s ın ıf karakterine 
sahip olan komsomol, Marksist
Lcn ini~ t bir s ını f örgütüdür de. Bu 
on un ulusal karakterinin yanında 
evrensel bir karakter de yüklemek
tedir. Bu yönü ezen ve ezilen ulus
ların \'C azı nlıkların gençliğine kar
~ ı da orunil u k ıl ması neden iyle 
ıüm ulus ve ulusa l azınl ı k ların bir
lc~ik örgütüdür. 

Türkiye komü nist gençliğ i ilc 
anti- ku pitalisr. a nti- faş i st ve her 
türlü milliyetçi, sovcn, gericil i ğe 

kar~ ı eş i t. demokra ti k mücadele 
birli ğ ini öngörcrck, sisteme karş ı 

sosyalizm kavgasında ve her türiii 
ulusa l toplumsal demokratik müca
delede Türkiye devrimci sosya li st 
gençl i ği ilc kalıc ı birliktelikler he
deflcmcktc, sosyalizmin zaferini 
her iki ulus genç liğiy l e kazanmayı 

amaç laımıktadır. 
Bunun için Türk iye devrimci 

gençliğinin, milliyetçi. şo,cn. res
mi ideolojiye kar~ı hal k l a rın e)itli
ği ve kardc:;,l i ği ıcmeliııllc a l ınacak 

sınıf tunına büyük önem vermek- · 
tc. bu tavrı bi rlik 'c kardcşliktc tc
ıııcl bir ko~ul olarak değerlendir
mc k tc d ir. 

t .. omsomol, örgütsel 
olarak hağimS!zc!tr 

Bugüne kadar iki ulus gençligi 
nin demokratik haklarını, siya~al

politik hedeflerini. ~ınıf bakı~ açı
sıyla ele alan komsoınol bu nu daha 
üst boyuta taşıyarak Kürt ve Türk 
emekçi gençliğin in birleşik örgütü 
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olarak daha da geliştirecektir. 
Gençliğin, üretim ilişkisi karşı 

sındaki durumunun bir sınıfa teka
bül ctnıemesi. farklı sınıf ve kat
man ların belirli yaş grubumı yunsı

tan bir ara katman niteliğinde ol
ması. sınıf olarak tanımlanmasını 
o lanak lı kılmadığ ı gibi, politik par
ti düzeyinde de kendini örgi.itlcyc
mez. Ancak temel sınıfların politik 
partilcrinde örgi.itlcnir. Peki bu ör
gütlenme, k e nd ini i fade etme biçi
mi nedir? Her ~ın ıf ve siyasi yapı 

bu soruna ayrı c.ıyrı cevapla r ver
mekte, gençl iğe bu temelde yakla~
maktadır. S ın ıflı toplumlarda ve 
çağınıız kapital izmin temel sınıfl a 

rı buıjuvazi ve proletaryanın hangi 
gerekçe lerle gençliğe önem verd i
ğini , gençliğ in çıkarları gereği han
gi sınıftan yanu tavır alınacağını ve 
hangi ideolojiyle donanacağını bc
lirtmi~tik. Proletarya gençli ği ken
di sa flarına örgütlemeye yönelir
ken, gençl i ğin sosyolojik-psikolo
jik özelliklerini dikkate alarak ör
gütlenme modeli öncrıniştir. 

Len in o il eri görüşili derin uf
kuyla gençl iği derinlemesine tahlil 
ederek, proletaryanın sosya li zm 
kavgasında gen çl i ğin daha etkin ve 
kitlesel olarak yeralnıası için ideo
lojik-politik olarak pro letarya par
tisine bağımlı, Marksizmin ideolo
j is iyle donanarak bağıın~ız örgüt
lenmesi ge rek ti ği ni ısra rla \'tırgula

yarak, ll. E n tcrııasyoncl oportii 
nistlc rinin gençl iğe korkak \C iki 
yüziii yaklaını~hırına J...ar~ı Lenin; 
·'Orta yaşlılar \ 'C yaşlılar çok kere 
gençliğe nas ıl yakla~ılacağın ı bil
miyorla r. Çünkü gençlik sosyaliz
mc zorun lu olarak, babalarından 
fark lı bi r usi.i lde başka yo llarla, 
başka biçimlerle, başka koşullarda 
ilcrlcme lidir. Sonuçta bu neden le 
biz genç lik birl iğin in örgütse l ba
ğıms ızlı ğından yanay ız. 

Yalnızca oportünistlcr böylesi 
bağımsızlıktan korktukları için de-



ği l, konunun tabia tı n ı n ta kendisi 
nedeniyle. Çünkü onların kesin ba
ğıms ız lığı olmazsa ara la rında iy i 
sosyalistler yeti~ti rmcyi ya da ken
dilerini , sosyalizmi ileri götürmeyi 
ba~aramayacaklard ı r." diye vurgu
la rke n, bunu proletarya adına 
ödünsüzcc savunınuı?tur. 
Gençliğin örgütse l bağımsız lı ğı, 

herşeyden evvel genç l iğin doğas ı 
nın ortaya ç ıkard ı ğı zorunlu bir ol
gudur. 

Genç 1 iğin atak -d ina mi k-sorgu
lay ıcı özell i ğinin yanısıra kimi öz
gün sorunlara sahi p olmas ı , sorun 
ları ve olguları eski kuşaktan fark l ı 
ele a l masının, toplumsal mücade
leye kend i özgün an l ay ı şı ve araç
l arı i Ic yönelmesinin zorun 1 u ge
reğidir. Bu tür bir bağımsız örgüt
lenme anlay ı~ı. konısomal örgütü
nü daha in isyat ifl i, daha yaratıcı 
ve daha militan kılmaktadır. Genç
l i ğin örgütse l bağıms ızlığı n ı n ol
maması ; örgütlin yetenekli, yaratı
cı ve geleceğin önder kadrolarını n 
ya ra tı 1 mas ı n ı olanaksızlaştı rı r. 
Kiml ik edinme sürecinde o lan 
gen çliğin, bağımsız, inisyatifteıı 
yoksun bırakılması, çarpık ve ek
lektik kimlik edinınesine yolaçab i
lir. Bir yönüyle bağlı bulunduğu 
köklerden bel li noktal~mla kop
ma ksız ı n il e ri ve yen i değerler 
üzerinde yc~crınc:,i mümkün ola
maz. Böyle bir gençlik cıı fazla 
geçm i şin geni ve aşınmış araç 
mantığını edinir. bu Ja gençliği 
geçmişi taklit eden bukLılcmunlar 
top lu luğu na dönüştürür ki. buıju 
vazinin istek ve lıcdcfi de budur 
zaten! 

Oysa ki Marksizim tHinyayı dö
nüştürme ,.c değiştirme bi li mi ola
rak, gözümüzü ilerikrc dikme, 
mcvcuı sra ı likoları k ı rma, çağdaş 
ve bilimsel ilerlemeyi zorunlu kılı
yor. 

Ge nçlik örgütlenmesindeki bu 
bi limsel Lenin ist ilke rrolctarya-

n ın devrimci partisinden ideolojik, 
poli tik bağımsızlık olarak a lgılan 
maya ve nihayet konısoıno l un par
tiden kopmasına gerekçe yapılma
ya, en azından öyle yonım lanınası
na müsa ittir. Örgütsel bağıms ızlı
ğın ideolojik-politik bağımsız
l ı k olarak yorumlanması, veya Le
ninist ilken in bi lerek ve kasıtlı tah
rif edilmesi koınsomolun, işç i 
köy! ii-öğrenci gen çi i k kitlesi nden 
kopmasına, kendin i bir parti olarak 
yorum l amasına ve giderek Mark
sizm- Lcninizmlc o lan bağlarını 
koparmasına neden olur ki, bu da 
gençl ik örgütünü giderek daralrıp, 
bu ıjuva saflarına iter. 

Odünsüzcc savunu lması gere
ken bi limsel-leninist ilke koınso
ınolun idcolojik-poliıik olarak ko
münist partisine bağlı , ondan esin
lenen, onun yol göstcriciliğindc 
kendi özgün, bağımsız. örgiitii ilc 
yürümcsidir. 

Komünist gençlik örgürünün te
kelci burjuvaziyc karşı, tutarlı ve 
uz laşmaz bir mücadele yürütınesi, 
geniş gençlik y ığınlarını sosyalizm 
düşünceleri ilc si lahiandırmak için 
Ja i ıııa ve şiddetle işçi sınıfının 
devrimci partisi o lan komünist 
partisine, onun yönetim ve deneti
mine ihtiyaç doğar. 

Peki komünist partinin ideoloj ik 
önderl iği. poli tik ve örgiitsel yön
lendirmesi nasıl sağl anmalıdır'? 
Parti ve konısomal arasıdaki diya
lektik bağ ne olmalıdır. Öncelikle 
gen çi ik, s iyasa 1 \'C po! i ı ik mücade
les inin temel hatlarını, eylenı he
deflerini belirlerken, i~çi sınıfın ın 
temel hcdencri il c ortak frekans 
ya ka 1 a ma s ı, !,. o m li n i s r part i ıı i n 
programatik hedeflerinin bir ne' i 
alt vı.: özgün programını ol uştur
malıdır. Kürdistan komsonıolu po
litik eylem hcdcflcriııi bclirlcrkcıı, 
komünist partinin siyasal ve poli 
tik yaklaşımlarını, ulusal ve top
lumsal devrim hedeflerini esas ala-
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rak gençliğin özgün talepleri ilc 
genç li k özgülünde yeniden örgüt
lcnmiş t ir. Politik mücadeley i ko
münist partinin ve işçi sınıfı ideo
lojisinin yol göster i ci l iğindc, onun 
rehberli ğ i altında yürütmcktedir. 
Ancak örgütsel bağıınsızlığı, işle
yişini, başından bir riiziik ilc belir
lcyip örgütsel mekanizmala rı nı. 
bağını · ız olarak oluı?turmasına 
azami çaba ve büyük bir titizlik 
scrgi leycrck, Leninist ilkenin gerc
ği olan ideolojik-politik bağımlı
lı k, örgütsel bağınısızi ı k prensibi
nin ka rı ştırılnıanıası ve yukarıda 
bel irtilen kimi tehlikelere düşül 
mcmcsi için bunu bir program (po
lit ik eylem hedefleri ve tüzüğü) 
belgesiyle nctlcştircrck. karşılaşı
lacak kimi tehlikeleri ve sapmaları 
önceden önlem iştir. 

Komsomolu n örgütsel bağım
sızlığı, partinin her türlü örgiit~cl 
denetim miidahcksin i dışta l ama 
anlamına ıııı geliyor? Elbette ki 
hayır. Gençliğin ideolojik, politik 
sapmas ı olası o l duğu kadar ve 
onun için partinin ideolojik, po li
tik yönlendirme \C denetimine ih
tiyaç duyduğu oranda , örgütsel 
sapınaları önceden öıı leınek için 
de denetim ve yönlendirmeye ihti
yaç vardır. Ancak bu işley iş ideo
lojik önderlikten ramamen farklı 
) ürüıülıncl itlir. 

Partinin, koınsonıol üzerindeki 
örgütsel denet im ve yönlendirmesi 
yapılırken. kom~omolun bağımsız
lık ilkesi Lcdclcııtlirilıııeden, ba
ğımsız inisyaıif' önlenmcJcn, u~ta 
ca yapılınalıdır Bunun için kimi 
örgütse l mekanizmalar sağlanarak 
içten ve dı~taıı iknaya, yol gö..,ıcri 
cilik pren~ipkrinc tlayantlırılarak 
yüriitülmcli. örgütsel dayatıcılıktan 
ve ikameci yak la:,ını lardan uzak 
du ru 1 ma 1 ıdır. 

En önemlisi gençliğin olguları 
ve sorun ları ele alış \ ' C yaklaşım 
farklılığı hanrdan çıkartılmayarak, 



bunun bir zenginlik olduğu, genç
liğin kendi özgünlüğü o lduğu an
la~ ılınalıdır. Herşeyden önemlisi 
de gençliğin deneyimsiz, tecrübe
s iz olduğu düşünülerek gençliğe 
yeterince güvcnmcınck, 'gençlik 
hata yapar· endişesini ta~ ıyarak, 
gençler boğucu bir baskı oluştur
nıaya yönclinıncsidir. 

Gençlik, kavgada parti ve parti
lilerde bitmez, tükcnmcz deneyim 
bulunduğunu ve bundan en iyi şe
kilde yararlanmas ı gerektiğini dü
şünerek yaklaşınal ı. Aynı şekilde 
partili birininde gençliğe vereceği 
yığınla zenginliklere sahip o lduğu 
bi 1 i nciyle davran ma lı d ır. Bu i li şki 
bir yönüyle tecrübe ve dİnamizmin 
bir potada topla n mas ıdır. 

Komsomol, gençliğin 
siyasi-politik ve 

kültürel okuludur 
Sınıfların genç li ği kazanma uğ

raş ı, ş u veya bu yolla etkileyerek 
kendi ya nın a çekme ve matematik
sel toplam yaratma o lay ı değildir. 
Sınıflar 'gençlik ge lecektir' öner
nıesinden hareket ederek. 'genç liği 

kazanan geleceği kazanır' bel irlc
ınesi doğrultusunda . gençliği ideo
lojik-ahlaki \ 'C kültürel boyutu ilc 
ferhetıııey i anıaçlaınaktadırlar. 

Sermaye, geııç 1 igi kendi saflan
na kaza nmaya yönelirken, ideolo
jik-ahlaki -.;: kült ürel alanda çaba 
sa rfetmc krc. c ğitimden medyaya. 
~porda n ::.anata va r<ıııu dd,;. sosya l 
ya::.anı.n tüm alan lar ında burjuva 
ideolujik araç-gereçleri deHcye 
sokarak; geric i. yoL, sosya l yaşa
mııı tümünü 'kader' olarak görüp 
boyun eğen, :-. i stcnıin 'müsaade· 
~ttiği ölçü lerde dL·ı~L·ıncn, uysal bir 
g~ııçlik kitlesi yaratarak kendi ipo
tcğinc alnıayı uımçlaıııaktadır. 

Elbette proletarya da gençliği 
kazanmayı, mekanik, m;,ıtcınatik
scl bir olgu olarak görıncınckıcdir~ 
i\tlarksizm-Leniniznıin canlı, dLin
y<~yı dcği:;.tirmc biliıııi o lması özel-
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liğiylc gençliği, ideolojik-felsefi 
ve diyalektiksel olarak eğitmcy i, 
onu sahte dostlarına karşı bilimsel 
s ilahlarla kuşandırmak için çabala
nıaktad ır. Proletarya ise bu i~levi 
asıl olarak komsomola yüklemek
tc, ge leceğin militan önderlerini bu 
okulda yeti ştirmey i hed~flemekte
dir. Lenin proletarya ve gençlik 
ilişk is ini şu sözlerle ifade etmiştir: 
·' Biz geleceği n partisiyiz. Gelecek 
ise genç li ği ndir, biz bi r yenilikçiler 
partisiyiz, yenilikçi leri bir istekle 
i ş i eyende her zaman genç! iktir. 
Biz parti olarak eski, çürüınüş1üğe 
kar~ ı özveri ist~yen bir mücadeleyi 
yü rütüyor uz. Ozvcri isteyen bir 
mücadele yüklcnıncdc ise gençl ik 
her zaman önde gelir." 
Genç liğin bilimsel örgütü olan 

konısoma l da, KL'ırdista n gençliğ i
ni öncelikle Marksist-Leninist dü
şünceler ilc cğitir. -Bu düşL·ıncclerin 
gençl ik y ı ğınları içerisinde yaygın

laşmas ını sağlayarak, ımıeldi bir 
güce dönüşmes i için çalı şır. Buıju
va ideallerine karşı; bilimsel sos
yali zmin icl ea llerini gençli k içeri
sinde varatınak, komsomolun te
mel fÖnksiyonudur. Bunu yapar
ken eğitici, ayclınlatıcı, gençliğin 
yapısal yaratıcıl ı ğı ve ürctkcnl iğiıı i 

açığa çıkaran bi limsel metodu iz
ler. Ulusal ve toplumsal olgu lara, 
yaklaşı rken Marksist- Leıı i ıı iq pro
joktLi r a ltı nda sın ı fsa 1 açıdan. dev
riınci partinin temel nıerodlarıy l a 

yak laşmasını öğrete rek gençliğe 
Marks ist çözümleım: yönıenılcrini 
kav ratır. 

Komsomol, gençl iğin ideo loj ik 
eğitimi nin yan ı s ıra, yüzyıllardır ta
lana uğrayan ulusal kültürümüzün 
korunup gclişririlıııcsinc; ideoloj ik 
eğitim kadar önem vermekted ir. 
Kendi ulusal dilini-kültürel değcr
lerini kazanınası için yoğun çaba 
sarfcderkcn, insanlığın bugüne ka
dar biriktird iği bilgi hazines i olan 
kültür. sanat, edebiyat, bilim ve 
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felsefi değerl erini edinmek için 
çaba harcayarak ulusal ve evrensel 
değerlerin sentezini oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Gençl iğe hem bu 
değerlerini kazandırmak, hem de 
bilimse l ve estetik temellerde 
gençliğin s iyasal içerikli kitlesel 
örgütlenmesini sağ l amak, komso
molun kitle içerisinde gelişmesini 
yaratma_k için , kültür-sanat der
nekleri, folklor, müzik, spor. tiyat
ro vb. demokratik kitle araçlannın 
yaygıntaştın lmasına çalış ır. 

Bu hedefler komsomola, gançli
f,rin ' komünizm okulu ' işlevi yük
lemektedir. En temel görevi ise öğ
renmek ve öğretmcktir. Öğrenir
ken öğreten, öğrcndikçc ele değiş
tirmek için savaşan gençliğin tek 
ve en ileri okuludur. 

Özellikle çürüme ve yoz l aşma
nın hız kazandığı, inkarc ılı ğın, s ı
nıf uzlaşmacılığının· kol gezd iği. 
oportünizm, ye niden ' keşfe eli !e
rek' gençliğe pompalanmaya çalı
ş ıldığı, Marksizmin-Lcninizmin 
red ve inkarıııın, burjuva yaşa nı 
tarzının adeta marifct kabül edildi
ğ i bugünkü ortamda, koınsomo
lun, dev rim ve komünizm okulu 
büyük önem taşımaktadır. 

Kom somol, milit a n bir 
savaş1m örgütüdür 

Komsomolun en önemli ve te
mel fo nksiyonu, devri ınci ideoloji
yi ed inirkeıı, bunu yaşama hakim 
kılmak için ttLiaşmaz, militan bir 
çaba içerisinde olmasıd ır. Genç li k 
ideolojik-poliıik-külrürcl ve b il im
sel gelişimi sı nıflar nıücadelcsindc 
yer alarak. faşizme, emperya lizme, 
kapitalizme ve her türlü gericiliğe 
kar:; ı . işç i sını fının ıcınc i bir tnL.ıt

tcfiği olarak kavganın sonucu nu 
bel irlemede etkin bi r savaş gücü 
olması en temel özell i ğidir. 

Sınıflar mücadelesi tarihinde, 
ko nısomolu diğer gençlik örgüt
lenmelerinden farkıl kılan, onu 
gençliğin en ileri ve bilimsel örgü-



tü yapan, ileri bir mücadele örgürü 
olmas ı dır. 
•B u ·örneğin en belirgin olanı 

Bulgaristan Komünist Genç lik Ör
gütii 'niin 1923'tc işçi sın ı fının ya
nında anti faşist mücade lenin en 
ön saflarında yer alarak faşizmin 
tüm vahşe t ine kar.$ı zafere damga
sın ı vurnıasıd ı r. 68 gençlik atılımı
n ı n dünyayı sarsan, ülkemizde De
nizlcr, M ah iri er i Ic somutlaşan 
gençlik hareketinin ıc ınclindc. ~os

yal i ~t gençl i ğin bu militan tarihi 
mirası yatmaktadır. 

Ülkemiz gençliğinin , 15 yıl a va
ran ulusal ve ıopluınsal kavgasının 
temel lerinde ad ı konma~a da. dün
ya komiiııist ~ençl iğin in. Denizleri 
ve Malıirkrin de\ ri ınci miliran nı
lıu yatrığı inkar cd il cıncL.. Gençlik 
bu rarilıi miru sın ısrarlı bir takipçi
si olınaııın ya ııı s ıru, bu değerleri 
daha da ge l i şt irerek, çağ ıını zı ıı 

özelliklerine uygun bir üst boyutta 
üretmekle yi.iz yüzcdir. Bu tarihi 
misyonu yerine geti rebi lmek için 
komünist gençlik fabrikalarda. tar
lalarda, okullarda ve işkence tez
gahlarında. direniş ve militan dev
riınci kavgan ın bayrağını dalw da 
yiikscltip, kendi on urlu tarihin i 
yazmak zorundadı r. 

Gerici faş ist buıjuva sa ldırıları 
nı n giderek ıırmandırıldığı. hergün 
yıkıma ve karliama uğratılan hal
kı ın ı z ı n geleceği köza n ıııa:-.ın ı ıı bir 
tck yolu va r; o da korku duvarını 
yıkıp. ya sosya lizm ya ölüm şia rı 
ilc sa\a~maktır. 

t:mısomol, 'l.'asaC:~ş= 
örgü ~i-enmey i esas " 1 ır 

G~nçliğ i de' rimci kavgada 
cdilg~:ı. ıııücadekdc sisH.:ınlc uz
hı:,:tıraıı. gençlik örgütiinii: salt öğ
r~nın~ ,.-: cntclkktücl birikimi :-ağ
layan. fikir , .c tartı~ına klubü ola
ra k Jaraltan \C O'nun sa,·a~çı ıııis

yonunu yadsıyan siyasal akımlara 
kar~ı. komsonıol devrimci dircni~ 
bayrağını hayat ın he r alanında 
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yüksclımclidir. 

Kürdistan komsomohı faşis t T.C 
devletinin vahş i sa ldırısı kar~ ı sın

da, ulusa l ve toplumsa l dcvriın he
defini zafcrlc taçland ı rnıak . kavga
y ı kesintisiz sürdürmek, dü~ıııanın 
sins i. ö lümcü l sa ldırıl arına ka r~ ın 

varlığılll koru ma k için ya~adı~ ı ör
gürlcnnıeyi esas alarak. bu noktada 
ki mi taktik yakla~ ımlar Cıı·crir. 

Bu durum genç li ğin bilinçli bir 
tercihi ol mayıp, tamamen kapita 
list de' lct yapıo.;ının fa~i"it, baskıcı 
\'C terörisı karakterinin doğa l bir 
zoru ıı lu lu ğu dur. 

Ancak bu zorunluluğu. devrimci 
bir ilke düzeyinde ele almak. ya~a
dı~ ı örgi'ıı lcnmcy i f'c ti ~ l e~tircrek. 
asıl i$lcvinJen kopa rarak . dar ve 
sadc~c kendini korumaya yönelik, 
içe kapanına tehlikesine kar:ı ı uya
n ık olunma lı d ır. 

Genç li k ö rgüıliııüıı asıl iik' i 
olan kitle örgüıli karaktcrini usta
lıkla. her ~an altında, yaratıcı araç
larla ve taktiklerle gcli<;- tirınck 

gençliği n tb rimci kitle mücadele
sini büviirmck. tenıci !.!Örc\'tlir. 

Ülk~m izdc en bas~ ckonoınik
dcıııokratik hak anıımı mücadelesi 
ni n. kendini ul usa l değerleri ilc 
ifade ctıııc arzusunun kan \C ba
nı tla bastı rıldığı mc,·cut koşu l lar

da. düşmanın kontrolü dı~ında ör
gii tk n ın ek 70 r~ı ıı luluğuna kar~ ın . 

ko münist genç liğin kitle örgiirü
ııiin o l ması o laııak lıdır. 

Diğer bir iL.ıdcyk /Orunlu ,·c 
;ısı! i;:;lc' id ir. Yeter ki. gençlik dev
riınci u~ulık \C militan mücadele 
il~ mc-:-nıluk kaz~ı nsın. yasaL:.-;.ıcı

lık adına kitkkrdı.;n küpımı \c iç i
Jh' Lımaııpa na l'ın a dii~ııı-:sin. 
G izlili;i kitl:krc ve nıi.i cad :.:k:·.:: 

kar~ı yü riiınıcsin. 
Kl'müni ... r gı.:nçlik. i-;;ı.,:i~ öğr~ıı-:i 

, .c ~nıekçi kitlc~i ilc arasında ytıy 

gın bağlar kurması, örgüt lcnm-: \'C 

eylemin yöni'ınü gençli ğin en gcnii 
kesimleri ne yönlcndircbi lmc usta-
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l ığ ını gösterdiği ölçüde. gençliğin 
kitlesel örgü tü olmayı, gcn i~ y ığın
ları toplumsal de' rim hedef'ine yö
ncltmcyi ba şaracak tır. Gizlcnmc
nin faşizm sald ırı ~ına kar~ı daya
n ı k lı ol man ın \'C mücadeleyi kc
s iıııi siz zafere dek yiirütcbilmcnin 
bir tck olanağ ı vard ı r. o da gcni~ 
y ı ğın lar içerisinde kök '-.al mak ve 
kitlesel bir zemin üzerinde yiikscl
mcktir. Kitlelerden kopuk. her~cyc 
rağmen de' rinıci zafer kazanmak 
hayalden öte bir ~ey değildir. 

Bu nedenle gençlik yasadı~ı ör
güılcnirken. bunu a::ıla r'cti:;.lc:;.tir
mc \ 'C temel ilke düzeyinde ele al
mamalıdır. Bütün enerji \ 'C çabası 
nı daha fazla gencc u l a~ımık. bir 
kit le örgütü olmak \C ni~ahct dü~
maııla. açık alanlarda. kitlesel ka r
:;.ı koyu :;ola rı yoğunla~tı rı na 1 ıdır. 

Koıniini sı gcıH,: Ii k. mücadelesi
ni; üretimde. okullarda. demokra
tik kit le örgütlerinde' c açık alan
larda kitlelerle bütiinlc~crck gcli~
tirmclidir. Devrime ,·c sosyalizme 
yönelen emekçi gençlik yığınlarını 
ancak bu sayede koınsoınol safla
rında birle:;.tircbiliriz. 

Komsomol'un 
üyelik anlayışı 

Baskıva 'c söıııürüvc u!!rava n 
bir genç~ geleceğini ka~aıınnı ka\'
gası nı. bilinı...cl bir örgüt çat ı sı al
tıııda yürütmeyi öııcc l ikk bi r :;.an~ 
\ 'C k;ızanılnıı~ onur olarak anlama
l ıdı r. Koınsomol üvcsi o lma nın , 
onun satlarında dc,.;·imci mücade
le sanat ı nı öğrenmek. -.;os~ ,ıli-. ı ya
~am alılük ını edinmek \C ~elece
ğin önder kadro:-.u olmale ~lb~ttc. 
ccsarcı. fctLık,ırlık. ideolojik-poli 
tik düzc~ '~kararlılık gibi kimi 
ileri değerkrc sahip olmayı ~~rck
tirir. 

Bu. konbomoluıı . !!Cnçlik içeri 
sindeki ileri unsurlar~1 politik ör
gütü olımıo.;ının bir gereğidir. 1\n
cak koınsomolun gençliğin siyasi 
, .c politik oku lu o l ması. kitlele rin 
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temel örgütü olma yönü, onu sa lt 
ileri kadroların örgütü olarak gör
memevi asıl olarak kavoava vcni 

" ' !:) " .. 

atılım~ gençliğin örgütü olma s ını 
LOrunlu kılıyor. 

Bu sebeple koınsomol üye l i ğini, 
ıabula~tırarak, ulaş ılma:-. ı güç bir 
onur olarak göstermek. koınsomol 
üyel iğine, komünist partinin, temel 
örgüt normlarını yüklemek, genç
liğe bir parti disip lini il c yakla~
mak komünist gençliğin tavrı ola
maz. Oöyle bir anlayı~. koınsoıno
lun seçkinler örgütü olmas ını yara
tır ki, bu da koınsoınolu asıl işle
vinden uzaklaşrırır. 

Dimitrof bu tehlikeyi yıllar önce 
::;öyle vurı:,'1.ıluyordu: .. Bir çok kapi
talist ülkede Marksçı-Lcninci 
gençlik birliklerinıiz, çoğunlukla 

ayrım gözetici , kitlelerden kopuk 
. b'ir yol izlcmcktedirlcr. [Ju birlikle
rin başlıca kusuru , konısomolun 
gençlere özgü bir sınıf partisi ol
ımıdığ ın ı unutarak ha la Marksç ı -

. Leninci partilere, on ların biç imle
rine ve ça l ı şma yöntemlerine he
ves etmelcridir. 

Onlar, koınsomo l un kendine öz
gü a maçları bulunan bir örgüt ol
duğunu iyice anlam ıyorlar. Kom-

. ·omolu n çalı~ma yöntemleri ve bi
çimleri, eğ it i mi ve mücadelesi 
gençlerin gerçek dü zey ine ve is
tcklcrinc uydurulmalıdır." 

Kürdistan komso·molu sosya liz
mc se mpati ilc bakaıı ulusal 'c 
toplumsal mücadelede yera lmak 
isteyen, yurtsever, ilerici, i şç i, öğ
renci gençliğin örgüti'ıdi'ır. Belir-

lenıni~ politik ve siyasa l hedefleri
ni benimseyen her genç, konıso
ınci üyesi olma hakkına sahiptir. 
Tünı komsoınol üyeleri kavgayı 

büyük bir kararl ıl ık ve inançla bu
giine kadar oımızlayan , bu uğurda 
onlarca şehit vererek, komün izm 
bayrağı n ı yiiksclten, gençli ğe gü
zel ve aydınl ı k yarın lar sağlamaya 
ınuktcdir. komünist partin in mili
tan bir ıı cferi olma idealine ve he
define sahip olmalıdır . 

Gençlik bu idecaline kav u~mak 
için Marksist-Leninist ideo lojiyi, 
devrimci komünist mücadele sana
tını öğrenmek , ge li ş tirmek için, 
olanca enerjisi ilc çaba ·arfctmcli
dir. Her komsomol'cu, öğrcndikçc 
öğrctıncli , gcliştirıncli \ 'C sosya
lizm bayrağını yükscltnıcl i dir. 

(Türkçe) 
Dinle Düşman, Kiirt lıalkl lıala ·' 'aşl_ror 

Top ateşinden ı ·efelaketlerden lıiç 

l'tfmavacak 
Kürt gençliği aslan gihi şohlant)'OI; 

Sars1lma::: cesaret(Fle. 
!Iayat tacilll kalllyla ka:::ani)'OI: 

~ ö I. ü e ü _ _ _ ----çizgi 

Kim sö_l'lerebilir Kürt olduğunu! .. 
Kürt raş1yoJ: ha.rrağ1 yeniden 

dalga/anacak. 
Bi::. ki Med'lerin n ' Key Hüsreı · 'in 

('OCUk/an )'1 :::. 

Kürdistan (lll' daima i//{lllC/1171::: n t 
yasa mr:: 

DeıTim rocuklon_,.,:: K1:::1l renkle 
kutsand1k. 

Korkmuyormusun ey diiş111an, kanli 
geçişimi::den.' 

Kürt gençlit,li daima kurban ı ·ermeye 
lıa::!r 

Ölüme lıa:::u; ölüme ha:::11; ölüme lıaz11 ·.1 

----~-

OCAK 95 



:?.8 

ha ber-yor um 

•• 

· ğrenc · lerde ~ riliş çanlari 
BILAL LEKESIZ 

•• 
U 

niversitele rde son bi rkaç ay-
dır diri tme çanları çalmaya 
baş l ad ı . Mevcut sistemin 

krizi diğer toplumsal alanlarda ol
duğu gibi üııi vc rs itc l crc de yans ı

yor. Yan lız üniversitelerdeki hare
ketlilik veya genel aııl•ımda öğrenc i 
ey lemli liğ i salt bölge baz ında ccre
yan etmeyip ulus lararas ı bir boyut 
da kazan ım~ durumda. 

95/96 öğretim yıl ında ün i\ crsirc
lcrdc har(a)ç paraları nın yüzde 150 
artt ı rılmas ı , .gerici fa:ii:-;t l er iıı pol i!:>lc 
i ~ birliğ i ya parak öğ re nci l e r üzerin
de terör esrirmesi öğrc ııcilcriıı gcni.<; 
çap lı bir cylcmsc lliğc yöne! ıncsinc 
ııcJcn tc~ki l ederken. bi r ba~ ka ü
nemli ctkcn, gerici düzc ıı in siyasi 
\'C ekonomi k t ıkanı k lı ğ ı ve bunun 
ak:ıb iııde i~çi sı nıfı \'C cmckçi kc:-.i
ıııin giderek düzene ka r~ı olu'}an 
muhalefeti. 

Son ge l i~ınc lc r toplumu n diya
lekt ik yasasın:ı uygun bir sc yi r izli
yor. TC k<ıpitalisı sistl'lllin iıı yönc
tc ııı cınc(s i yasi) krizi . bcnıbcrinJc 
Jc\'rimci \C dc ı ııokra t ik muhalefet 
Ol.h ı klan n ın mücaJclc:--inc büyü k bir 
i\'!lt c ka tarak i ktida rı e lde cı:nc 
nokta :-ımı g..: t iriı kcn, dige r yaıı d:ı n 

di.izc ıı i n gi r ıni ~ old ugu ekonomik 
çöhımünün nıa l i fatu ras ın ı ezilen 
emekçi kesime yükleme çabası ua 
i ~çi Yi! emekçi kesimin alanlara ıa~ 
ınas ın ı ve toplumsal uc\Timi h ızlım

Jırıyur. 
Gençliğin öze lde öğrenc i gençli

ğin ~iyas i ,.c ropluıns:ıl h:ırckctli l ik

lcrdcki yeri, rolü ve ne gibi ko~u l 

l aıda toplusal muhalcfctre etkin \ 'C 

kalıc ı bir unsur olacao1 son !!Cii:)
nı clc rle ayyuka çıktı. Oğrcnc i lerde
ki hareketlili k tesadü fi bir zaman 
diliminde gcli ~ meyip, ıncvcuı dü
ze nde ç ı karı olmayan, iliiderine ka-

daı :o-;iımiıük· ıı ı-~·.-ı!! tl :ııı ı lı:ı),;dtiı 

rısıy l:ı e)?am~ınlı g~lhııı i ~ıir. TC c
!!itin ı s i ~ ı .:.-ın i ııiıı vüzka ras ı olan 
~·öK ·c, üğrc ıı c ib (i;~;·inde ekono
mi k ba-;k ı \C l~tıhur ob ı h:ı r(a).,: lara 

\ 'C ii lkii cli-t~ı~i:<-poli:-- s;ıldırıl:ırı na 

ve J-: akadeın ;k-Jı: . ııo'. ı , tt. lı~ıkla 

rın verilmes i gibi sort ı nlar ıc- nı ı: liıı 

dc öğre nci ler hııı\.: kcıe geçı i l~ r. 

Yıl dıl Td,nik ln i \c r ~itc 
si'ndc('YTÜ ). \ l:ırıı ı :ır: • Cııi\'.:r:-. i tc 
!> i.l1lk. isıanhıl L' ımcr:- i ı.:s i' ıH.k . 
(tıro\·a \C :vb·siıı ii ıı i\ ~·rs i ıc-lcrind.:- . 

Uludau G ıı i\ ~rsi : :~ i ' nd~. F:!.:c , c 
Doku...::-!:vlü l Cni\cı-...;it.:kriııdc, K;ı 
n ı deni z Teknik C1 n i vcr:.i ı e~i · n dı: 
Ankara \ c G :ı 1. i iin i,·c r, iıcl e rindc 

yukarıda beli rtilen kiıııi tale pler 
doğrultusund u lıarekeı lili k lcr ;a
~aııdı. Bazı üni\ cr~ iıde rde ha rçları n 

yüzde yüzün Ülcrindc a11 ı ~ına kar~ı 

ses ler yükselirken, bazıbnnda aka-
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dc:.;i : \ ..: d ı.:ııı<~hr .. ııl, !ı .ıi,ıa ı, iıaz ır

hırı ıı J-ı ise YÖ K \c ü lklicü -fa~ i'-1-
pv!i, i ~b irliğ i nc k ;ır~ı lm ı ı ~iS!ktınu 

suydu. Öğrenc i eylcınin i n bütün li 
ni\ cr\ilelcruc yck\ ucuı olur nıcrkc
i' i k~ıııc:--i ve on,t~ r·ılcpl~r cırafınd:ı 

~ i ~ı rl: ı rııı yüks-.·ıı~ı ;c~·tiğiıııiz ~ı:- tar 
d:ıki t\ ıı ka r:ı ııı i ıing i y Ic ı açlaııdı ı ıl 
d ı. Bu cylcııı lil ik süreci blıyunc : ı 

hcıııcn hcnı.:ıı ı ii m u ni\ c r.,i ı c lcrd ..: 

göz:ıltıLır herzaman oldugu = ı hi yo
ğun olarak y:ı:-:.ıııJı. 

Böyk..,i -:ıcak \.: lı ı;l ı bir sürc...:i!l 
) .ı~: ı ıııııa~ı sol ögıcnı.: i Çt:\ ıckri 'c 
\'arobn Jerı ı ~k . klüp ~ıbi ol u~uınla

rın üniwrsitı.: gc1H.;I i ğiı 1in iirgüıkıı
ıncsi so rununu ıck rarda ıı alc\' lcn
dirJi. Ta rt ı ~1mı lar \c çözüm kın ek r 
ncı bir b:ıkı~ açısı su nıııamakla bir
liktc y cni lc ıııııcyc \·c ileriye doğrıı 
bir gcli~imin sinyallerinin oldugunu 
söylemek mümkün. 



Harndi UÇAR 

nsancıl ya~aın koş ullarının 
, yarat ı lması için 25 Eylül 

1995 tarihinde 23 cezac\'inJc 
\'aklaşık bin 200 ~ivasi tutsa
~ın başlarım~ old~ığu açlık 

!.!I"C\ i eYlemi. Buca Cezaevi'ndeki 
ilak :_!asplanna karşı giri~ilcn dirc
ni')lc tırınanırkcn, aralık avında 
Ümraniye Cczac\'i'ndeki devrim 
tutsaklarının başkaidırısıyla da do
ruğa ulaştı. Hemen hemen siyasi 
mahkumların bulunduğu ti.iın ecza
C\ lerinde devrimci tutsaklar, Ümra
niye Ccz.lC\ i'ndcki başka ldırıya pa
ralel bir eylemli lik zinciri başlattı
lar. Direniş l erde Ank<ıra, [3uca, 
[3ayrampa~a ve Ümraniye cezaevle
rinde ~chiılcr veri ldi. 

Fa~izan karekıerli TC kapitaliz
minin devriınci-sosyalist güçlerin 
mi.icadclclcriııi scktcyc ugrarınak ve 
onları toplumdan tecrit chııck ama
cıyla oıı binlerce devriınci insanı iş
kencclcrdcn geçirerek eczaevlerine 
tıkadı. Bununla yetinmeyip, en as
gari iıısaııi haklardan da mahrum et
meye çalışıyor. Toplumdan tecrit 
olay ı ycııııiyorımış gibisine bir de 
tursakları ·ıabutluk' olarak bilinen 
hücrelere yerleştiriyor. Sözüm ona 
'c hi i le~ti mı c', 'uysallaşt ırma' ve 'pa
sirizc etme' mant ı ğıyla devleti n 
yaptığı bu insanlık d ışı uygulama
lar, gelinen noktada bir kez daha 
boşa çıkarıldı ve birkez daha devlet 
hayal kınklığına uğmdı. TC devleti 
dü~ündüğünün tersi bir sonuçta kar
şı karşıya kalmış durumda. 1 O bin
lerce devrimeiyi freniemek maksa
dıyla devrimc i muhalefetin bir k ı -

~ s ~-... _ ... 

~ 
~ 
~ 
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v ı lcıııı ının dahi bulunduğu yerde '
öll'ıın evleri' kuran de\ lct. yaşanan 
gc li~mc l cr ve t utsakların k<l\gaya 
ıniliuınca bağlıl ı kl:.ırı bu politikaları 
be rtaraf etti. 

Dcnimci l iği, sosyalist iıısaıı 

olmay ı ve köhnemi-ı kapitalizmin 
yıkılına~ı gerekliliğini bilince çıkar
ını~ olan insanların her ne ')art ,·c 
onamda olursa olsun mücadelele
rinden vazgeçmeyeceklcri, baskı ve 
~iddcti ıı Jozu arttı rı Id ı ğı müddetçe, 
sosya lizm mücadelesinin dahada 
hız kaza nacağ ı ve bu uğurJa müca
dele \'C ren gl'ıçkriıı daha da bi lcnc
ccklc ri ayanbeyan ortadadır. Din.:
nişlcrin tüm cezaederini smmala
ınası sistemin olu~nı rduğu ccz:ıc' i 
ve izlediği politika larla "kün ketliye 
yüklcdiğiııi" farkctti, aynı zamanda 
çark etti. Şapkalarını önlerine ko
yup, ye ni lıain planlar kurmaya baş
larlarken, çarcyi baskıları artıırınak
ta gördüler. 1 O bin lerce çelikleşmiş 
miliuını bunun dı~ında nas ıl önlcye
bilirlcrdi ki?! Cezaevleri nde kaza
nılını~ haklan tekrardan gaspctti lcr. 
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zında n dan ---
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a -ş 
·ötüm ev leri' mi litarizmini tutsak
ların üze rine yolladılar. Cezaevle
rinde dcngcleyici güç leri clircn i~lcre 

kar~ı koyanıayınca, d ı~arıdan takvi
ye birlikler yığdılar. Dc\'lcr bundan 
da sonuç alamadı. Çünkü dc,·lct, 
militaniann kanıyla kuşatılıp rehin 
alınıyordu. Direnenler sadece nıtsak 
mil iranlar değildi. Dı~arıda militan 
analnr \ 'C bababr, militan gençler \'C 

<,:ocuk lar. hümanizm i, demokrasiyi. 
özgürlüğü, devrim ve sosyalizmi sa
vu nanlar da va rdı. Son sözü yine 
devriınciler söyledi ve söy leyecek~ 

Son gclişmclcrlc dc\'lctiıı cezacv
leri politikası da diğer po l itika l arı 

gibi kriz \C çıkmazda. TC, "A~ağı 
rükürscnı saka!, yukarı tükürsenı b ı

yık" deyimincieki girdap içerisinde. 
Üm ra rıiye(Üsküdar) Cezaevi

Dircııi~lcrin alc vlc ndiği yer olan 
ÜınrJniyc Cczae\'i' ndc devrim tut
sak ları, eczaevini i~gal ettiler. İlk 
kuruldugu ndan bugüne mahkumlar 
üzerinde Diyurbakır Lindanlarıııı 
,mıtnıavacak seki lde uv!.Wbınalara 
tabi tutul an t~ıtsaklar, ·ı 2 Eylül'l'ııı 
Oiymbakır direnişiy l e de cevap ,·cr
di ler. 13 Aralık'ta ba~l:tyan eylemde 
jandarma ,.c pol islc çatışmaya giren 
tutsaklar arasında 12 asker yara lan
dı. J(, maddelik taleplerinin kabulü 
gerçekleştiği zaman eylemi bıraka
cakla rı nı söyleyen mahkumlar, TC'
nin cezaevi yönetimini deyim yerin
deyse kapıdışarı etti. 

20 Aralık'ta polis ve jandarma 
koğu~lara saldırıya geçti.Tutuklula
ı:ı jop, dipçik ve demir parçalanyla 
saldıran mil(it )cr güçler mahkumla
rın bir çoğunun ağır yaralanınasına 
neden oldu. 5 Ocak'ta tc!<rar saldırı-



ya geçen milli(it)erlerin Adalet Ba
kanlığı'nın bilgisi ve izni dahilinde 
hareket ettikleri öğrenildi . Militanca 
direnen devrim tut<;;akla rı o gün üç 
~e h it ( Rı za Boyba~. Abdülıneci t 
Seçkin, Orhan Özen) verdiler. Bu 
olay üze rine is kenderun, B artır, 
Ceyhan, Buca, Yozgat ve Bayraın
pa~a cezuevlerinde barikatlar kuru
larak direnişe geçildi. 

6 Ocak'ın Ümraniye'de yaşana n
lan protesto cnnek amacıyla Nurtc
pc'de 200 k i ~ ilik bir grup göste ri 
yaparak 2 belediye otobüsünü ateşe 
verdi. Sarıgazi 'de kalaba lık bir grup 
protesto gösterisi, Karral Gülsuyu, 
Bağcılar. Yeni Mahalle. Beyoğlu ve 
GOP'ta buna karş ı protesto gösteri 
leri yapıld ı. 

Bu sü re za rfınd a IH D, Ha l k ın 
Hukuk Bürosu, ÇHD, TOHAV, Tüm 
Yar<> ı-Sen Haklar ve Özoürlüklcr :;, . "' 
Platformu, Demokratik Halklar 
Platformu, Demokrati k Mücadele 
Platformu, Özgürlükler için Müca
dele Pla tformu ve Devriınc i Tutsak 
Aileleri ilc Dayanı~ma Komitesi \'b. 
demokratik kitle örgütl eri g i r i~im
lcrde bulundular. 
Bayrampaşa Cezaevi- 15 Ara

lık' ta Sağınalc ılar Cezaevi'nde 400 
siyasi mahkum bir takım insani ta
lepler doğrultus tında aç lı k grevine 
gird iler. 37 maddeyi kapsayan tır
le pl cıi:ıin, 20 Aralı k'ta kabul ed il
mesi üzerine ey lem sona erdi. 21 
A ra lık'ta baş ta Ümraniye olmak 
üzere diğer eczaevleriyle dayanışma 
nitc liğindck i ikinci açlık gre\' i ve 
dire niş ba~ latıl d ı. Ümraniye ve Bay
rampaşa cezae\' lerindcki direniş in 
gittikçe tınnanması üze rine tutuklu
larca is ti fas ı isrcnen Cezaevleri ve 
Tevkif Evleri Genel Müdü rü Zeki 
Güngör görevden a lındı. Bu arada 
Kalender Kayap ın a r adlı tutu klu 
olumsuz koşullar nedeniyle kanse r 
has tas ı olduğu bilinmesine ka rşın , 
idare ilgisiz kaldı. Hastaneye yah
rıldıktan dört gün sonra yaşama 

onurlu bir şekilde veda etti. Bun un 
üzerine harekete geçen dc\' rinı tut
sakları , Siyasi Bölüm Müdürü ilc 
ı ı gardiyan ı rehin aldılar. 

Buca Cezae\'i'ndc dircnişç ilc r, üç 
Mdr. Yrd. ve 15 ga rd i ya n ı reh in 
a ldı lar. Ankara Nlcrkcz Kapalı Ce
zac\'i'ııdc, 1 \llüdür Yrd. \C 9 gardi
ya n rehin a lındı. 

Erzurum E Tipi Cezaevi- Bask ı 
ve sürgünleri durdurmak amacıyla 
Erzurum E Tipi Cezaevi'nde 16 
Kasım 1995 tarihinde siyas i tu tsak
lar açlık grevine baş lad ılar. Tutsak
Iann 16 Aralık'a kadar süren kamrlı 
açlık grevi cezaevi yönetimi tarafın
dan talepleri ka r~ılanmayınca ve in
sa nlık d ı ş ı uygulamal arın. sü rgün le
ri n J c\'am etmesi sonucu, 53 dev
rimci tu tsak ölüm orucuna baş lad ı. 
22 Ara lı k'ta devr im tu tsa kl a rının 
kararlı tutumu sonucu, ileri sürülen 
bü tün talepler eczaevi yöne timine 
kabul ettirildi . Ve eylem sona erdi. 
Adıyaman E Tipi Cezaevi- 2 

Kas ım 1995 tarihinde yönetim in gi 
derek artan baskıları ve hak l a rı n 
gaspedilmesi sonucu 65 tutsak aç lı k 
grevi eylemine g iri şri. Taleplerin i 
maddeler halinde dile getiren tut
saklar, demokratik kamuoyunun da 
desteğ iy l e 27 maddeli k talep lerin i 
cezaevi i dc:ırcs inc kabul ettirdi ler. 2 7 
Arahk'ta tuleplerin kabul cd i lnıcsiy-
!e eylem ~ona erdi. · 

Sakarya G ebze Cezaevi- 19 
Aralık'ta Gebze CcL.acv i'nde tutsak 
yakınların ı n ziyaretlerinin ve hasta
ne sevklerinin durdurulnı<.ısı üzeri ne 
dev rimci tu tsak lar, aç lık grev ine 
girdi ler. Taleplerinin kabul edilincc
ye kada r açlık grevine devam ede
ceklerini i t1ıdc eden mahkuın l:.ı r, in
sani hak ların e l lc riııdcn a ! ı iınıas ına 
karş ı direneceklerini belirti ler. 

Elbistan E Tipi Cezaevi- 14 Ka
sım 1995 tarihinde Efbistan Cezac
vi'nde siyasi mahkumlar hak gasp
larına ka~ı açlık grevine başlad ılar. 
70 tutsagın başla ttığ ı aç lık grevinin 
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zındandan 

cezae\'i yönerimi tarafından sonuç
suz bı r~ıkı l ınası ve bir de buna 20 
tutsağın rvtalatya Cczac\'i'ııe <;ürgün 
edilmesi eklenince, açl ı k grevi 
öl üm orucu na dönü~ ı ü rü l dü. 29 
Aralık'ta taleplerin kabul ettirilmesi 
sonucu eylem sona erdi. 

1\lardin Kapalı Ceı:aevi- Siyasi 
tutsaklar, 22 Aral ı k'tan beri eczac
vinde devlet güçlerinin, kendi lerine 
saIdırmak içi n daima provaka<;yon
lara giri~tiklcrini aç ı kladılar. Cezae
vi koşullannın gittikçe kötülc:ımcyc 
yüz tu ttuğu ve devlet güçle rin in 
toplu bir saldırı hazırlığı içinde ol
duğu gelen haberler arasında. 

Konya E Tipi Ce~:aevi- Sağl ı k
sız cezac\'i ko~ullarından dolayı 
bir çok mahkum hasra du rumda. 
Tutsak yak ın ları nı n yap tı k l a r ı 
açık l amada, ol ums uz ko~ ullardu 
has ta ha lde yaşumaları bir yana 
tursakların hastaneye kaldırı l madı
ğı. ayn ı zamanda hasta olan tut
saklara ilaç veril mediği de öğre
nildi. Tutsaklardan 30 ki~inin sağ
lık durumunun ağır olduğu belirti
liyor. 

Suruç Kapalı Cezaevi- 24 Ara
lık'ta Suruç Cezaevi'nin ko!ıul l arı 
nın iyilc~tir il me::,i ve gaspedilen 
hakların geri alınınası amacıyla tut
saklar açlık grevine gird i. Tutsakla
rın diger cczae,·lcrindcki mahkum
lar gibi kararlı o l duğunu anlayan 
cezaevi yö netimi, greve gerekçe 
olan talepleri kabul etmek zorunda 
kaldı. Ev lcın 12 t:ün sü rdü. 

Burs; Özel Tip Cezaevi- Bur
sa Cezaevi'nde süren aç lık d irenişi 
sonucu ağır hastahınan ve durumu 
ağır olduğu önceden bilinmesine 
ragmen has taneye geç ka l d ı rı l an 
Mustafa Kaya ad lı tutsak, hastane 
doktorlarının ve eczaevi idares i
nin ilgisizl i ği sonucu ya~am ını yi
tirdi. 

Kaya 'nın ölümünden Bursa Dev
let H as ta nesi doktorları ve cezaevi 
idaresini sorumlu tuttular. 
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24 Aralik'In öğ rettikleri 
Leyla AŞUT 

H 
ayatın her alanını etkisi altına 
alarak, ekonomik-sosyal, si
yasa l dengeleri alt-üst eden, 

kirli sava~ın ya~and ığı tarihi bir sü
reçte, bir seçim daha geride bıraktık. 
Ülkemizde olağanüstü bir dönemin 
ya~anınası, doğal olurak 24 Aralık se
çimlerine de o l oğanüstü bir nite li k 
kazandırınakta. seçim süreci ve so
nuçları geleneksel sl'ırcçlcrden farklı 
so nuçlarının açığa ç ıkarara k, önü
müzdeki döneme ili şkin önemli ip 
uçları vermektedir. 

2-l Amlık seçimlerine dair bugüne 
kadar farklı dcğcrlcndirmclcr yapıldı. 
Kimi oldukça kötümser sonuçla ra 
ula~arak. Emck-Ban~-Özgi"ırlük Blo
ku·nun yaratmış olduğu kimi olumlu 
sonuçlurt göza rd ı ed ildi , görmezden 
gelindi . Kimileri ise, ubanılı. iyimser 
değerlendirmeler yaparaks. ulusa l 
güçlerin ve sosyal istlerin büyük bir 
zafer elde ettiğisonucua u laştılar. 

Bizce 24 Ara l ık .seçimleri; yurtsc
' cr-sosyalist güçle r açısından iddia 
edildiği gibi ne bir zafere, ne de bir 
hezimeteyol açm ı ~tır. Bu tür dcğer
lendirın elcr mevcut gerçeği yansıt
maktar uzak. uç dcğcrlcndirmclcrdir. 
Seçimler daha çok, ulusal ve sosya
list güçlerin içeris inde bulundukları 
durumu \C önümüzdeki süreçte ulu
-.al \C toplumsal kavganın hangi di
namiklerle, nasıl bir rota izlemesi ge
rektiği konusunda önemli sayılacak 
iruç l arı verm i ştir. Bu sUrecin kristali
ze ettiği bir diğer yön, ıckclci kapita
list sistemin derin bir buhran içerisin
de dcbcicnuiğ i ve önümüzdeki siya
sal .sürecin. kimilcrin beklentisi olan 
yumuşanıaya değil. çc lişk il erin gide
rek dcrin le~cccğ i ve toplumsal çat ı!;i
maların hız kazanacağı bir sü rece 
doğru cvrilcccktir. 

24 Aralık seç imleri, csascn çok 
yön lü irdc l cnıncsi gereken bir süreç 
niteliğine biirüıunüştür. Biz daha çok 
24 Aralık sürecinin öğrettiklcrinc 
ili~kin bir takım gcncllcmcler yapa
rak vukul1 olan kimi olgu lar üzerinde 
duracağ ı z. 

Kürdistan'da 12 yıldır ara lık s ı z 
sürd iirülcn iğrenç savaş ın halkımıza 
ve emekç i sını fı ara ağ ı r bede ller 
ödetmesin in yanısıra, her geçen gün 
kabaran sava!;i harcamaları ve paralc
Iinde ol u şan bir diz i devasa ekono
mik-sosyal ve politiki sorunlar. .. 

Tckelci iktida rı derinden sarsan so
nu':,:lara yolaçmış T.C devleti ve par
lementoyu tam bir ç ı kmaza soknıuş
tur. 

Bir yandun sistemin kör inadıyla 
sürdürdügü imha-kıyım sava~ ı , öte 
yandan ulusal kurtu luş nıiicadelesinin 
tüm saldırılara rağmen, günden güne 
gc l i~mcsi, işçi-emekçi ve gençlik yı
ğı nlarının artan toplumsal muhalafet, 
sava~ kar~ıtı cephenin hergeçen gün 
gelişmesi ülkede yaşanan bir dizi so
nınların Kürdistan "da yürütülen sa
vaştan kaynak landığı inkar ed il emez 
bir olgu olarak açığa ç ıkm ış, son dö
nemlerde sermaye çevreleri ve düzen 
parti lerince de, 11lC\'I;ut sorunların ve 
krizin kaynağnın Kürt halkına karşı 
yürütü len kirl i savaş o l duğu aç ıkça 
kabül edilir olmuştur. 

Tckelci sermaye n in uluslararası pa
zara açılımı isteği, uluslanıras ı tckel
lerle yup ıl an sermaye izdivaçları, 
Gümrük Birliği, Ortadoğu"nun yeni 
dünya düzenin ekseni olma istenci gi
bi bir dizi sonuçlar doğal olmak baz ı 
sermaye ÇC\ rclc ri ni n, Kürt sorunun 
bir şeki lde iğdişine yöne iterek sistc
miı.ı içinde bu lundugu krizden geçici 
de olsa kurtarılmas ı amaçlanmış ve 
bu yo lda kimi budanmış sözde çö
zümler i leri sürü lmüştür. 
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Bu noktada kamuoyunda ol u şan 
haklı ve yaygın kanı, sistemin mevcut 
krizden kurtulması için, kimi siyasi 
manevralara girişcrek; Kürt so runun
da bir takım kültürel, demokratik çö
zümlere yöneleceği yönünde idi. 

Ne var ki. 24 Aralık öncesi ve son
rası devam eden devlet sa ldırılarının, 
Kürt seçmeninin iradesinin sandığa 
yan s ıman ın c ngellendiğ i bi line n bir 
dizi anti-demokratik uygulamalar, fa
şist baskılar ve yüzde 1 O'luk ülke ba
rajı gibi demokratik olmayan uygula
malar ve seçim son rası faşist T.C'nin 
devriınci tutsaklar ve alilelerine karşı 
gi riştiği terörist saldırılar. son olarak 
öldürülen t utsakların cenaze ey lemi
nin izlemeye çal ışan Evrense l Gazc
tesi muhabiri Metin Göktepe' nin 
va h şicc katled ilmesi gibi sermaye 
sardırısı na kar~ ı kam uoyundaki barı'$ 
beklentilerinin aksine, devletin saldı
rılarını önümüzdeki günlerde daha da 
antıracağ ını göstermiştir. 

Bizcc bug l"ın ya'$anan saluırı l ar 
beklenen sonuçlardı! T.C gib i sömürü 
ve ~iddct üzerine şekillenmiş. ktınla 
kutsa ıunaya çalı~an, devlet yar ı sının 
12 yıldır dizgi nsiz devam eden kirli 
sava~ta önemli raııtlar elde eden, 
palazlanmış para nıi litar iznıiııin 
sözkonusu o lduğ bir sistemden, barı~ 
ve demok ra tik çözüml er bck lcn
mcnıc li dir! 

Bu beklenti içerisinde olan ve 
sorunu s_isrcmin yup ı sa l sorun u 
olarak değerlendirmekten çok, mev
cut parlementonun sorunu o larak 
görüp, s istem içi çözümlere iıibar 
edenler, s iyusa l mücade le ler in i bu 
çe rçevey le s ı nı rlaya n lar büyük bi r 
hüsran yaşamışlardır. 

Sistemin kendini kutsama adına 
girilen seç imin hemen akabindc boy 
veren hükümet krizi ve ikinci bir 
seçim tartışmalarının bugünden gün-



deme gelmiş o lması , parlamenter bir 
krizden çok, kapitalist sistemin yapı
sal ~riz içerisinde olduğunu bi r kez 
daha gözler önüne sermiştir. Bir süre
dir teanımüllere ney in uygun olacağı, 
yeni hük ümet için yapılan formül tar
tışmal arı mevcut siyasi partilerin hü
kümet kurmaya talip olduklurını be
lirtmeleri gerçeği yans ıtmumaktadır. 

iş i n özü hiçbir siyasi parti hükümet 
olmak, bu ateşten göm leği giynıck is
temiyor. TÜSiAD ' ın ·gazete ilanlarıy
la hükümet arayışına girmesi, istisna
sız değişik , biçimlerle tüm siyasi par
tile rin iktidar olmaktan çok, muhale
fet kalarak güçlenileceği ve daha ka
zanç l ı ç ı kılacağının söylenmesi, yö
neteıneme krizinin açık tezahüriidiir. 

Barış, demokratik, siyasi çözüm is
temi ha l kımızın elbette en tabii ve 
doğal hakkıdır, bunu i s ıemek kadar 
da doğal bir ~ey olamaz. Soruna yü
zeysel bak ı ldığında Türk ve Kürt hal
kını her geçen gün büyük bir felakete 
:.ürüklcycn savaşa karşı, barı:;. isteme
mcnin mantıklı bir yan ı yokııuış gibi 
göri.ilcbilinir. Ancak sözkonusu barı
şın ve siyasal çözümün, neleri kap~ı
yacağı, hangi içeriktc ve kimlerle, ne
yin ve nas ıl bir barış sorununu doğru 
ve halk ların tenıc i çıkarlarına uygun 
formü le etmek, içini doldurmaks ızın 

boşaltılarak , barış ve siyas i çözüm 
istemck, istememek kada r mevcut 
koşu llarda ınantıks ız bir yakla~ıın dı r. 

Sistemin ve parlamento yapısının , 

böylesi bir çözüm yerisinden uzak ol
d uğu, bu gü ne kadar ınil itarist otori
tcnin noter işlemi gören parlamento
nun, yeni oluşa n bileşim ilc, bu ilişki
nin de ortadan kalkarak, do lays ız as
kcrpolis ağ ır l ıkl ı bir parlamento yapı

s ın ı n olu~nuısı böylesi bir çözümü 
daha da imkan~ız kılıyor. Yeni pa rla
mento yapısının, daha milliyetçi fa
şist~eriatç ı karakterde olma!) ı ağ ırl ı klı 

olarak, asker ve po lis şeflerinden tc
şckkül etmesinin ileride bir tck anla
mı olacaktır, o da daha çok sömürü, 
daha çok i şsiz l ik, daha çok bask ı ve 

daha çok yıkım! .. 
Önümüzdeki dönemin teme l göre

vi; karşı devrim ~aldırılarına, yurtsc
versosya list güçlerin top lumsal dev
rimci muha lefetini gcliştirmcktir. Sis
remi n o l ası sözde barış ve demokratik 
aldatmacasına karşı devrimci çözünıLi 
dayatmak, mevcut kapitalist sisteme 
son verecek devriınci hamleleri geliş
tirmek olmalıdır. 

Tckelci se rmayenin ulusal ve ulus
lararas ı düzeyde o luşan. ekonomik, 
siya i ve ideoloj ik bunalımı ciddi bir 
düzeye ulaşırken, para leli nde sistem
den kopuşlarını da h ızlandırımı ktad ır. 

24 Aralık seçimlerinin ·o nuçları bu 
kopuşun cılızda olsa ip uçlarını ver
m iştir. Asıl o larcık seçim, iki blok a
rasında yaşanmıştır, bir ya ndan düzen 
partilerinden oluşa n se rmaye bloku 
öte yandan, Emek, Barı ş, Özgürlük 
Cephesi' nde ifadesini bulan Kürt hal
kı ,.c işçiemekçi güçle rin blokudur. 
Burjuva medyası ve akıl fukaras ı ay
dınlarının sözünü etti kleri gibi halk; 
··fi lanca partil erin. ittifak koalisyonu 
mesajını vcrmi~ti r" iddiasının ak ine, 
her yönüyle devlet blokunun leh ine 
olan süreçte halkalarımız. hiç bir par
tiye hatta ikili koalisyon lara iktidar o
lacak des teğ i ve rmeye rek, ım:vcut 

düzen partilerine karşı duyduğu gü
vensizliği ve sistemden kopu!) eğ ili 

minin sinya llerini gösterm i ştir. An
cak, kendi siyasal öncüleriyle de bu
luşamamışttr. (Bu dunış, ayrı ele alın
ması gereken bir sorundur) 

24 Aralık seçimleri üzeri nde erkin 
ve bclirlcvici bir rol ovn<•van medva
nın HAD-EP (EBÖB).-i y:)k sayım1sı. 
devlet güçlerinin ba~ta kürd i stan'ın 
kırsal alan l arı olmak üzere birçok 
yerleşim biriminde aç ı h.taıı ıııüdalıa

lclerinin ve yog un baskıların yaşan
masına ra ğme n halkımız Kü rdis 
tan 'da ortalaımı yüzde elli (%) 50)'1i
lcrc varan bir destck vcrnck sisteme 
karş ı anlamlı tepkisini dile get;nı1 i ş

tir. Hal kımız daha önceki dbn~mdc 
parlamentodan atı lan lR millct\ckili 
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ycrin'c 26 mil letvekili seçerek düzene 
olan tepkisin i dile gcrirmi~ıir. Si ·tc
min "Asayiş Bcrkcnıal'dir" dediği o
lağanüstü hal bö lgele rinde HA DE P 
t i.iın cngcl lcmc lcrc ra);'111Cn olağanüs
tü sonuçları alm ıştır. 

13u destck aynı zamanda , sorunun 
siyasi ve demokratik çözümü için te
ke lci :.emıaycyc bir !;ians daha sunma
sıydı. Ancak bu, devletin sava~ yanlı
sı barikatı na , bir kez daha takılarak 
Kürtlerin uzanan barış eli geri iri 1-
mi!:'tir. Bu noktada halkımız \'C gc nç
li~c düşen görev se rmayen in :.cl\'a!)a 
devam yönünde verdiği mesaja karşı, 
barış için devrimci savaş ı gcli!;ıtirmck 

ve tüm cografyaya yaymak olmalıd ır. 
Bu sonuçlar, bizlere yara~ır, onur

lu, barı~ ve özgürlük için de\ riınci 
savaşıını hayatın her alanına yayınak

tan başka seçenek bırakmanıı ştır. 

Seçim in be li rgin bir ~eki lde aç ı ğa 
çıkardıg ı bir diğer olgu ise, Emek, 
Barış, Ozgürlük Bloku'nun Türkiye 
sosyalist leri ve emek ayağının bir 
hay li cıl ız olması emekçi yığın l ardan 

ve düzen karşıt ı demokratik kitleler
den oldukça kopuk olması dır. Kür
distan'da% 50 ve ~W' Icrc varan halk 
dcstc~i ilc Türkiye cephesinde E
BÖB'yc veril en destck aras ı nda ö
nemli bi r uçurum vard ı r. Bu sonuç 
I!ADEP'i de üzerinde titizlikle dur
nıaya yöneltmclidir. 

Elbette Türkiye ve Kürdistan'daki 
mücadele dinamiğinin farklılığı, ulu
~a l ve sı nıfsal nıücadclcvi bu ko n
jonktürtic farklı sorun laria y·i.izyiize 
olma ·ı. s ını f mücadelesi 'c sosya
lizm kavgasının daha farklı problem
lerle yüzyüze bulunmas ı bel irleyici 
bir etkendir. 

Keza yukarda belirtt iğimiz tüm 
ba~kı ve anti demokratik ko:;. ulla r 
Kürdistan·dak i kadar o lın a~a dahi 
Türkiye zemininde farklı biçimlerde 
uygulanm ış o l mas ı dünyada esen sağ 
rüzgarların, yaşanan ideolojik sarsın
tının henüz etkisi altında olması vb. 
sonuçlar, böyle orantısız hedefler a-



lınmasıncı yolaçan faktörlcrdir. An
cak, en az Kürt halkı kadar Türk e
mekçi halkı da bu sava!$tan ve tckelci 
~ i ~tcınin sömürü düzeninden ctkilcn
nıekte. Kürdistan'dan azınısanımıya
cak dinamik bir kitlenin göç ederek 
ınerropollcrde işçi ve emekçi yığın
larla doğal ve ~ıkı bir bağda!$1ık içeri
sinde olması, Türkiye emekçileriyle 
kentin varoşlarında kader i~birliği i
çerisinde bulunması a~lında önemli 
bir zemin içermektedir. 

Sözkonusu bu güçlü tOplumsa l di
namiği asgari düzeyde kucaklayabile
cck s iya~a l yakla~ımlara, örgütsel ve 
politik mücadele aktivitesine sahip o
lu n ması ha 1 i nde, son ucu n bugünkü 
durumdan ıamamiylc farklı olacagın ı 
söyleyebiliriz. Türkiye sosyalist harc
kcıleri devletin yı llardı r köriikled iği 
!$Övcnizmc kar)ı gerekli aktif turuımı 
alaımımalarıııdan halkların, devrimci 
kardc~liği şia rını yaşama uy<ırlaya

maınasıııdan kaynaklanan bir sonuçla 
yüL:y l'ızc gelmiştir. Tckelci kap italist 
sistemin kriz içerisinde olduğu sapta
masın ı yapmak. döııeın dönem i~çi e
mekçilerin ekonomik taleplerle sınırlı 
gc li ~e n eylenıli l iklcrini '·proletarya 
ortalığı y ı ktı·· 'b. dcğcrlcııdirnıelc
riyle anınnıak, işçi, cınekçi yığınla
rıııdan kopuk hareket sağlaman ın, 

halklar nezdinde olumlu bir so ınıç 

gctirmeyeccktir. 
Bugün işçi ve emekçi ler dayan ıl

maz bask ı ve sönıürii presinde olma
sı na rağmen kendiliğinden sosya liz
mc yöne 1 med i ği ve yöne lcnıeyeceği 
açıkça an laşılnıamı şt ır. Eğer, açlık ve 
sefa Jet devrim için yeterli olsaydı. 
bunun açlı kl a pcnçelcşcn dünya l'ıl ke
lc rininde de bin kez devri m olmas ı 
ge rekirdi. İ rade çaba ve bilinçli yön
lendirme olmaksızın y ığınların kaba
ran öfkesi çok kolay söııccck bir ka
rakterdedi r. Türkiye ve Kürdi sta n 
sosya list hareketleri, devrimci güç leri 
kendi lerin i süratle toparlayarak ~üre
cc bili nçli ve örgütlü yön lendirmeye 
tc~vik etmesi, ülkede olu~an milyon
larca mutsuz. ızdırap içindeki çoğun
luğun dev rimci mücadeleye gi rmes i 
içi n sc ferbcr ol nı as ı gcrekmekted ir. 

Son dönem ler içcrisi nde sosya 1 i st 
güçlerin yeniden toparianına ve birlik 
tınıyışları önemli gclişnıclcrc yolaça
bilir. Özellikle seçim önces i ol uşan 
Emek BarışÖzgü ri ük B lo ku· nun (E
BÖI3) Türk ve l<.ürt halkının devriın
ci mücadele cephesine doğru büyüye
rek kalıcılaştırılma s ı yöniiııde atıla
cak her adını sosya lizm kavgasının 
güçlenmesine katkı s u nacakt ır. E
BÖB 'yi salt seçimlerle s ı n ırl ı gör
mek, s istem tarafı ndan dayatı la n ko-. 
ŞLıllarda biraraya ge lmek gibi bir so-
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nuç her iki halkın yararına olmayaca
ğı gibi, sosyalistlerin 12 Eylül sonrası 
girdiği vahim ınukus tarihi devam e
decektir. Bugün EBÖB'nin seç im 
sonrasındaki performansı, ancak i lk 
filiz olarak gö rülmclidir. Bu fili zi 
başka ileri adımlar izlemcli, Blok altı
bildiğince gelişerek kavgayı sürdür
me! id ir. 

Dün Parlamento 'dan yakapaça atı
lan milletveki llerinden sonra, bugün 
de 26 milletveki line tekabül eJ il cn 
halkımızın özgür iradesini hayasızca 
hiçe sayan ve her türlü barış istemini 
geri çevirerek halkımızın, asgari de
mokratik çözümü için giriştiği barış 

önerisi ni bir dizi antidemokratik uy
gulaımılarl a ve faşist saldırıla rla geri 
çevrilmesi kesinlikle (bu sefer) sine
ye çekilmcınclidirL. 

Halkımız bugünkü parlamentoya 
onay vermeyerek, kendi temsilcilerini 
seçm i şlerd ir. Bunlar, her yö nüy le 
Kürt halkının meşru teınsilcileridir. 
Seçilmiş milletvekilierini MGK par
lamentosunun dışında, ulusal demok
ratik parlamento gibi çalışınalanı ba!;i
lamas ı , ulusal ve toplumsal güçlerin, 
devriınci muhalefetini alanlara ta~ır
ma görevi ll e lıükü ınlüdiir. Ulusal de
mokratik parl aıncnterlcrimizi se lam
I ıyoruz ! .. 

MAliK~IkM ·t!NlNIIMJİ öCn!NIYC!lUI 
TOPLUM: Bağdaşık { uyumlu ) bir biçimde örgüt

lenmi ş, tarihsel olarak ya~annı ı ş herhangi bir üretim tar
zına sahip insan topluluğu. 

Toplum, en genel, en geniş insan topluluklarını belir
tir. Ama toplum insanların basitçe yanyana ge lmesiyle 
deği l tersine toplum iıısanlcırı beli bi r di'ızcy için bir ara
ya getiri r. Herşeyde önce toplum rastge le tesadüfi bir 
araya gelen insan topluluğu dcğil,bütiin ola rak ve bir 
bütünse lli k içerisinde ihtiyaçtan meydana gel ir.Bu ba
kımdan toplum, aile, sosya l gurup, sosya l sınıf gibi da
ha dar insan topluluklarını içine a lır.Toplum aynı alış-

kaniıkiara ayn ı yasa lara sahip ortak adetlcrc yada ya~a
lara tabi insan l arın oluşturdu ğu topluluk olarak da ta
nıınlanabi 1 ir. 

Tarihsel bakımdan iki toplumsal düzen biçimi vardır: 
l ) Esas olarak üretim araçlarının kollcktifmiilkiyctti

nc dayanan s ınıfsız toplumlar. Sınıfsız toplum hem ilkel 
koın[·ınal top lumda hemde kapitalist- emperyalist sistc
min parçalandığı sosyalizm çağında yeralır. Bu toplum
lar hem insan lığın ilk evrelerinde , ilkel komün hemde 
sosyal izınde yer alırlar. 

2 ) S ınıflı toplumlar: İlke l komünal toplum sonrası 
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özel mülkiyet duygularının geliş
mesi ve insanların üretim araçları 
karşı s ın dak i konuımı (üretim araç
Ianna sa h ip olması) itibarıyla olu
şan top lum biçimi. (üretici, tüketici 
top lum ) günümüzde i~çi sınıfı ve 
burjuvazi olarak tanımlanır. 

ilkel komünal toplum: Tarih
sel olarak, ilkel komünal yaşam, 
insanlık tarihi ilc başlamış ve kole
ci topluma kadar sürmüştür. ilkel 
koınün toplumun belirgin özelliği, 
ba~lıca üretim aletlerinin kollektif 
mülkiyetini içeren bir üretim tarzı
na dayanma~ıdır. ilkel komün, sı 
nıf~ız topltınılar biçiminde kendisi
ni ortaya koyar. Bu toplumda aile 
ve akraba ilişkileri biiyük önem ta
şır. ilkel konıün topluında insanın, 
insan tarafından sömi'ırülıncs i söz 
konusu değildir. Bundan dolayı ne 
devlet vardır, ne de özel mülkiyet. 
ilkel komün de ortak yaşamı dü
zen leyen, gelenek ve alı~kanlıklar
dır. ilkel komünal toplumda yönc
tim demokratikt ir ve yaşlılar 
önemli bir role sahiptir. il ke l ko
mün yaşamda be lirleyici olan kol
lektif üretim tarzı nın yanıttığı aile 
ve akraba (kılan) i l işkilcridir. 

Anaerkil: ilkel komü n sistemi
nin gelişim seyri içerisinde sosya l 
yaşamda kc.ıd ı n l arın hakim (ege
men) rolü oynadığı tarihsel bir cv
re. Anaerklik istinasız bütün halk
ların tarihinde vardır. Grup evlili k
lerinin hakim olduğu sosya l geliş
mcnin en aşağı evrelerinde, bir ço
cuğun soykütüğü babasından çok 
annesinin üzerinedir. Böylece soy 
anne tarafından bclirlcnirdi. Kabi
lcnin iklisadi yaşamında kadınlar 
belirleyici roldcdir. Erkeklerin yap
tığı avcılık güvenilir bir iş olarak 
göriilınck l e birlikte. tcm.-::1 olan ta
rım i~iydi \ 'C genellikle kadınlar 
yapardı. Hayvancılık olgusunun ve 
üretim aletlerinin ortaya çıkmasıy
la birlikte kadın toplumdaki üstün 
rolünü kaybctmcyc başlamıştır. 

Ataerkil: ilkel komün sistemi-

nin gelişmesinde · istcnıin bütünlü
ğünü geli~tirmesiyle ortaya çıkan 
ta rihsel bir aşaınadır. Bir başka dc
ği~lc kılan toplumun ekonomisinde 
ve yaşamında erkeğin egemen hale 
gelıııcsidir. Ataerkil l iğin karcktc
ristik özel l iğidir. Bu dönemde grup 
cvliliklcrin[n yerini iki ki!;ilik evli 
likler alınış. Baba çocuklar üzcıin
de hak sa lıibi olmuş . Erkeğin ço
cuklar üzerinde hak sah ipliği ta
n ın m ı ştır. 

Köleci toplum : İlkel komünal 
toplumun yap ıs ının ortadan kalk
ması sonucu on un yıkıntıları üzeri
ne inşa olnw$ ilk sınıflı toplumdur .. 
Kölelik olgusu b,tinasız bütün ulu~ 
ve toplumların tarihinde vard ır. Bu 
s istem geli~nıcnin doruğuna eski 
Yunan ve Roma imparatorlukları 
döneminde ulaşmıştır. Bu toplunı
sal sistemde iki temel sın ı f vardır. 
Köle ve crcndi; bu sistemde köle 
sah ibi erendile r hakim güç konu
munda. ezilen ve sömürülen smıf 
ise kölelikten o lu~ur. Bu sı nıflar 
farklı sosya l sın ıflardan oluşurlar: 
efendile r (büyük toprak sahipleri. 
tcfecillcr. tüccarlar, köleler; mülki
ye t hakkı olmayan, alı nıp satılan 
kişilerden oluşuyordu. Bir de geçi
mini sağ layacak kadar mülkiyet sa
hibi olan orta tabaka var. Köle
efendi sistemin ortaya ç ıkmasıy l a 
birlikte devler o luşmay<.ı başladı ve 
giderek ge li şti . Köleliğin bülün ta
rihi sın ıflar mücadelesin in tarihi
dir. Sın ı f mücadelesi en üst nokta
sına köle efendi sisteminin çökü
şüy l e crişmiştir. Köle ayaklanmahı
rı iflas etmiş köylülerin yürüttükle
ri sınıf ınücadclc::-.i ilc içiçe geç
miştir. f3tı da özellikle Roma'da 
köle efendi sistem inin yıkıl ı sını 
hızlandırmışllr. Daha sonra köle 
efendi ~ömürü biçim inin yerini; fe
odal sömürü biçimi alm ıştır. Köle 
efendi sömürüsü de!:!işik biçimler
de de olsa feodal ve-kapitalist top
lumlarda farklı biçimde varlığını 
yaygın olarak korumuştur. 
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Feodalitc: Siyasi ve askeri gücü 
elinde bulunduran, toprağın mülki
yetine sahip senyör (dcrcbcyler) sı
nıf ilc,onun otoritesine bağlı yok
su l ve topraksız köylülerin sı nıfay
rıl_ı_ğına dayanan , siyas i ve sosyal 
rcJılll. 

Feodalizm: Kölcci toplum yapı
sını n dağılımısıyla birlikte ortaya 
cıkan kölcci topltım yapısının yeri
ne geçen ve kapitalist öncesi olan 
toplumsal siyasal yapılunmadır. 
Fcodal izmin temeli, fcodalin top
mk sahibinin toprak üzerindeki. ta
rım işçisi üzerindeki yarım ınülki
ycttir. Fcodalizmdc köylüler topra
ğı iirctccck araçlara sahip olabilir
ler. Ancak toprakları olına:_-.ran köy
lüler fcodalizıııin (toprak ~ahibi
nin) toprağını işletmek zorunda
dır.Kövlüniin fcodalc ba~ımlılıüı 
fcodal·i.ırctim tarzın ı geti rir·. rcodal 
sistem tabi ekonomini n ve dii~ük 
düzeyde bir teknolojinin , ·arlığı ilc 
açıklanır. feodal devletin üst yapıs ı 
pek çok ayırdedici özel ik ta~ır. Fe
odal yapı çe~itl i biçimlere bürüne
rek sonunda mutlak ınonar~iyc \'a
rı r. 

Bu si::-.ıcmde din olgu::.unun top
lum yaşamınd a hükümü egemen
dir. Sosyal düşünce bu çağda dini 
(i nanç) çe rçevesi nde gcli~miştir. 
Sınıf mücadelesi bütün feodal top
lum tarihinde be lirgin olarak görü
niir. ('oğunlukla dinsel bir görünü
mc sahi p olan köyiii ayaklanmaları 
feodal sistemi sa rsa r ve sonunu ha
zırlar. Ancak feodal izıniıı kalıntıla
rı kapilalist toplumlarda uzun süre 
yaşamaktadır. 

KapitaliLm: Fcodalizmin yerine 
geçen sosyo - ekonomik forımıs
yon. Kapitalizm üretim araçlarının 
özel mülkiyeri \ ' C ücretli emeğin 
ömürüsü temeline dayanır. Artı 
değerin çıkarılması kapitali~! üre
timin temel kanunudur. Üret im 
anarşisi, peryodik ·bunalımlar. kro
nik işsizlik, kitlclclcrin yoksullaş
ması, rckabat ve savaş la r kapitaliz-



min karcktcristik özc llikleridir. 
Kapital iz mi n temel çel işkisi-cmc
gin sosyal mahiyeti ilc mülkiyetİn 
özel kapitalist biçimi arasında ka
pitalist toplumun esas sınıfları olan 
proleterya ilc burjuvazi arasındaki 
antagon iznıada (uzlaşmaz çel iş ki) 
ifad esi ni bulur. Kapitalizm 
16.yy'da doymuş ve feodalizmc kı
yasla yüksek bir emek verimliliği 
sağlayarak illerici bir rol oynam ış
tır. 20.yy. qiğinde en yüksek son 
safhası nda-tekellerin ve finans oli
garşiııiıı rgcmenliği tarafından 
daıngalanan, emperyalizm safhası
na -girmiştir. 

Bir ba~ka değişle kapitalizmin -
Sermaye-emek temel çelişkisini 
ifade eden ücretli emek tarafında 
karektcrize edilen ~o~ya l rejim; bu 
ili~ki de,birinci ıerim üretim ve 
mübadele araçlarının özel mülki
yetinin kapitalist sınıfın elinde ol
masında som utlaşır. İkinci tcrim 
ise bir meta haline geldiği için ona 
sahip olanlar, yani i şçi ler tarafında 
bir ücret karşılığı nda sattimak zo
runda olan işgücünü gösterir. Kapi
talizmin temel yasası,ücrctli eme
ği n söınürülme"indcn kaynaklanan 
artı-değer L'ırctiınin sürekli artması
dır. Kapitalizm toplumu birbirinde 
ayrılmaL ve birbirine karşıt iki te
ınci büyük sınıfa, büyük üretim ve 
mübadele araçlarının ~a hibi olan 
kapitalis ı sı nıfl a üretim araçların
dan yoksun ve işgücünü bir ücret 
kar!:ıtlğında sa tmak zorunda olan 
işçi sınıfına(proletarya) bölünmüş
tür. Kapitali~r s ınıf kollektif ola
rak, büvük üretim ve mübadele 
araçlarının mülkiyetinin kendisin
de olmas ı sayesinde, işçiler i ş gü
cü nün bir bölümünde bedava çalış
mak zoru nda bırakır. Artı-degerin 
kay nağı budur. 

Tarihen kapitalizm, üretici güç
leri olağanüstü bir tarzda geliştir
miştir ( Bundan dolayı feodalizm
den daha ilcricidir.) Ama bunu 
canlı emeği sömürerek ve zenginli-

ğ in iki büyük kaynağını ; emckçiyi 
ve toprağı tüketme eğilimi içinde 
yapmıştır. Bu nedenle kapitalizim, 
emperyalist aşamada,sürckli olarak 
insanlam1c üretici güçleri tahrip 
eden bir rcjimdir. Aynı zamanda, 
Kap i ta 1 izim, bir başka üretim tarzı
nı , bir başka toplumun (sosya li st 
toplum) maddi temellerini yarat
mıştır. Ancak üretici güçlerin ola
gan üstü gelişmesi, kapitalizmi 
toplumsal ilerlemenin önünde bii
yük bir engel haline gctirmi~tir. 
Kapitalist ülke halkla rının biiyük 
çoğunluğu, proleter -yarı-proleter 
üretim araçlarında yoksu n ka lmı ş-. 
lar, iş güçlerini sarmışlar ve böyle
cc egemen ~ınıflarııı zenginl ikleri
ni yaratını!:ılardır. Büyük kapitalist 
üretimin gelişmesi, rekabetin kcs
kinleşıncs i , küçük üretici 1 iğin yok 
olmas ı ve işsizler ordusunun gi de
rek artma s ı sonucunu doğurınu:;,
tur.l3uııun yan ı~ı ra emekçilerin sö
mürülmcsi artmıştır, milyonlarca 
insan yoksuluk içerisine düşmü ş
tür. Fabrika \ 'C işletme lerde y ı ğı nla 
işç i yi toplayan, emek sürecini ko
lektiflcştircn kapitali ziın , bu özel
likleriyle üretime toplumsal bir ka
rckter vermektedir. Ama öte ya n
dan emc!!in sonuçlarını kapitalist
lere malctmcktcd ir. ü retim in top
lumsal karektcriyle artı-ürüne özel 
mülkiyetç i cl koyuş arasındaki çe
l iş ki kap i ta! iz m i n en tc mc 1 \'C uz
laşmaz çclişkisidir. 13u çe li şk i , pro
lctcryaııın burjuvaziyc karş ı yürüt
tüğü se rt s ınıf sava~ ı nda, üretim 
enerjisi onaya çıkar ve yıkıcı eko
nomik bunalımiara varır. Gcl i~me
sinin belli bir aşamasında kapita
li z m kaç ı nılmaz bir biçimde 
y ıkılarak, onun ye rine çok daha 
ilerici bir toplumsal yapı olan sos
yalizme ycrihi bırakır. 

SINIF- Toplumsal üretim siste
mindeki ye rlerine , üretim araçla
rıyla ilişk ilerine (ki bu i lişkiler- ço
ğunlukla yasalarla biçimlcnmiştir). 
emeğin toplumsal örgütlcnişindeki 
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rollerine ve dolayısıyla sahip ol
dukları toplumsal zenginlikten ne 
yoldan pay aldıkiarına ve aldıkları 
payın miktarına göre birbiriyle 
farklılıklar gösteren büyL'ık insan 
gurubuna sınıf denir. 

Sınıflar (Sosyai)"Sınıflar tari
hen belirlenmiş bir sosyal üretim 
sistemi içindeki yerlerin~, üretim 
araç l arı ilc kendi aralarındaki iliş
kiye, emeğin sosyal organizasyo
nundaki rolüne ve bunun sonucu 
olarak, sosyal zengin likten a ldıkla
rı paya ve pay alış tarzına göre bir
birlerinde ayrılan geniş insan gu
ruplarıdır.'' Sınıflar sosyal üretimin 
gelişinin belirli bir aşamasında va
rolmuşlardır. Sınıfların doğuşunu 
belirleyen, sosyal i ş bölümünün 
gelişimi ve özel mülkiyctin ortaya 
çıkmas ıdır. 'Sınıflı her toplumda. 
temel sınıfların (kölcci toplumda
köle ler ve köle sahipleri, feoda
lizmde-yoksul köylüler ve feodal
ler, kapitalizmde-burjuvazi ve pro
lctaıya) yan ı sıra temel olmayan s ı
nıflar da vardır. 

Emek: in san ların ihtiyaç larına 
uygun hale getirmek için tabiatın 
verilcrini değişime uğratınak ama
c ını güden insanoğlunun rasyonel 
faaliyeti. 

Emek (i~) sosya l bir varlık ola
rcık insan faaliyetinin bir biçimidir. 
Emek Marx'ın deyimiyle ' kendini 
insanla tabiat arasında cere~·an 
eden bir fiil(cylcm) olarak' göste
rir. Emek insana özgü bir faaliye t 
tarzıdır. Tabiatı dcği~ ikiliğc uğrat
makla, insan bizzat kendisini dc!:!i
şikliğe uğratır. İnsanilcşir. Frcdiı:Ch 
Engels' in tezini bu anlamda anla
mak gerekir. ' Emek biz.t.al insa
nın kendisini yaratmıştır ' Emek 
en geniş anlamda ele alınan insan 
faaliyetiyle hiçbir zaman özdcşlcş
tirilmcycn, özgül bir ekonomik ka
tegoridir. Emek; sürecinden bagım
sız bir şey olarak tahmin edilmez. , 

(SÜRECEK) 



Bu sn.ı:famcda ol..lırlanmı; için bir bulmaca köşesi ha:ırladık. 
Oku.ıuculann: hem /..lllttlrel ::engin/ik bakımından, hem de armagan 
edeceğimi: kitap açısmdan yararlı olacağını düşünerek. bttlmacamı:t 

do_(!ru çözen ve adresimi:e en geç 15 Şubat ·a kadar prmalaywr 
ilk on kişiıe Pelesoryayın/anna ait 'Kadro ı•e Gelecek ' 

ivimli kira/n ı·er~\'0111.! ... 

SOLDANSAGA 
ı) Faşistler tarafından 12 
Eylül öncesi öldürülen 'Bed
rı' ön adlı bilimadamının 
soyadı. 2) Bervari halkın
dan bir kabile - Litrenin kısa 
yazılışı - Amer!kyum ele
mentının simgesi. 3) İspirto
lu esans - Hac mevs imi dı
şında K~be'yi ziyaret etmek. 
4) Kayınbirader- Kürtler'de 
renkli başörtüsü. 5) Bir no
ta - Kürtlerde soylu at -
Olumsuzluk belirten bir 
önak. 6) Kü~'de manifatu
racı matresi - Kürtçe'de ke
penk, parmaklık. 7) Devini
ml olmayan - Kürtçe'de ta
raf. 8) Kürtçe'de az nişasta
lı un - Bir harfin okunuşu. 
9) Henrie Charrie'nin ünlü 
bil' romaru. 10) Kürtçe'de 
yön - Doymamış - Büyük 
kı zkardeş. ı ı) Kürtçe'de 
ikinci şahıs - Nicelik, miktar. 
12) Kürtçe'de yerelması. 

Kadro ve gelecek: 

YUKARIDAN AŞAGIY A 
ı) Kürtlerde harmanda ze
kat tan ayrı olarak verllen. 
buğday vs. - Garzan tarafın
da ağalara daruşmanlık ya
pan kişiler . 2) Kürtçe'de be
reket - Kürtçe'de kaya pal'
çası, zınar. 3) Kürtçe'de til
ki - Kürtçe'de damızlık boğa. 
4) Avuç !çi - Donuk renkli -
Tür k para birimi. 5) Değişik 
'şey'ler medası - Eski dilde 
su. 6) Duyarga- fal. 7) Kül'
distan 'ın ser bajal'ı (Kuzey 
Kürdistan) - Kürtçe'de sa!'
ma. 8) Vilayet - Ekilen yer -
Bir nota. 9) Bir sayı - Kürt
çe'de pirinç. ıo) Kürtçe'de 
örnek, misal - Kürtçe'de bü
yük örtü. ı ı) Kürtçe'de 
öküz ve manda ahırı - Kürt
çe'de fikren dönüş. 12) 
Kürtçe'de umut - Kürtçe'de 
davulun küçüğü. 

Genç kadrolan devrimci değerlerle 
buluşturan özgün çalışma 
Şimdi içerisinde 

yaşadıgmu::. koşullur 
düşünsel ı•e politik 

olarak genç. dinamik: 
re/mik boyucu o/mı veya 

teknik boyur 
ka::.mllnm•a va1k111 olan: 
çalışkm; v~ dolaytstylo 

icramt 
gösreri~inden jida: sö=ı'i 

ile daı•rantşl arasında 
tlÇUrl/11/ GÇIIIWI/ada titi=/ik 

gösteren ; geleceği 
öngömıede ise siyasal 
cesaret ve kararlrltgu 

a::.-çok salıip bulu11an: 
eskiyen. çüıı'iyenlıer her 

şeye saldll·ıyı, yaratıcı bir 
ı •eııilikle birlikte ele 

olabilen .. . kadroları
liderleri ra/ep ediyor 

S. Çiftyürek 

KADRO 
ve 
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bulmaca--

KiTAP ÖDÜLLÜ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

v airCe ... 
UMUT 

sevgin 
yagnıur 

ise bak 
sm tsridam 
a!flııda. 

ateş 

ise 
eğer 

sevgin, 
sıcaklı,!!,ıyla 

kavni/uyo1111n 
ben. 
~· Kürdistan 

aşkı! 

şiirün 
diyor ki: 

· yağmur/a 
ar eş 
oldur;ru 
sürece, 
ben de 
yaşarı m. 
Şer/w HE KES 

HANGi GÜLE 

bi:: bir aşkı 
lıaııgı gü/e adarı:'! 

kırmı::.ı ar/arm 
~olu,!!,u yoha. 

gü/sıl: ı ·e om11~·u: 

nasıl yaşarı:! 

birlıa/kın Ci: re \i voksa. 
alı hoklllız bo/mu:: 
Cudı 'nin gö:/eri 
nasılda yanıyar 

orada ölılm lıergün 
kanıyar 

bır ş ı bı 1 kendini 
lıalk11ıa adıyar 

bi: bir aşkı 
lwngi gü/e odarız? 

elimteki arsı: bir gü/e 
e!IJelleki larmızı 

bir gü/e 
adarız ... 

llaydar OGUR 
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