


ilferlıobo Dostlar! 

e kinci sayımda sizlerle bir kez daha buluşma mn haklı ı·e onurlu sevincini yaşıyoruz. Oze/likle de bi-

I rinci sayımızdaki eksiklik ve teknik hatalarzn, ilerielici-eleştirel tepkileri sizlerden sözlü ve yazılı 
olarak almamız, çalışma/ardo bizi daha da umut/andırıyor Elimizden gehiigince bu sayıda eksiklik

lerimiz i gidermeye çalıştık. re siz okurlarm sorumlu, yapıcı eleştirileriyle daha (viye, daha ileriye 

hep beraber gül ebi/eceğimizin bilinc(vle davrandığımızı belirtmeliyiz. Hazır konuya girmişken bir 

kez daha hatırlaımalzyız ki, bu savımzzda da olası bir takım teknik aksaklıklar ve talep edilen kanu/arın tü

münün yeralmaması s6'z konusu olacaktır. Hele teknik aksaklıklar ve hatalarm minimuma indirilmesi için 

büyük bir özen göstermeye çalıştık. Diğer yandan la/ep edilen konularm hepsini sınıriz yayın sayfamızda iş

/evebilmenıiz, biraz zor. Ama bu yavm politikamızın ve hitap elliği tabanm dar olacağı aniamma ge/memeli. 

Bir kez daha vurgu/aya/mı ki, yaymımızm renklifiği ve daha geniş sorunlamalarz yapması sizin savfalara 

katkı vapmamz/a mümkün o/acaf..1ır. Bu arada rejimin voğun saldırılarmdan payınıiZI almıyor da değiliz. 

Reheva/'in yayın yaşamında sistem tarafindan almış olduğu 'ilk' bash olavı; Taksim 'deki öğrenci eylenıleri

ni iz hemeve çailşan muhabirimiz Bi/al LEKESiZ'in polislerin saldırıszna u[!,rayarak tartaklanması ve maki

nadakifilmlerine el konulmasıydı ... 
Geçen bir ay m siyasi ve toplumsal gelişmeleri, oldukça karmaşık ve çetrefilli geçti. Mevcut düzenin siyasal 

krizi iktidarsızlık/u sonuçlamrken, Faşist TC, diğer toplumsal sorunları gizlemek için suni gündemler yarat

maya çalıştı. Bu komuta ise başrolü medya oynadı. Diğer vandan devrim ve demokrasi güçleri, gerçek so

rzınlarz kamuoyuna i/etmede düzene alternatif h ir yönelimdeydiler. 

Ayın öne çıkan simsal gelişmelerinden biri, Kürt sorunu kilnusundaki BA R!Ş girişimcilerinin giderek cep

heyi genişletme/eri. Buna ilişkin, E. TOHUMAleşkese karşı ilgi lnzviiyor, görev onurlu barışın dayatılması

dır ve Leyla AŞUT arkadaşımız, "Barzşa karşı komplo teorileri" başlıklı vaz ıs mda aydmlatıcı açıklanıalar

da bulımmaktadtr. 
Gençlik cephesinde ise devrimci öğrenci gençliğin dönüm noktası sayılabilecek gelişmeler yaşandı. "Taksim 

ve Kızılay 'a dair .. başlıklı yazısıyla Kerim TAB EL arkadaşımtz, farklı bir cepheden yaklaşıyor. 

Öğrenci gençliğin küresel bir panoramasım ele alan !lhan KASPAR "Dünya öğrenci hareketindeki gelişme

ler" başlıklı yazısıyla yayın sayfalarına katılını gösteriyor. 
Kürdistan ulusal güçlerin şu an gündemlerine aldıkiarz "UlıLwl Kongre 'ye" ilişkin yazar S. Yek.biin "Ulusal 

kangre üzerine " adlı yaztsıvla bir perspektifsunuyor. 
Reheval Almanya muhabiri Fizan FlDAN'm Alnıanya Komünist Partisi üyesi Jürgen ile "Jrkçı,Jaşist ve mil

liyetçi lutum/ara" ilişkin röportajı yayuılıyomz. Sayfa/arınıızda yer alan bir diğer kanu; Kürtçe dil dersi 

öğrenimi, Riizgara Karşı yüriiyiiş 'te Konısonıo/, Yaşamak Dirennıe/,.1ir ve Marksizim-Leninizimi öğreniyoruz 

yazı dizisine yer vereceğiz. 
Bir sonraki sayıda daha güçlü buluşmak umuduyla, yeniden merhaba ... 
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"Bir kez daha, banş sistenıin geleneksel konıplolarına takıldı" 

Barışa karşı komplo teorileri 
ürkiye'de son bir aydır tek komuta mer
kezli , zincir halkaları gibi birbirini izle
yen bir takım olaylar yaşanmakta. Mev
cut sistemin krizinin, 24 Aralık seçimleri 
sonrası oluşan hükümet kriziyle birilikle 

daha da derinleşmesi , siyasi iktidarı bir takım politik 
manevralara ve militarisi terörü arttırmaya yönelmiştir. 
Topyekün, sistematik, planlı bir seyir izleyen bu olaylar, 
llç şüphe yoktur ki, tekelci kapitalist sistemin tıkanma 
ve yönetememe krizinin bir sonucu olmasının yanısıra, 

aynı zamanda yaşanan ekonomik-sosyal ve siyasal 
bunalımı gözlerden ırak tutma amacı taşımaktadır. 

TC egemen güçleri tarihi boyunca sıkışiıkça baş 
vurdu~u temel yöntemi , şiddeti tırmandırmak ve günde
mi saptırmak için bir takım suni gündemler yaratmak 
olmuştur. 

Kapitalist düzen, kabaran devrimci ulusal ve top
lumsal muhalefet ve artan barış istemleri karşısında, 
bir anlık dahi olsa soluk alma amacıyla başvurdugu se
çim taktiginin , geriye teperek sistemin aleyhine bir so
nuç yaratması, PKK'nin ateşkes kararı ve cezaevlerin
de uygulanan devlet terörünün, devrimci tutsak ve kit
lenin, teşhir ve direnişine takılması ile, kapitalist sistem 
daha derin sarsıntılar yaşamakla yüzyüze kalmıştır. 

Böylesi ortamlarda sistemin başvurdu!)u yegane 
yöntem olan, devlet terörü devreye girerek, önce ceza
evlerinde katliama girişerek, dört devrimeiyi katletmiş , 

onlarca tutsagı sakat bırakmıştır. Akabinden gazeteci 
Metin Göktepe'yi, alenice işkence ile katlederek, bunu 
izleyen günlerde Şırnak' ın Güçlükonak ilçesinin Taşko
nak mevkiinde 11 köylüyü kurşuna dizdikten sonra, ce
setlerin yakılması olayı, Sıvas'ta askeri operasyonların 
arttırılması , Sabancı Center suikasti üzerine yapılan 
tartışmalar ve son olarak da Avrasya teribolu eylemi 
ve Kardak kirizi tamamıyla devletin taktik manevraları
dır. 

Son bir ayın temel gündemini oluşturan bu dizi 
olayların dogru bir biçimde teşhis edilerek açıga çıkar
tılması gerekti!)ine inanıyoruz. Zira, bu konuda çok kar
maşık, girift denklemler kurularak sorunun özü saptırıl
mak isteniyor. 

Bu dizi olayları, sistemin ve medyanın belirlemeye 
çalıştıgı çerçevede ele almak, kitlelere sunuluş biçimi 
ile mütaala etmek ve o do!)rultuda yorumlamak, hiç 
şüphesiz düzenin, sorunları çözerek aşmak yerine; gö
rüntüyü da!)ıtarak gündemi degiştirme çabasına hiz
met edilmiş olunacaktır. 

Ocak ayının gündemini oluşturan ve uzun süre de
vam edecege benzeyen bu olaylar, neyin ürünü ve 
hangi amacı taşıdıgı sorusuna verilecek dogru yanıtın 
büyük önem taşıdıgını belirtmiştik. Zira toz-duman ara
sında cereyan eden bu olayları dogru kavramak bir 

Duymadım, Görmedim, Bilmiyorum ... 

hayli güç olabilir. Gündemi oluşturan bu olayların , bu 
denli karmaşık bir görünüm yansıtması , kimi soru işa
retleri oluşturması durumu; sahnelenen oyunun, girişi
len taktik manevralarının asıl parçasıdır. Diger bir de
yişle planın ta kendisidir. 

Egemen güçler bu dizi olaylarda çök yönlü mesaj
lar vermeyi amaçlamışlardır. Netice itibariyle bugün ka
muoyunda oluşan da budur. 

Bilindiği gibi , bugün ülkeyi her yönüyle yıkımın ve 
yoksullugun eşigine getiren kapitalizmin yapısal özelli
gl olmasının yanısıra , asıl olarak 12 yıldır her şeyin mil
liyetçi bir savaşa endekslenerek, Kürt halkına ve 
emekçi yıgınlara karşı girişilen kirli savaştır. 

Sermaye tarafından da inkar edilemez bir aşamaya 
tırmanmış olan kirli savaş gerçegi , beraberinde kaçınıl
maz bir toplumsal tepkiyi de gündeme getiriyor. Son 
yıllarda , gerek sermayenin bu olgu karşısında oluşan 
'biçare' durumu, gerekse de milyonlarca yıgının sava
şın her türlü yıkımını iliklerine kadar duyumsaması , sis
temin daha ciddi ve radikal sorgulanmasına yol açmış
tır. 

Bu realite tekelci kapitalist sistemin çaresizligini da
ha da arttırarak , çeşitli manevralara yönelmesini ve 
devlet terörünün dozunu arttırmasına neden olmuştur. 

Son olaylar bunun açık tezahürüdür. Gerek Türk ve 
Kürt işçi-emekçi halkının küçük nüveler halinde artan 
kirli savaş karşıtı muhalefeti, gerekse de uluslararası 
konjoktürde, Kürt ulusal özgürlük mücadelesine karşı 
gelişen ilgi ve destek (emperyalist-kapitalist çevrelerin 
sahte dostlugunu degil , emekçi eksenli uluslararası 
deste!)i kastediyoruz) sistemi tam bir çıkmaza itmiştir. 

Savaş karşıtı egilimlerin gelişme gösterdigi konjok
türde PKK'nin demokratik, l<imi siyasal talepler içeren 
istemlerle, tek taraflı ateşkes kararı alması , akan kanın 
yaklaşık 25 bin ölüyle devam eden kardeş kavgasının 
son bulmasına önemli tarihi bir fırsat sunmuştur. 
PKK'nin seçim öncesi ateşkes kararı alması iç ve dış 
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kamuoyunda oluşan savaş karşıtı toplumsal dalgay ı 
daha da güçlendirmiş , aynı zamanda sistemin ve dü
zen partilerinin halklarımıza karşı savaş bahanesi ile 
kendini aklama çabasını da fiyaskoyla sonuçlandırmış
tır. 

Bu sebeple , düzen partileri , sistem ve burjuva 
medyası PKK'nin ateşkes kararını görmemaziikten ge
lerek yıgınların nazarından uzaklaştırmaya çalışmıştır. 
Öyleki sosyal hayatın tüm alanlarını etkisi altına almış 
olan sava şın taraflarından biri olan PKK'nin ateşkes 
kararı ile ilgili bir tek açıklama yapılmadı. Çünkü hükü
met tüm bir sistemini bu savaşa endekslemiş , y ı llardır 
devam eden savaşta korkunç boyutlarda para milita
rizmi ve milli yetçi , şoven , fundamentalist odaklar yara
tılmıştır. 

Bu sebeple gündeme getirilen bir barış önerisi, her
şeyini savaşa endeksiemiş TC'nin dokusunda aykırı lık 
taşıyor . Uzun vadede kaçınılmaz olarak sistemin çökü
şün ü getirecek olan kirli savaş, halen sistemin çık ış 
için düşündügü tek çıkar yolu durumundadır. 

PKK'nin ateşkes kararının etkileri seçim sonrası 
kendini daha güçlü dayatacagını hesaplayan hükümet, 
bunu önlemek ve ateşkes sürecini sabote etmek mak
sadıyla aynı zamanda, oluşan hükümet krizini gözler
den ırak tutmak (buna askerin, gerilla kafasını kesen 
vahşet belgelerini de eklemek gerekir) için bir dizi se
naryolar tezgahiand ı. 

Önce cezaevlerine saldırılar düzenlenerek tutsak
lar üzerinde açık bir terör estirildi. Aynı dönemde gaze
teci Metin Göktepe katledilip, kitlelerin sindirilmesi 
amaçlandı. Ancak yıgınlarda oluşan duyarlılık ve dalga 
dalga artan toplumsal tepkiler, bu hesapları fiyasko ile 
sonuçlandırmakla kalmayıp; faşist sistemi daha zor du
rumda kalmasını etkilemiştir. Ortaya konan direniş, 
dört can bedeline de olsa devrimci tutsakların lehine 
sonuçlanması , Metin Göktepe'nin katıedilmesine karşı 
gelişen tepkilerin polisin suçüstü olmasına yol açmıştır. 

Medya ve kimi politi kacılar da Göktepe olayına kar
şı şaşırtıc ı bir alaka gösterdiler. Ilgileri , elbette insan 
hakları savunuculuOu veya demokratik özelliklerinden 
kaynaklanmamaktadır. Bu ilği , şuç üstü yapılmış devle
ti aklama çabalarından başka birşey degildir! Ancak bu 
aklama çabası fi yasko ile s"nuçlanıp; polisin emniyet
te işkence gördügünü itiraf eden açıklamas ı , devletin 
i şkenceci karakterini polis tarafından tescil etmiştir. 

Bugüne kadar binlerce faili meçhul(!) cinayete, yar
gısız infaza ve vahşice katiedilmiş insanlara karşı üç 
maymunlan oynayanların Göktepe olay ında "duyarlı" 
görünümleri , iki yüzlülükten başka bir şey degildir. Asıl 
faillerin, esas suçlu olan TC'nin gözlerden ırak tutma 
çırpın ışlarıdır. Ihtimal; Göktepe olayında 2-3 fail yaratı
larak, asıl suçlu odakların aklanmasına çalışılacak , ay
nı zamanda işkencenin münferit yapıldıg ı ve "cezasız" 
bırakılmadıgı işlenerek devletin iyi bir "demokrasi" sına
vı verdiOi aylarca propaganda edilecektir! 

PKK'nin ateşkes karanının devam ettigi 'The Euro
pean'da yayımlanan 'kafa kesme' vahşetinin bomba et
kisi yarattıOı bir dönemde, devlet sessiz-sedasız Kür
distan' ın birçok alanında oldugu gibi "terör''ü bahane 
ederek, Sıvas' ın alevi bölgelerinde askeri operasyonla-

J 
Sempozyuma çok sayıda ayd ı n ve gazeteci katılmıştı. 

ra girişe rek, kirli savaşı ve koruculaştırma operasyonu
nu ülke sattına yaymaya çalışıyor. Ateşkes kararı ile 
tek bir saldırı eylemi gerçekleşmeyen genel anlamda 
Sıvas' ın "sakin" bir bölge konumunda olmasına karşın 
TC'nin büyük çapl ı askeri operasyanlara girişmesi , yi 
ne Şırnak' ın Taşdelen rnekviinde 11 mahsum köylüyü 
vahşice katlederek, eylemi PKK'ye maletmeye çalı ş
ması , bir yandan barışı sabote etmeyi amaçlar iken, 
öte yandan iç ve dış kamuoyuna, PKK'nin ateşkes ka
ra rında ciddi olmadıg ı görünümü vererek , terörist ve 
savaş yanlısı yüzünü kamufle etmeye çalışmaktadı r. 

Ama nafile! Mızrak çuvala sıgmayacak kadar, bü
yümüştür. Metin Göktepe olay ı , kafa kesme vahşeti , 
Avrasya feribotu eylemi, Kardak Krizi vb. olaylarda ol
dugu gibi faşist düzen 11 köylünün katıedi li şinde de 
asıl fail olarak birkez daha suçüstü yakalanmıştır. Kitle
ler; daha önce binlerce olayda oldugu gibi, devletin su
çüstü yapıldıgı bu olaylardan da ası l barışı istemeyen 
ve kirli savaşı tırmandırmayı varlık nedeni gören devle
tin iç yüzünü biliyor artık . Bundan sonra olacaklardan 
ulusal özgürlügünü kazanmaya çal ışan , onurlu yaşa
mak isteyen Kürt halkının degil; kan ve zulüm üzerinde 
saltanat kurmuş faşist tekelci sermaye olacaktır. 

Bu zincirin bi r diger hal kasını ise, Sabancı olayının 
çarpıtılarak kimi mesajlar verilmesi amacıy la kullanıl 
mak istenmesi oluşturuyor. Arap saçına dönüştürülmak 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •;
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ve bazı mesajlarda bu olayın kullanılmak istenmesine 
bazı ilerici, aydın ve hatta sosyalistler de bilerek veya 
bilmeyerek alet olduklarını düşünüyoruz. 

Esasen bu sorun görüldügü kadar karmaşık degil. 
Sistemin ince hasap politikalarının kavranması, med
yanın oluşturmak istedigi havaya adepte olma durumu, 
bu sorunu karmaşıklaştırıyor. Sabancı olayının gerçek 
özü nedir? Sistem bunu neden çarpıtmaya çalışıyor? 

Cezaevlerinde ve halk yığınları üzerinde devletin 
terör estirdigi bir ortamda, DHKP-C sermayenin tepesi 
olan Sabancı ailesinden Özdemir Sabancı'yı öldürme
si, bu sürece farklı bir boyut kazandırmıştır. Sermaye 
saldırılarının vahşi savaşı() tırmandırıldığı bir ortamda 
en gelişmiş modern, teknolojik güvenlik sistemi ile ko
runan Sabancı Center'da bu eylemin gerçekleşmesi 
başta tekelci sermayedarlarla ve sistemin terör mimar
ları arasında büyük bir korku ve panik yaratmıştır. 

Halkiara karşı savaş yürüten suçluların, nerede ve 
hangi şartlarda olursa olsun, halktan ve devrimci ada
letten kaçamıyacagı , halka karşı işlenmiş suçun asla 
cezasız kalmayacagı anlaşılmıştır. Sistem karmaşık 
mesajlar vererek, oluşan bu korkuyu dağıtmaya ve bu 
eylemi iç ve dış politikada kimi siyasal yönelişler doğ
rultusunda kullanmaya çalışmıştır. Olayın ilk saatlerin
de DHKP-C'nin yaptığını kabul ederken, çok geçme
den farklı kuşkulu noktala( ileri sürerek bu eylemin 
başka güçlerce yapılmış olabileceği izieni mi verdi. .. 

Akabinden en basit olayı haftalarca gündemde tu
tan trajikomik bir "Van Gölü Canavarı"nı aylarca işleyen 

hatta, TBMM'sinde komisyonlar dahi kuran , medya ve 
politikacılar; Sabancı olayını hasıraltı etmiştir. 

Niyetimiz, kronoloji uzmanı veya dedektif gibi bu 
eylemi kimin yaptığını tartışmak degil; DHKP-C'nin bu 
eylemi üstlenen açıklamalarını kabul ediyoruz. Geliş
melerde bu dogrultudadır. Mahir Kaynak ve "terör" uz
manı çanakyalayıcı bazı aydın bozuntularının , entrika 
ve komplo analizlerine değer vermiyoruz. Daha çok bi
zi ilgilendiren, tekelci kapitalistlerin bu eylemi iç ve dış 
kamuoyuna karşı hangi mesajlar doğrultusunda kullan
mak istedikleridir. 

Bu olay iç politikada emsal gösterilerek; son dö
nemlerde bazı çevrelerce gündeme getirilen Kürt soru
nunda siyasi çözüm eğilimlerine karşı ; "terör''ün ne ka
dar vahim boyutlara ulaştıgını ve ateşkes kararının göl
gelenerek, kamuoyunu, devletin uyguladığı terörün ge
rekliliği ve zorunluluğuna ikna etmek amaçlanmıştır. 

Diğer bir yandan bunun, devlet içindeki belli odak
larca yapılmış olabileceği mesajı ile de, kimi siyasi "çö
züm" yanlıları odaklara gözdağı verilmek istenmiştir. 

Uluslararası sermayeye; "Kürt sorununun siyasi 
çözümünü. bizlere dayatmayın!" , "Buna hem 'terörün' 
geldiği boyut, hem de devlet içindeki radikal odaklar 
yol vermiyor!", "Çıkarlarınız siyasi çözümde degil!", "Çı
karlarınızı ancak yürüteceğiniz militarisi tedbirlerle gü
vence altına alabiliriz!" mesajı verilmek istendi. Bu ne
denle eylemin adresini farklı noktalarda odaklaştırmak, 
birden fazla mesajda kullanılmaya çalışılmıştır. Unutul
muş gibi görülen Sabancı olayı aslında, fırtına öncesi 
sessizliğin habercisi gibidir. Sermaye bu olay karşısın
da ciddi bir sarsıntı geçirmiştir, geçirecektir ... 

Bu sürecin bir diğer halkasını "Avrasya Feribotu" 
eylemi tamamlıyor. Tam bir çifte standart ve uluslara
rası devlet terörizminin örneğini gösteren, medya des
tekli "Avrasya Feribotu" eylemi ; yukarıda belirttigirniz 
gündem sapıırma planına hizmet eden bir nitelikte ol
masının yanısıra farklı bir takım mesajlar da içermekte
dir. 

Eylemin başından sonuna kadar, askeri yetkililerin 
ve MIT'in eylemcilerle yürüttüğü "agabey-kardeş" diya
loğu devlet sözcüsü medyanın eylemcileri ulusal kah
raman ilan eden yayınları bu eylemin TC destekli oldu
~unu gösteren en önemli kanıttır. 

Bir yandan 12 yıldır 20 milyon Kürt ulusuna karşı 
imha savaşı yürüten sistemin; 1 milyon nüfuslu Çeçe
nistan' ın Bağımsız Devletler Toplulugu'ndan (BDT) ay
rılma istemini savunma adına böyle bir eyleme girişme
si, tam bir ikiyüzlülük örneğidir. 

Kendi ülkesinde ulusal demokratik mücadeleyi 'te
rörizm' olarak değerlendiren, düşünceleri nedeniyle 
Kürt parlementerlerinden aydınlara varana dek, birçok 
insana "terörist" yaftası yapıştırarak cezaevlerine lı
kan, soykırıma uğratan , uzanan barış ellerini kan ve 
barutla geri iten mevcut rejim; Neo-nazi mantığıyla, Sı
vas'ta insanları diri diri yakan fundamentalist, milliyetçi 
odakların Çeçenistan davasına taraf olması düşünüle
mez. Kafkas ve Çeçenistan'daki ulusal bağımsızlık so
runu yine o halkın ve Rus proletaryası ve uluslararası 
proletaryanın çözebileceği bir sorundur. 

Türkiye'nin bu sorunda taraf olması faşist yayılma
cılığın göstergesidir. 

Işçi, emekçi ve gençliğin en temel demokratik iste
mine, Kürt halkının haklı ulusal demokratik taleplerine 
silahlakarşılık veren , yüzlerce aydını , yazarı, parle
menteri "terörist" ilan ederek cezaevlerine dolduran, 
katleden, 15-16 yaşlarındaki gençleri "provakatör, terö
rist" gerekçesiyle aparıman katlarında sıkıştırarak yar
gısız infaz eden tekelci düzen, buz gibi silahlı terörizm 
olan Avrasya eylemine hiç bir müdahalede bulunma
yıp, aksine eylemin yönlendirme ve meşrulaştırılması
na hizmet etmesi tam bir çifte standartt ır. 

Devletin uyguladığı tüm bu vahşete ve gündem 
sapıırma çabasına ragmen ateşkes sürecinin devam 
etmı::si , akan kanın durdurulması, özlenen barışın sağ
lanması için halen bir fırsat olarak duruyor. Kurulu dü
zen, burjuva medyası ve aydınlar bu fırsatı de!)erlen
dirmek yerine; Ingiliz Sarah ile, Maraşlı Musa'nın aşkıy
la uğraşmayı, gündemi çarpıtarak 3 maymunları oyna
mayı tercih ediyor! Her yönüyle iflas etmiş, ulusal ve 
toplumsal sorunların demokratik çözümünden uzaklaş
mış , tekelci kapitalizmden medet umulmamalıdır! 

Buna karşı devrimci işçi-emekçi-aydın-gençlik ve 
ulusal demokratik güçler toparlanarak, kendi geleceği
ni kendisinin vereceği kavgayla elde etmeye çalışması 
bugünün temel görevi ve tek çıkar yoludur. 

Gerçek barış ve toplumsal özgürlük, ancak ve an
cak devrimci zeminden kalkış yaparak sistemi hedef 
alan sosyalizm kavgasıyla saglanabilir. Gençlik bu bi
linçle hareket ederek, kavganın temel taşı olmak zo
rundadır. 
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Şeyh Sait Ayaklanması 
O smanlı lmparatorlu~u 'nun 1900'1ü yılların başlangı

cında çökmesiyle beraber Imparatorluk sını rları içe
risinde bulunan sömürge ve işgal edilmiş uluslar, ba

~ımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Hatta öyleki Birinci 
Dünya Savaşı'nda Türkter dahi emperyalist kuşatma altında 
kalarak ulusal kurtuluş mücadelesi veriyorlardı. 

Halkımız da ulusal ba~ımsızlık sürecinde giderek yerini 
atmaktaydı. G. Kürdistan'da Şeyh Mahmut Serzenci Ingiliz ve 
Arap hegemonyasına karşı. D. Kürdistan'da !smail Sımko, 
Iran yönetimine; K. Kürdistan'daki halkımızda emperyalist ku
şatmaya Antep, Maraş ve Urfa başta olmak üzere direnişe 
geçmişler ve Türk halkıyla ittifak yaparak Anadolu'nun tüm 
cephelerinde savaşmışlardı . 

Işgalci güçlerin Kürdistan ve Türkiye'den arındırılmasın
dan sonra Türk hükümeti sözünü tut-
mamış ve Kürtlerin ba~ımsızlığını ta
nımamıştır. Kürt ulusal kurtuluş süre
cinin daha da derinleştirilmesi için 
Kürt yurtseveri ve ile ri gelenleri, 
1920'1erde Kuzey-Batı Kürdistan'da 
bir çok cemiyet kuruyorlardı. Cemi
yetterin en etkinlerinden "Kürt lstiklal 
Cemiyeti"ni Mayıs 1923'te kurdular. 
Cemiyetin kısaca ismi AZADI olarak 
söylenmekteydi ve gizli bir örgüt ko
numundaydı. AZADI'nin amacı, belli 
bir plan ve program dahilinde Bağım
sız Kürdistan' ı kurmaktı. 

him'e gider Aynı gece üsteğmen Hüsnü vı~ Teğmen Mustafa 
Casım , grupta on kişinin cinayetle suçlandığını ve bunların 
teslim edilmesini istediler. Şeyh Sait, isyan ı başlatma zama
nının erken olduğunu bildiğinden hükümet askerlerinden ben 
burada olduğum müddetçe arananları vermeyiz talebinde bu
lundu. 

üsteğmenin isteğinden ısrar etmesi ü;:erine çat ı şma çık
tı. Çatışmada askerlerden bazıları öldünüldü , bazıları esir 
alındı. Şeyh, hemen Piran'dan Genç'e gitti. Kardeşi Şeyh Ta
yir olayı duyar duymaz Lice'ye elkoydu. Bu iki olay Türk hü
kümet birliklerini harekete geçirdi. Gelişmeleri değerlendiren 
Şeyh Sait insiyatifi ele almak için Genç ilç:esine elkoydu. Ve 
böylece isyan başlamış oluyordu. Genç ilç:esi geçici başkent 
ilan edildi. Kaymakam ve memurlar esir alındı. Mıstan aşiret 

reisi Faki Hasan ' ı kaymakamlığa ata
dt.lsyan kısa sürede Elazı~, Diyarbakır. 
Muş ve Bingöl yörele:rine yayı ldı. Az ol
makla birlikte Çerke:~ ler, Ermeni, Arap 
ve Asuriler de isyana destek verdiler. 
Hani'i Salih Bey'in de Şeyh Sait'e kat ı l
masıyla Lice ve Hanıi ele geçirildi. Bi r
likler süratle Diyartıak ı r'a yöneldi ler. 
Şeyh Şemsettin'in önemli kuwetleri de 
mücadeleye katılmışllardı. Şeyh Abdür
rahim Maden'i, Şeyh Eyüp Çermik'i ele 
geçirdiler. Ikisi birleşerek Erganiye yö
nelerek, Elazığ, PaiOt ve Ergani'yi zap
tettiler. 

AZADI örgütünün lideri Miralay 
Cibranl ı Xalid Beg idi. Cıbranlı Beg, 
Kürt ileri gelenlerini , aşiret reisierini 
mücadeleye çekmek için yoğun çalış
malar yürüttü. Bir çoğunun desteğini 
ald ı. Şeyh Sait ise o dönemde varlıklı 
ve dini kimli~iyle Kürt halkı içerisinde 
büyük bir saygınlığı bulunmaktaydı. 
Bitlis milletvekilli~ i yapan Yusuf Ziya 
Xınıs'ta Şeyh Sait ile görüşüp, baş 
kaldı rının örgütlenmesine i lişk i n gerekli 

Şeyh Sait. 

Şeyh Sait halka dini bir görünüm 
sunuyordu. Hedefte B30ımsı z Kürdis
tan'ın başkenti Diyaırbak ı r olmakta bir
likte bu gizli tutuluyordu. Ta ki Diyarba
kı r ele geçirilinceye kadar saklı tutula
cakt ı. Fakat dini görünüm kitleleri mü
cadelede yeterince r'lıotive edemiyordu. 
Diyarbakır'ın ete gel(irilmesi uzadıkça, 
birliklerin ruh halindel gerileme ve kop-
malar başladı. Şeyh Sait Mart ayı baş

mutabakata vardılar. Bunun üzerine 1923 kışında örgütün !i
derleri Palu'da gizli bir toplantı yaptılar. G. Kürdistan ve D. 
Kürdistan liderleriyle görüşülerek parçalar arasında bir koor
dinasyonun oluşturulması kararı alındı. Ve Kuzey'de başıatı
lacak ayaklanmaya diğer parça güçleJinin desteklemesi ilkesi 
benimsendi. Xalid Beg ayaklanmanın örgütlenmesi için gö
rüştüğü Xormik aşiret reisierinden bazıları iki yüzlülük yapa
rak Türk hükümetini ayaklanmadan haberdar ettiler. Bunun 
üzerine Türk hükümeti Xalid Beg'i ve bazı arkadaşlarını tu
tukladı. Şey Sait, seçimle boşalan AZADI örgütünün lideri ol
du. Yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Şeyh 
Sait'in oğlu Ali Rıza Kasım 1924'te Diyarbakır'a oradan Ha
lep'e giderek ayaklanma cephesinin güçlendirilmesi için te
maslarda bulundu. 1925 Ocak'ında Palu'nun kı rıkhan köyün
de alevi ve sünni liderler toplantı yaptılar. Şeyh Sait bu baş
kaldı rının salt sünni temalı değil ulusallık taşıması için alevi 
Kürtlerinin ileri gelenlerini de yeralmasını istemiştir. Fakat yo
ğun çabalara rağmen Kürt alevi ileri gelenleri çoğu fiilen katıl
mamışlar ama destek iyi dilekler temelinde olmuştur. 

isyanın başlangıcı 
Kürdist an illerinde ağır vergiler, süregelen baskı lar ve 

askere alınmalar nedenleriyle Türk hükümetine karşı büyük 
bir hoşnutsuzluk vardı. 5 Şubat 1925 günü Şeyh Sait yüz si
lahlı insan ve bir grup heyetle Piran'daki kardeşi Abdürra-

ıarında küçük bir birlikl·e Mardin Kapı 'dan 
Diyarbakı r'a saldırdı. Saldı rıda 150 savaşıçı şehit düştü. Ka
yıpların artacağını gören Şeyh Sait geri ÇE!kilme takt iğ i güttü. 
Durum giderek kötüleşmekteydi. Savaşç;ıların morali çök
müştü. Türk askerleri Kuzeyden ve güneyı:jen isyan birlikteri
ni kuşatmış durumdaydılar. Bu sefer birlikler gruplara ayrıla
rak Genç, Palo ve Çapakçur bölgelerine dağıldılar. 

Türk birlikleri Mart'ın sonlarına doğru büyük bir saldı rıya 
geçtiler. Çapakçur'u ele geçirdiler. Türk orcjusu süvari birlikle
riyle, piyade birlikleriyle, jandarma taburlanyla alay ve tümen
lerle ve 12 savaş uçağıyla topyekün saldı rya geçmişti. Ayak
lanmanın temel ayağını Genç Ovası'nda şiddetl i süren çar
pışmalar sonucunda bastırdı. Başta Şeyh Sait olmak üzere, 
Şeyh Abdullah, Şeyh Ali , Şeyh Galip, Reşit A~a. Ternur Ağa 
ve 26 savaşçı Murat Nehri üzerindeki köprüde yakalan ı p, Di
yarbakır'a getirilerek cezaevine kondular. I çişleri Bakanlı
ğı 'nın emriyle 13 Nisan 1925'te ayaklannnaya katılan diğer 
Kürt aşiret reisi ve ileri gelenleri de tutuı k l andı. Başkaldı rı 
üçüncü ayını doldurmadan böylece bastırılmış oldu. 

Yarg ılanmalar ve tutuklamalar sıkıyönetim komutanlıkla
rınca ve lstiklal Mahkemeleri tarafından yapılmaktaydı. Mah
keme 9 Haziran'da Şeyh Sait ve 52 arkad:aş ı n ı idam cezası
na çarptırdı. Karar 4 Eylül 1925 günü infaz edildi. Böylelikle 
halkım ızın haklı mücadelesinde önemli bir sayfayı ifade eden 
bu başkaldı rı da TC devletince hunharca bastırılm ıştı. 
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Sonuçlarla değil, nedenlerle savaşmalıyız 
Harnit ZILAN 

ıkanan sistemin ciddi bunalımlar
la yüzyüze bulunuşunun tam bir 
sendroma dönüşü , toplumumuzu 
kendi de(Jerlerinden koparmakta
dır. Bu bunalımdan çöküşten ve 

kopuştan en fazla etkilenenlerin toplumun genç 
bireyleri oldu(Junu söylemek ise tartışma götür
mez. 

Bu belirlemenin somut dayanaklarını gençli
Çıin durumunda yaşam tarzında aynntılandırmak 
mümkün; Kendi kültürünü yaşamadan farklı kül
türleri yaşamasının , yaşamak zorunda kalışının 
genç bireyde ve onu kapsayan toplumda yarattı 

Çıı olumsuz ruh hali ve tahribat, memleketinden 
göçen gençlerin metropollerde kültür şokuna 
u(J raması , aile baskısı , askere gitme baskısı , 

gelece(Jinin belirsizli(Jinin yaratı~ı sıkıntı , cinsel 
baskı, anadilde e(Jitim görememe sonucunda 
düşüncelerle dilin telafuz birli~ini sa~layamama
nın doÇJurdu~u sıkıntılar, s ı nıfla kalma, işten atıl
ma korkusu, evden kovulma endişesi. .. 

Televiziyonların gençli(Jin üzerine girdi(Ji 
balık a~ı . sokaklarda her adım baş ı rastladıgı

mız takım bayrakları , flamalar, her köşeden poli
sin askerin çıkması ihtimali. .. 

Tüm bu sıraladı(Jımız sorunlar elbette genç
li(Jin durumu hakkında kimi ön fikirler verebilir. 
Fakat tüm bunlar sorunu alg ılamak , gençli(Ji an
lamak, onun ileri sıçrayışını saÇılayacak direnç 
noktalarını yakalayabilmek için yeterli de(Jildi r. 
Istenilen yeterliliQin sa~lanabilmesi , neden-so
nuç i lişkisindeki derin ba~da saklanmaktadır. Bu 
sorgulama ve alg ı layış yönteminin komünizan 
gençlik olarak yarın bu yönde kullanılması eşya

nın tabiatı gere(Jidir. Burada dile getirilen sonuç
ların de(Jersizli~i de(Jildir. Kimi göremedi~imiz al
g ılayamadı~ımız sorunlar sonuçlarıyla karşımı

za çıkar. Sorun bu noktada çözümleyici olabil
mek için sonuçtan nedene ulaşabilmektir. 

Sorunları ve sonuçları pek çok kesim ve in
san dile getirir, getirebilir, getirecektir de. önemli 
olan bu sorunların hangi niyete hizmet etti(Ji ve 
hangi niyetle yapıldı~ıdır . Bugün bu~uva med
yas ı ve sözde barışsever ekonomik kurumlarda 
kendi niyetlerine paralel araştırmalar inceleme
ler yapmaktadır. Insanların okuma alışkanlıkları
nın zayıf oldu(Ju, heryıl binlerce çocu~un sa~lık

sız beslenmeden dolayı öldü(Jü, televziyonun 
aptal kutusu oldu~u gibi çeşitli de~erlendirmeler 
yapmaktadı rtar. 

Ama sorun TBMM faaili meçhul cinayetleri 
araştırma komisyonunun çal ı şmalarında oldu~u 
gibi bir yerde tıkanmakta ve daha illeriye gidil
memekte .buna izin de verilmemektedir. 

Kap ital ist sistem bu tür sorgulamaları bizzat 
kendisi de yapar, yönetir, yönlendirir ve bunu 
yapmak zorundadır da. Bu tür sorgulamal arı 

yapmamış olsa bugün genelde topluma, özelde 
gençli(Je i lişkin en barbar politikayı gerçekleştir

mezdi. Kapitalist düzen ömrünü uzun kılmak için 
bütün yollara başvurur, çıkan sonuçlar do~rultu 

sunda gelişen politikalarla topluma kendini yeni 
den do~muş gibi yutturmaya çalış ır. 

Sistemin mantı(Jı , öz aynı kalsı n diye bir 
şeyleri de(Jiştirmektir. Bu çerçevede bugün Kürt 
sorunu tartışılabilir ama Kürt kelimesini telafuz 
edenler tutsak edilir. Düşünceyi kısıtlayıc ı mad
deler kaldırılır ama; insanlar düşüncelerinden 
dolayı tutsak edilir. 

Bu yanılgıya düşen sadece düzenin savunu
cuları mıdır. Hayır. Bu yanı lgıya siyasal yelpaze
nin soluna düşen , ernekten, özgürlükten, sosya
lizmden yana kurum ve kuruluşlar da düşmekte

dir. "Nasıl bir sosyalizim" sorusuna verilen yanıt

tan tutunda, ulusal kurtuluş sorununa, kitle çalış
masına, kadroya bakış ve yaklaşıma kadar, bir
çok soruna bakış ve yorumlayış ile pratik yaşa
ma uyarlay ış arasındaki yanılgıl a rı görmek 
mümkün. 

SORUNLARI ve sonuçları pek çok kesim 

ve inS4Jl dile getirir, getirebilir, getirecektir. 
6 ne.mli olM bu sorunların hMgi niyete 

hizmet ettiği ve hangi niyetle yapıldığıdır. 

Özgülümüzde ise sorun, •nasıl bir ulusal 
kurtuluş mücadelesi'ne" verilen yanıtta ve uygu
lamalarda yaşanmakta . Bir çok kurum sosya
lizm ülküsünden koparak ulusal kurtuluşçulu~a 
soyunmakta di~er bir yanda da Sosyalizme iliş
kin bir çok şeyden tehlikeli madde gibi uzaklaş

maktadır. 

Bu noktada aklı kurcalayan , bu kopuşun 
sosyalizmin nesnel gereksizliginin teorisini yapı 
larak mı sa(Jiandı(Jı yoksa nasıl bir ulusal kurtu
luş sorusuna verilen yanıtta sosyalizme yer ol
madıgı ve olursa bu politikanın tutması halinde 
beraber kurtuluşu saÇılayacak güçlerin arasına 
nifak ekmek için mi? 

Aslında anlatmak istedigirniz televi z iyonıa 

onun verici istasyonu arasındaki ba(Jia pekiştiri

lebilir. Televizyonlar düzenin susmayan sesleri
dir. Hergün kokuşmuşlu~un , çirkefli(J in propa
gandasını yapmakta iıı::;anlarımıza pembe dizi
lerin pembe kültürlerini empoze etmeye çalış

maktadırlar. Her sermaye gurubu yeni bir tele
vizyon kanalı kurmaktadır. 

Peki bu noktada biz gençli~in yapması gere-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _. ;i{iJHifN:a. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



reheval • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • baklŞ aç1s1 

ken nelerdir? Yapı lması gereken ve yapılmakta olanı 
yazının içeliginde dile getirilmeye çalış ı lan siyasi yelpa
zeyle ilintilendirerek anlaşıl ı r kılabiliıiz . Yapılanları üç 
ana noktada beli rleyebiliıiz. 

Birincisi, gemiyi terk edenlerin yolu zapink metodu. 
Algılayamadıg ın , de~iştirmedi ~in ve bun ları yapmaya 
gücün yetmedi~inde sonunda onu zipikliyerek kurtul
ma. Televizyon kanallarını zırt pırt deQiştirerek kendine 
uygun kanal arayanlar. 

Ikincisi, süreci dar çerçeveyle yorumlayanların yolu 
ayaga kalkıp degiştirme , dönüştürme eylemine giriş
rnek yerine, bedeni yüce erneilere adayarak eline bir 
tornavida alıp televziyonu varoldu~u halde çekmedi~i 
yada yokken var gibi görünecek bir kanalı arayanlar. 

Üçüncüsü; özden, degerden, görüntüden kurtul 
maya çalışanların yolu; insan oglunun karşısında otur
duQu nekadar televiziyon varsa onları yok edip insanla
rı refaha ulaşt ırmaya çalışıp, balyozu al ıp televizyona 
indirenler. 

Bu saydıklarımız hali hazırda yapıl(nakta olan ama 
yapılabilirliQi yaşamda kendini etkisizligi ile gösteren 
yaklaşımlar ve çabalardır. 

Yazın ın bu noktasında öne çıkan soru şu olacaktı r; 
Peki, senin, sizin, bizim görüşümüz yaklaşımımız ne
dir? Bugün ne olacaktır? Bu sorunun cevabı ana hatla
rıyla yazının bütünseliginde gizlidir. Fakat bi~im olması 
gereken görüş ve yaklaşımımızın ne oldugu sıraladıQ ı 
mız üç maddenin karşıs ına bir dördüncüsü olarak ekle
nip dile getirilmiştir. Çünkü bizim yaklaşımımız bu gö
rüşlerden temelden farklı ve apayrıdır. 

Peki nedir bizim komünizan genç yaklaşımımız ; ne 
zenginlik ne tamircilik ne de abesle iştigaldir. Bizim 
yaklaşımımız uzlaşmaz sınıf çizgisidir. Yaklaşımımızın 
ömeQe uyarlanışı televiziyonu yoketmek deQil istasyo
na ulaşmak. Verici istasyonda onu kuran amacına uy
gun şekillendiren bankerin, bankerierin boQazına çök
mek sistemin tüm kurumlarındaki şartellere ulaşıp şar
telleri indirmek.Ve bu doQrultuda sistemin kökten dev
rimci deQişmesiyle özgür ve demokratik vatana adım 
adım yaklaşmak ve sosyalizim bayraQını yükseltmektir. 

Gençli~in örgütlenmesi kavgaya katılması kadro
nun geliştirilmesi komünizan gençlik örgütlenmesinin 
pekiştirilip güçlenmesi uQrundaki tüm çalışmalarda ve 
faaliyette neyin nezaman neden ve neyle yapılabilece
Qinin yada neden yapılması gerekliginin anlaşı lmasının 
en önemli anahtarı ve belirleyicisi de, yukarıda dile ge
tirilen görüş ve çizgidir. Daima yönü illeriye dönük bir 
gençlik yapılanması yaratmak. var olanı bu düzeye ge
tirmek bu misyonun taşıyıcıları olabilecek kadroları ya
ratmak, güçlendirmek ve sürekli yeniye ulaşmaya çalı 
şan azimli bir genç potansiyeli yaratmak. Izah edilen 
görüş temel yaklaşımın gereQidir. 

Gençli~i Marxsist-Leninist çizgide sosyalleştirme
nin, sınıf öncüsünün ve sınıf çizgisinin yanında saf tut
turacak düzeyi yakalamanın , kitleselleşmenin ve onu 
eyleme sevketmemizi sa~layacak zemin vardı r ve güç-. 
lenmektedir. Her genç gerici düzenle varolan husumeti 
nedeniyle, taşıdıQı potansiyel itibarıyla , hedef kitlemizin 
bir parçasıdır. Gençlikte bize ve toplumun yeniden in
şasına ve kuruluşuna gerekli olan herşey vardır . 

Önemli olan gençli~i tanımak, gençli~e ve gençli~in so
runlarına yabancı olmamak, onu harekete geçirebilece
gimiz noktaları iyi tespit edebilmek, ondaki cevheri bu
lup günışı~ına çıkarıp işleyebilmektir. Bizim misyonu
muzun gere~i . gençli~i dolaylı sinyallerle yönlendirmeyi 
de~il , bizat onun la soluk al ıp vermeyi, yaşamın her 
anında ve alanında ondan kopmadan hatta derinlikleri
ne nüfus ederek, komünizan gençlik örgütlenmesinin 
dört bir çevresinde militan kitlesel gençlik eylemini ör
gütlemeyi gerektirmektedir. Tersi yaklaşımlar cılız kalır, 
ses getirmez. 

Halklarımızın ve onun genç bireylerinin çekti~i sı
kıntıların anası kapitalist üretim ilişki lerinin hakimiyeti 
ve emek sermaye çelişkisinin varlı~ıdır. Bir gurup mutlu 
azınlı~ın çalışmadan , üretmeden. emegiyle bile geçimi
ni ve yaşamını sürdürmeyen ve ürettiklerinden yarar
lanmayan ço~unlu~un üzerindeki hükümdarl ıgıdır kapi
talizm. I şçi gençli~in sömürü çarkında ezilip, sendikalaş
manın engelenmesinin, sigortasız olarak karın toklugu
na günde 12-13 saat acımasızca çalıştırılmasının, hak 
arayışlarına girişti~inde, zulümle karşılaşmasının , in
sanca yaşama yerine açlı~a, zulme maruz kalması
nın!.. 

················· ··· ·-c5iiiÇikfiii·-gz;;~·;;·t;;;.ilıi~·dz;~·tiş~~~fud~ 

edilgen değil etkin olmak. Sunulanla yetinmeyip 
yeniye ulaşmak, araştırmak üretmek bir daha 

bir daha üretmek. 

Ö~renci gençliQin sınav kapılarında yarış atı gibi bi
rikmesinin, biriktirilmesinin, kitap alacak parayı , otobü
se binecek bileti bulamamasının, hak aray ışlarında ka
fasın ı n gözünün daQ ıtılmasın ın , işsizler ordusunda sıra 
neteri haline gel işinin , köylü gençliQin ulusal baskı
dan ,soykırımdan , zorunlu köy koruculuQu uygulama
sından, baskı ve zulümden dolayı göçünün topraQının 
çeşitli kredi borçlanma vs. yoluyla elinden alınıp iyice 
yoksullaştı rı lmasın ı n! .. 

Genç bedenierin yargısız infazlara, gözaltında ka
yıplara , kurşuna , bombaya maruz kalmasının; Halkımı 
za karşı süregelen ulusal baskı uygulamalarının , asimi
le politikalarının en demokratik istemlerinin bile kanla 
bastırılışının , halkımızın ve onun genç beyinlerinin çek
tiQi acın ın , analarımızın döktüı;:iü göz yaşının SORUM
LUSU KAPITALIST SÖMÜRÜ DÜZENIDIRI 

Öyleyse gençliQin siyasal mücadelesine katılan bi
reyin ve onu çevreleyen örgütsel mekanizmanın , sınıf
sız ve sömürüsüz bir toplum ülküsüne ulaşma yolunda 
tek belirgin öncüsü ve kapitalizmin mezar kazıcısı pro
leterya saflarında yer tutmas ı ve proleteryanın Mark
sist- Leninist ideolojisini ve enternasyonalist bilinç düg
rultusunda konumlanıp , gençliı;:ii bu çizgide harekete 
geçirmesi gerekiyor. 

Gençl i~in görevi tarihin dönüşmesinde edilgen de
Çjil etkin olmak. Sunulanla yetinmeyip yeniye ulaşmak, 
araştırmak üretmek bir daha birdaha üretmek. Tarihin 
onurlu sayfasında kendimize, halkımıza . sınıfımıza yer 
ayırmak için sosyalizm bayraı;:jını , ulusal ve toplumsal 
kurtuluş şiarını yükseltmektir. 
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Ulusal Kongre üzerine. •• 
S. YEKBÜN 

U
lusal Knrıgn: snruıııı bır sür.:dcn b.:ri devrimci hasuıımız
Ja tarıı-;;ılıycır. Sl'll :ıylarda is.: kongn.:yi hcddkycn pratik 
çalışm::ılar '>ÜrJürülüıw. Ulusal Knngr.: ü1erin..: de ayrın

ıılı bir larıışmanın yüriiıülmcsı g..:r.:kıiğinc inanmahtayı;. 
Ulusumu/un kendi ulusal devl.:tini yaratma ka,·g:ıs ı son yü;

yıl ı aşan bir süreden bcri dcv:ı ııı ediyür. Emperyalizmin v.: ilhakçı 
dcvkıkrin kanlı kalliaml<ı.rına roQm..:n bu kavmı bul!iinc d.:ıi.in dc
vanı elli. ();elliklc. (iüne}. 1-.:u;.;-y v<: Doğu IÜrdistan parç-::ıların
da sürdiiriil.:n ii;gürliik rniic:ıtklcsı çoktandır Künlisı:ın'ın ~ınırla
nru. haııa bölg..:nin sınırlarını a')amk uluslararası bir sorun halin.: 
gdmi5tir. Ö;gürlük miicackbi. lı~m içerden lıenıd~ ulu~lararas ı 
alanda, artan orand:ı hi\lgc devk:ıkrini ku~alıynr, Ü7crindc baskı 
kuruyor. V c çö1ümünü dayatıyor. 

Ub.::ıt.: k\'Şullar uygun olsa bile ;haydi!' dcyince bir çırpıda. 
ulusal dcvkt yaratılıııa7. Ulusal devidin kurulmasına giden yol
da, bugünd.:n ulusal kurumların ya rat ılması g.:r.:kiyor. Ulusal 
devlet. ancak bugünden adun adım yaratılacak ulusal kurumların 
Ü7erindc mcrkeLlcşebilir. Ulusal kurumlm olarak c.:phe, nı.:clis. 
kongr.:. kültür kurumları. basın-yayın w 7<:ngin kitl~ örgütlerini 
bug(ind.:n oluşlurmaL is..:k: yarın bütün bu kurumların m.:rkv:il.:
şcc..:ği odak ,ılarak ulusal d..:vlcıi yaratamay11. Ulusa l Kongre, b.:
lirıtiğinüz ulusal kurunılardan h..:rhangi birisi d.:ğildiJ. Haliham
da üstl~neceği misyondan ayrı olarak Ulusal Kongre'nin adı bik 
başlı başma geniş kapsayılıçığa ve etkiye sahiptir. Ulusal Kongr.: 
gcrç..:k içeriğine kavuştuğunda m.:dis. c.:ph.: gibi ulusal hrunı
lardan da öteye bir misyon üstkneccktir. 

/\yrıca Ulusal Kongre, bugün ayrı ayrı Kürdistan parçalarında 
oluşturu lan ya da oluşıuıulmaya çalışılan cephe, meclis ... gibi 
ulu~al kurumlardan farklı olarak Kürdistan ' ın dört parçasını kap
sayan bir kurum olmak /.orundadır. Dolayısıyla Ulusal Kongre 
Kürdistan' ın dört parçasında d~vrirnci parti w örgütl~ri h cakla
malıdır. 

Ulusal Kongre ilc ilgili bugünden yaıııılanınası g..:rcken bazı 
temel sorunlar vardır. Ulusal Kongr.::, Kürdistan'm dört parçasın
dan d..:vriınci güçlen kapsanıası h.:ddkndigin<: görc: Ulusal Kon
gre'nin üsıkn.:ceği misyon n.: olacak'? Ulusal Kongn.: y<~sama gli
r..:vini mi yoksa yunıtm.: gürc\'ini mi Ü>ll..:ncc..:k? Ya da hem ya
sama hem d.: yürütm.: işl..:vini birden mi üsıkııet·ek? Yoksa Kür
disıan'ın lıal ilıa!lrda Jcvam ~dcn pan,:alanılmı~ lık ko~ullarında. 
bugün i~in parçalardaki J~\Tunci ulusal güı;l.:r ar;ısında daya nış
mayı ~ağbınak ve u luslararası ahırıda Küı1 ulusunu t..:msil dme 
II.Ör.:vini ını üstkncc..:k'! 
- Bi;c.:. oluşıurulnı:Hı hedcllen..:n Ulusal Kongr..:'yc bugün ya
sama ya da yürütm..: veya ikisini bird.:n Ü<;tknm.: ş.:klin d.:: bir 
misyon yükkncın.:t.. Parçabrda süren ulusal özgürlük mücadd.:
sinin ü;crind..: yasama. yürütın.: düz..:yindc bir bağlayıcılığa sahip 
Ulusa l Klıngre'yı yanılmak oldukça wrdur. /\yrıca bu y0nd.: 
adım atılsa bil..: i')kycm..:7. Kürdi<;tan'ın parçahınnıı';lığı w parça
lardaki Ö7gurlük müc.::ıd..:bınin IJrklıla)an sorunları. Ulusal Kon
gr~'yc yasama. riirüıın..: ıürünJ..:n hir işbin yiikknnı..:sinin başlı
ca cngdidir. O lı.ald.: Ulus<ıl Kongre'ye bugünkü k\ışullarda nas ı l 
bir misyon }iikl..:ncbilir'? Y<ı da ulu-;ııl kongr..: hangi gör..:\ i üsıkn
nıdi üsı kn.::hilir '! 

Kürdist::ııı'ın p:.tr\· al:ınnJ:ıkı i>tııürlük ınü,~ıJ~lcsi \ '<.: de\ ri ınci 
güçkr :ıra;;ında dayaııı~mayı .;:ığlaımık. bir parçadaki ii;gürlük 
nıik:ıdcl..:siııiıı diğerine kar~ı kullaııılnı:ısıııı cııgdknıck Kürdis
tanlı parti \'C örgtiıl.:r arasınd:ı u; ~aıışmabrı .:ngdkınck vc mey
dana gch.:ıı iç ç:ııışm;ılan kısa sür..:Jc cng.dl..:ıııck , uluslararası 
al;ınd:ı Kiirı ulusuını tcnısikn diplomatik faaliyet yürütmek, TC. 
lraıı . lr:ık \C Suriye'nin i;lcdiği \<.: ink:ır:ı. baskı \C kaıl iaııılar:ı 
dayanan Kürt poliıik:ısınm ıeniı .:tmek . Ulusal K,ıngn::'ııin y;ır:ı
ıılnı;ı<;ı siircciııd.: bugün yü;:yü;c olduğumu; bir dili gü\·lük var
dır. :\)ağıda ,ı;cılc bdirl..:ccğimi; sorunlar güçlülükkr yok s:ıy ı 
brak pratik ııdını atılırs:ı . daha s\>nra ı.: la lisi ıııüıııküıı \)lmayan 

ciddi sorunlara yolaçabilir. Dlılayısıyla Ulusal K\>ngrc yönünde 
somut ad ınılar at ılmadan öne.: şu ıcm..: l sorunlar üz..:rind..: ciddi 
olarak durulmalıdır. D ugünden çi.iLiimkr ürctilınd id i r. 

Birincisi: t..:k t.:k Kürdistan parçal:ırındıı ii1gürl ük nıücaddc
siııin dağınıklığı hal~n aşılaınamışıu·. 1 kr parçatbki t:ırk lı siya<;al 
parti ve örgütkr özgürlük nıüuaddcsinin gcnd politik ç ı karları nı 
.::sas abn hir ccphed.: biı·l..:şm.:mişlcr. K ısaca'il parçalar dü;cyiııdc 
bile dcvrimci lıarckc t bir ı:cplıc yaraıın:ıın ı ştır. (iüııey parç:ı~ıııd:ı 
yapılan ;;eçimler sonucunda ulusal m..:dis olu~tuğu lı:ıld..: l-KDP 
il.: YNK a rasındaki çalışma ncd..:niyk m..:dis ıiıt..:ıı i ~knıiy,,r. 
Kuz.:y'd..: 12 parli ve i.i rgü1 ccph.: çalışnıal:ırı progı~ım \'ç tüzük 
dü1..:yind..: sonuc.;la ndmlığı ha lde. c~plıc ilan ..:dilmedcn d:ığılıııı~
tır. T.:k t..:k parçalarda Ulusal Ccph..:'yi yaraımayan parti w i.ir
gütk:rimil. diğer parçalardaki parti veya örgütkrk l·.:ph..:dcn d:ı lıa 
ikri bir adım olarak Ulusal Kongr.:'de birieşebilirler nıi? D:ıha 
~\)lllUt da biz k'UzeyJi p~ rli V<.: Örgütler k.:ndi aramıL.da VC kıu.::yk 

s ınırlı ulus:ı l cephenin yaratılmasında yarı yolda kııldığ.ımı; bilini
yor. KuL.:ydc: cc:plıcy i yar:ıtnıa yan bizl..:r, diğer parçal:ır,l:ık i güç
la~<! birlikt.: ortak w kalıcı bir platli.ırm olarak Ulusa l Kongre'yi 
yaratabilir miyiz'? Üz.:rind.: ciddi durulması gereken bir sorun. 

Ikincis i: Kuzey, Doğu ve Gün.:y'd..: .:tkin olan PKK, 1- KDP. 
1-KDP w YNK ... gib i parıil..:r bölı.r.:d.:ki d..:vldkraras ı çdişki l c:rc: 
gömülmü5 durıımJalar . Bu dunın:;-, dört parçaya böJ(inmii') Kür
distan'ın ta rilısd trajedisinin de etkikdiği bir r..:aliı..:dir. PKK 'rı.iıı 
Suriy..: ve lran'la: 1-KDP w. YNK'nin Türkiye. Suriy.: ve lranla: 
1- KDP'nin Irak ve Suriy..: ik ilişkileri bulunuyor. Bu durumu 
d<:ştir~biliriz'd.::ştiriyoruz. Ancak i l işk i krin yıllardan lxri devanı 
dnı.:si bir realite olarak önümüzd.: duruyor. Sözkonusu p:ırtil.:r 
bdirlliğimi7. bölge d.::vktkri ilc ilişkileri sürdürürken Ulusa l 
Konl!r~'de y.:ralabilirler mi'! Ya da Ulusal Kongr.: 'tk ycraldıkln
rınd; bu' bölge d.:vl.:ıl..:ri il~ ili~kibini k<:smeyi göz.: al::ıb i lirlcr 
mi? lli5kilcrini k.:srncLI.:rs~ . bölg<: d.:vletkri Ulusal Kongre'nin 
oluşumunu engdknıek için, ilişk id.: bulundukları partiler.: baskı 
yapmazlar ını? V.: paı1ikr bu haskı lara rağmen Ulusal Kongr~'de 
yakrini alırlar mı'! 

Ulusal Kongr~, Kürdistan'uı dört parçasını lcmsikıı oluşlunı 
la~.:ak. V,;; uzak bir hedef de olsa. Kürdistan'ın bi rliğini politik 
olarak heddky..:c.:k. Yakın vad.::d~ is.: bugün dört parçadaki öz
gürlük nıücadck<;i arasında dayanışmanın yaratılması için i'aaliy.:t 
yiirüt.:cck. Bu durunıda hem Ulusal Kongr.:\k y<:r almak lı<:!nı dc 
böhrckrd.:ki d.:vl.:tlerd<:n birisi il.:: ilişk i leri sürdürm.:k mümkün 
değildir. Söıkonusu parti ve örgütler ya Ulusal Kongre ya da böl
g..: devlcıkri il..: ilişkibin d.:varru gib i bir ikil.:nılc yüzyü1 . .: kala
cakla rdır. Bizim PKK. 1-KDP ve YNK'd~n lx'l lg~ devldleri ilc 
ilişkilerini kesmdcrini i stem.:nıiz ayrıdı.r. Onların\.:sip k.:snı.:yc
cckl..:ri ise ayrıdır. /\yrıca parti v..: örgütkr Ulusal Kongr.:'d..: yer 
al ı p bölg..: d..:vk ı kri il.: ilişk i bini de sürdürürlers..:, bu durumda 
bölge dcvktler arasındaki \·dişki w çatışmalar Ulusal K\1ngr~'nin 
için.: taşınmış olur. Ki bu durunıda da kongre pluşsa hik. crk.:ıı 
dağ ılınayla yüqüz.: gdebilir ... vb. 

Üçüncüsü: Ulusal Kongre ncr..:dc, Kürdistan'ın hangi parça
sında konumlanacaktır? Bugün için Ci. Kürdistan'ın dı5ındaki 
parça lard:ı konumlanması mümkün d.::ğ i ldir. Gün.:y'd.: is~. 1-KDP 
il.: YNK'nin y.:r almadığı bir Ulusal Kongr..:'nin konumlanması 
..:pcycç wr. l-KDP ve YNK ise yaptıklan açıklamalarda Ulusal 
Kongr..:'y.: karş ı olınadıklarıru: ama şimdilik y~r alm:ıyac:ı kların ı 
bdirli)wl :ır. !lu pol itik dili.: Ulusal Kongr.:'de ··yer alm:ıy ı t.'' dc
nı..:h1iı·. Burada bu iki parti yönünd.: ~sas sorun halihazırda bi'lge 
d.:vkıkrini karşı tarına almak isı.:m i yorlar. 

Sonuç o larak: Ulusal Kong:r..:. Sürgünd..:ki Kürt Parkm..:nınsu 
(SKP) !:ibi .:ğa /\vrupa yanı yuı1d;~,,ıda konunıJana..:ak ise. bu 
nun aJm:ı Ulus:ıl Künıuc d..:nı.:k düi!ru dei!ildir. Bütü n bunlardan 
lı:ırckctl.: Ulusal Kong~.: sorunu. old~-bittiyc geıirilnıenıdidir. 

Sırf ··u lusal Knngrc'd..: kmduk'' dcm..:k için. Ulusal Kongr.: 
5.:kkn o lu ~ıurulnıarnalıdır. Bu s ı rada büliin d.:vriınc.:i-yurıscwr 
güçlerin h:ıs<;:ıo; davranınalarını hckliyoru1. 
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m mmmrJ VE lmmmn öğreniyoruz 
halde, madi hayatı ilgilen
diren ekonomik emek (iş) 
ile, sosyal hayatın diger 
alanlarına ait olan ekono
mik olmayan emek arasın

da bir ayırım yapmak gerekir. Bu bakış 
açısında açıktır ki esas olarak emek insa
noglunun bir tezahürü(yansıması)olarak 
tanımlanır. Emek insanda "varolan iş gücü
nün harekete geçirilme sürecidir. Emek 
nesneldir,nesnelli~i iş saatiyle ölçülür, ve
ya ölçülebilir. 

Emek fiil bir faaliyettir. Fakat bir ilişki
dir'de. Tarihsel bakırnda emek herşeyden 
önce bir zahmet bir külfet olarak tezahür 
etmiştir. Her şeye ragmen emek, bütün in
san toplulukları için mutlak bir zorunluluk
tur. Sınıfiara bölünmüş bütün toplumlarda, 
emekçiler üretim araçlarını ellerinde bu
lunduran ve bu yüzden emegin ürünlerine 
sahip çıkanlara bagımlı bir duruma indiril
miştir. Emek bu şartlar altında bir zahmet 
bir külfettir elbette. Ancak, üretim araçları
nın özel mülkiyetine dayanan bir üretim 
tarzındadır'ki , emek bir zahmet bir külfet · 
olmaktan çıkacak , insan kişiliginin özgül 
bir ifadesi haline gelecektir. 

Emek süreci: Sosyal insan varl ıgının 
dönüştürücü aktivitesinin kullanım deger
Ieri bakımında gelişimi ; Özgül bir aktivite 
olarak emek, bir anlamda insan hayatını 
meydana getiren şartlar bütünü içinde ge
lişir. Emek süreci üç basit unsura ayrışt ırı
labilir 

1-Emek dedi9imiz şeyin kendisi 
2-Emek tarafında işlenen nesne 
3-De9iştirmek amacıyla nasneleri 

işlerken, emek tarafından başvurulan 
araçlar. 

Demek'ki, daha ilk başta , sarfedi len 
emek, emegin nesnesi ve emegin aracı 
(iş aracı) bileşiminde meydana gelmi ş 
karmaşık bir yapı olarak kendini gösterir. 

Emek yo9unluğu: Bir zaman birimi 
içinde sarfedilen emek. Yogunluk derece
si , bir zaman birimi içinde bir işgücü tara
fında yaratılan degeri belirler. Gerçekte fi
ziksel ve sinirsel enerji miktarı işçiye em
poze edilen ritme baglı olarak degişir. 

Bundan ötürü emek yogunlugu, bir 
yandan bir zaman birimi içinde elde edilen 
artı-deger kitlesini , öte yandan'da bu yo-

ğunluk tarafından karekterize edilen, işgü
cü degerini şartlandırır. Gerçekten, fiziksel 
ve sinirsel ene8i sarfiyatı ne kadar yüksek 
ise işgücünün bakımı ve devamlılıgını 
saglayan metaların degeri de o kadar yük
sek olur. 

Basit Emek: Hiçbir özel formasyonu 
. ·olmayan bir işçinin işgüçü sarfı. Insan 

emeginin geneldeki biçimi demek olan ba
sit emek bir hiyerarşiye sokulması ve kar
şı laştırılması sözkonusu olan çok degişik 
biçimlerde kendini gösterir. Emek işgücü
nün belirli bir tezahüründe (yansımasında) 
başka bir şey ol madığına göre, yapılmas ı 
gereken şey değişik işgüçlerini sınıflandı
rılmasıdır. Buna göre işçi sınıfı içinde şu 
ayrım yapılabilir. Kalifiye olmayan işçiler, 
kalifiye işçiler: Kalifiye olmayan bir işçinin 
yani sıradan bir işçinin işqücüdür, basit 
emek. Basit emek, bir değer ölçeğini tem
sil eder. Soyut emek insanın genelde iş
gücünün somut biçiminden bağımsız sar
fı. 

Somut Emek: lşgücünü belli bir üretici 
biçim altında harcanması. 

Soyut Emek: Somut emekten farklı 
olarak, dolaysızca algı lanmaz bir kavram
dır. Soyut emek, bir ekonomik kategoridir. 
Hiçbir şekilde duyulur bir realite değildir 
ve olamaz. Soyut emek somut ernekle ay
nı tarihsel geleneğe sahip olmakla birlikte, 
ekonomik pol itiğin temel kavramlarından 
biridir. Soyut emek, sosyal üretim ilişkileri
ne bağlıdır. Doğrudan doğruya değer ya
ratıcısıdır ve çeşitl i üreticiler arasındaki 
özgül bagıntıları dile getiren emek olarak 
tanımlanır. Soyut emek, genel olarak za
man birimleriyle ölçülmektedir. 

Somut emek, üretimin belirli bir sektö
ründe bell i bir i şçi tarafından harcanan 
emekter. Örneğin bir evi yapan duvaremın 
ya da torna kullanan maden işçisinin eme
gidir. Somut emek, belli bir üretici formdan 
ayrılmaz oldugundan, zorunlu olarak öz
güldür. Somut emek emegin nesnesinin 
kullanım değerine ya da yarara dönüştü
recek olan gerçek süreçlerin tümü olarak 
tahlil edilebilir. Somut emek, bütün üretim 
tarziarına zorunlu biçimde ilişkili olması n
dan dolayı belirli bir üretim tarzına dogru
dan doğruya baglı olamayan tarihsel bir 
kategoridir. 
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Karmaşık Emek: Kalifiye bir emekçinin i ş 
gücü sarfı. Karmaşık emek, tıpkı basit emek gibi, 
soyut eme~in bir türüdür, genel olarak insan 
emeÇıidir. Öyleyse bir ekonomik kavram sözko
nusudur. 

Burada, hiçbi r özel formasyana sahip olmak
sızın çal ışabilen kalifiye olmayan i şçinin eme~i 
de~il, verimli bir faaliyet tipi için özel yetiştirilmiş 
her türden emekçinin emeÇıidir . örne~in; bir 
mesleki yetkinlik belgesine sahip profesyonel iş
çinin ya da teknisyenin ama şu yada bu metayı 
eksiksiz imal edebilen zanaatçının emegini duru
mu budur. 

Karmaşık emek, basit emeğin durumuna gö- . 
re belirlenir. Hem bir karşıtlık hemde bir tamam
layıcılık olarak kendini gösteren bir belir1enimdir. 

İŞÇİLER için önemli olan iki akımın ilkelerini 
ayırdetmektir. Eğer ezilen ulusun burjuvazisi, ezen 
ulusun burjuvazisine karşı savaşırsa, biz her zaman 
ve her durum herkesten daha kararh olarak bu 

· savaştan yanayız. çünkü biz zulmün en amansız 
ve en tutarlı düşmanlarıyız. 

Canlı emek: Işgücünün anlık sarfı. 
Canlı emek, işgücünün belini bir anda, fiili , 

dolaysız sarf ını ifade eder. Bu emeğe canlı 
emek denmesi emeğin nesnesini o anda halen 
kullanım deÇıerine dönüştünnesidir. Canlı emek, 
somut ve gerçek emek (iş) sürecinde ortaya ko
nan emektir. 

Canlı emek hareket , fiil halindeki emektir. 
Canlı emek soyut emeğin temel bir kategorisidir. 
Çünkü canlı emek yeni değer yaratıcısıdır. 
Geçmiş Emek yada Ölü Emek 
Metalarla billurlaşmış soyut emek: 

Belini insan ihtiyaçların ı karşılama özelliğine 
sahip metalar insan emeğinin ürünüdür1er. Bura
da sözkonusu olan eski bir emek, harcanmış bir 
emektir. Metaların degerini ifade eden bu emek 
tipine geçmiş ya da ölü emek denir. Geçmiş 
emek yanlız tüketim mallarının degil, üretim mal
Iannında özünü teşkil eder. 

Canlı emek, i şgücünden ayrılmaz, geçmiş 
emek ise üründen, bu işgücünü işleyişinin sonu
cundan ayrılmaz. Geçmiş emek, artması imkan
s ız gerçekleşmiş kesin bir değeri ifade ·eder. 
Geçmiş yada ölü emek, ancak canlı emegin ara
cılığı ile canlanabilir. Marx'a göre "sermaye ölü 
emektir ve tıpkı vampir1er gibi ancak canlı eme
gin kanını emerek canlanabilir; hayatı da ne ka
dar çok emerse o kadar şenlenebilir." 

Artı Emek ya da Ödenmeyen Emek: Işçinin 
ek-süre zarfında sartettigi, karşılıgı ödenmeyen 
emek. Artı emek yada ödenmeyen emek, insa
nın insan tarafından sömürülmesi temeline da
yanan üretim biçimine özgü tarihsel bir kategori-
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dir. Artı emek işgücünün pahası ile onun yaratt ı 
g ı ürün arasındaki farkı belirtir, artık ürün elde 
edilmesini saÇılayan da bu farktı r. 

Artı-Ürün: Sosyal ürünün üreticiyi aşan bölü
mü. Artı -ü rün, bir ek ürün olarak tahlil edilebilir. 
Artı-ürünün tarihsel biçimi ilkel komünden bu ya
na bütün sosyal fonnasyonları karakterize etme
yi mümkün kılar. Demek ki, art ı-ürün , ilkel ko
mün dışındaki bütün üretim biçimlerine ilişkin bir 
kavramdır. 

Artı-Değer: ücretli işçi tarafından üretilen, 
fakat kapitalist tarafından karş ı lıgı ödenmeksizin 
tesahüp (elde) edilen ek değer. 

Artı deger sözcüÇıü, dolaysız tarzda, degerin 
artan yada üretim döngüsünün sonunda, toplam 
gelfr1e avanse edilmiş olan sermaye arasındaki 
fark olarak ortaya çıkar. DeÇıer art ı ş ı buradan 
çıkmıştır . Bu duruma göre, artı değer sermaye 
hareketinin mantıksal ve zorunlu sonucuymuş 
gibi görülür. Para paray ı doÇıunnaktadır sanki. 

lik bakışta mübadele hareketinden d~uyor
muş gibi gözükür artı-değer. Kapitalist zengin
leşmiştir. Çünkü, o metaları ya değerierinin üs
tünde yada aldıÇıından daha pahalıya satmıştır. 
Sözcüğün bu kökeni muhafaza edildiÇıinde üste
sinden gelinmez güçlükler1e karşılaşılır. Aslında 
ancak eşdegerdeki şeyler, yani aynı degere sa
hip bulunan ayn ı miktarda emek ve iş saatine 
malolmuş ürünler mübadele edilir. Demek ki art ı 
degerin kaynağını mübadele hareketinde deÇıil , 
üretimin kendisinde aramak gerekir. 

Kapitalist işletmede , işgünü iki büyük kısıma 
ayrı lır . Birinci kısımda işgücün ü belli bir ücret 
karşılığında satmış olan işçi, işgücünün deÇıerine 
eşit bir degeri meta biçiminde üretir. Ikinci k ı sım
da ise işçi karşılıksız olarak ça lışır. kapitalistin 
bedel ödemeden kendisine mal ettiÇıi bir degeri, 
gene meta biçimde üreti r. Mademki kapitali st 
üretim araçların ın sahibidir o halde kendi işlet
mesinin ürünlerininde sahibidir. Işte i şçilerin kar
ş ılı!'Jı ödenmemiş emeklerinin meyvesi artı değer 
dediğimiz şeyi teşkil eder. Demek ki artı deger 
işçi sınıfının kapitalist tarafından sömürülmesin
den doÇıar. 

Sömürü: Köleci, feodal ve kapitalist toplum
lara özgü bir olgu. Bir başkasının emeğinin ürün
lerini, üretim araçları maliklerince elde edilmesi , 
üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin ve sınıf
sal antagonizma (çeli şki)nin bulunduğu toplum
larda sömürü değişik biçimlerde olabilir. Köle sa
hibi kölesini , feodal toprak beyi kendine bağlı 
köylüyü kapitalist ise işgücünün satmak zorunda 
olan i şçiyi sömürür. 

Çelişki : Içlerinde , hem birbirlerini zorunlu 
olarak gerekti ren, hemde birbinerini karşılıkl ı ola
rak bertaraf (etmeye yönelen karşıt veçhelerin 
(güç) bulunmasından dolayı diyalektik yasa ola
rak tahlil edilen fenomen ve süreçlerin bir dönü-
şüm tarzı. . SÜRECEK 

••••••••••••••••••••••••• 



reheval ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• habe~yorum 

Ateşkese karşı ilgi büyüyor, görev: 

Onurlu bar1ş1n dayatllmas1d1r! 
Erhan TOHUM 

K 'nin 15 Aralık tarihinde ilan ett iği tek 
taraflı ateşkesi medya ve sıstem 
görmezden gelerek , barış ve de

mokrafık çözüm ıstemine, savaş politikasını ülke sathına 
yayarak, topyekün saldırıyı devam ettiriyor. Buna karşılık, 
ateşkes kararının etkileri ülkede ve uluslararası çevrelerde 
artarak büyümeye devam edıyor. 

Savaşın son bulmasından yana olan çeşitli kurum ve 
çevreler biraraya gelerek demokratik çözüm ve barış inisi
yatıfi oluşturdu . 

l l kı; Barış , Kardeşlik ve Dayanışma Komitesi , 1 Eylül 
Barış Çağrısı. Barış Inisiyatifi , Insan Hakları Derneği (IHD), 
Çağdaş Hukukçular Derne~ı (ÇHD). Kamu Emekçileri Sen
dikaları Konfederasyonu (KESK) ve Barış Manifestosu'nun 
g ırişimleri tarafından , ortak bir barış hareketi oluşturmak 
amacıyla 28 Ocak tarihinde Istanbul The Marmara otelinde 
düzenlendı. Barış Konferansı'na çok sayıda aydın , yazar, 
gazeteci, sanatçı, akademisyen, politikacı , parti ve kitle ör
gütü temsilcilerı ve çeşitli sendikacılar katıldı. 

Türk ve Kürt halkını felakete sürükleyen, yaşanan sa
vaştan hergeçen gün daha çok etkilenen; bu nedenle bir an 
önce savaşın son bulması ve akan kanı n durdurulmasını is
teyen toplumun çeşitli katmanlarının temsilcilerinin tertipie
diği Barış Konferansı'nın amacı ; ortak bir barış hareketi 
oluşturmayı kararlaştırmak, PKK'nin 15 Aralık'ta ilan ettiği 
tek taraflı ateşkesin, iki taraflı hale dönüştürülmesi ve kalıcı 
bir barışın sağlanması amaçlanıyor. 

Barış Hareketi, konferansta, bir dizi eylem kararı da ala
rak devletin, barışı sabote eden eylem ve yaklaşımiarına 
dikkat çekip buna karşı , teşhir ve tecrit çabalarıyla barışa 
zorlanması kararlaştırıldı. ' 

28 Ocak'ta düzenlenen "Barış Için Biraraya" konferan
sından sonra 4 Şubat'ta Kürt Enstitüsü'nün düzenlediğ i 
"Kürt Sorunu ve _Demokratik Çözüm" sempozyumunda ye
niden biraraya gelen insanlar; Kürt sorununun acilen çözül
mesi gerektığinı vurgulayarak, PKK'nin ilan ettiği ateşkesin 
karşılık bulması, akan kanın durdurularak, barışın kalıcılaş
tırılması gerektiğini belirterek, bir sonuç bildirgesiyle hedef
lenen talepleri kamuoyuna duyurdular. 

Ateşkesin yarattığı etki, uluslararası alanda da yansı
masını gösteriyor. Almanya'da başlatılan "Hannoveraner 
Apell" barış girişiminden sonra, Ingiltere'de de "Peace in 
Kürdistan" kampanyası barış sürecinin derinleştirilmesini ve 
uluslararası bir boyut kazanmasını sağlıyor. 

Son olarak Ingiltere'de çeşitli aydın, yazar, pariementer 
ve bilim adamları tarafından oluşturulan barış girişimleri; 
Türk devleti ve Kürt halkı arasında 11 yıldır süren savaşa 
politik çözüm getirılmesi gerekti~ini vurgulayarak 1984 yılın
dan bu yana, Kürt halkının tahrip edici bir savaşla yüzyüze 
kaldı~ı. köy boşaltma ve sürgün politikasının; Kürtleri Avru
pa ve Türkıye'nın çeşitli şehirlerinin varoşlarında açlık, sela
let içerisınde yaşamaya mahkum edildiğini, keyfi gözaltılar, 
işkence. yargısız infaz ve kayıplarla tırmandırıldı~ı vurgula
narak, biran once TC'nin askeri çözümü terkederek, politik 
çözüme yönelmesi gerektiği belirtildi. 

Avrupalı pariementerler ve kitle örgütleri; Türkiye'nin 
Avru~ Bırliği'ne gırmek istediğine dikkat çekerek; Avrupa 
ile oütünleşmenin yolunun uluslararası hukuk ve yasalara 

· saygı gostermekle açıldı~ını dile getirdiler. Türkıye'nın Av
rupa Insan Hakları Sözleşmesi , Avrupa Ekonomik ve lşbirlı
~i Teşkilatı ve Haziran 1990'da Kopenhag Deklarasyo
nu'nda yeralan "devletler kendi smırlan içerisindeki 
azınlıkların din ve dinsel varlıklarını koruma ve bunların 
kendi kimliklerini rahatça kullanmaları için ortam hazır
/anma/ı" ilkesine, Türkiye'nin mutlaka uyması gerekti~ini 
vurguladılar. Başta Avrupa devletleri olmak üzere, AGIT ve 
di~er uluslararası kurumlar; Kurt sorununun barışçıl-siyasi 
çözümü için Türkiye'ye baskı yapmaya ça~ırdılar. 

Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda. genel 
anlamda önemli bir başlangıç sayılabilecek bu tür gırişım le
rin, yıllardır devam eden vahşete karşı alış ı lagelmiş; kına
ma ve salon toplantılarıyla sınırlı kalmayarak, mevcut rejimi 
zorlayıcı ve sonuç al ıcı pratikle bütünleştirilmesi durumun
da, barış ve siyasi çözüm isteminin anlamlı olaca~ını belirt
melıY.iz. Yoksa barış; tatlı bir düş olmaktan öteye geçmez. 

üzeilikle de içi boşaltılmış, hedefleri şaş ı rtılmış sözde 
barış çabalarına karşı uyanık davranmak, ezilen halkların 
gerçek mücadelesini esas alan geniş emekçi yı~ınların top
lumsal muhalefeti yükseltilmelidir. Mevcut savaştan en çok 
etkilenen, işçi-emekçi güçlerin barış mücadelesinde asıl ini
siyatifi eline alması beklenirken; ço~un l ukla seyirci konu
munda olması çözümsüzlü~ün temel etkeni durumundadır. 

Kirli savaşa son vermek için, herşeyden önce barış tale
bini örgütlü hale getirmek ve eyleme dönüştürmek gereki
yor. Bugün her ne kadar barış istemi çabaları artıyorsa da, 
henüz yı~ınlarla bütünleşme sa~lanamamıştır. Bu çabalar 
şimdilik toplumun en duyarlı unsurlarıyla sınırlıdır. Bu ne
denle barış ekseninde oluşturulmaya çalışılan örgütlülü~ü 
siyasi ve ideolojik araçlarla besleyerek asıl barışı sa~laya
cak olan toplumsal muhalefeti geliştirmek gerekiyor. Bir di
~er ifadeyle ekonomik, toplumsal, siyasi, askeri, ideolojik ve 
kültürel sorunlar devrimci bir tutumla aşılmadıkça gerçek 
anlamda barış ve kardeşlik sa~lanamaz. Barış ıstemi e~er 
alanlardaki mücadelelerle bütünleştırilemez ise; içi boşaltıi
maya ve soyut kalmaya mahkum olacaktır. 

Kırl i savaştan en çok etkilenen, yıkımın en a~ır bedelle
rini ödeyen , işçi-emekçi ve gençlik kesımierinin barış ve de
mokratik çözüm mücadelesi sürecine çekilmesi, barışın 
sa~lanmasında temel bir güvence teşkil etti~i. barış ı daya
tacak yegane güç oldu~unu tekrar ifade etmeliyiz. 

Türk ve Kürt gençli~inin bugününü karartan ve gelece
~ini ipotek altına alan bu vahşi savaşa karşı, ulusal demok
ratik istemierin kazanılr,rıas ı için direnişi tüm alanlara yayma 
göreviyle yüzyüzedir. O~renci gençli~in, ekonomik, demok
ratik ve akademik taleplerini alanlara taşı ran mücadele az
mini, Kürt sorununun çözümünde de göstermesi, tarihsel 
bir önemdedir. Bu temel sorun aşılmadan , gençliğin hiç b ir 
demokratik ıstemini kazanam ıyaca~ı unutulmamalıd ı r. 
Gençlik politik faaliyetinin eksenine, Kürt halkının acil istemi 
olan gerçek barış ve demokratik çözüm talebini oturtarak 
kendi geleceğine sahip çıkmalıd ır. Bir dığer sorun ise, bu
gün Kürt halkının barış istemıne Türkiye emekçılerinin ve 
g~nçliğinin yanıt vermemesidir. Zira sözkonusu kı rli savaş 
Kurt halkıyla sınırlı olmayıp, Türk emekçileri ve gençligini 
de derinden etkilemektedir. Bugün Türk halkının yüzyüze 
kaldığı temel s~runların kaynağ ında hiçbi r hukuk tanıma
yan 'KIRLI SAVAŞ' yatmaktadır . 
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B 
u yazı 12 Eylül faşist rejiminin yap
tı~ ı zulümlerden bir kesit sunmak 
için yazılmadı. Ayrıca devrimci ha

reketin faşist zorbal ıklara karşı yürüttü~ü 
direnişi , verdi~i zorlu sınavı , yigitlikleri, fe
dakarlıkları ya da eksiklikleri ve zaafları 
yansıtmak amacı ve iddiası da yoktur.(·) 
(Amaç , işkencehanelerde yürütülen 
kavgalardan çıkanlan dersleri, sonuç
ları kısaca özetleyebilektir.) 

Devrimci hareket, tek tek bireyler, ai
leler, çeşitli sınıf ve mesleklerden yüzbin
lerce insan terör ve işkencenin cendere
sinden geçti, geçiyor. Bireysel ya da kitle
sel kahramanlıklar, destansı direnme ör
nekleri gösterildi, gösteriliyor, gösterile
cek ... Türk ve Kürt halklarının devrici 
o~ulları ve kızları; halkların ilerici, dürüst, 
karartı çocukları a~ır koşullar altında çetin 
sınavlardan geçtiler. Kurşun , daragacı , 
işkence, kıyım zindan okullarında sınandı
lar, sınanıyorlar. 

Bu çetin sınavları başarıyla, açık alın
la, dik başla veren isimsiz, ünvansız, şan
sız, şöhretsiz , ama halkların onurunu inat 
ve kararlılıkla savunmuş, emekçi sınıfiara 

ILERICI . devrimci, yurtsever, 
komünist ya da swadan bir insan 
olun hiç farketmez; birgün işkence 
tezgahlarmdan geçmeniz, oralari 
tammamz olanaksiZ değil. 
TC'nin "çağ at/ayan, demokratik bir 
ülke" iddialarmm aksine, 
kuruluşundan bugüne, bugünden 
yarma {da] uzanan, uzanacak olan 
değişmez bir ozelliği de işkence 
mekanizma/arim geliştirerek 
işletmesidir. Son 1 O yıllik süreçte 
Kürt ve Türk toplumunun üçte 
birinin işkence tezgahlarından 
geçtiği biliniyor. Bu mekanizma 
bundan sonrasi içinde işleyecek. .. 
Bunun için yaşayanlarm deneyimi, 
yaşayacaklar için öğrenilmesi 

gereken bir klavuz olacaktir. 
Aşağıda sunduğumuz, yazarm 
yaşayıp yazd1ğ1, bir kitap 
caltşmasmdan kimi bölümleri içeriyor 

lay ık olmuş sayısız insan kavga verdi, di
rendi direniyor ... 

öte yandanilk sert fırtınadan patır patır 
dökülen, teslim olanlar ve hatta ihhannet 
edenlerde oldu. Taşların bagtı, köpekterin 
satınış oldugu elverişsiz ve agı r koşullar
da koünistler, devriciler, ilericiler, demok
ratlar, yurtseverter gerçek bir kavga yürüt
tüler, yürütüyortar. Kayıpsız kavga olmaz. 
kayıplar veriliyor, kayıp edilen şehitleri
miz, idam edilen, kurşunlanan , işkence
den katledilen tüm devriciler, kah ırh ama 
onurlu kavgamızın can bedelleri oldular; 
kanlarıyla sulayıp can verdikleri agaç her
şeye ra~men filiz veriyor, sürgün veriliyor, 
serpilip gelişiyor. onurlu yaşamlarından ve 
anılarından güç alan kavgamızın safları 
genişlemeye devam ediyor. Bitmez tü
kenmez kaynaga sahip milyonların de
rinden işleyen, durmaksızın ilerleyen mü
cadelesi yeni kuşaklar yetiştirip ileri sürü
yor ... 

Bugün mücadele koşulları daha elve
rişlidir; denenmiş, acılarla y~rulmuş, zor
luklar içinde pişip çelikleşmiş, bilinçli, de
neyli savaşçı rezervlerimiz var. Faşist reji-
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min iflası ve çözümsüzlü~ü açı~a çıkmış, açmazları 
derinleşmiş, emekçi kitlelerin eylemliliklerinde gözle 
görülebilir bir canlanma başlamıştır. 

Ancak yine de koşullar hala sert, merhametsiz ve 
a~ırdır. Güçlerini derleyip topar1ayan, kılıçlarını bileyen 
ve kesin kapışma için adım adım ilerleyen emekçi hal
kımız artık önderlerinden daha bilinçli , sa~lam ve da
yanıklı örgütlenme ve yapılanma istiyor1ar. 

Devrimciler, tarihin, emekçi yı~ınların ve aklın ça~
rısına aykırı davranamazlar. Kendilerinden talep edilen 
sağlamlı~ı tutturmak zorundadırlar. Bu ise daha önce
ki kavgalarda sınanıp pişmiş, çelikleşmiş ve artık "eski 
tüfek" bir önceki kuşakla kavgaya yeni gözlerini açan, 
gözüpekiilikle yeni kuşakların deney, birikim ve ruhları
nı bütünleştirip , kaynaştırmak ve sentezleştirmekle 
mümkündür. 

Düşmanla mücadele sanatının bütün incelikleri 
kavranıp özümlenmelidir. O halde bu yeni atak döne
minde eski dersleri bir kez daha gözden geçirmek; kı
lıçtan bilemek, silahları ya~malamakla eş anlamlıdır. 
Biz burada bunu yapmaya çalışaca~ız. 

Haklı bi r dava u~runa savaşan komünistler için 
düşmanı emekçi kitlelere, dostlara ve yandaşlara daha 
yakından tanıtmak muazzam bir moral ve güç sa~lar. 
Düşmanı , taktiklerini , güçlü ve zayıf yanlarını daha ya
kından tanıyan emekçiler, onunla daha cesur, bilinçli 
ve kararlı döğüşür1er. Bilgi her zaman cehalletten do
~an korkuyu ve eylemsizliği yener, cesaret ve dina
mizm verir. Faşist rejimin teşhiri, işkencenin teşhiri , ve 
tanıtılmas ı , işkencecilerin deşifre edilesi, yapılan zor
balıkların duyurulması sayılmayacak kadar çok yarar
lar taşıyor. 

Buna gerek var; kavgaya atılan her insanın bu ko
nuda birşeyler bilmeye ihtiyacı vardır. Bizzat hiç bir de
neyimi olmayan ve kavgaya gittikçe artan bir sayıda 
katılan yeni kuşaklar için bu, daha da gereklidir. 

Bugün bile kendilerine sayfı ve hayranlık duydu~u
muz ve bütün niteliklerine sahip olmak için güçlü bir ar
zu duyduğumuz; tarihte yeni bir ça~ açan büyük Ekim 
Devrimi'nin yöneticisi olan Bolşevikleri nitelendiren tüm 
özellikler veya en belirgin nitelikler ' Bolşevik Tavrı ' 
sözlerinde özetlenebilir. Bolşevik Tavrı: Sarsılmaz ka
rarlılık , inatçılık, başeğmezlik, uzlaşmazlık, teslim ol
mama ve direnmedir. Bolşevik tavrı, Çarlık Rusyası 
devrimcilerinin Okrahana'ya karşı verdikleri mücadele
lerde kazanılmış, kendilerine layık görülmüş, üstün bir 
sıfatı ır. 

Işte bu tavra sahip olması gereken Kürt ve Türk 
devrimci hareketi ve tek tek her devrimci, ancak kavga
nın ateşleri içinde do~abilecek olan bu ruh ve karanılık 
konusunda daha henüz yeter1i değildir. Yeni yeni piş
mektedir ... Kuşkusuz genelierne yapmak, devrimci ha
reketi bu konuda tümden olumsuzlamak, en hafif dene
yimlerle karamsarlık , devrimci harekete karşı güven
sizlik ve inançsızi ık ve devrimci tavrı sonuna kadar sür
dürmüş olan kimselere karşı saygısızlıktır. Kürdistan 
ve Türkiye devrimci hareketi bu konuda övünç duyula
cak örneklerle doludur. 

Siyasi polise karşı mücadele sanatı , profesyonel 
bir sanattır. lşkencede direnme, sorguda çözülmeme, 

bunun yalnızca bir kısmıdır. Biz özellikle sorgu ve iş
kence, sorgu yöntemleri ve polis taktikle!ri üzerinde du
racağız. Kimseye direnmeyi ö~retmek , hazır direnme 
reçeteleri sunmak diye bir iddiamız yok:. Çünkü diren
me öğretilemez. O, yaşanır ... Savaş çıibidir ... Asker, 
savaş ı esas olarak cephede ö~renir ... Cephe öncesi 
e~itim henüz soyut ve cansızd ır. Her savaşçı , savaş
ma ve direnme, sanatını kendisi üretir ... Hisseder ... 
Duyar ... Yaratır ve öğrenir ... Onun için biz direnme, sa
nat kadar üretken, çeşitli zengin ve renklidir. Her dev
rimci bu anlamda sanatçı olmalı , olmaya, çalışmalıdır. 

Toplum ve işkence 
Faşizme karşı yürütülen kavganın E!n önemli alan

larından b.iri de işkence odalarıdır. lşkencehane, oraya 
düşen her devrimci gibi sınav yeridir. Bu sınavı açık 
alınla kazanmak, zor ama şerefli bir iştir .. Bu zorlu sına
vın yalnızca iman kuvvetiyle atlatılamayaca~ı. aynı za
manda bilinç ve bilgi gerektirdi~i açıktı ır. Her devrimci 
bu sınava açık olmalıdır. Nasıl bir çemtıerden geçece
ğini, bu çemberi nasıl yaraca~ını bilmeli<jir. 

KiMSEYE direnmeyi öğretmek, .bazır direnme 
reçeteleri sunmaR diye bir iddiamız yok. Çünkü 

direnme öğretilemez. O, yc~şanır ... Savaş 
gibidir ... Asker, savaşı esas ol.arak cephede 

öğrenir... Cephe öncesi eğitim lı enüz soyut ve 
cansızdır. Her savaşçı, savaşm.a ve direnme, 
sanatını kendisi üretir ... Hissed.er ... Duyar ... 
Yaratır ve öğrenir ... Onun içinı biz direnme, 

sanat kadar üretken, çeşiUi, zengiıı ve re.u.klidir. 

.............. !!.:~ .. 9.~~~~~.!?.~ .. ~~-~~ .. ~~~~~f.~ .. 9.~.~9.~: 
Adalet sisteminin çarkları , işkence nıotoruyla dön

dürülmektedir. Işkence bir devlet politikasıdır. Gücünü 
devlet mekanizması n ın tepesinde yeralan üst düzey 
yöneticilerinden alır. Siyasi olmayan davalarda bile iş
kence yaygın olarak kullanılır. Bütün pollis ve jandarma 
karakolları , cezaevi nezarethaneleri, adiiye binalarının 
bodrum katları , emniyet müdürlükleri birer işkence 
merkezidir. 

Ayrıca 1978'de gelen sıkıyönetimde!n bu yana kul
lanılan ve 12 Eylül döneminde yaygınlaştırılan özel iş
kence binaları vardır! Bunlar; eski okul, hastane, bölge 
trafik müdürlükleri veya başka kurumlar:a ait binalardır. 
Bunların haricinde ise geçici işkence timleri vardır. 

lşkenceyi yapan kişilerin çoğu basit insanlardır. 
Konularında ve mesleklerinde( !) uzmanlaşmışlardır. 
Soruları gayet basit, yöntemleri yalındır. Arada şaşırt
malara ve tuzaklara da başvururlar. lşl<ence kanıksa
nır, d~al sayılır bir olay durumuna gelmiştir. Yalnızca 
bunu yapanlar ve yaptıranlar değil , bizzat işkenceye 
u~rayan ve onun tehditi altında olan kimseler de bunu 
'bir oldu bitti' bir olgu olarak kabul eder1e r. Zaten 
başka türlüsü de kapitalizm koşullarındaı, hele hele T.C 
gibi sömürüyü 'sopa siyaseti'yle yürütmeye mahkum, 
faşist rejimle yönetilen bir kapitalist ülkede imkan dışı
dır. Işkence Türkiye'de he zaman yapılmış ve devrime 
kadar yapılacaktır ne yazık ki! .. 
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iŞKENCE silahı; sınıf düşmanımızın elindeki 
iğrenç bir araçtır. İşkenceyi korkulu bir silah 
olarak kullananların asıl amacı, devrimci 
hareketi yıkmak ve yoketmektir. Bu, 
hem fiziki imhayı hem de caydırmayı, 

moral olarak çökertıneyi kapsar. 

lşkenceci için yalnızca siyasi deQil , kimi 
zaman dini ve mezhepsel farklılıklar da dahil 
olmak üzere her vesile bir bahanedir. Kürt 
veya komünist olmak, en büyük suçtur. Çün
kü "biri bölücü, öbürü ytktctdtr". Ama yal
nızca bunlar de~il; yalnızca düzene kafa tut
mak da de~il, insan olmak işkenceci karş ı
sında suçtur! .. 

lşkenceci, işkence odasında güçlüdür(!). 
Normal yaşamda, sokakta o bir hiçtir. Top
lum içinde gerçek yüzüyle dolaşamaz, yüzü
nü göstermeye, yani mesle~ini(!) açıklamaya 
cüreti ve cesareti yoktur. Hiçbir cellat açıktan 
cellatlı~ ı kabul etmez. lşkencehanede bile, 
ço~unlukla yüzlerin i gösteremezler , 'Kur
ban'larının gözlerini bantlar ki 'tüyo verme' 
oıasılı~ını düşürsünl. .. 

Işkencenin panzehiri aç ıktır , lşkenceci 
açlıktan , "demokrasi"den nefret eder. Teş
hir edilmekten çekinir 

Işkenceye karşı mücadele bir in sanlık 
görevidir. Bu vaka tüm toplumun bir yarası
dır. Eli kolu ba~l ı insanlara işkence yapmak 
kadar aşağ ılı k bir şey olamaz! .. Bu bilinç her 
yere yayıimalı ve herkese ahlaki bir ilke ola-

rak kabul ettiri lmelidir. Işkencenin kanıksan
dı~ı ve do~al karşılandı~ ı bir toplum, sağlık
sızdır, hastadır .. . 

Işkenceye karşı mücadelenin hedefi, iş
kencecilerin cezaland ırılması , işkenceden fi 
ziki olarak rahatsızlananlar için tazminat 
ödenmesi, sorgu yerleri , karakollar ve ceza
evlerinin halk denetimine açıl ması , hazırlık 

sor~:~şturmasında ve soruşturmanın sonraki 
aşamalarında sanık avukatlarına ve aileleri-

. ne izleme hakkı verilmesi vb. noktalarda 
odaklaştırılabilinir. lşkenceciler, başta şefleri, 
generaller, bakanlar vs. olmak üzere bu za
rarlı unsurlar ayıklanmadan, toplumun ilerle
mesi düşünülemez. 

Yakalanan militan işkenceyle sorgulana
caktır. Bu kesindir. l şkecenin biçimi , dozu 
deQişebilir , ama özü aynıdır. Amacı de~iş
mez. Şimdi bu konuyu biraz daha derinliğine 
irdeleyelim. 

Işkencenin amacı 

Işkence silahı; sınıf düşmanımızın elin
deki iğrenç bir araçtır. lşkenceyi korkulu bir 
silah olarak kullananları n asıl amacı , devrim
ci hareketi yıkmak ve yoketmektir. Bu, hem 
fiziki imhayı hem de caydırmay ı , moral ola
rak çökertıneyi kapsar. Asıl hedefleri örgütü 
çözmek, bağlantılarını açı~a çıkartmaktır. 

lşkenceci eline geçen devrimeiyi çözmek 
için yüklenir. Bilgi sa~lamaya , arkadaşlarını 
e le ve rmesini gerçekleştirmeye çalışır . 
Amaç, onu y ı kmak , yenmek, konuşturmaktır. 
Bunu ancak ona diz çözdürüp, baş eğdirirse 
gerçekleştirebilir. 

Ikinci amacı ,eline geçen devrimeiyi yıldır
mak, korkutmak ve caydırmaktır. Burada ya
pılmaya çalış ılan psikolojik yıkımdır; devrim
cinin kendine olan güvenini yitirmesi , inanç
larından kuşkuya düşmesi , düşmanının gü
cünü başedilmez sanması , devrimin gücü 
kon~sunda karamsar1ı~a düşmesi vs ... 

Uçüncü amaç, onu " topluma kazandtr· 
ma"d ır( !) Zayıf ve kararsız insanları satın al
maya, yaparnazsa en azından etkisizleştirme 
ve saf dışı etmeye çalışı rlar. 

Beyin yıkama metodları uygular1ar. Ajan
lık teklif eder1er. 

lşkenceciler, ellerine geçirdikleri devrim
cinin beynine ve yüre~ine karşı savaş ır. 
Amaçları onların beynini ve yüreğini kapmak, 
"yüreğini sökmek'li r. Işkencenin dayanıl
maz olduğu, sopanın her şeyekadir oldu~u
nu tutsaklara benimsetmeye çalışır1ar. 

Kısacası işkencedeki amaç; çözmek, 
teslim almak ve korku!:::.rak cayd ı rmak ve y ıl
dırmaktır. 

Işkence teknikleri, polis taktikleri, 
sorgu metodları 
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Polisin soruşturma sırasında izledi(li belli bir yol 
vardır. Sırasıyla ya da karmakarışık bir şekilde elindeki 
metod ve taktikleri , işkence ve sorgu tekniklerini kulla
nır. 

Sorgular genellikle iki kısımdır. 
Biri geneldir, merkezi olarak hazırlanır ve tüm ör

gütler, ele geçen her kişi hakkında edinilecek bilgilere 
ilişkin soruları içerir. 

Birisi de özeldir; ele geçirilen örgüte ilişkin bilgileri 
ve soruları kapsar. 

Polisin ö!)renmek istedi(li esas olarak örgütün ya
pıs ı , üyeleri , çalışma tarzı ve yöntemleridir. lşkenceci 
yakaladı!)ı insandan " adam, silah, belge, ev, bilgi" 
ister. Ayrıca yakaladı!)ı kişinin bütün yönlerini tanımak , 
ona ilişkin her şeyi bilmek ister. 

Polis, yakaladı!)ı insanı tanıyor ve örgütünü biliyor
sa, ' iş'e do!)ruidan örgütle başlar. Örgüt konusunda 
elinde varolan bilgilere dayanır. Bu bilgiler hem Bilgi Iş
lem Merkezi'nde, merkezi olarak gönderilenleri , hem 
de yerel polisin elindekileri kapsar. Yerel polis izleme, 
istihbarat, ihbar, eski polis ve mahkeme dosyaları ve 
özellikle de çözülenlerden edindi!)i bilgileri kullanır. 

lşkencede uygulana usül ve yöntemler iki noktada 
toplan ır. Psikolojik ve fiziki işkence, bunların tümü içiçe 
yürütülür. Psikoloji ve anatomi bilgilerini işkencelerde 
deney ve gözlemle zenginleştiren işkehceciler, bu ko
nularda iyice uzmanlaşır, 'işi'nin ehli olur1ar. 

Tutuklunun gözleri sürekli baglanarak soyunduru
lur. Bu yöntem başlı başına psikolojik bir işkencedir. 
Tutuklu yapayalnız , zavallı, güçsüz ve çaresiz bir hale 
gelmiştir. lşkenceciler hem kendilerinin görülmemesini, 
güvenliklerinin korunasını sa!)lamakta, hem de 'kur
ban'ları nezdinde ola!)anüstü varlıklar, başedilmez(!) 
canavarlar haline gelmektedirler. 

Psikolojik işkef).ce degişik işkence, degişik yön
temlerle yürütülür. '·Oidürme"yle tehdit bunlardan birisi
dir. Bu, genellikle yalandır. 

Ama sürekli kuşku, gerilim içinde olan, işkenceler
de iyice y ıpranan ve yorulan, açlık ve uykusuzluktan 
takatsızlaşan tutuklu bunu farkedemez bile. Yüksek bir 
yere çıkarılırlar ve tutukludan atlamasını ister1er. 

Güya binadan atıldı!)ını sanan ve son isteklerini bil
dirmesi istenen tutsak, atlarken, bir süre bunun etkisin
de kalır. Aynı şekilde kurşuna dizme, nehire atma, ze
hir içirme vb. şekilde idam senaryoları da düzenlenebi
lir. 

Bir başkası ise cop kullanma veya ırza geçmedir. 
Tutuklu e<)er kadınsa en çok bununla tehdit edilir. Ona 
sarkıntılık edilir, çirkin hareketler yapılır ve bazen ırza 
geçilir veya cop kullanılır. 

Aynı işkence bazen erkeklere de uygulanı r. Tutsak 
kendisini aşa!)ılanmış, namusunu koruyamamış . guru
ru kırılmış, küçük düşürülmüş sayar. 

Bütün bunlardan amaç, tutsa!)ın onurunu zedele
mek, inat ve kararlılı!)ını kırmak, gururunu incitmek, 
kutsal de!)er1erini ve ahlak anlayışını aşa!)ılamak, na
musunu çi!)nemek ve bu şekilde onu teslime zorlamak
tır. Küfür. hakaret, ba!)ırıp , ça!)ırma vb. bu amaçla ya
pılır. 

Devrimciler böyle davran ışlardan dolayı kendi ken-

dilerini suçlamamalı, aşa!)ılamamalıdır1ar ... 
lşkencecinin istedi!)i budur zaten!..Devnmci insan 

şöyle düşünmelidir: "Ben şimdi bunların elinde esi
rim. Bedenimi istedikleri gibi kullanabilirler. Ama 
ruhumu asla satt alamaz/ar. Beynimi, bilincimi, yü
reğimi ve inanctmt benden koparamazlar. Asti ben 
bunlart verirsem; sahip olduğum değerleri işkence
cilere teslim edersem, namusumu, kavgamt lekeler, 
onursuz bir kişi olurum" 

lşkencecinin başvurdu!)u başka bir yöntem de, ki
şiyi inancına ayktrı davrpnışlara zor1amaktır. 

Bu yöntem daha sonra cezaevlerinde de uzun süre 
uygulanmtştır. Amaç, kişiyi eminere itaat ettirme, bo
yun e!)dirmedir. Aklına de(lil, sopayı elinde tutanların 
arzu ve isteklerine, keyfi davranışlarına , emirlere uy
masını sa!)lamadır. Kişi kendi kendine işkence yapma
ya zor1anır. 

Coplanması için elini uzatması istenir, tek ayak 
üzerinde durmaya, tek parmak üzerinde durmaya zor
lanır. Yat kalk de(lil , soyun. atla, zıpla gibiemirlerle 
yönlendirilir. Gözleri ba!)lı olarak saatlerce ayakta bek
letilir, kaz adımlarıyla gezdirilir veya komando dansı 
yaptırılır ... 

Bunlar arasında kişiye, arkadaşlarına küfür etme
ye, tokat atmaya ve hatta işkence yapmaya , arkadaş
larını uyutmamaya ve yemek vermemeye zor1ama gibi 
i(lrenç ve aşa!)ılık şeyler1e tutsa(lı iyice şaşırtmak ister
ler. 

AMAÇ, kişiyi emirlere itaat ettirme, boyun 
eğdirmedir. Aklına değil, sopayı elinde 

tutanların arzu ve isteklerine, keyfi 
davramşlarma , emirlere uymasmı sağlamadır. 

Kişi kendi kendine işkence yapmaya zorlanır. 

Inancına aykırı davranışlar arasında lstiklal Marşı 
söyletme, Atatürk ilkelerini, Gençli!)e Hitabesi'ni vs. ez
berletme, dua okutma, kelime-i şahadet getirme, Kürt
lü!)ünü veya devrimciligini inkar ettirme gibi şeyler de 
bulunur. 

Bu uygulamaları , özellikle Kürt , Ermeni ve diger 
ulus ve azınlıklardan devrimciler üzerinde daha çok ya
parlar. 

Polis bunlardan başka 'tatlı dil' yöntemlerini de 
kullanır. Arkadaşlarına ve mücadelesine olan güvenini 
sarsmaya çalış ır. Ajanlık teklif eder!. . Sundaki amaç 
ikilidir: Ya bu muameleyi kendisine hakaret sayan ve 
"acaba polis beni zaytf mt buldu?" diye kuşkuya ka
pılan militanın kendine güvenini sarsmak, ya da zor yo
luyla çözemedi!)i, inatıaşaya itti!)i tutsa!)ı yumuşatmak, 
dengesini sarsmak ve tatlılıkla konuşmaktır. 

Bu ikinci yolun da bazen tuttu!)u görülür. O zamana 
kadar direnen, fakat artık direnci zayıflamış olan ama 
polis kendisiyle kapıştı!)ı için zorunlu olarak kapışan . 
inat eden, teslim olmayan mılitan işkencecinin bir süre 
ara verip, taktik degiştirmesiyle gevşer, yumuşar. geril
miş olan direnci söner. Nihayet ·'bir çayla" çözülür!.. 

(SÜRECEK) 
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ULUS ve SOSYALiZ 
Halit KAYA 

' 

oplumsal gelişimin belirli bir evresini ifa
de etmeleri anlamında bu iki olgu ara
sında bir bağ var. Yine de biri etnolojik -
ulus- diğeri , -sosyalizm, sosyo-ekono
mik-gelişimi temsil etmek gibi farklılıklar 

arzederler. Genel kural olarak şu görüş 
ileri sürülebilir; Etnolojik gelişim bakı
mından ulus düzeyine erişmemiş top-

lum ların sosyalizm gibi ileri sosyo-ekonomik-politik 
bir düzen oluşturmaları olanaklı değildir. 

Etnik özellik arzeden küçük sosyolojik birimler 
ancak yanyana bulundukları ulus veya uluslarla 
sosyalist düzene ulaşabilirler. Oysa ulus topluluğu 
sosyalizmi özümseyip onun vasıtasıyla kendisini 
ortadan kaldıracak, sürece girebilecek maddi te
mellere sahiptir. Söylenenlerden şu sav'a ulaşmak 
gerekmektedir: Ulusun sosyalizme ihtiyaç olmaksı
zın, ortaya çıkar ve kendisini eritecek maddi zemin
Ierin ortaya çıkacağı bir evreye kadar gelişimini sür
dürebilir. 

Oysa soslyalizmin -eğer kapitalizmin ömrü ulu
su eritecek bir sürece yeterli gelmezse, ulusa mut
lak olarak ihtiyacı vardır. Öyleyse sosyalizm açısın
dan, ulus etnik toplumun ulaşması gereken zorunlu 
bir gelişim evresidir. 

Sosyalizm ulusu ortadan kaldırmak bir yana onu 
olgunlaştırmak zorundadır. Çünkü ulus, ancak bu 
olgunlaşma vasıtasıyla eriyebilir. Ulus komünist 
topluma başka bir şekilde asla ulaşamaz. 

Sosyalizm evrensel ve uluslar üstüdür 

Sosyalizm, toplumların ulus aşamasında geç
mesini sağlay ıp daha bir üst gelişmişlik düzeyine 
ulaştırı lması genel hedefi ile uluslar üstüdür. Ancak 
ulusu olgunlaştırmak görevinden ötürü de yereldir. 
Bu anıama gelmek üzere ulusaldır. 

Öyleyse sosyalizmi ilk elden dönüştürmek üzere 
uğrayacağı yer; ULUS'tur. Bu bakımdan ulusu gör
mezden gelmek, küçümsemek, ondan ve onun so
runlarından uzak durmak sosyalistlerin yaklaşımı 
olamaz. 

Eğer bir yerde ulusun gelişimi engelleniyorsa; 
sömürgecilik, ilhak, işgal , kültürel baskı , asimilas
yon vs. bu toplumsal gelişime yapılan direkt bir mü
dahaledir. 

Sınıfsız bir toplumsal gelişimi hedefleyen sosya
lizm, bu engellemelere şiddetle karşı. durmak zo-

rundadır. Eğer engelin kaldırılması bir toplumsal 
devrimi gerektiriyorsa tüm stratejik ve taktik sorun
larını sosyalizm ile inşa etmek zorundadır (görevi
dir). 

Eğer ulus burjuvazisi öncülük etmek üzere orta
ya çıkmışsa, sosyalizm görevi , öncülüğü kendisi 
kazanmaktadır. Burjuvazi devrede yoksa, sosya
lizm ulusal kurtuluşu ve ulusal kuruculuğu gerçek
leştirmek için hareket etmek zorundadır . Uğraş 

nesnesi toplum olan sosyalizmin toplumun içsel bir 
devindirisi olmak istiyorsa bunu başarmak zorun
dadır. Farklı ulusların sosyalistleri sosyalizmin ev
renselliği bazında her türlü birliktelik -ve dayanış
maıarı-enternasyonalizm'i- gerçekleştirirken, yerel
deki uğraş nesnelerine -ulus- karşı olan görevleri 
sona ermez. Tersine ulus toplumlarının, devindirici 
bir gücü olmayı başarabilen sosyalistler ancak en
ternasyonale katkı sunabilirler. 

Ulus-toplum içerisine muhatap alınmayacak bir 
düzeyde olanlar enternasyonalizmin hangi gerekle
rini yerine getirebilirler. 

Kürdistan'da sosyalizm 

Sosyalizm her ulus için gereklidir. Kürt ulusu 
gerçek sosyalistlerin vereceği bir dinamizm ile top
lumsal gelişmede mesafe kateder. Işin bu yönü 
doğrudur. Ne varki bugünkü koşullarda sosyalizm, 
Kürtler açısından Türkleştirilmenin bir aracı olma
dan çıkarılmadığı sürece Kürt toplumu için bir ilerle
meyi bir, ileri devinimini ve dinamizmi temsil ede
mez. Sosyalizm Türk diliyle öğrenilir, bu dilde aji
tasyon propaganda ve örgütlenme faaliyetlerinin 
sürdürülmesinde ısrar edilirse, bu Türk burjuvazisi
nin dayattığı statükaya boyunduruğa gönüllü olarak 
rıza göstermek anlamına gelir. Kürt sosyalistlere 
Türkçe konuşma yasağı getirifsin demiyoruz. 

Demek istediğimiz şu ; mademki burjuvazinin 
her türlü geriletici statükolarına karşı gelmek zo
rundadır ; Oyleyse Türk dili ve kültürünün Kürtler 
üzerindeki asimile edici niteliğine gönülde rıza gös
termemeli. ötesi Kürt dili ve kültürünün (elbetteki 
ilerici kültür kastedilmektedir) geliştirilmesi ve güç
lendirilmesi için çaba sarfedilmelidir. 

Deyım yerindeyse: sosyalizm , Kürdistan'da 
Kürtleşmek , Kürdistanileşmek zorundadır. Sosya
lizm Kürdistan 'da ancak böyle toplumsal bir güç 
haline gelebilir . 
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Rüzgara karş1 yürüyüşte komsomol <1 ı 
A. Tayyip GÜLGÜN 

K 
awa destan ından bir aktarmaya göre 
despot dehak ın beyninde peydahianan 
yarala rı n yegane çaresi genç beyinler
dir. ·Bu tarih boyunca böyle o lmüştur , 
despotlar iktidarlarını korumak için genç

lere el atmayı ihmal etmemişler. Büyük Marksist üstat
larımız da devrimci mücadelede gençlere önemli gö
revler düştügü noktasın ın altını çizmişlerdir. Devrimci 
mücadelenin en dinamik en aktif kesimini oluşturan 
gençlerin mücadele sürecinin sürekliligini saglayan ya
da süreklilige en agır bedeller ödeyerek su taşıyan 
öge oldugunu vurgulamakla fayda vardı r. 

Nitekim toplusal hareketlilik süreçlerinde hele bu 
süreç bizim gibi geri kalm ış toplumlarda yaşan ıyorsa 
genç kesim giderek devrimci mücadelede, dogru ön
derlikte bi rleşen gençlik önsaflara ç ıkar. Dogru önder
likte bütünleşmenin altını çizmeye vurgu yapmamızın 
nedeni , gençligin dogası geregi bunda bi r zeminde ol
muş olmad ı r , bu en gen iş toplum kesitine yönelirken 
,zaafları diger bir ifadeyle dezavantajların ayı rdında 
olun rtıazsa saQ iı klı örgütlenmenin yaratılamayacag ı 
yaşanan sayısızca örnekte görülmüştü r. 

Çünkü yaşamı tam anlamıyla tanımayan bu kesim, 
hem çelişkileri görmede yeterli degil ,hemde önemlisi 
kapitalizmin cenderesinde geçen gençlige Marksizm ile 
kapimalizm arasındaki farkl ılıgı kavratmak, gençlik ev
resinin dügası geregi kolay degildir. Genç insanın , can
lılıgı dinamikligi , bu8uva düzen karşısındaki isyankar 
ruh hali,bilinçli, boyutlu bir sorgulamanın sonucu olma
d ıQ ı gerçektir. 

Giriş cümlesinde ifade etmeye çalı ştıgım soyutla
manın günlük yaşamdaki realitesini her genç insan yo
gun olarak hisseder, okulda, fabrikada , sokakta ve 
hatta aile ortamında , bu8uva düzenin gençlige saldı rı 
sını , gençliQi hissederek görmek ve ortaya ç ıkan geniş 
potansiyeli örgütlü kılmak , örgütlenme sorununun 
önemli bir evresidir, ancak sorunun bu tespitini yap
makla bitmedigini (gereksizde olsa) belirtmekte fayda 
vard ır. 

Fabrikada çalışan genç işç i nin kendi özgün sorun
ları temelinde yatan toplumsal çelişkinin , kişisel sorun 
olmanın ötesinde ele alınması gerektiQine; gencin ken
di özgün sorununun dayanaklarını ve alevlenen kıvılcı
mı kapitalist sisteme karşı , özgü r1üge dönüştürmek.So
run dayanakların ın kişiye özgün olmad ıQ ı , toplumsal 
sorun oldugu gerçegini kavratmaktan geçer. 

Dolayısıyla içinde bulundugu toplumsal birim han
gisi olursa olsun gencin örgütlü mücadelede; bilinçli 
yönelim kazanımlarının neler olabilecegini kavratması 
ve örgütlü mücadelesini özümsernesi gereklidir. Bunu 
mücadelesinin vazgeçilmez ilkesi durumuna geti rmesi 
laz ım . I şte konumuzun baş ında merkeze aldı(lımız , 
burjuva düzenin genç beyin sömürüsü ve toplumsal 
kurtuluş mücadelesi sü recinde örgütlü mücadelenin 

gençligin mevcut sorunlarının varolan burjuva düzen
den kaynaklandıgı , dolayısıyla görece özgün sorunun 
toplumsal sorun oldugu gerçeginden hareketle, özgün 
sorunlarını bilince taşıyan ve toplumsal çelişkilerle ba
gını kurabilen bir gençlik örgütlenmesiyle geniş, toplu
mun tüm nüvelerini içine alan Komünist Parti örgütlen
mesinin önemli bir ayag ı tamamlanm ış ol acaktır. 

Toplumsal kurtuluş mücadelesi sürecinde, kapita
list düzenin yık ılmasını isteyen ve kınına sıgmayan iki 
tarafı keskin k ılıç gibi duran gençligin bu durumu ço(ju 
kez yanıltıcıdı r; çünkü enbaşta yıkacagı sistemi iyi ta
n ımıyor, ikincisi , yıkacagının yerine neyi inşa edecegini 
duymuş ise- kulaktan dola-biliyor. Bu iki eksigi tamam
lamak için yeteri çabayı sarfteader durumda olmayışı
da- günümüz için- üçüncü önmeli eksikliktir. Dogal ola
rak beni en çok üçüncü şık ilgilendiriyor. 

BURJUVA düzende ilişki sistemi, bireylerin 
birbirinin sırtına basarakkariyer kazandığı için; 
devrimci savaşundan başta komünizan gençlik, 
burjuva düzenin bu yaklaşımını temelden 
reddeden komünist yaklaşımı öğrenir, çünkü; 
komünizm toplumsal yaşamda bireyler arasındaki 
ilişkinin temeline ademi merkeziyetçiliği 
koyduğundan; yaşamda bireyler doğrudan 
birbirinin zaafıyla yüzyüze kalacak ve zaatıara 
karşı savaşım i çinde olacaktır. 

Çalışma ve savaşım ı yaşama egemen kılmak için 
varolan eksiklerin doQru tahlili sonucu devrimci müca
delede uzun erimli yürüyüş gereklerini tamamlama ihti
yacı dügar ki, buda gelişmenin önünnün açık oldu(lu 
noktasına gelir. Teori ve pratigin devrimci yaşamın bir
birinden ayrınmaz iki ögesi oldugu dogrusundan hare
ketle, Komsomol örgütlenmesinde bir soruna dikkat 
çekmek gereklidir. Komünizan genç teoriyi pratiginden 
ögrenir ve savaşım ına egemen kı lar. Içinden çıktı(lı 
toplumun tüm çeli şki lerini, bu8uva düzenden kaynakla
nan toplumsal sorunların ı savaşımında yaşayarak kav
rar ve giderek bu8uva düzenden musallat olan kişiligi 
törpüleyerek devrimci kişilik kazanmaya başlar. 

Burjuva düzende ilişki sistemi, bireylerin birbirinill 
sı rtına basarak kariyer kazandıQı için; devrimci sava
şırndan başta komünizan gençlik, bu8uva düzenin bu 
yaklaş ımını temelden reddeden komünist yaklaşımı 
ögreni r, çünkü ; komünizm toplumsal yaşamda bireyler 
arasındaki il işkinin temeline ademi merkeziyetçili(li 
koydugundan; yaşamda bireyler dogrudan bi rbirinin 
zaafıyla yüzyüze kalacak ve zaaflara karşı savaşım 
içinde olacaktır. Bu ihtiyaca bireysel ve dolayısıyla top
lusal olumlulukların yüceltilmesi gerektigi genel komü
nist toplum düşüncesi sonucunda varacaktır. 

Sözünü ettigirniz bu gerçekligin pratik yaşamdaki 
uygulamasının , yazmak kadar kolay olmayacagını pe
şinen belirtmekte fayda vard ı r. 
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Burjuva düzende şekillenen bir gencin pembe tab
lolarda sökülüp çirkef kişilikten kendini arındırmasını 
sa!)lamak lafla sa!)lanacak bir yükümlülük de!)ildir. An
cak pratiğe geçilerek yaşama çıplak gözle bakmasını 
sağlayarak bu yükümlülü!)ü yerine getirmiş olacağız. 

E{ler toplumsal kurtuluş mücadelesinde komsomo
la misyon yüklerken, komsomolun kendi özgün sorun
larından uzaklaştırıcı pratik yönelimi önüne koyarsak 
bundan devrimci mücadelenin yarar de!)il zarar göre
ce!)ini görmezlikten gelirsek, bağışlanamaz bir hata iş
lemiş olacağız. 

ULUSAL kurtuluş mücadelesinin bundan sonra 
geldiği noktaH salt ulusal kurtuluşçu" yöneliminde 
vazgeçmediği sürece daha çok emperyalizme 
yakınlaşmak ve giderek kendini kaptırmaktır. 

Ulusal sorunların çözülmesi sorunu 
emperyalizim açısından 'da giderek sorun 
olmaktan çıkmaya yüz tutmuştur. 

E{ler bugün ülkemizde ve Türkiye'de devrimci bol
lu!)unda devrimci kıtlık yaşanıyorsa hiç şüphe duymu
yorum ki en önemli eksiklik parmak bastı!)ımız bu yan
lış yaklaşımdır. 'Moda ' devrimcilik ya da devrimcilik ol
sun olsun diye "devrimcili!)i"yapmak türlü hastalıklar
dan kurtulmayan bir siyasi hareketin devrimci mücade
lenin artı hanesine yazdıra bilece!)i hiçbir şey yok, ter
sine eksi hanesine baya!)ı katkı sağlayacaktır. Bu ek
siklikten kurtulanın bir tek yolu var. "Çal ışma ve sava
şım olmaksızın, komünist kitaplardan ediniliş kitabi ko
münizmi bilgisi ve çalışmalar kesinlikle de!)ersizdir; 
çünki, eski teori ile pratik ayrılığın, eski burjuva topluun 
en zaraı1ı tanıtısı olan eski uçuruma sürdürür"(1) 

Komsomola devrimci dinamik taşımanın yolu, 
komsomolü kendi özgün sorunlarıyla yüzyüze getirerek 
kurtuluş alternatifini anlaşılır biçimde sunmaktan geçer. 
Kendi özgül sorunlarıyla yüzyüze gelmeyen komsomol 
örgütlenmesini devrimci mücadeleye kata bileceği pek 
bir şey oımadı!)ı gerçeğini tartışmak yersizdir. Ülkemiz 
koşullarında bu gerçeklik daha belirgin ortada durmak
tadır. 

Bugün ulusal kurtuluş mücadelesinin temel dinami
l)i durumunda olan ülkemiz gençliğinin yaşadığı yogun 
politikadan kendine özgü ne derecede ders çıkarabildi
l)i konusu muamma, tabi bundan kaynaklanan sıkıntı
ların birinci derece adresi öndeı1iktir. 

E{ler önderlik dol)ru olanı vermiyorsa arkasında ge
len şekilieniş eleştiri konusudur. Içine düşülmüş temel 
hatta devrimcilerin tek başına devrim yapabilecekleri
dir. Oysaki yaşananlar bunun ne denli büyük bir yanılgı 
olduğunu göstermiştir. Devrimci ile hedef kitlesi arası
na giren uçurumun giderek devrimeiyi yanlız bıraka

caktır;böylelikle de devrimci mesajların kitle nezdinde 
anlaşılması zoı1aşacaktır,hatta imkansızlaşacaktır. Çok 
dikkat edelim fundamentalist örgütlenmenin ülkemizde 
ve bölgemizde revaca girmesinin birtek nedeni var. 
Bizlerin kullanması gereken ve kullanmadıl)ımız yön
tem ve üslubu kullanıyorlar. 

Diyarbakır tarihinde bir tane fundemantalist iktidar 
çıkıyor oda toplumsal hareketliliğimizin en ziNede ol
dul)u döneme denk gelmiştir. Van yine ilk kez tarihinde 
ilk kez sol e!)ilim içerisinde- 1991 yerel seçimlerinde 
girdi onuda yenide kaptırdık. Sanayiflin en yoğun oldu
ğu Antep ve Malatya illerimizden, Antepteki potansiye
limizi ilerletemiyoruz, Malatya'da kitleye ulaşacak yön
temleri ve kararl ı l) ı göstermiyoruz. 

Botan bölgesinde ulusal mücalede aktif kitle topye
kün çukurova bölgesine götürüldü. Türkiye metropolle
rinin varoşları birer küçük Kürdistan durumuna geldi. 
Doğa l olarak buradaki s ı kıntıları çelişkileri en çok 
gençler yaşamaktadır. Ulusal mücadele safları bugüne 
kadar tek adres olarak genç kitlemizin önünde duruyor
du, fakat bugün dün gibi olmuyor. Başka alternatif sun
maya başlandı. Ve kuşku yok ki, bu alternatif resmi 
ideolojinin kendisini sunuyor. Bu gün fundemantanist 
örgütlenmenin dayandığı potansiyel esas olarak ülke
miz gençlil)idir. Düzenin bu yöntemi oldukça açıktır. Ve 
tek amacı vard ır. Ulusal - Toplumsal örgütlenmenin 
önünü tıkamak; çünkü bunun bu~uva düzenin geleceği 
açısında hayattı olduğunu tespitini önceden yapmıştır 
ve toplumsal hareketliliğin doğru önderlikte birleşmesi
nin önünü tıkarnaya çalışmıştır. 

Ulusal kurtuluş mücadelesinin bundan sonra geldi
l)i nokta" salt ulusal kurtuluşçu" yöneliminde vazgeç
medil)i sürece daha çok emperyalizme yakıniaşmak ve 
giderek kendini kaptırmaktır. Ulusal sorunların çözül
mesi sorunu emperyalizim açısından'da giderek sorun 
olmaktan çıkmaya yüz tutmuştur. Yaşanan globalaşma 

sürecinin dol)al sonucudur bu. Türkiyenin Avrupa gü m-· 
rük biı1il)ine kısmen kabul edilmesi, ardından süreci ta
kip eden gelişmeler bunu göstermiştir. 

Günümüzde bir düşünceyi çözmek için uzun za
man beklemek gerekiyor. Sabancı'nın diyarbakır'da 

açıkladı!)ı 'sorunu ekonomiyle çözemesiniz' demesi 
başka neyi ifade ederki. Dikkat ettiysek kimse 'aman 
Sabancı neler söylüyor ! hayretine düşmedi , açıkça 

söylemiyoı1arsa da olan şu; Emperyalist babaları aklı
nızı başınıza toplayın bizim bu bölgede asırlık kurum
laşmış çıkarlarımız vardır, buna yönelik her tehlikenin 
faturasını sizden biliriz. Eğer dediklerimizi yaparsanız , 

daha çok bu sizinde (bu~uvanın) çıkaı1arına olacaktır. 

Aklını 'başına· alan bu~uvazi ulusalsorunun top
lumsal sorunla bütünleşmesini önlemenin ilk adımını 
atmaya başlamıştır. Bundan sonraki süreçte dökülen 
kanlar boşunaydı, istedil)iniz neyse verdik gitti" diye 
getireceklerdir. Bu~uvazi bu şekil bir taktik yaklaşımıy
la halkımızın direnişini kırmayı hedefliyor ve bunu ulu
sal önder veya öndeı1ik aracıyla yapmaya çalışacaktır. 
Kurdukları denkle çok basit, ulusal mücadeleyi ulusluk
la sınırlayıp, fundemantalizmi ortaya sürecek toplumsal 
kurtuluş mücadelenin önünü tıkamak. 

Tarnda bu noktada ulusal kurtuluş mücadelesine 
komünistlerin öndeı1iği süreci başlamıştır. Hemde ideo
lojik yaklaşımlardan zere kadar taviz vermeden. Bu~u
va düzenin korkulu rüyası toplumsal mücadelenin ulu
sal mücadeleyi kapsayan bu sürecin zaferi ağır bedel
ler gerektirecek; ama tahmin edilenden çok daha kısa 
zamanda gerçekleşma şansına sahiptir. 
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Sorunun tamamı görüldüğünde , en basit ifadesi ' 
rüzgara karşı yürüyüştür, bu sözünü etti~imiz tabiki 
devrimci mücadele için. " rüzgara karşı " yürüyüş'ün bir 
ilişkisi olarak komsomola olan ihtiyaç y ı kıcılı~ını göste
rir. Komsomolun bu uzak erimli mücadelede kendisin
de beklenen verimlili~in saÇllanması kitle önder1iÇliyle 
diyaloklarının güçlü olmasından geçer. Parti tek başına 
birşey ifade etmeyece~i gibi , komsomolda tek başına 
bir işlev görmeyecektir. 

Çünkü devrimci pratik sürecin aktif katılımı bekle
nen bu genç dinami~in işlemesi için tecrübeye ve kitle
sel eylemliğe ihtiyacı vardır. Bir gencin devrim safları
na katılmın ı üst evreye taşımak gayenin ilk evre~inde 
vermesi gerekli donanım ın sa~ lanması aksi durumda 
giderek saflardan uzaklaşmas ı , ya moda devrimciliğe 
yada 'sol' komünizim çocukluk hastalı~ına paçayı kap
tıracakt ı r. 

Tabiki, saflarda geri durman ın tek nedeni bu değil. 
Önder1i~in kendisinde kaynaklanan kimi yanl ış yakla
şımlar'da saydığ ımız iki neden içerisinde sayılmakta
dır. Burada mutlakiyeiçi gibi yanlış anlamaya düşme
rnek için her komünizanın komünist kadro olacağı yak-· 
laşım ı değil öne sürdü~ümüz, söylemek i stedi~imiz ko
münizana komünist kadro olabilme şansını do~ruda 
eylemlilik sürecinde tanımak gereklili~idir. 

Burjuva düzene karşı sınıf bayra~ın ı yükseltme 
iddasındaki devrimci önder1i~imizin , komsomolü sömü
rü düzenine karşı emekçi halk ı y la ortak mücadelesine 
aktif katıl ımını sa~lanması zorunluluktur. Tarlada, fabri
kada okulda ve ailede komsomol kendi öğretisini yay
masının fırsatı tan ıması gençli~i toplumsal kurtuluş 
mücadelesine kazanmanın en mantıklı yoludur. 

Aynı şekilde, fabrikadaki g~nç işçiyle partiyi buluş
turacak olan kişi komsomol saflarındaki komünizandı r, 
komsomolun kendisidir. Komsomol partinin kitleye ta
şınmasını sa~layan etkili organdır. Bi r partili kadro ne 
kadar yetkili olursa olsun fabrikadaki genç işçinin so
runların ı kendisi kadar iyi bi lemez. Aynı iş kolunda çalı
şan komünizan işçinin kendi alanıyla ilgili örgütlenme
ye do~rudan katı l ım ın ı sa~layarak sorumluluk altına 
alınmal ıdır. Bu şekilde hem komünizanın önü açılm ış 
olacak hemde partinin kit leye ulaşmasından bir dişli 
yerine oturmuş olacaktır. 

Yaşanan süreçte devrimci kamuoyunda bunun ter
si bir durum yaşanmaktadır. Gençlerin kendi alanlartn
da kopart/ip atmmas1 için 'kurt kapar' bir aceleyle baş
ka hemde hiç tammad1ğ1 bir alanda sorumluluk altma 
sokulup, adeta okuldaki smlf başkanmda köy muhtan 
Çikaran hüner gösterme aceleci/ği sergi/eniyor. Bu yak
laşim dünyanm hiç bir yerinde tutmamiŞtlf, Ülkemiz
de'de tutmayacakt1r. 

Devrimcinin kitle içerisindeki yaklaşım eksikli~ i sü
reç içerisinde sonrada nerede çıktı türlü sorunlarla 
kendini yüzyüze bırakmaktadır. Kendisini kitlenin yeri
ne koydu~u için hiçbir zaman cevabını'da bulamaz bu 
türlü sorunların devrimci önderl iklerden gençli~e arma
~an bu tehlikeli yaklaş ım gençlik cephesinde daha bü
yük sorunların doğuşuna , gebe durumuna geliyor. Biz 
komünistlerin geçmişte dersler çıkarabilmesi laz ım . 
Tıpkı Lenin yoldaşın dediğine kulak vererek." Komü-

nist lerin yapt ı kları en büyük, en tehlikeli yanlışlar
dan(büyük bir devrimin başlang ıcı nı başarıyla gerçek
leştirmiş devrimcilerin genellikle yaptıkları gibi) bir dev
rimin yanlız devrimcilerle yapabilece~i düşüncesidir. 
Tersine başarılı olmak için temkinli bir devrimci çalış
ma şunu gerektiriyor. Devrimcilerin gerçekten yi~it ve 
ilieri sınıfın yılmaz öncüsü rollünü oynamaya yetenekli 
oldukları aniaşıimalı ve eyleme çevrilmelidir. Bir öncü 
olarak, görevini ancak önderlik etti~i halk yı~ınından 
soyutlanmamaya güç yetirdi~i ve bütün yı~ına ilieri 
do~ru gerçekten önderlik ettiÇli zaman yerine gettirir. 

BURJUVAZi düzene karşı sınıf bayrağını yükseltme 
iddasındaki devrimci önderliğimizin, komsomolü 
sömürü düzenine karşı emekçi halkıyla ortak 
mücadelesine aktif katılımını sağlanması 
zorunluluktur. Tarlada, fabr ikada okulda ve aile 
ortamında komsomol kendi öğretisini yaymasının 
fırsab tanıması gençliği toplumsal kurtuluş 
mücadelesine kazanmanın en manbklı yoludur. 

Önderlik kitle ilişkisi üzerinde kafa yoran di~er bir 
usta'da Servet Taneli hocamız ll Devlet ve Demokrasi " 
isimli eserinde düşünce özgürlüğü konusunu yazarken 
soruna bir başka aç ıdan şu açıklı~ı getirir. ll Parti yöne
timllerinin tabandan kopmas ı nı , birokrasilerin oluşma
sın ı önderlikle kitlelerin arasında uçurumların kazıl ma
sın ı önlemek. Çünkü, insan sömürüden, yabancılaş
madan kurtarıp özgürleşme amacıyla yola çıkan Mark
sizmin bu amaçları için kullandı~ ı mekanizmalarda ye
ni sömürü yeni yabancılaşma ve yeni bağlıl ıklar yara
tan bir takım eğilimler oluşmaktadı r. 

Gençlik Ruh ve militanlık 

Tüm gençlik sohbetlerinin, tartışmalarının demirbaş 
kavramı llmi l itanlığ"a de~inmeden edemiyorum. Militan 
diyince kaf dağ ın ı n arkasında bir ç ı rp ıda söküp alan bir 
kişili~i tarif eder oluyoruz. netleşmiş bir kavram yerli 
yerinde ku llan ılan her notaya l!Yan her tipten nüspet, 
konumuzun da merkezinde olan bir kavram. Ama önce 
militanl ıktan neyi kasteti~imizi belirtelim. 

Kendi ideolojik politik yönelimlerini en başta kendi 
yaşamında uygulayan dürüst, sömürü düzene karşı 
emekçi halk saflarında yer alan·; halkım ız sömürü dü
zeninden kurtuluşu için ölümü pahasına mücadele 
eden devrimci kişi lik arasındaki yakınlıkları yada farklı
lı kları görmek, coşkusunun mil itanlı~a evrimini sa~la
mak için, en başta gençlik coşkusunun militan lık olma
dığı gerçeğinin kavranması gerekir. Coşkunun altında 
gizli bir yılgınlık vardır. Militanlığ ı n ise altında gizli öfke, 
inanç ve h ı rs vard ı r. Toplumumuzda kaç kişi yazdığı şi
irlerden dolayı cezaevlerine girmiştir? yada kaç kişi ce
zaevinden şai r olarak dışarı çıkıp bir kenara kapak at
mıştır?Bu iki sorunun cevabın ı düşünmemiz lazım. Iki
sinin cevabı ortadadır. Ikinci soru kapsam ına girenierin 
sayılmayacak kadar fazla, birincinin kapsamındakiler 

·ise bir elin parmakları kadar çıkmaz. 
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ilistin'in 
yeni politik 

konjonktürü 

•• 
FKO yetkilileri, 20 

Ocak'ta yapılan 

başkanlık ve parla
mento seçimlerin

den sonra "Devrimci ideolojilerin" yokolduOu iddiasında 
bulunarak varolan konjonktürün yeni partiler ve mütte
fiklerden oluşacaoını söylediler. 

Yetkili ler, lsraii-FKÖ barışına muhalif olan ve seçim
leri resmi bir şekilde boykot eden HAMAS ile Fetih'in ye
ni kurulmuş "demokraside" yerlerini alacaklarını, çünkü 
Fetih ile HAMAS'ın barış anlaşmasıyla farklı yollardan 
ideolojik karışıklık yaşadıklarını ve zayıfladıklarını şu 

anda da yeni bir kımlik arayışında olduklarını belirttiler. 
FKÖ, "Fetih taze bir kan ve duşüneey/e siyasi 

partiye dönüşme/i, HAMAS ise kendisini çok çabuk 

yeni değişikliklere adapte etme/i ve partileşmelidir. 

Aksi takdirde yok olacaktir" dedi. 
30 Y!ldan beri Filistin mücadelesine omuz vermiş 

olan FKÖ~ !srail barışı sonrasında kendi bünyesinde bu
k.Jnan gerılla gruplarının seçim sonrası dönemde "tekrar 
şekillendirilebilecegini" bildirdi. 

FKÖ Merkez Komite Üyesi Mahmud Abbas da yeni 
oluşumun eskiden türeyecegini belirterek "Yeni kan şu 
an devrim ve yenı hareketleri bünyesinde taşıyan FKÖ 
gruplarının yeni degişiklikler ile şekillenmesınden oluşa

cak" dedi. 

Se~imler ve son durum 

Arafat' ın Fetih grubu üyeleri, parlamento seçiminde; 
88 sandalyeden ô7'sini kazanmış ve Arafat'a ragmen az 
tanınan bayan rak1bi Semiha Halil karşısında oyların 
yüzde 88. 1 'ini alarak büyük bir zafer elde etmişti. 

Fakat, Fetih çogunlugunun bazı üyeleri daha fazla 
demokrasi talep eden bagımsız parlamenterlere katıla
bileceOi yolunda spekülasyonlar var. 

Bağıms ız parlamento üyeleri yönetimini barış müza
kerecilerinın eskı Başkanı Haydar Abdül Şali, eskii Söz-

FKÖ, Ahmed Şukairi tarafından 1964 yılında kurul muı;ı; 

Arafat 1968'te örgüte katılmış ve liderliği ele geçirmiı;ıti. 

cü Hanan Aşravi, Batı Şeria eski Belediye Başkanı Ab
düi-Cevad Salih ve Siyasi Bilimler Profesörü Ziya Ebu
Amr oluşturuyor. 

Ebu-Amr "Parlamento'nun bazı bagımsız üyelerinin 
bloklar ve hiziplere karşı muhalefette bulunacagına ina
nıyorum. Parlamento'nun çogunlugu Fetih'ten oluşur

ken, demekrası için baskı yapan bagımsızlar degişim 
için beraber hareket edebilirler" dedi. 

Tarihten bugüne Filistin siyaseti 

FKÖ, Ahmed Şukairi tarafından t964 yılında kurul
muş; Arafat 1968'te örgüte katılmış ve liderligi ele geçir
mişti. 

Filistinliler 1987 yılında sokaklarda !srail işgaline 
karşı ayaklanarak lntifada 'yı başlatmışlar ve Müslüman 
Kardeşler, devrime katılmak için silahlı kanat HAMAS'ı 
oluşturmuşlardı. 

lsrail ile 1993'te yapılan barış anlaşması "yeni bir 
dönemin" habercisi olmuş ve FKÖ'nün ana grubu Fetih, 
barış anlaşmasının imzalanmasıyla beraber gerilla mü
cadelesıni sona erdirmişti. 

Fakat bu hızlı degişime tüm Fetih üyelerı uyum gös
terernemiş ve bu durum hareket içerisinde derin bir kafa 
karışıklıOı ve bir ölçüde parçalanma yaratm ıştı. 

Bir FKÖ yetkilisi, Arafat'ın sürgünden dönmesı. Fil is
tin Özerk Yönetiminin Gazze şerıdinin büyük bir bölü
mün.ü içine alması, şu anda Batı Şeria'yı da içermesi ve 
son olarak Filistin tarihindeki ilk seçimlerin HAMAS'ın 

etkisini kaybetmesine neden olaugunu söylüyor. 
Filist in seçimlerine bır milyondan fazla kayıtlı seç

menin yüzde 70'inden fazlasının katılması n ı n, !srail ile 

yapılan barış anlaşmasının halk tarafından desteklen
mesi anlamına geldigi söylenıyor. 
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Di9er taraftan, parlamento seçim sonuçları FKO ile 
HAMAS'ın ıdeolojik ve örgütsel sonuçlarını gözler önü
ne serdi. 

Fetih üyelerı zorunlu olarak Fetih listelerine oy ver
medi. Ayrıca HAMAS' ın boykotuna ra~men HAMAS 
üyeleri gerek ba~ımsız aday şeklinde gerekse oy kulla
narak seçime katıldı. 

israii-Suriye ~üncü turda 
!srail ve Suriye arasında geçen Haziran'da kesintiye 

u~rayıp, 27 Aralık itibarıyla yeniden başlayan barış gö
rüşmelerinin üçüncü turu dün ABD'nin Maryland eyale
tinde başladı. 

Görüşmelerde , lsrail ve Suriye üzerinde ABD ve ıs
rail'de seçimlerin yapılaca~ı bu yı l sonundan önce an
laşmaya varmaları konusunda ABD'nin ciddi bir baskısı 
oldugu söyleniyor. Görüşmeler başlamadan önce Devlet 
Bakanı Nicholas Burns, "Şu andan itibaren, gelişme ol
masını umuyoruz" diye konuştu. 

Üçüncü tur görüşmelerin daha öncekilerden temel 
bir farkı var; bu defa görüşmelere askeri uzmanlar da 
katılacak. Bu düzenlemeyi Warren Christopher'ın Orta
do~IJ gezisi sı rasında gerçekleştirdi~i söyleniyor. 

Bunun taraflar açısından atılacak adımların daha 
hazırlıklı bir pozisyon oluşturmak bakımından bir anlamı 
var. 

Görüşmelere katılacak Suriyeli askeri yetkililerin 
Tu~general lbrahim el-Ömer ve TuMeneral Hasan Halil 
oldukları açıklandı; ıkisi de üstdüzey istihbarat yetkilileri. 

!srail tarafında ise askerı planlamanın başı Tu~ge
neral Uzi Dayan ve Şimon Perez'in askeri danışmanı 
General Dani Yatom bulunuyor. 

Görüşmelere ABD Ortado~u Uzmanı Dennis Ross 
katılıyor, ancak Christopher da görüşmelerde yer ala
cak. Bunun hemen ardından Christopher'ın bir ortado~u 
seyahati daha yapması bekleniyor. 

Arabu lucu rolündeki ABD, görüşmelerin bu yılki ıs
rail ve ABD seçimleri öncesinde yol almasını şiddetle is
tiyor. Christopher bu yüzden görüşmelerin ·~kritik bir ev
re"de oldugunu yineleyip duruyor. 

Ancak son olarak, Washington'u ziyaret eden lsrail 
Dışışleri Bakanı Ehud Barak, ısrail'in Golan Tepelerin
den çekılme öncesinde, mal ve hizmet akışı dahil olmak 
üzere Suriye ile sınırların açılması gerekti~ini söyledi. 

1996•da h1zh ad1mlar 
!srail ve Suriye arasındaki ABD'nin arabuluculuk 

yaptı~ı Barış Görüşmeleri'nin dördüncü turu gerçekleşti
rildi. 

Görüşmelerin kilit konusunu Golan Tepeleri oluştu
ruyor. Suriye, ısrail'in 1967 savaşında aldıg ı stratejik 
önemdeki bölgeyi geri isterken, lsrail de karşılıgında gü
venli~inin garanti altında bulunmasını istiyor. Bölgeye 
yerleşen ısrailli göçmenlerle, Golan Tepeleri'ndeki su 
kaynaklarının kullanımı ise sorunu giderek daha karma
şı k hale getiriyor. Suriye, tepelerin kayıtsız şartsız iade
sini isterken, lsrail, kapsamlı bir barış karşılıgında Go
lan'dan çekilece(lini söylüyor. lsrail, 1967'den sonra il
hak ettiginı açıkladıgı Golan Tepeleri'ne 13 bin göçmen 
yerleştirmişti. 

!srail-Suriye görüşmelerinin ilk turu 27-29 Aralık ta
rihlerinde Maryland'da bır konferans merkezinde başla
mıştı ve basına kapalı olarak yürütülmüştü. Ikinci tur gö
rüşmeler ise kısa bir aradan sonra 3-5 Ocak tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. 

Bunun hemen ard ı ndan ABD Dışişleri Bakanı War
ren Christopher'ın Ortado~u gezisi geldi. Bölgede Arafat 
ile de görüşmeyi ihmal etmeyen Christopher, ısrail-Suri
ye arasında mekik dokudu. 

Yine çok yakın dönemde, ABD Savunma Bakanı 
William Perry ve ABD Başkan Yardımcısı Al Gore da 
bölgeye ziyaretlerde bulundular. Ürdün, S.Arabistan ve 
lsrail gibi ülkelere silah ticareti amaçlı ziyaretler yap
makta olan ABD Savunma Bakanı Perry, lsrail ve Suri
ye arasında barış imzalandı~ı takdirde ve taraflar ister
lerse ABD'nin Golan Tepeleri'ne Barış Gücü gönderebi
lece~ini söyledi. 

Görüşmelerin ikincı turu sonrasında ve hatta Chris
topher'ın Ortado~u gezisi sırasında görüşmel erin gidişa
lına dair yapılan açıklamalar ço~u zaman birbirini ters 
nitelikte oldu. 

Bir yandan yaratılmaya çalışılan "her şey iyiye gidi
yor" havasının yanısıra, zaman zaman taraflar gelişme
lere burun kıvırarak topu karşısındakine atma yolunu iz
lediler. 

ya da Suriyeli yetkililerin "olumlu bir hava"da 
geçti~ini söyledikleri görüşmelerde, kil it konularda hiç 
yol alınamadı~ı da dile getirildi. Özetle, bu üçüncü tur 
görüşmelere kadar barış anlaşmasının kapsamına dair 
net bir çerçeve ortaya çıkmadı. Ancak, ısrail ve Suriye 
arasındaki anlaşmanın ön koşulu olabilecek buzların çö
züldü~ünü gözlemlemek mümkün. 

Bar•' gör~melerl ve Türkiye 
Türkiye, lsrail ve Suriye arasındaki görüşmeler sü

rerken düzenli aral ık l arla su sorunu ve "terör" olarak ifa
de ettigi Suriye'nin PKK'ye deste~i konulafında kendı 
görüşlerinı açıkladı. Sürekli olarak ABD ve lsrail'e Suri
ye'yı sıkıştırması konusunda baskı yapan Türkiye, içeri
ye yönelik olarak belli aralıklarla, bu görüşmelerde ken
disini ilgilendiren bu konulara geniş yer verildi~ini ileriye 
sürdü. 

Ancak, bu konuların görüşmelerin gündemine girdi
~ine dair, Türkiye devletinin açıklamalarının dışında bir 
bilgi alınamadı. ABD ve lsrail bu konularla ilgili olarak 
sürekli, "Türkiye ile Suriye'nin kendi aralarındaki bir so
run" ifadesini kullandılar. 

ABD Dışişleri Bakanlı~ı Sözcü Vekili Glyn Davies bu 
konuda çok açık olarak "Biz, konuyu, genelde Türkiye 
ile Suriye arasında çözümlenmesi gereken bir mesele 
olarak görüyoruz. ABD'den konuyla ilgili olarak bir rol 
aynaması istenmedi" dedi. 

Son olarak, Christopher'ın Ortado~u gezisi sı raların
da, Tansu Çiller'in bir mesajı lsraıl'e gönderildi. 

lsrail ve Suriye arası ndaki görüşmelerde, su konusu
nun gündeme geldigi biliniyor. 

Ancak bu Golan Tepeleri'nden geçen Yarmuk Nehri 
ile ılgili idi. Yarmuk Nehrı ısrail'in önemli su kaynakların
dan birini oluşturuyor. 
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Ortadoğu'da 'her şey karşıtına gebe' 
Temel DEMIRER 

G 
EORGE Bush, 23 Eylü l 1991 'de BM'de
ki, "tarih devanı ediyor. ( ... ) Pax-Univer
sal is (evrensel barış) peşinde o lacag ız" 
demişti. O günden bugüne ABD, "Pax
Universalis" yönelişiyle dünyanın sırtına 

deli gömleği geçirmekle meşgul Kuzey'in oluştu rma 
kavgasını verdiği "düzen", "Pax-Americana"da somut
lanıyor. AGD, "düşük yoğunluklu çatı şma/ low inten
sity confl ict" yönelimiyle kendine, "soğuk savaş sonra
sında da dünya barış ı çeşitli tehd itler altında bulun
makta. Dikkatlerimizi bölgesel tehditlere yöneltip, 
barışı saglama" (G. Bush) "görev"ini vehmediyor ... 
Böylel i kle "Pax-Americana", Bosna' dan Kafkas! ara ve
ya Ortadoğu'ya vd yerlere cl a tıyor. "Çünkü" diyor 
'Pentagon, "soguk savaşın bitmesine rağmen, barışın 
s igortası yok". 

Garış ı n sigortasının olmadıgı , hatta attıgı "sıcak ba
rış" ortamını Pierre Lellouche'a göre, "dünya daha çok 
istikrarsızlık ve belirsizliklere dogru gidecek. ( ... ) 
ABD'nin gücü ve etkinl iği azalacak. ( ... )Aşırı milliyet
çi 1 i k, et ni k sürtüşmeler t ı rmanacak. Kökteneli nci akım
lar yayı lacak. ( .. . ) Üçüncü dünya öne çıkacak. ( ... ) Av
rupa -veya genelde Kuzey- büyük bir göç sorunu ile 
karşılaşacak. ( ... ) Bölgesel ve yerel uyuşmazlıklar ve 
çatışma l ar artacak." (Yen i Dünya~ Yalta Düzeninden 
Ulusların Düzensizliğine) 

Benzer saplama lar, i ngi 1 ter e 'Kraliyel U luslararası 
ili şkiler Enstitüsü' raporuna da yansıyor: "Batı- islam 
arasında bir soguk savaş devreye girecek. ( ... ) MUsl(.i
man ülkelerdeki Batı karşıtı ideolojiyi artık komünizm 
değil, islam yönlendiriyor. ( ... ) Batı Avrupa ile Ortado
ğu arasındaki ilişki l er giderek gerileyecek. ( ... ) Varsıl
lık-yoksulluk bölünmesi var. islam görüşüne daya l ı , 
elinlemelci batı karşıtı ideoloji ler de bu bölge ha l kları 
için çekici olabil ir." (International Affairs) 

Tunus'Ju filozof Muhammed-Alla! Sineceur'un deyi
şiyle, "1789'un idealleriyle hiçbir ilgisi kalmamış bir 
biçimde yüzüne insan hakları maskesi takm ı ş bir pazar 
ekonomisinin her yeri adım adım ele geçi rdiğ i" dünya
da; "YDD" hızla "yüksek gerilim bölgeleri" oluşturu
yor. Ortadaoğu'da bu bölgelerden biri. Çel i şkil erin yu-

.. mak yumak, sa lkım saçak, dügüm clüğüm olduğu Or
tadoğu; "Pax-Americana"nın yogun saldı rılarına maruz 
kalan bir alan. A. Anan'un deyişi yle, Ortadoğu'da "in 
your days everything seems pregnant with its contrary 
/şimdilerde her şey karşıtına gebe görünüyor" .. . 

KarşıtLığın diya lekt iğini göremeyen ler için "Pax
An1erica" Ortadogu'da tutmaktad ı r. Ama Öyle mi ? El
belle değil. Örneğin israii-Filistin barışı veya israil ile 
Suriye'yi barıştırma g irişimi ya da ABD'n in Kuzey 

Irak'taki operasyon lar ı , gerçekten "ka lı cı" m ı ? .. Soru 
lar ortada duruyor ... Son örneği i le, yüzde 75'in civa
rında kat ılınıla gerçekleşen Fi listin seçimlerinde, ayla
rın yüzde 88. 1'i ni kazanan ArafaL "Gar ı ş yolunda i ler
lemeye devanı edeceğiz" açı ki anıası nı yapsa da; 'Re
vue de Uban'a 19 Ocak 1996'da verdiği demcçıe, "se
çimler, başkenti Kudüs o lacak bağımsı z devielimizi 
müjde i iyor . [3 izde onlar da (isra ill i ler) Fi 1 i st in devleti
nin kurul acağın ı ve bu devletin başkentin in Kudüs ola
cağ ı nı biliyoruz" demeden edemiyor. Ayn ı şek i lde 

Arafat ' ın seçimleri kazanması israi l'i memnun etse de; 
Şimon Peres, Arafat'ı kutlarken, "Filistinli ler sadece 
Özerklik Konseyi temsilcilerini belir lemek için oy ku l
lanmadılar. Ay nı zamanda özerklik anlaşmasını des
teklediklerini de ifade ettiler" kayıtı nı düşüyor. 

Geçenlerde Filistin'e giden ODTÜ Rektörü Süha Se
vük'ün işaret ettiği gerçeği n görü lmesi gerekiyor: "Fi
listin'de barış süreci yürümüyor. Siyasal olarak böyle 
bir karar alınmış ama halklar arasında bir iletişim ol
mamış. Filistiniiieric israill ilcr in birbirine karşı tutumia
rına baktığımızda, barış süreci için uygun bir durum 
bulunmadığını gözlüyorsunuz." Yani israil'in Filistinli
lerle "pamuk ip li ği ne" bağl ı "bar ı ş ı " , bir alay değiske

ne bağlı ve tamamlanmam ı ş bir süreç. "Pax-Amer ica
na"nın Ortadoğu'da el attığı yaşamsa l konudan biri de 
"Kürt Sorllnu" ve Kuzey Irak gibi ... Ne "Kürt Soru
nu"ncia ·ne de Kuzey Irak'ta hala "Pax-Americana" 
"çözümlcyici" değil. Meşhur Dublin sürecine bağıntılı 
olarak KOP ile YNK arasında "anlaşma" sağland ığı id
dia ed il se de; YNK kontrolündeki bö lgelere KOP son 
haftalarda askeri yıg ı n ak yapıyor . 

Bunun yanıbaşı nda ABD'nin Irak-Saddam politika
sıyla, Fransa'nın yeni yönelimlerinde farkl ılı klar crata
ya çıkıyor. Fra nsa'nın Saddam'ı rehab il ite çabalar ı , 
ABD'yi rahatsız ediyor. 

Kuzey'in hakimiyet ve pazar paylaşımı mücadelesi
nin en şiddetli yaşa nd ığ ı Ortadoğu 'da, iran, AGD'yi ra
hats ız ederken; Suriye-isra il görüşmeleri konusunda 
"Şam'dan, daha iyi müzik ve daha iyi sinyaller gel i
yor" diyen israil'in Washington Büyükelçisi iramar Ra
binoviç, ekl iyor: 

"Ortadoğu'nun en önemli oyuncusu Türkiye'yle çok 
yakın bir i li şki içindcyiz. 

Türk görüşü ve çıkarla r ı denklemin bir parças ı dır . 
Kapsamlı barış ve su meselesi masasının üzerind.ey
ken, ortaya çı kacak denklemle, Türk görüşünü ve Tür
kiye'nin çıkarların ı bütünleştirmemiz gerekmektedir." 
"Yüksek ger ilim bö lgesi'1 Ortadoğu 'da "her şey karşı tı
na gebe" ... 

"Pax-Amcricana" ne yaparsa yapsın, Ortadoğ1.ı 'daki 

sorunların yarı çapıııı genişletip, orta vadeli a lı üst o luş

Iara ertelemekten başka bir sonuca ulaşanıayacak ... 
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Bir isyan1n anatomisi 

Ben Metin Göktepe. Gazeteciyim?!. 

Bilal LEKESIZ 

T
arih: 8 Ocak 1996. Yer: Eyüp Kapalı Spor 
Salonu. Vaka: Ümraniye Cezaevi 'nde şe
hit düşen tutsakların cenaze töreni. Pro
tokol: Çevik Kuvvet, sivil polis, özel tim, 
CIA, KGS, MOSSAD, FBI, MIT vs .. . 

Evet, gelişen tüm olayların materyalleri bunlar!.. 

*** 
Ve ertesi gün ... 
Tarih: 9 Ocak 1996. Yer: Eyüp Kapalı Spor Salo

nu'nun elli metre ötesi. Vaka: Bir cinayet. Bir gazeteci. 
Bir Evrensel muhabiri. Bir Metin Göktepe. Protokol : 
Önce kimse yoktu , sonra ... 

*** 
Sonra, gazeteler, televizyonlar yani milli(tarist) 

medya bize buruk bir haber veriyordu: "Evrensel mu
habiri Metin Göktepe gözaltına alınmış, elli metre öte
de bulunmuş , çay içerken ölmüş, dire~e çarpmış, san
deiyeden düşmüş ... 

*** 
... Ne yazık ki Metin'i o gün kaybettik. Ancak ara

dan haftalar geçmesine ra~men , sistemin kurmayları 
bir açıklama yapmanın 'gayret'ine düşmemişlerdi . Fa
kat as ıl top Içişleri Bakanlı~ı'ndan geldi : Göktepe 
alınmış, bırakılmış, parka gitmiş, sonra canı çay içmek 
istemiş!, içmiş, içmiş, içmiş ve ... ve oracıkta ölmüş! 

*** 

Protokol gere~i Evrensel'e 'ziyaret ve başsa~lı~ı · 

akını başlatmış deylet. Biri girmiş biri çıkmış, biri yol
daymış , biri ordaymı ş .. biri ' bulacak' mış, biri 'sora-

cak'mış ... Ne bulan olmuş , ne de soran. Hepsi. Evet 
hepsi nafile' . hepsi 'bir ümitsiz vaka' ... 

*** 
Bunlarla beraber inkar politikası almış götürmüş 

başını. Evrensel Metin'in katillerini ortaya çıkarmak için 
(gerçi belli de!) yo~un bir çaba sartediyordu. Sonunda 
bulundu: Ele başları olan Alibeyköy Çevik Kuvvet'te 
'çalışan' komiser yardımcısı Mehmet lşbitiren. 

*** 

DoQrusu başarılı bir ' iş' yapmış Mehmet! .. Soyadı 
gibi işbitiriyor. Gerçi biraz acemice davranmış ama ol
sun(!) Aslında 'Güney Do~u Anadolu Bölgesi'ne tayin 

. etmek ge:_rek Mehmet'i. Yıllardır halk orada perişan , aç, 
sussuz. Ustelik de terör tırmandıkça tırmanıyor ... 

Giderse belki bir 'çözüm' bulur. 

*** 

Aslında-söylediklerim işin biraz 'komedi' yönü. An
cak sistemin muhalif basın üzerinde Abdülhamit döne
minden başlayarak, günümüzde ise SS karamamele
riyle devamını sa~ladıgı baskı ve sansür politikalarının 
devam ıdır. 

Açıkçası dayanamıyortar, sindiremiyortar ... 
Son olarak Göktepe'nin katledilmesi bir sonuçtur. 

Toplumsal muhalefetin alanlarda devletin militarisı yü
zünü teşhir etmesi, sistemi zora sokmuştur. Buna kar
şın kabaran ve hesap soran toplumsal muhalefetin di
renişini 'kırmak' için yeni 'failler-sanıklar' türetmiştir. 

*** 
Bizler sorunun ana kayna\)ını istiyoruz! Ape Mu

sa' yı , Hafız Akdemir'i , Namık Tarancı 'yı , Halit Gül
gün'ü, Hüseyin Deniz'i ve Metin Göktepe'yi düşüncele
rinden dolayı katleden zihniyeti istiyoruz! 

Korktunuz hep; Ape Musaları, Hafız Akdemirleri , 
Metin Göktepeleri öldürerek bitirece~inizi sandınız. 
Ama herşey gün gibi ortada. Nice Ape Musa'lar, Hafız 
Akdemir'ler, Metin Göktepe'ler dogdu bu ülkenin top
raklarında. Serpildi tohumları , Amed'ten Botan'a, Ciz
re'den Van'a lstanbul'a. 

*** 
Şimdi onlara 'ölü' mü denir artık?! 
Onlar gittikçe ço\)alan ve bu kavga ateşinin yanma

sında neferleşmiş kızıl yüreklerimizdir ... Biz yine de 
tekrartıyoruz; Metin'in hesabı sorulacaktır, ne Metin'in 
kalemini yerde bırakaca~ız, ne de düşüncelerini ! Siste
min devrimci-sosyalist basın üzerinde uyguladı~ı bu 
politikaları sökmüyor artık ! 

*** 
SÖK-ME-YE-CEK! 
... "Günü geldiğinde defterleri dürülüp, künyeleri 

okunacaktır halk düşmanlarının". Şair'in ne demek 
istedi~i gayet açık... Anlayana... · 
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Taksim ve 
Kızılay, a dair ... 

Kerim TABEL 

B ilindiği gibi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ} 
devrimci öğrenciler 19 Aralık'ta bir dizi akademik
demokratik talepler etrafında açlık grevi eylemine 

girmişlerdi. Eylemin temel ayaklarını "Harçların kaldırılma
sı", "Kredilerin on milyona çıkarılması", "Eğitimde özelleş
tirmenin durdurulması", "Polisin okullarda uzaklaştırılma
sı" gibi talepler oluşturuyordu. Fakat ilk dönemlerde, YTÜ 
öğrenci grubunun eylemi devrimci-demokrat kamuoyunda 
ve devlet medyasında pek kayda değer düzeyde hesaba 
alınmamıştı. Açlık grevinin, seçim atmosferinde ve ceza
evleri direnişleri ile TC'nin suni gündemleri medyasında 
önernce istemesi gibi bir dönemde cerayan etmesi, fazla
ca yankı bulmamasına neden olarak görülebilir. Bir diğer 
etmen olarak ise öğrencilerin bu taleplerini dillendirmeleri 
geçmişten bugüne gelenekselleşmiş bir seyirde izlemesi, 
belleklerde de alış ı lmışın ötesinde dinamik bir güç olarak 
görülmemesi kan ısı ndan kaynaklıdır. Dönemin baş top
lumsal gündemlerinin durulmasıyla ve öğrencilerin polisin 
saldırı , gözaltı ve tehditlerine rağmen eylemliliklerinde ka
rarlığ ı , geneli ilgilendiren içsel ve parçasal deviniminin, 
geniş yankı bulmasına yolaçtı ve de parçasal devinim, 
tüm öğrencilere sıçradı. Bununla kalmayıp, başta Eğitim
Sen olmak üzere demokratik kitle örgütleri de öğrencilerin 
yanı.rıda tavır geliştirdiler. 

Oğrenci kitlesinin, mevcut düzenin çarpık eğitim siste
mine karşın giriştikleri hak arama mücadelesinde de gö
rüldüğü gibi devrimci-demokratik kitle örgütlerinin genel 
anlamda giderek ezilenlerin ve haksızlığa uğrayanların 
yanında f iilen yeraldığını ve faşist TC sisteminin yıkılma
sında güçlü bir zemine oturduğu söylenebilir. Haklı talep
lerin kitleler nezdinde vücut bulma sürecinin tamamlan
masıyla daha güçlü çıkışın ve sistemi daha çok sıkıştır
mak için eylem, okuldan alanlara taşındı. 4 Şubat'ta Tak
sim Meydan'ındaki kitlesel gösteri ve onun akabinde s 
Şubat'taki Ankara Kızılay Meydanı'ndaki kitlesel eylem, 
bunun bir ifadesiydi. Istanbul ve Ankara merkezli üniversi
telerle kısmen diğer üniversitelerde öğrencile ri kat ılım ı nın 
olduğu bu süreç, öğrenci gençlik mücadelesinde güçlü bir 
halkan!.n yakalanmasında önemli bir göstergedir. üzeilikle 
de YTU devrimci öğrencilerin çaktıkları kıvılc ım ve bu kı 
vı lc ı mın sönüp gitmesinden ziyade ilkeiiikararlı bir tavır 
ortaya ko~arak. alevlendirmelerinin etkişi büyüktür. Tıpkı 
cezaevlerındekı hak gasplarına karşı Umraniye Cezae
vi'ndeki devrimci tutsakların başlattı kları direnişin ardı n
dan tüm cezaevlerine sıçraması, HADEP'in Kürdistan'da
ki süren kirli savaşta "barış" sloganında ısrarlı bir tutum iz
lemesi sonucunda tüm devrimci, demokrat, ilerici ve aydı n 
çevreleri etkileyen bir düzeye getirmesi gibi. Bu bağlamda 
ise geniş kitleleri ilgilendiren sorunların, kit leye mal ede
rek, mevcut düzeni zorlayacak bir momentin yakalanma
sını hedefleyen öncü güçlerin, kararlı/militan tutumları be
lirleyicilik teşkil ediyor. 

Peki istenilane varmada salt kararl ılık yeterli mi? Veya 
sorunla ilintili olarak öğrenci gençliğin akademik-demokra
tik haklarını elde etme yolunda gösterdiği direnç yeterli 

mi? Tabii ki kararlılığın her ne sorunda olursa olsun çözü
me ulaşmada birincil şart olduğu tartışma götürmez. Keza 
bunun yanında ulaş ı lması gereken hedefle ona denk dü
şen konumlanma (örgütlenme) uygunsuzluk gösteriyorsa 
biz ne kadar istemlerimizden ısralı olursak olalım, başarı 
şansımız zayıf olur. Genelleme yapacak olursak; üniversi
telerde yo~unluklu bir devrimci öğrenci muhalefeti söz 
konusu. Universitelerde öğrencilerin sorunları katmerleşe
rek giderek ağırlaşıyor. Platformlardan ziyade hala grup
laşmalar .da (eski zihniyetıer kadar olmasa da) varlığın ı · 
koruyor. Universiteler arası koordinasyon ve diyalolog ya
ratılamamış, hatta grupsal ve bireysel bazda haberleşme
ler bile mevcut değil. A üniversitesindeki öğrenci potansi
yeli B üniversitesindeki her hangi bir gelişmeyi yayın say
falarında gördüğü zaman haberdar olabiliyor. Bu ise tekil 
düzeyde ele alındığında, örgütsel/kitlesel tutum, tali plan
da kalmakta, bireyler vijdanıyla rahatlama yolunda kendi 
kendine içten deşarza yönelmektedir. Ta ki 'okun sivri 
ucu' gelip kendine dayanana kadar. Devrimci öğrenci 
gençlik, mücadelesinde oku l bazında özerkliğiyle beraber 
merkezi bir örgütlülük yaratamadığı sürece dağ ı nıklık sür
git devam edecektir. 

Dönemin gerektirdiği bir başka aşı l ması gereken du
rum ise 4-5 şubat eylemlerinde de görüldüğü gibi12 Ey
lül'den bugüne evrilen ürkeklik ve kitle psikolojisindeki dü
.şüklüktür. Gerek Taksim eyleminde gerekse Kız ı lay eyle
minde öğrenci gençliğin hala polis fobisini ve alan fobisini 
kıramadığı çok açık bir şekilde gözle görü iiT]ekteydi . Poli
sin en ufak bir saldırısı nda, büyük bir panikierne ve geriye 
çekilme durumu yaşanıyordu . Basit provakasyonlarda bile 
bir tedirginlik ve keşmekeşlik yaşanıyor: 80'1i yıllardan bu
güne mevcut baskıların sürekl iliği ve öğrenci gençliğin de
politisazyon sürecinin sistem tarafından derinleştirilmes i 
sonucunda kitle-alan eylemlerinden uzak kal ması ve öğ
renci gençliğin bu konudaki tecrübesizliği bir faktör olarak 
gösterilebilir. Ama, devrimci öğrenci gençliğin 70'1er döne
minde Denizierin ruhu gibi büyük bir mirasa sahip olduğu 
da gözden ırak tutu l mamalıdır. Unutu l mamalıd ı r ki; psiko
lojik üstünlük devrimci mücadelede zafere doğru yürüyüş
te yolun yarısıdır. 

Bir başka nokta ise eylemin kalkış noktalarındaki ek
siklik oluşturuyor ... Yukarıda be l irtiğ i miz 'Harç' sorunu, 
'Kredi' sorunu ve 'Ozelleştirme' sorunu neticede ekonomi
de temelleniyor. Polisin oku ldan uzaklaştırılması eylemin 
ikinci kalkış noktas ı. Eyleme siyasal bir nitelik verilmesi ve 
ana dilde eğitim hakkı şiarının hedefler arasında yeralma
ması dönemin bütünsel bir eylem biçimine bürünememe
sini doğurmuştur. 

Yukarıda belirtt iğimiz devrimci öğrenci gençliğin kimi 
yön leriyle açmazları ve bugün yoğunlaşması gereken ko
nular üzerineydi. Bu eksiklikler bir yana 4-5 Şubat eyıemi 
öğrenci gençliğin yı l lanmış kabuğunu kırmaya yönelik cid
di ipuçları vermektedir. 

Yıllardır devrimci muhalefetin 1 Mayıs'ı kutlarnalarına 
izin verilmeyen şan l ı Taksim Meydanı'na polisin engelle
mesine rağmen öğrencilerin karar l ıca direnmesi bunun en 
açık ifadesi değil mi? 
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BüYÜK KüRT ŞAiRi: 

Büyük Kürt şaiı·i Hejaı· 21.2.1991 yılında Küı·dis

tan'ın Keı·ce şehı·inde öldü. 
Helbestvaııe ııav O deng Hejar dı salas 1920'aıı da 

li bajaı·e Mahabate hate dine. 
Hejaı· paşi sala 1940'i lı Kuı·distaııe lı·ane tevi jiya

na cıvaki a politik dıbe. Ev bo azadi O I'IZgaı·iya welate 
xwe peşkeşi ve pıt'Se dıke. 

cara peşin Hejaı· destaneke bı nave "Pıı'Sen zeııa 
mıı·ov lı seı· xweşbextiye" çap dıke. 

Le nave Hejaı· dema ku dı sala 1946'aıı da çumhu
ı·iyeta Mahabate hat sazkiı·in, wi çaxi baş hat bihistiıı. 
Gelek helbesten Hejaı· di nav wan salan da di ser ı·upe
len ı·ojnemen "Xelale ", 'Niştiman"da cigiı·tin. 

Di sala 1946"aıı da li bajaı·e Tebı·ize beı·evoka hel
besten Hejaı· bi nave "Aiakok" hat çapkiı•iııe. 

Paşi hilweşandina Cumhuriyeta Mahabate Hejaı· di 
sala 1947'an çO li lı'aQe ma. Hejaı· di ııav wan salanda 
beleııgazi, kesibi o tengasiyen mezin didin. Paşe hezen 
zoı·dest li lı'aQe beı·i Hejaı· dan O Hejar ijaı· ji çO li Suı·i-

HEJAR 
ye ciwaı'bO. Hejar di sala 1953'an da çu li Bukı·eşe te
vi şahiye XOI1 0 keçen Cihane bu. PaŞi ve yeke nave 
Hejar li hemu cihane hat bihistin. Di sala 1959'an da 

hejaı· diçe Yektiya Sovyetall u ew dibe mevaııe Yek
tiyd Niviskaı·en Azeı·beycane. 

Di sala 1961' an da li bajaı·e baku gelek helbesten 
Hejaı· bi zmane Azeri seı· ııave "küı1 nağmeleı·i" ıe cap
kiriıı. Di sa la 1961 'an da ji du beı·evoken Hejar li bija
ı·e ınoskovdye bi deste K.P. eyubi te deı'Xistin. Bi vi teh
ı·i ııave hejar li Yektiyd Sovyetaıı zef bela dibe. 

Hejaı· 21 e Sibate sala1991'an li bajaı·e Keı·eçe li 
lı·aııe di 71 saliya xwe da d içe ser heqiya xwe. 

Hejaı· di helbest O eafı·aııdinen xwe da seı· bı·ati o 
dostiya hemO gelen cihaııe gelek tişt ııivisiye.Ew seı· 

meznaye intel'llasyonalizme bOye meı·iveki dilşewaı a 
baweı·mend . Bo ve yeke ji nave Hejaı· li hemü cihane 
pel daye. 

Usa ji Hejaı· wek Mem O Zin, helbesten Omeı· He
yam O Şeı·efname weı·gerandiye zaı'ave Soı'ani. 

BÖ~ÜCÜ---------çizgi 

Ey reqfp her maye qewnıi kurd ı;inıan 
Najikine daneri tope r.enıan 
Kes nebe kurd dinıirin, kurdjfn dibbı 
Jfn dibe, qet nakeve ala kurdan 

*** 
Qewme kurd ra bu ye ser pe wek ş{!ran 
Ta bi :nviiınexşi bike tacaj iyan 
Kes nebe kurd dimirin, lı:urdjiiı dibilı 
Jıiı dibe, qet nakeı·e ala kurdan 

*** 
E nı xorte1ı Mfdyaü Keyxü üsrev in 
Dfn, fnıan, ayflınıan e, kurd ü Kurdistan 
Kes nebe krırd dinıirbı, kurdjfn dibin 
Jfn dibe, qet nakeı•i ala kurdan 

*** 
E''' xorıen ren ge sor u ş o re in 
Seyr bike :ıwıiw ciyan me darijand 
Kes nebe kurd dimirin, kurdjfn dibin 
lin dibe, qet nakeve ala kurdan 

*** 
Xorte kurd lıer lıar.ir u anıade ne 
Can fida ne, can fida, lı er can fidan 
Kes nebi kurd dinıirin, kurdjfn dibbı 
Jfn dibe, qet nakeı•e ala l.11rdan 

l Dı/dar (19/8-1948) 
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Kirli sermaye ve dünyamız 
Serdar YÜCE 

• nsan topluluklarının ortaya çıkmasından , gelişip 

1 
bugüne evrimleşmesinde temel faktörün emek ol
dugu bilinmektedir. lık insanların beslenip ve ya
şayabilmeleri için giriştikleri eylem, gerek insanın 
tarihi süreç içerisinde biyolojik degişimine, gerek

se de toplumsal deger birikimlerin oluşumunun ana te
ması olmuştur. Insanlık ilk olarak beslenme sonucunda 
edindiği (kendi vücudunda bulunan gıdadan aldığı) iş 
ene~isini kullanarak yaşama savaşı vermiş ve bu sava
şın farklı enerji kaynaklarını bulup yararlanmasının 
başlangıcı olmuştur. Insan kendi içgücündeki ene~inin 
dışında ilk bulup kullandığı enerji kaynagı ateştir. 

Zaten tüm canlı lar içerisinde kendi vücut ene~isinin 
dışında diger ene~i kaynaklarını kullanıp faydalanabi
len tek canlı da insandır. InsanOğlu ateşten yararlan
dıktan sonra yerleşik yaşama geçmiş ve bu beraberin
de toplumsal gelişmenin temel etmenlerinden biri olan 
teknik ilerlemeyi de yaratmıştır. 

KIZILDERİLİ reisin dediği gibi ''Biz bu toprakları, 
atalarımızdan miras almadık, çocuklarıınızdan 

ödünç aldık". Yaşanabilir özgür bir toplumsal 
sistem için yaşanabilir bir dünya da gereklidir. 

Bugün toplumlar tarihinin de!)işimine baktıgımızda 
ateşle başlayıp buharlı makinelere, buharlı makineler
den sanayi devrimine, sanayi devriminden bilgisayar 
teknolojisine ulaşmanın temelinin insanın çevresinde 
olup biten olayların derinliklerine inerek araştırıp göz
lemleyerek, laboratuvarlarda akla ve mantı!)a uygun bir 
şekilde çözümleyerek aç ığa çıkartması , bilim ve tekno
lojinin bu üç olgunun iç içe gelişip ilerledi!)ini ve birbi
rinden ayrı kopmaz olduğunu bize göstermektedir. 

Evet ısı enerjisinden başlayarak sanayi devrimine, 
sanayi devriminin dogurdugu bilgisayar teknolojisine 
bunun da getirdiği olanaklardan yararlanılarak, kimya
sal ve atom ene~isine ulaşılması oldukça sevindiricidr. 

Bugün toplumsal yaşamın daha rahat uygun koşul
larda planlanıp programlanması , gelişimin ve ilerleme
nin getirdiği olumlu sonuçlardır. 

Fakat, madalyonun diger yüzü ise, bilim teknigin 
dengesiz ve hoyratça kullanımının verdigi olumsuz, 
hatta korkunç sonuçları canlıları ve onları çevreleyen 
ekolojik dengeyi oldukça kötü bir şekilde etkilemiştir. 

Geçmişte ABD'nin ll . Dünya Savaşı'nda Japon
ya'ya attığı atom bombası , 1988'de Saddam diktadör
lüğünün Kürt halkı üzerinde kimyasal silahla gerçekleş
tirdigi Halepçe Katliamı vb, olaylar insanlık tarihine bir 
kara leke olarak geçmiştir. 

Bunlar geçmişte bu iki halkı etkileyen derin yaralar
dı. Fakat bugün bilim ve tekniğin hoyratça kullanımı 
tüm dünya insanlığını ortak dogrultuda. ciddi sorunlarla 
yüz yüze getirmiştir. Hemen herkesin yer yer karşılaşt ı
gr haber bültenlerinde dinledigirniz bilimsel kurumların 

verdıgi açıklamalar insanları şaşırtarak , yüreklere kor
kular salmaktadır. Ekranlarda dinlediğimiz haberler; 
dünyamızın on yıl sonra ene~i sıkıntısı içerisine girece
ğini , böyle kullanırnın devam etmesi halinde yaklaşık 
40- 50 yıl sonra ise dünyanın petrol ve kömür rezervle
rinin tükeneceğini sıkça duyar olduk! 

Insanlığın bugüne gelmesinde ene~inin ana unsur 
oldu!)unu yukarıda kısa da olsa açıklamıştık. lnsanlıgın 
aydınlanmasında ene~i temel rol oynarken, gelecekte
ki enerji sıkıntısının dünyamızı tekrar karanlığa göm
mesi şimdiki sonuçları ile pek de uzak bir ihtimal değil! 
Gelecekte bu sorunun önüne geçebilmek için şimdiden 
çalışmalara başlayan bilimadamları son teknolojiyi kul
lanarak, petrol , kömür vb. temel ene~i saglayan yakıt 
maddelerinin dışında güneş ve su gibi tükenmez ene~i 
kaynaklarından yararlanabilmek için çal ışmalara g i riş
mişlerdir. Bu konuda ne kadar yol alınır bilinmiyor ama, 
tasarlanan formülasyanda günümüz insanlarının enerji 
ihtiyacını sağlayabilecek somutlukta bir yol alınama
mıştır. 

Insanoğlunun ateşle başlayıp 21. yüzyılda son do
ruğuna ulaşan enerji kullanımı, toplurnlara sorunlar di-
zisini de beraberinde getirmiştir. · 

Yine ciddi düzeyde bir sorun olan azot oksitlerin 
kloroflorokarbon, (feron gazları) klor ve brom gazları
nın sorumsuzca kullanımı dünyamızın koruyucu meleği 
olan ozon tabakasının ineelip delinmesine neden ol
muştur. Ozon 03 formülünde üç oksijen atomunda olu
şan bir moleküldür. Görevi atmosfer basıncı aıtında 
yaklaşık 3mm kalınlığında bir örtü oluşturarak, güneşten 
gelen ultra-viyole (moretes ışınlar) ışınları , storosfer ta
bakası ndan süzerek yakıcı ve tehlikeli ış ı nları kı rı p yer
yüzüne ulaşmasını engellemektir. Böylece, dünyada 
yaşanan dogal dengenin teminatını sa!)lar. 

Yukarıda adı geçen maddeler, buzdolabı , klima, 
sprey vb. gibi üretim alanında soğutucu olarak kullanıl
makta, endüstriyel , kimyasal atıklar nükleer denemele-
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rin yolaçtıgı çevre ve hava kirliligi toplumsal yaşamda 
salgın hastalıklara, kitlesel ölümlere neden olmaktadır. 

Varolan sorunlar dizisinin yaratt ıgı sonuçlara bi r çok 
yaklaşım sözkonusudur. 

Idealislierin " kıyamet günü geldi çattı, tanrı kul
larını cezalandıracak"vb. belli kurumların toplumu du
yarlı olmaya yönelik kampanyaları, yasakları , bilima
damların ı n atom moleküllerini, kimyasal gazları ehlileş
tirme umuduna kapılarak giriştikleri çabalar ve tüm bu 
yaklaş ımlar bataklıkta sinegi yoketme çabasıyla bir far
kı olmayan 'çözümsüzlüğün çözümü' acizligine kapıl

madır .. 
Peki sorunun kaynaÇıı ne? Çözümü ne olacaktır? 
Dünden bugüne tarihi misyonunu yüklenip gelen 

bugünün sömürücü egemen gücü burjuvazidir. Toplum
sal yaşamdaki sosyal sorunlar dizisinin temeli dün oldu
gu gibi bugün de emek ve sermaye arasındaki sınıf sa
vaşımının temelinde yatmaktadı r. 

Burjuvazinin kendi s ı nıf çıkarları dogrultusunda dü
zenleyip yönettigi kapitalist sistem insan için degil kar 
için üretim anlayışını ilke edindiginden dolayı , gerek 
dünyanın yıpranıp yok olmasını gerekse dünyada mil
yonlarca insanın açlıga, sefalete, yokluga mahkum edil
mesinin ana kaynag ın ı oluşturmaktadır. 

Tarihlerden bugüne iktidar egemenligini sürdürüp 
gelen burjuvazi , proletarya üzerindeki sömürü çarkını 

devam ettirip daha uzun vadeli kılmak için sosyal-siya
sal-politik uygu lamalarıyla halklar üzerinde merkezi oto
riter kültür anlayış ı nı hakim kılarakn , toplumsal degerie
rimizin üzerinde saltanatını sürdürmektedir. 

Her dönem oldugu gibi bugünde otuşturdugu kimi 
kurumlarla çevre ve toplumsal sorunların çözümü arayı
şına gi ren bu~uvazi , geçici çözüm yollarıyla günü kur
tarma derdine düşmüştür. Ama nafile bu~uvazi nin çö
züm mantıg ı n ı n altında her zaman makyavelizm yattı
gından dolay ı kendisinin yaratt ıg ı ve kendisinin aleyhi
ne olabilecek hiç bir çözüm yoluna gitmeyi cesaret ede
memektedir. Kısaca kirli sermayenin kirli beyni toplumu 
ve dünyayı kurtarabilecek kadar temiz olmad ıÇjını, ken
disi de çok iyi biliyor. 

Sorunun tek ve köklü çözümü kapitalist-emperyalist 
sistemin yıkı larak, onun yerine sın ıfsız sömürüsüz bi r 
halk bilimi olan sosyalist sistemin kurulmasıdır. Biz ko
münist gençler olarak sermayenin egemenligine karşı 

verdigirniz siyasal mücadelede daha güzel, özgür, sö
mürüsüz bir toplumsal sistem kurmaya çalışı rken yarın 

kuracagımız özgür-demokratik toplumu yaşatabilecek 

güzel bir dünyanın da gerekli oldugunun farkında olma
l ıy ı z. Bundan hareketle, sermayenin dünyan ın doÇıa l 

zenginliklerini çarçur ederek, doÇjan ı n ekolojik dengesi
ni bozup, çorak bir dünya yaraliıÇıını tüm dünya insanl ı

Çıına anlatarak, bu alanda somut pratik çalışmalara gi
rişmeliyiz. Kızılderili reisin dedigi gibi "Biz bu toprak
ları , atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan 

ödünç a ldık". Yaşanabilir özgür bir toplumsal sistem 
için yaşanabilir bir dünya da gereklidir. Hiç bir soruna. 
olguya birbirinden ayrı baÇjımsız olarak bakmamal ıy ız. 

Çevremizde olup biten her olaya marksist bakış 
açısıyla yaklaşıp , hareket etmeliyiz. 

Zaten materyalist olmanm temel gereği de bu ya! 

B 
Merhaba R~heval! 

IRKEZ c/alıo yan yana. omıc omu:w. 

soluk soluğu gelişinıi::i sağlayan. ge

cikml'sinden dolay1 gençliğin komii

n i::(IJI nı ücadC'Iesi n dek i önem in in 

kendisini .nk1c1 dii::eyde lıissf!lfird(!!i 

, 

bir dönemde bu .mraya ilaç olma anwc1yla yola 

ç1k1p yay111 lwyat11ıa haşla.l"(ln Relıeval'in Ç1k1şmda 

yurtsf!ı·er- sosl'a!rst gi!IIÇI(ı"!in yaşama gerircliği ta

rihsf!l m/rm ı ·l! tullımluj!u clıl::c~l'de pa.ı·1 olmılan 

komiilll::(//ı gf!nçli,!!ı dılndf!n lwgüne mücadelf! f!df!

rek ulaş11ğ1 def!.ere f!IIWl!,i gf!Çf!n Türkr:l'e ~·e Kür

distan komünizcuı gençliginin isimsi: eı·latlarrn1 

selam/m: Si:: Relreml emekçilerinide yıirüllıi{!ünü:: 

çabalar sonucwıcla reşit/ı imkans1::/rk ı 'e baskrta ra 
rağmen Rci/wl'{ll'i bizlerf! ulaşt1r{/iğ1111z için kutla- ı 

rlln. 

Relıeı·al'i (//1laml1 /alan Öllf!mli nokw gençliğin 

kendi ö:: kurum/armı yamtnıaya yönelmesi re ya

ratmas1d11: Rr?/ıel'{fl gençliğin kf!1u/i öz kurumlarr

m yaratmasuıda ÖIIC'mli bir ad1m olmas1yla birlik

te gençliğin ö:: latrumlarrnm ne ilkidir. ne sonun

cusu olmalrdu: Bu aç1dan önemli olan Rr?lıeva/'in 

kurumlaşma l'f! genç/if~in toplumsal mücadelf!de 

etkin duruma getirme sürecilıdf! komiini::an genç

liği geliştmnede. deıTimci safiara yeni insanlar 

kazmu/mnada etkin ve yetkill olması geliştirirken 

gelişebi lmesidil: 
Yaymc1/rk aç1s111dmı imkan. birikim w tecrübe 

gibi kim1 yetersizliklerin olmas1 Relrera/'in önüne 

aş1lmas1 gf!rPken kimi sorunlar ı·e engel/en Çika

racak/u~ 'llk'leri yaşama geçirmf!k her ::aman da

lwfa::la emek iste1: Kürdistan komüni::an gf!nçliği

nin bir dönf!min yapılcmmannı gereği birlikte {'1- ı 

kard1ğı 'Yöneliş' df!ı:~isi Fe baz1 basm faal(retle

rr:rle smll"/1(/ir. Bu Çf!rçew~de Relıeml'in önünf! Çl

lwcak sonml(//; üstlend(!ti mi.~ı·on gere,ı"!i C'llf.:e!lf!

yici df!ğil bir./iif kamçllay1c1 olma/re/u: 

Relıewll ciddi bir misyonla yola ç1km1şt1r. Hf!

de.flerine ulaşabilmesi. üstlenilen nıisyomm gf!rek

tirdiği duyarl1f1klam1 ı 'e sonmıluluklarm oluşmas1 

ı·e oluşwrulmas1yla miimkündı"il: 

De1~~i11in / . say1smda bf!!lı Irata/ar gô::e ÇOI]J

nwktatlu: Ç'f!şitli redaks~\"011 ı·e hask1 hallalan ile 

sa.ı:fa dıl::enine kimi şc~ı·/er sö_ı·/emek mümkün belli 

ı eksikliklerin si::lerimle gördüp,ünü clüşılllerek ilk 

sarula eiC'ştirel dmnlll/IWII/11 erken olacalf.t kana

atindL~rim 

Si:: Ra1emf emekr1lerine göstf!nl({fim:: çalıa ı ·f! 

/um atlr.ı.!.llır:: emek smwcw~e/a Rf!/ıe/f('ml'i hi:: le re 

ulaşnnlt{f1111:: i< ın te~ı·IJalrler En içten tlı~Q .. rıtlarla 

haşanlar. 
H t1mi t ZILA.\" 
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ULUSAL kurtuluş mu, SOSYALiZM mi? 
Öncelik hangisinde ? · • • 

Hüseyin BAKlR 

ürt ulusal devriminin geldi~i bugünkü 
aşamada , sosyalizm adıria yola çıkan, 
ulusal devrime sosyalizm iddiasıyla ka
tılan güçlerin temel perspektiflerini net
leştirmek zorunlulu~u vardır. 

Kürt ulusal diriliş ve yeniden kuruluş süreci aynı za
manda Kürdistan sosyalist güçleri açısından da yeni
den üretim süreci oldu ve hala da olması gerekiyor. 
Ulusal bilinçte ve denenişte kadedilen ileri gelişmeler, 
uluslararası sosyalizm planında yaşanan altüst oluşlar
la birlikte Kürdistan sosyalist güçleri cephesinde "ulu
saltık" fikri ve tutumunda da dıştan ve kaba bir bakışla 
"savrulma" diye nitelenebilecek gelişmelere yol verdi. 

tçinden geçilen konjoktür ve uluslararası sosyalist 
hareketin köklü bunalımları da yeteri kadar dikkate alın
dı~ ında yadırganamayacak bir d~allık ve masumiyet 
vardır bu "savrulma"da. Ulusal kuruluş gibi bir sorunu, 
bir biçimde tarih içinde çözüme kavuşturmuş ve kendi 
sorununu çözmüş(!) olmanın ötesinde bir başka ulus 
üzerinde de ulusal egemenlik kurmuş bir ulus cephe
sinden soruna bakarak, söz konusu "savrulma"yı olum
suziamak ve cepheden eleştirrnek hiç de sorumlu ve 
ilerletici bir tutum de!)ildi, olamazdı ve hala da öyle. 

Son 10 yıllık süreçte yaşarian gerçeklik; bir ulusun 
kendi ulusal varlı!)ının farkına varışı, bunun da coşku
suyla kendisini deneyerek ulusal kuruluşa yönelmesi ve 
bu yönde bir atılım süreci yaşamasıdır. Bu gelişmenin, 
düne kadar, esas olarak devrimci hareketiyle yakınlık 
ve hatta birliktelik pozisyonunda yer alan ve yine Kürt 
ulusal sorununa Türkiyeli sosyalist güçlerle yaklaşık 
aynı bakışiara sahip olan Kürdistanlı sosyalist güçler 
üzerinde çok daha çarpıcı ve yer yer savurucu bir etki' 
yaratması son derece do~aldı. Ulaşacakları ve ulaşma
ları gereken sonuçlar ulusalcı e~ilim ve akımtardan ne 
farkı olursa olsun, yaşanan ulusal şahlanıştan, bu şah
lanışın yarataca~ı moral etkilerinden sosyalistlerin nasi
bini almamasını düşünmek fazladan bir beklenti olma-
nın ötesine geçemez. · 

Üstelik uluslararası planda sosyalizm perspektifli 
sınıf mücadelelerinde ciddi bir düşüşün , sınıf perspekti
finde mu~laklaşmaların yaşandı~ı bir konjoktürde, bu 
tür bir etkilenmenin olmaması abes ve düşündürücü bir 
durum olurdu. 

Aksi bir bakış, BO'Ii yıllardaki bir Türkiyeli komünist
le, 20'1i yıllardaki bir Türkiyeli komünistin ulusal sorun 
karşısında aynı duruş, aynı etkilenme ve aynı duyguları 
yaşayaca~ı bir bakış anlamına gelir ki; bunun anlaşılır 
bir yanı yoktur. 

Yaşanmış yakın geçmişe bugün ulaşılmış nokta
dan dönüp bakıldı!)ında . J ürkiyeli sosyalistlerle birleşik 

yapılanmalar içinde yeralan Kürdistanlı sosyalistlerin , 
ulusal mücadele düzlemindeki gelişmelere parelel ola
rak kendilerini net öngörülere dayanmadan Türkiyeli 
sosyalistlerden hızla ayrıştırması, ulusal düzlemde ye
niden ürtemeye ve tanımiayamaya yönelmesi durumu
nu yaşadı~ı bütün berraklıOıyla görülür. 

Yaşanan bu gelişmelerin karşılıklı tepkilere, kuşku
cu eleştiriler tavı rlara ve bunların sonucu olarak birbir
lerinden uzaklaşmaya yolverdi~i hatırlardadır. Bunda, 
ulusal düzlemideki gelişmelerin Kürdistanlı sosyalistler 
üzerinde ' ulusalc ı " vurgularla kendini tanımlama anla
mında yarattıgı etkinin yanısıra Türkiyeli sosyalistlerin 
de soruna alışılmış egemen ulus sosyalistleri gözünden 
bakmaktan kendilerini sıyıramayarak ve gelişmenin bo
yutunu kavrayamamanın yarattı~ı dar bakışların da et
kisi fazlasıyla vardır. 

SON 10 yıllık süreçte yaşanan gerçeklik; bir 
ulusun kendi ulusal varlığının farkına varışı, 

bunun da coşkusuyla kendisini derlererek 
ulusal .kuruluşa yönelmesi ve bu yönde bir 

~~!!!!: .. ~~~.~~-.!..~~~~~9.1!.: .................................... ···················· 
Her ne biçimde olursa olsun bir süreç yaşanmıştır. 

Bugün çok rahat ve netçe söylenebilir ki ; bu sürecin ya
şanması gerekiyordu ve kaçınılmazdı. Herşey bir yana, 
her iki ülkenin sosyalist güçleri arasındaki ilişkilerin çok 
daha sa!) lıklı zeminlerde ve anlamlı boyutlarda kurul
ması bakımından bile yaşanan sürecin ileri kazanımları 
vardır ve bu kazanımlar gelece~e do~ru çok daha açık 
görülecek ve tadılacaktır. 

Geçirdi~imiz sürece ilişkin kabaca ve özetle söyle
necekleri ifade ettikten sonra, yazının ilk giriş cümlesin
de belirtilen esas konuya dönmek gerekiyor. 

Reheval, Kürdistan sosyalist gençlik örg ütlenmesi 
ve mücadelesinin sesi olmak iddiasına sahip bir plat
form olarak, sosyalizm ve ulusallık düzlemleri arasında
ki ilişkiyi dogru ve netçe tanımlamak ve kendi duruşunu 
da bu tanırnlay ış üzerinden netçe belirlemek durumun
dadır. 

Kürdistan sosyalist gençli!)inin kendini üretme ve 
derleme platformlarından biri olarak Reheval, belirtilen 
sorunlama üzerinden yayın hayatı boyunca izleyecegi 
hattı daha baştan net bir çerçeve olarak ifade etmek ve 
kendine misyon yüklemek zorundadır. 

Her ne kadar Kürdistan devriminin do!)rudan için
den degil , belli ölçüde onun s ıcaklıO ın ı n dışından bir 
ses olacaksa da bu yazıyla ifade edilecek olan görüş , 
soruna yoldaşca sahiplenme ve ilgi duyuşun ifadesi 
olacaktır . Böyle bir tavra dayanak oluşturanyeteri kadar 
:ıeden vardır. Ortak bir geçmiş ve ortak yaratı l mış de
ğerler nedendir. Kaygısı duyulan gelece!)in ortak bir 

. ~ .... ~ ................... .qsıız!B. .......................... . 
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gelecek oldugu diger bir nedendir. Bunları da içeren bi
çimde ve asla ulusal sınırlara hapsedilmeyecek sosya
list kimlik bir başka ve temel nedendir. 

Her Reheval yaratıcısı ve okuyucusu sosyalist, dev
rimci , yurtsever gencin anlayabilecegi ve paylaşabile
cegi böylme bir sunuştan sonra , hiç bir biçimde 'yanlış 

anlaşılma" kaygısı taşımadan. en azından konuya iliş

kin tartışmalara zemin oluşturabilecek görüşleri dillen
dirmek gerekiyor. 

Sorun şudur: Ulusal kurtuluşa sosyalizm perspekti
finden yaklaşıp, onu bütünlüklü bir sosyalizm perspekti
fi içindeki yerine mi oturtacag ız ; yoksa sosyalizme ulu
sal kurtuluş perspektifinden yaklaşıp , sosyalizmi ulusal 
kurtuluşa mı tabi kılacagız? Reheval'in hedef kitlesi du
rumundaki gençligin mücadelesi ve örgütlenmesi gö
revlerini esas olarak ulusal bılinç ve ulusal kurtuluş 
perspektifinden mi, yoksa bunu da kapsayan bir sosya
lizm perspektifinden mi yaklaşarak omuzlayacag ız? 

Kuşkusuz böyle bir soruya, sahip her hareket ya 
da kişi , "elbette ikincisi" diye yanıt verecektir. Ama bu
nunla bırlikte, "ulusal kurtuluş gerçekleşmeden sosya
lizm kurulamayacagına göre .. : diyerek, "öncelikle ulu
sal kurtuluş hedefi" gibi yanl ış bir tes,r:ıite de ulaşabile
cektir. 

Özellikle ulusal diriliş ve dertenişte atılım yaşandıg ı 
ancak, aynı zamanda ulusal kıyımın olanca agı rl ıgı ve 
hız ıyla devam ettigi bugünkü koşullarda her ezilen ulus 
insan ın ( yurtseverinden, komünistine kadar) ulusal 
kurtuluşu iliklerinde hissetmemesi olagan dışı olurdu. 
Ancak bizim ihtiyacımız, böylesine saygın bir duyguyu 
içermekle bir1iktev.ıu da aşan bir bilinç düzeyiyle soru
na yaklaşmaktır. Sosyalizm adına yola çıkan ve gençli
gi de sosyalizm perspektifinde örgütleme misyonuna 
sahiplenen her platform, ancak böyle bir bilinç düzeyiy
le sorunun üstesinden gelebilir ve anlamlı bir ilear1eme 
saglayabilir. 

"Ulusal kurtuluş mu, sosyalizm mi?" şeklindeki bir 
ikilem, kendisini dar bir ulusal kurtuluş perspektifi ve 
hedefiyle sınırlamayan , soruna aynı zamanda ve esas 
olarak toplumsallık boyutundan bakan her siyasal öz
neiçin saçmalık derecesinde anlamsız bir ikilem ola
caktır. 

Devrime ve sosyalizme salt ya da esas olarak "ikti
dar oluş· gözüyle bakmayı aşacaksak ve aşmam ız ge
rekiyorsa; gerek kütle olarak gerekse de kütleyi oluştu
ran bireyler olarak insanın gelişimi, tarih boyunca derin
leşerek iler1emiş , kendine yabancılaşma sürecini sona 
erdirip tersine çevirme ve insan denen varlıgı bütün ya
nılsamalı hallerinden arındırılmış bir özgürleşme düze
yine yükseltme, devrim ve sosyalizm perspektifimizin 
özünü oluşturuyorsa ve oluşturacaksa , "ulusal kurtuluş 
mu, sosyalizm mi?" ikilemi ya da "öncelik hangisinde 
olacak" gibi bir soru sosyalizm perspektifinin derinligi 
ve kapsayıcıııgından bihaber oluşun ifadesi olabilir. 

_ ~~-vrim , . insanın özgürleşmesi nihai hedefine dogru 
yuruyuşte bır ayaga kalk ış ve bütünlüklü-uzun erimli bir 
süreç açısından çarp ıcı bir atıl ım ; sosyalizm ise; yine 
aynı . nihai hedefe yürüyüş anlamında sürecin kendis:
dir. Öyleyse, gerek ulusal kurtuluşun gerçekleşmesi , 
gerekse özgür bir ulus pozisyonunda sınırs ız bir geliş-

me sosyalizm perspektifinin doÇJrudan ve en temel öge
lerindendir. Böyle bir ögeyi içermeyen ya da tali gören 
sosyalizm perspektifi düşünülemez. Sosyalizm diye ni
teledigimiz süreç tarih boyunca üretilmiş her tür1ü köle
lik i l işkilerinin , her türlü yabancılaşma olgularının aşıl
ması sürecidir. Ve sosyalizm perspektifli her hareket, 
her örgüt ya da, her çaba , içinde bulunulan kesitte gün
cel olarak öne çıkmış talep ya da görevin darlaştırıcı , 
perspektif şaşırtıcı etkisinden sıyrılmayı başararak, ta
rih içinde oluşmuş kölelik ve yabancılaşma olgularının 
h~ç birini atlamadan, bütün çelişkileri özgürleştirerek 

çozme yaklaşımıyla yönünü belirlemek durumundadır. 

ULUSAL kurtuluşa sosyalizm perspektifinden 
yaklaşıp, onu bütünlüklü bir sosyalizm 
perspektili içindeki yerine mi oturtacağzz; 
yoksa sosyalizme ulusal kurtuluş 
perspektilinden yaklaşıp, sosyalizmi ulusal 
kurtuluşa mı tabi kılacağız? 
·······································································•h••················-······················ 

Yaklaşım bu olunca, her sosyalistin yukarıda belirt
tigirniz türden ikilemler1e yüzyüze görmesi; yine "önce
lik hangisine" şeklindeki bir soruya cevap arayışl için 
girmesi anlamsızd ır. 

Sosyalizm örgörüsü ve hedefi, insanın güncel ya
şamında öne çıkan acil sorunların çözümünü başa al
mak, ama her ayrı soruna ilişkin çözümü başlıca hedef 
haline getirmeden ve y ine insana dair hiçbir sorunu 
önemsiz görmeden çözerek ilerleme öngörüsü ve he
defidir. Ve sosyalizm hiç kuşkusuz uzunca bir tarihsel 
dönemi kapsayacak, nihai hedefe yürüyüşte bir süreç 
olacaktır. 

Şu gerçegi açıkça dillendirmekte yarar vard ır: Kürt 
ulusal mücadelesindegelinen bugünkü aşamada sos
yalistler açısından, sosyalizm söylemi ve vurgusunun 
ulusal kurtuluş sorununu gölgelemesinden ziyade ulu
sal kurtuluş söylem ve vurgusunun bütünlül<lü bir sos
yalizm perspektifini gölgelernesi ve giderek deforme et
mesi gibi bir tehlike gündemdedır. Kuşkusuz, bugün illa 
da bi~ tehlikeden bahsedilecekse durum budur. Gerçek 
olan ıse, yaşanmış sürecin böyle bir tehlikenin aşılması 
bakımıd.:ın koşulları olgunlaştırdıgıdır. 

Kürdistanlı sosyalistler planında , dügallıklarıyla bir
likte yaşanmış olan sosyalizm perspektifinin ulusal kur
tuluş perspektifinin bozucu etkisi altında kalışını an
lamlı biçimde sona erdirmek ve deforme olmuş hallerin
den arındırılarak sosyalizm perspektifinin netçe yeni
den üretilmesi ve ifadetendi ril işin in zamanıd ır a rtı k . 
Yüzyıllar boyunca ulusal ezginin en koyusunu yaşamış , 

ancak bugün agır bedeller ödemek pahasına ulusael 
boyundurugu kırmak yönünde ayaga kalkm ış Kürt hal
kına en layık ulusal özgürlük düzeyi, bir ulus olarak 
kendisini en özgür biçimde üretebilecegi sosyalizm 
f?8rspektifli bir ulusal özgürtüktür. Kürdistanlı her sosya
lıst genç, kendi halkını böyle bir güzergahta ilerleterek, 
yarının tek bir dünya toplumunun oluşumuna ileri de
gerteri ve bütün güzellikleriyle dahil etmeye dönük çapl ı 
görev ve sorumluluklar üstlenmeli, kendisini böyle bir 
perspektifle yetiştirip donatmalıdır. 
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Gazi INAN 
Türkiye'deki cezaevleri 615'e ve cezaevinde tutuklu ve 

tutsak sayısı ise 50 bine ulaştı. Almanya 81 milyon 672 bin'lik 
nüfusuyla 217 cezaevine sahipken, Türkiye ise 56 milyonluk 
nüfusuyla 615 cezaevine sahiptir. Tüm il ve ilçelerde cezaevi 
yapılması bir gereksinim, do~aı ihtiyaç(!)mış gibi şart görül
müş. Adalet Bakanlı~ı'ndan edilen bilgiye göre Türkiye ve 
Kürdistan'daki cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu sayısı ; 
8.509'u siyasi davadan tutuklu ve hükümlü olmak üzere top
lam 49.451 kiş i olarak açıklanmıştır. 

Bu istatistiki bilgilere dayanarak son üç haftada tutukla
nanların sayısına bakalım: 

Son üç haftada115 daha tutuklanarak (bunların dışında 
gözaltına alınıp tutuklanmayanlar hariç) 22 Ocak tarihi itiba
rıyla 8.624'e yükseldi. Yine verilerin belirlend i ~i tarihte adli 
suçlardan tutuklu ve hükümlülerin sayısı 40.942 kişi olarak 
saptandı. Bunlardan 24.113'ünün hükümlü, geri kalan 
16.759'unun da mahkemesi süren tutuklulardan oluştu~u çı
karıldı. Yine Türkiye ve Kürdistan bölgesindeki hükümlü ve 
tutuklu kadın sayısı ise, 1.608'dir. Bunların 520'sinin siyasi 
tutsak, 1 .088'inı ise adli suçlardan oluşmaktadır. Sag görüşlü 
tutuklu sayısı 80 iken, sol görüşlü tutsak sayısı ise 8.632 ola
rak belirlendi. 

TC rejimi kendi düşüncesiyle ba~daşmayan herkesi 'terö
rist' ilan ediyor. Bunlara en uygun yeri ise ıslah amaçlı kulla
nılan cezaevlerini görüyor. 

Yine tutsaklardan yüzde 57'si, 25 yaşının altındaki genç-
lerden oldugu bilinmektedı r. Yüzde 5Tyi oluştu ran gençlik; 

• Okullarda demokratık ve akademik haklar~ elinde alınan. 
• Hergün okullarda ıdare, polis tehditi aıtında olan. 
• Kendi ulusal özellikleri (ulus, dil, kültür ve toprak bütün-

lü~ü) zorla baskı altında tutulan. 
• Kendi ülkesinde bölgesinde zorla göçettirilen. 
• Iş bulamayan ya da çalıştı~ı işten haksız yere atılan. 
• Kimlik baskısı gören ve sınav kapılarında üstüste yı~ılıp 

bir türlü egitim görmeyen ya da faşist grupların hedefi halinde 
olan, bu tür uygulamaları yapan ve yön veren faşist zihniyet-

le re karşı tavır alan gençler oluşturmaktadı r . 
Şimdi ise siyasi mahkumların cezaevlerine göre dagı lımla

rına göz atalım. 
Adana E tıpi (E) 22, Adıyaman (3) 96, Agrı (özel) 25, 

Amasya (E) 218, Ankara (kapalı) 148, Aydın (E) 43, Bandır
ma (özel) 143, Bartın (özel ) 212. Batman (özel) 209, Bingöl 
(kapalı) 132, Sismil (kapalı) 25, Bursa (özel) 242, Çanakkale 
(E) 179, Çankırı (E) 218, Ceyhan 5, (özel) 237, Diyarbakır 
(E) ve ek tesis 949, Diyarbakır (Kapalı) 20, Elazıg (E) 142, 
Erzurum (E) 427, Antep (E) 2, Antep (özel) 297, Gebze 
(özel) 90, Gümüşhane (E) 56, lskenderun (özel) 173, Bay
rampaşa 931 , Istanbul (Metris) 35, Istanbul (özel) 41, lzmir 
(Buca) 338, Maraş (E) 61 , Kayseri (kapal ı ) 45, Kırklareli (E) 
28, Kırşehir (E) 28, Konya (E) 452, Malatya (E) 160, Mardin 
(E) 246, Ml,! Ş (E) 152. Silifke (özel) 26, Sıvas (E) 81 , Siirt (ka
palı) 115, Umraniye (E) 127, Yozgat (E) 227, ve diger ceza
evleri 725 kiş i. 

Türkiye bu kadar siyasi tutsagın yanında, bir de her geçen 
gün bu tutsaklar üzerine MHP örgütlü, polis, jandarma ve 
gardiyanları saldırtarak onlarca tutsa~ın yaşamını yitirip sa
kat kalmasına neden oluyor. Son dönemlerde cezaevleri 
belli çevrelerce bilinçli olarak hedef gösteri lmiştir. Kamuoyu
na ise "cezaevlerine girenler militan çık ıyor'' diye açıklama 
yapan zihnıyetler böyle devam ederse Türkiye ve Kürdis
tan'da yaşayan emekçi halk ve gençlik TC'nin faşist saldırıla
rına karşı bulundukları alanı ona mezar ederek militan laşa
caklar. 

Son bir ayda yine toplumun kanayan yarası olan cezaev
lerinde açlık grevleri dalga dalga yayılıyor. "Insan haklan ih
lalleri, Buca ve Ümraniye katl iamıarı, cezaevlerinde devrimci 
tutsaklara uygulanan baskıların kaldırılması , Türkiye ve Kür
distan'da yaşanan kayıp ve katliamları n hesapların ı n sorul
ması" talepleriyle aclık grevi başladı. Açlık grevine yaklaşık 
bin 200 tutsak katılıyor. 

24 Ocak'ta Bursa Cezaevi'nde başlayan açlık grevine, 
Sa~malcılar, Bartın, Çanakkale, Sakarya, Çankırı , Zile, Kay
seri, Yozgat ve Ankara Merkez Kapal ı Cezaevi'nde açlık gre
vi dönüşümlü olarak bir ay süreyle devam edecek. 
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Aşiti nebe, 
de~nokrasi na be! 

Dergimi~e postu uractlığıyla ulaşan ı ·e yurtdtşmdtı 

g(•rçekleştirileıı KKP, DKP ı·e TKEP'in Alnwnya'nm Kürdistan 
üzerinde uygultıdığı politil.aları eh• alan bir lxısın açıkltınıctsı ger-

çe/Jeştirildi. Bi:e ulaşan metni aynen yaytnıltyoruz. 

A 
lmanva'nı n Bonn sdırindo: Partıva Komünista 
Kurd.ıstan (KKP) .. Almanya Ko~ünıst Parti sı 
(DKPJ w Türkıye Komünıst Emo:k Partisi (TKEP) 
30 Ocak 1996 günü orıak bır bn~ın toplanıısı dü-
7cnl<!dıl.:r. Toplanuya KKP'yı temsilen Dılop Dıl

dan, DK.P'yı temsı len parti c;ôzcüh.:rind.:n Heinz Stdır ile TKI:P'i 
ı.:msikn Ahmet Cengız katıldılar. 13asın m.:nsuplarına "BARIŞ 

OLI\IADAN DEMOKRASI OLMA7. F.:deral Almanya'nın, Tür
kiye'ye Yaptığı Poliıık \'C 1\sko.:rı Yardıma llcp Birlıkte Kar<iı Çı

kalım'' başlıklı bir metın sunan parıı to:msılc ılerindo.:n Heınz Stehr 
"Bu bırlikt.: yaptığımil ılk basın açıklamamızdır. ama son açıkla
ma olmavacaktır. Kürdıst:ın'dakı müc:ado:lo: için ho.:r türlü vardım:ı 
ho.:p bırlikte de,·am .:d .... '<.'o.:ğiz. Amacımil c<!ph<! oluşnırmakt;r'' dedi. 
TKEP temsilcisi Ahmet Cengit. de, Türkiye'dekı son gelışmel.:r

deıı. M.:tin Ciiikto.:pc'nin katlcd ılınesi ,.c olu5turulan Enıelc , Barış 

Özızürlük Blok'U hakkınd:ı biluı ,·.:rdi. 
KKP temsilcisi Dılop Dı ktan ı s.:. "ll.:ınz yoldaşın dediklerine 

katılıyorum. ancak .:kkmo.:kte büyük f:ıyda görüyorum ki, bu birlik
ı.: çnlışmam11 VI! bu c.:phe s:ıd.:c.: Kürdistan'la dayanışmayı de~il, 
Almnnya'daki ~ısh!ınl!. sosyal v.: polıtik öı:giirlükleıin kısıtlaruna
sına , i5sitliğ.:. yokc;ulluğa w yabann dü'jlllanlıgUlll karşı . kı cası 

her alanda müradd.: .:tm.:yı h.:ddl.:m.:ktır'' d<!dı. Bir gazctccınin 
"Sürgündckı Kürt Parlcmcntosu'nda y<!r al ıyor musunuz?" sorusu
na Dılop D ıldan ''SPK 'd.: ık ı mıllctY.:kıli ile temsil ediliyoruz, gö
rü5l.:rimiti \<: ı:I<!Ştirıbınıızı s.:rb.:stçı: dik getiımc imkanı olduğu 
müdd.:tçl!. ulusal kurumhırın olu~nıasına yardımc ı olmaya ve bu 
kurumlarda y<!r almaya devanı .:d.:c..:ğı/' Ş<!klındc yan ıl verdi. 

Em li hemberi Dewleta Almanya. ku alikartya 
politı'l< ii ıe~keıi ji Devieta Tırk dlke, rawestinJ 

Jl belvabüna s·stema sosyal"st vı rva. hezen emperyalist 
erişen xwe lı her war" de zedetır dike. c ·M n xwey" leşker" 
her ku tere fereh dike ü c"hen Nato bi ta borana li ser hey" ji 
xwera dike wek "Enstrümane ki nizam" kare xwe dimeş"ne. 

Le bi rasr u bitayber ew M heş"ya abor". cwak· re li ber 
rista xwe dıgere. Welaten cihane dewlemend an ( feq·r (Ba
kur-Başur) nakoken ku navbera wande hey" h-n ji guri dike tJ 
dixweze bigeh·ne nerceya ku beçareskirin. Dixweze bi v· 
away" "s"stema dinyaya nujen" bipareze ü li hembe( ev pı rs

girekan NATO Mze k- erişay"ye. 
Armanca Emperyalist u l'beramizma nü dixweze hemu 

hevkar" ıJ tab·yate dixweze texe bindeste xwe, bitalan ü xwin
mij"ya xwe bidom·ne. Di hundireveçerçeve de dixweze ku ji 
bo xwe mecalek· destday" (müsait) dest xwexe . Sermaye 
xwe h"n ji bi serxwe u sosyarsta re(ma sosyaı-sten bere. u 
dijraber"yen kapital-st. komün'st zedetir ji tayber bi bawer", 
rebe(ya zane. bi bangewaz· k- reşT ü bi porrken qire( dıx
weze ku ji çavan bexe 

Ev enşka(a emperyaı-zme di hundire polTka Almanya 
de hin ji eşkere xwe dide n·şan. Ev radana nü; "welate ser-

maye Elman" dide naskirin. Li Almanyematen demokrark tJ 
sosyal roj, bi roj ten birr"n. Hen sosyal"st. Kurd a komün-st 
dixwezin ben kriminal·ze kirin. Bi sazumanen xiniz"yen nihen· 
va ten bin çavkirin. Peneberen poiTk dixwezin tekinbin de
mek· be zan·n. Yen ku li welate xwe mejbu( may" u qer, (
yana xwe di bin tehfde dane dixwezen niva şunda bişin·n . 

Neofaş"sten ku dibin emra ç·na dagerkir de c11e xwe h·n fe
reh dikin u ı- ser m·roven ku jiyana xwey" sibe ne belr bendur 
le dikin. 

Glen b·yan·yen ku civaten hendekey"da naren q·rkirine li 
ser dikin. Hükümeta Alman di heleke de ji bo berjiwend"yen 
xwey' poiTk u abor" sewk·yata leşker diş'ne dervay" welat 
jixwera dike mehtode nu tJ bi ve yeke ji xwe dipes·ne. Di ar
ye din da ji be mejüyen ku di derbe li Tirkye tJ Kurdistane ki( 
ra a berdewame wanra ç· dest de te li ber n·hele. Le bele li 
Kurdistana bakur u li ser gele kurd çiqes şere qi~· tJ li hem
be( şer ji tekoşina gel çawa berdewam dike li berçavane. Ji 
bo şer perlemanta hukumeta Tı rk li navbere harye derxistin 
ü bi saz~n ewley" serbileşker berdewan dike. Her roj mafen 
m·rover tJ heqe u rewa rizga( xwez· ya gel te pelçeqandin. 
Li her dere ledan, binçav·ya s·yas· ü axezkirina gel ji xwera 
büye rojeve k (yane. Şer di aı·ye abo(da kerye bin tahr"ba
tek· gir"ng. Enflasyon a bexebar her ku tere mezin dibe a 
hemu ev recet na ji li ser mile kedkaran ten derxistin. Dewıe
ta Alman ji bo bazirgan'ya xwe hevpar, ji bo NATO ji doste 
Oewleta Tirk ku bi arye porrk tJ perç·kandina mafen gel da 
hatiye teş"rkirin ı1 her ku tere bin dikeve. Le Dewleta Alman 
her war"da xizmete dide ü r' ser p·ya diMie. 

o· aı·yen din de dewleta Alman ji bo petrol di rojhelata 
nav·de dixweze bi ware s·yas· ü d"plomas· navbera xwetJ bi
dewteten rojhelate navnda (Dewleten ku bi xwed· Petrol) n·
z·k bike tJ r"ya leşket ( vekY bihele. Ji bo ve yeke Dewleta 
Alman di dema be(da ji keyan·ya osman· nüha ji navbera 
xwe ıJ Tiı1(ye bi her wa( da baş digre a biv- away" dixweze 
him di yekTya Ewrope a him ji di nav müterqe NATO de li 
-seHeber" a xwepeşda dewre k. vala dT ze. 

Jl hemıJ van seöemna dewleta Alman ew şere qire( ku li 
Kurdistane didom·ne, piştgrek· zelale. 

Bl çeken xwe yen moderin ıJ bi day"na tekn-ken xwe bi 
temam· Mla dewleta tirkraye. Li Alman ye ji bi qedewekirina 
rexistin ıJ parfyen kurd, bi şündaşandina peneberen poiTk, 
pişgir"yak reka dine. Wek· dim ( Dewteta Alman ji bo naskıri
na poiTk tJ yekTya Bacgehe bi taybef aı-kar" daye Dewleta 
Tirk. Ev ji bo peşvaçüy"na bazirganiya Tirk-ye hafye çekirin. 
Bi van al"kar"yen xwe qe nebe Dewteta Tirk dinav hemıJ dew
letan de be qebulkirin t) li hembe( gele kurd a tero(sfya w· 
berxwedana dewleta Tirk were n·şan dan yek ji xofa ·slam a 
recfqal li hembe( xofa we tJ xete(ya we piştgi(ye dide dew
leten Ewn:ıpeda be meşrukirin . 

Almanya bi doktr"na ıeşker a bi poiTken xwe tes·rek me
zin li ser Tirk-ye ki(ye. Di ve rewş tJ mecale de li dewleta Tir
k-ye tu mafe m·rover - serbesr ıJ demekraf nen gudarkırin 
Ji xeyn· ve yeke her ku tere hovTya xwe xuyadir dibe. 

Bajaren Kurdistane bakur di bin re(ma şere qirijıda , ü di 
bin nale (rewşa) teybefda dinalin. Bi ve yeke in hin bi fikrek· 
leşker' çareserkirinç li ser gele kurd ü Kurdistane dinehnn. Di 
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ve hevdeme de ji bi tene ne(n (temaşe) helbi
jartinen ku bu{ beça(ya g·rıina poiTk u re(ma 
Tirk dide xwe{ kirin, o kefnexefya gel ji ve ye
ke dide n·şan. 

Bi Serokafya Tansu Çiller ü parı·yawe par
rya raste re (DYP) o bi part·ya komara gel 
(CHP) hevdezaz·ya ku bi ~evra meşand· tu 
mafen carenus· pek nanin . U ·car dixweze ku ji 
bo helbijartine (MHP) va Tfak çeb'ke. Di aı-ye 
dında parfyen din ANAP·, YDP, BBP u herwe
k'ndin . Tu rasrye nadin peşçave gel ü mave 
gel naparezin. Di ve mecal ü rewşa velad·ya 
part'ya gel bisrne o hez bide xwe. Le di en·ya 
dinda harr ü rexisıinen kom·n·st, sosyal·sı o 
demokrat bi mejbur dim'nen di bin eşkereye di 
bin zordesry ıJ bin çavbu{ne de Xebata xwe 
derbas dikin. Part'ya Demokras·ya gel (HA
DEP) ıi bo helbijartine destar şand, le mixabe 
ku teraftar o adayen we ji ber zordar"ya polis ü 
gurubemn faş"st hatin ledan an ji bin çav bun ji 
ber ku gotin "tekTya wan bi PKK ra h eye". 

Dewlete Alman bi ve fereste dewleta Tirk 
diplomas·ya reze O bi dev· Komara Tirk'ye por
rk van a s·yasevanen kurd reşa)" ıe dike, ko
melen demokratik yenkurdu tirk n hembe( ça
ve gele gişf Alman dixweze bex"ne u reşa{ bi
ke. Çepen Kurdistan. Tirk u Alman heya nuha 
hindik caran bi hevra li hember' van e(şnan 
bOne. Le ji vırha de wan u diramaryen ku li 
Kurdistanedibin nen temoşe kirin . Tekoş"na re
xistin u part·yen çepe Tirk, kurd u Alman bi 
hevra dı ve mecale da xwe dide nen temoşe ki
rin. Tekoş"na rexistin u parı·yen çepe Tirk, kurd 
o Alman bi hevra di ve mecale da xwe dide peş 
ji ·ro pe de pew·sı e ku ji hember" van palTken 
qirej ji bihevra bo çareserkirinan dest bidin hev 
o çalaleyen xwe bi hevra bimeş"nin. Le binge
haTfak pew"ste ku bi "çepT" be dibe ku ku em 
m·naken baş kanin pek b"nen o bigeh"nin c·he
k" enternesyonal. 

Yen ku li ser ve belevoke şenow kir", em 
rexıstinen Kurdistan, Tirk u Alman bi ve gava 
yekem·n h"n ji bipej"r"n·n o bi pexş"nin mafen 
xwe ji hukumeta Alman a Federal bixwez·n. 

Xwestinen me: 
e Ji bo çekan; hacelen senayi O scwkiya
tcı çe ka derhal ben seki na ndi n. 
e Polis u Timen taybeti ku li Almanye 
ten perwerdekirin, ben dawl. 
e PKDW (parlanıana Kurd istan dervay1' 
Wclcıt) wek nunere politik, ji bo gele 
Kurdistan be naskirin. 
e li Almanya Federal qedehekirina 
komel, rexistin Cı pa rtiyen kurd be raki
rin. 
e )i ı o ş:.ın ' ı• ,ı ııdina welet, penchcren 
poll ı k tıc r ı J.·ı .Pakirin Cı yen girt1' ji 
!K , ıchn 

i Alı va Federal ji bo xebata 
(•:;;k ı..· ~nıu komel rexistin u partiyen 
sh ı• ,('rest bihele . 

Merhaba arkadaşlar 1 Okur mektuvu 

• ik sayınızı okudum, sosyalizme inanan, bir Kürt kadını olarak açık-

I çası çok etkilendim. lzlenimleriniz ı ve çeş itli yorumlarınızı çok 
olumlu gördüm . 
Ayrıca gençlik sorunuyla ilgili yerinde ve do~ru te~pitıe:inizın ol~u

~unu gördüm. Sizi bu çalışmalarınızdan dolayı taktır edıy~r ve tum 
devrimci içtenliOimle destekliyor, başarılarınızın devamını dılıyorum. 

Arkadaşlar, gençli~in üzerinde her türlü baskı sömurü ve akla .ha
yale sı~mayacak kadar büyük oyunlar oynanmakta, adeta gençlı~ın 
gelece~ini ipotek, altına alarak kapkara bir gelece~e mahkum eden 
faşist T.C. gençli~i her alanda kişiliksizleştirmeyi ve kendi c.an alıcı 
sorunlarına karşı tamamiyle yabancılaştırmayı hedeflemektedır. 

Ama bu güne kadar oldu~u gibi bundan sonrada bu çabalar boşa 
çıkarılacaktır. Kadını ve erke~iyle Kürt gençli~i bu oyuna gelmeye
cektir. Gençlik gerek ulusal sorun, gerekse de toplumsal soruna karşı 
gereken duuyarlılı~ı gösterecektir. Göstermek zorundadır. Onurlu ve 
özgür bir dünya yaratmak istıyorsak bize dayatılan onursuzlu~~. zul: 
me ve Kürdistan 'da yürütülen, kirli savaşa "dur" demek ve bu sıstemı 
çatır çatır yıkmak zorundayız. Halkım ıza karşı yürütülen bu vahşetin 
aifedilecek hiç bir yönü kalmamıştır. . 

Zafer dişlerimiz ve tırnaklarımızla sökülerek kazanmayı gerektır~n 
gündür. Yoldaşlar birinci sayınızda, kadın sorununa hıç yer vermemış
siniz. Sizin adınıza buna üzüldü~ümü ve ciddi bir eksiklik olarak de
~erlendirdi{Jimi belirtmek isterim. Gerçi kadın sorunu genel an la~da 
toplumsal sorundan soyut bir sorun de!:)ildir. Ancak kadının kendıne 
özgü sorunlarının var oldu~una, bu sorunların sistem tarafından her 
geçen gün a~ırlaştırıldı{Jına inanıyorum. . 

Biz kadı nlar toplumun di~er kesimini oluşturan erkeklerden farklı 
olarak ulusal ve toplumsal baskıların yanı sıra. ayrıca hayatın her 
alanında cinsiyet ayrımcılı~ına u~rayarak üçlü sömürü altında bulun
maktayız. Kadını çepeçevre saran sorunlar, kadının gelişmesinin 
önünde büyük engel teşkil ediyor. 

Bir yandan sıstem kadınların cinsiyetini bir meta olarak hayatın her 
alanında pazarlayıp onurunu çi~nerken, di~er bir yandan toplum ve 
aileden gelen erkek egemen anlayışıda buna zemin sa91ıyo~. Ka~ı~
lar toplum ve aile tarafından çocuk yaşlarda başlayan ayıp ve 9,U
nah'lar; sanki kadına mal olmuşcasına acımasızca uygulanıyor. Tum 
bu sorunlar kadının sosyal yaşamda söz ve karar sahibi olmamasın ı 
ve politik mücadelede. ~eri plan?a kalmas~na yol ayıyor . , . 

Uzülerek belirtmelıyım kı , bırçok devrımcı ve aydınım dıyenlere 
soruyorum: Kadına yönelik oluşan o kemikleşmiş gerı ve feo~al ~ak!.ş 
açısını kırmadan ve nüfusun yarısını ol~şturan .kad.~nlar! de~rımcı m.u: 
cadeleye kazandırılmadan sosyalizmın zaferı mumkunmu .. ı Tabık ı 
hayır . 

Kadının bugün politik mücadelede, yetersiz olması sadece bu so
runlardan mı kaynaklanıyor? Biz kadınların hiçmi suçu yok? Kendini 
basit bir yaşama mahkum eden yine biz de~il miyiz? Evet maaaleset 
biz kendi sorunlarımıza gerekli duyarlılı~ı gösteremiyoruz, dar ve kı
sırlaşmış kalıpları kırarak mücadeleye atılm ıyoruz. Kendi özgürlü~ü
müzün başkaları tarafından verilmesini bekliyoruz. Oysaki "Hak veril
mez alınır" deyiminde oldu{Ju gibi kendi özgürlüOümüzü kazanmak 
için bedel ödemeyi göze alarak kendimize mücadele v~r~eliyiz. M~
cadele etmeliyiz, çünkü anayız çocuklarımızı her gun kırlı savaşta yı
tiriyoruz. Işçi ve emekçiyiz ancak ürettiOimizin karşılı~ını alamayarak 
emeOimiz azgın bir kapitalist sömürüye u~rayarak üstelik din ayrımcı 
lı{Jına maruz bırakılıyoruz. Kırsal kesimlerde ve tarım alanlarında kö
leleri aratmayacak a~ır ve sa{Jiıksız koşullarda hertürlü iş ve yaşam 
güvencesinden yoksun yaşama mücadelesi vermek zorunda bırakı 
lan yine biz kadınlar de~il miyiz? 

Kadınların bu sorunlardan kurtulabilmesinin bir tek yolu vardır; her 
türlü tabuları ve bizi tutsak eden kafamızdaki kalıpları yıkarak ulusal 
ve toplumsal mücadeleye cesaretle atılmaktır. 

Siz Reheval emekçilerine başarılar diliyorum. 
Yaşasın yurtsever-sosyalist kadınların devrimci mücadelesi! 

Ruken Bakur 

• 
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HEDE 

Relıel'al Almauyu muhabiri Fizall FlDAN'nm 
Alma11ya Komünist Partisi üyesi, ami faşist aym 
:;am((ltda trkçt, miliyeiçi ı•e faşi~t tutumlara karşt 

olali Jiiı~e11 ile röportajmt aktanyoruz. 

Jürgen'i uzun zamandır tanıyordum. Onun ne denli 
mücadeleci olduğunu pratik çalışmalar içinde sürekli 
görüyordum. Evine ilk yaptığım ziyaret beni çok şaşırt
mıştı. Biraz da korktum. Evde korkunç bir güvenlik ön
/emi vardı . Bilgisayar ve iletişim araçlarıyla evde olan 
ani baskınlar hemen basma aktarılabilecek bir şekil
deydi. Kapı ve evin içindeki güvenlik ne kadar güçlü 
olursa olsun korkmuştum Korkumu gizlemedim Kor
kuyormusun dediğimde hayır dedi ve espirisini ekledi: 
"Ben yüz kilonun üstündeyim bana birşey olmaz "Nazi
ler taraftndan gelen tehtit telefonların bant kayıttarım 
dinlediğimde bir an kabüs olduğunu düşündüm fşte bu 
korkulu anları izlerken, televizyonda Lübeck'de yakıla
rak ölen 10 kişiden bahsediyordu. 

Fizan Fidan: Jürgen Brammer kimdir? Bize kt
saca neler anlattrsımz? 

Jürgen: Ben Hannaver'de büyüdüm. Annem ve ba
bam ikiside çalışıyordu. Daha 6,7 yaşlarında iken evde 
tek başıma kalıyordum . O zaman şimdiki gibi çocuk 
yuvaları yoktu. Okula yanl ız gidip geliyordum. Okulda 
faı1<1 ı bir çocuktum ve ilgi alanımda faı1<1ı idi. Okulda sı
nıf başkanlı~ ı yapıyordum. Aynı zamanda okulun kon
sey başkanıydım. 

14 yaşında iken 'Apo' grubuna girdim. (Apo grubu 
ola~anüstü yasalara karşı, e~itimdeki özeı1<1i~in kısıt

lanmasına karşı protesto eylemliliklerini oluşturan 68 
kuşa~ı grubu idi). Özellikle bu dönemde çok kitap oku
yordum. Eylemliliklerde öne çıktı~ım için ilk o zaman 
polis copu yedim. Polis copunu özellikle eylemlerde fi
ziki olarak güçsüz olan, sakatlara ve bayanlara daha 
çok saldırıldı~ı dikkatimi çekti. Bu beni çok etkilemişti. 
Annem ve babam kilise üyesiydi. O zamanki çeşitli si
yasi diger gelişmeleri onların anlatımıyla ve kilise man
t ı~ıyla duyuyordum. 14 yaşında 'Kil ise ve Marksizm' 
adlı bir çalışma yaptım . Maı1<sizm ve kilise birbirine ya
kın gibi geliyordu bana o zamanlar. 15 yaşında iken, 
Hannaver'de matematik bölümü okumak için burs tekli
fi geldi. Ancak bu arada ailem köye yerleşti. Bu arada 
atom reaktörlü~üne karşı eylemlilik vardı. Bunun içinde 
yeraldım. Gıttil')im köyde okul sözcülü~üne seçildim ve 
köyde bir sendikal ö~renci grubu oluşturduk. 15 yaşım-

• 
LERI 

Brammer, naziler tarafından 'ölüm listesi'ne alınm ı ş ... 

dan 18 yaşıma kadar 2 tane tez hazırladım . Bu vicdani 
redcilik ile ilgiliydi. Ben vicdani red hakkımı kullandım. 

Benim kuşagırnın ilk vicdani red hakk ı nı kullanan ben 
oldum. Bu konuda o zaman belli bir kamuoyu da oluş
turdum. Maı1<sist düşünceden etkilendigim için askerli
ge karşı bir tepki vardı. Tezimde şunu baz aldım ; bir al
man işçisi veya onun çocugu gidipte bir Frans ı z işçisini 
öldüremez dedim. Ve şimdi 41 yaşındayım. 17 yıl evli
lik hayalım oldu. Çalışma hayatının büyük bölümü iş
yeri temsilciliginde geçti. Işletmede sendika kuruculugu 
yaptım . Gençlik ve sendikan ın çal ışma kurumlarında 
yer aldım. Iş yerinde iken meslek yasagı ile karşı karşı
ya geldim. Almanya'da memurlar komünist partilere 
üye oldukları zaman meslek yasagı ile karşı karşıya 
kaldılar. Ben bu yasakla 10 yıl u~raştım. Benden sü
rekli DKP (Almanya Komünist Partisi) 'ye üye olup ol
madıgını soruyorlar ve bu konuda bir açıklama istiyor
lardı. Ancak onlara her zaman düşünce özgürlügü hak
kını kullanarak açıklamada bulunmad ım. 

Kamu işlerinde çalışan o dönemde toplam 7000 ki
şiyi işten attı lar. Işyerinde baskılar sürekli olarak 
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artıyordu . Meslek yasağına karşı çeşitli eylemlilikler 
oluşturduk. Mücadele ettik. Ancak benim bel rahat
sızlığımdan dolayı erken emekli oldum. 1,5 yıl hep 
sırtüstü uzandım . Politik çalışmalardan uzak durma
mak için bazen yerden sürünerek çalışmalarımı sür
dürdüm. Siyasal çalışmalarda sürekli etkindim. Ulus
lararası dayanışmaya her zaman aktif bir şekilde ça
lıştım . Uluslararası dayanışmaya her zaman çok bü
yük önem ve değer verdim. Vietnam, El Salvador, 
Küba, Yugoslavya ve bugün Kürdüstan için çeşitli 
dayanışma çalışmalarını sürdürüyorum. 

Sevgili Jürgen biliyorum ki, senin birde deniz 
tutkunluğun var. Biraz açarm1sm 7 

Jürgen: Çok seyahat ettim. Bu seyahatlerde asıl 
amacım halkların ve onların kültürlerini yerinde tanı
mak ve öğrenmek idi. Mezopotamya, Bopya, Mısır 
ve dünya uygarlık tarihini inceledim. Bu arada Kahi
re'de geometri ve piramitler üzerine bilimsel tez ha
zırladım . Bu alandaki çalışmalarım dönem dönem 
sürüyor. Bir uygarlık beşiği olan Kürdistan'a da gidip 
incelemeler yapmak isterim ancak, bu faşist koşul
larda bugün için imkanı yok. 

Akdeniz ikliminin rahatsızlığıma iyi gelmesi beni 
denizcilik alanında ilgimi geliştirdi. Rahatsızlığıma 
rağmen 1 O metre uzunluğundaki bir gemiyi çöpten 
aldım ve tek başıma kendim onardım . Gelecekte öz
gür koşullarda Türkiye ve Kürdistan' ı da ziyaret et
mek isterim. 

Fizan Fidan: Biliyorum ki, çok yoğun bir nazi 
tehtidi altmda yaşworsun neden özelde bu denli 
yoğun bir tehdit senin için? 

Jürgen: 2 yıl önce Hamburg'da tarihi ve Ernst 
Thalmann ile ilgili Hamburg'ta serbest kanalda film 
hazırladım . Bu film Hamburg'ta yayınlandı. Bu prog
ramın hemen ardından neo faşistler beni tehdit etti
ler. Binden fazla telefon ve mektup tehdidi aldım . 
Defalarca 20 şer kişilik gruplar halinde pusu kurdu
lar. Bana yapılan telefon tehditlerini banta kaydettim. 
Bu kayıtları ve mektupları yine televizyonda yayınlat
tırdım . Benim onlara karşı olan tepkim ciddi bir yankı 
uyandırdı. Bu Hamburg' la sınırlanmadı. Bu olayları 
sanatoya taşıdım. Ancak senato her şeyi güllük gü
lüstanlık göstermeye çalıştı. Neo nazi kubanı olan 
biri olarak sürekli kamuoyu karşısına çıktım . Şu an 
neonazikurbanı olan 100'e yakın insanla ilişkim sü
rüyor. Beni kamuoyu tanıyor ve tüm bilgileri veriyo
rum. Ben bu diğer kurbanların basın önünde temsil
cisiyim. Kamuoyunda bu terörü teşhir etmek için, on
ların tüm tehditlerini anti faş ist geniş bir broşürde 
kapsamlı olarak dile getirdim. Bugün Alman hüküme
tinin kendi hükümet programında ırkç ı bölümleri içe
ren kıstaslar var. Bu neo faşistlerin hareket etmesi
ne zemin hazırlıyor. Alman hükümeti üstünde gerçek 
anlamda politik etkinlik oluşturabilirsek, bu tutumu 
neo faşistlere . karşı kullanmakta mümkün. Türkiye 
ile Almanya'yı kıyasladığımızda politik olarak iki ayrı 

·········~··············· 

ülkelerdir. Toplumsal mücadelenin geldiği noktaya 
bakıldığında bu daha farklı bir yöntemle bastırılmak 
isteniyor. Yabancılar ve siyasi insanlara dönük kara
lama politikası izleniyor. Bunlar cezaevlerine atılıyor 
~muoyunda halkın gözünde düşürülmeye çalışı~yor. 
Ozel siyasi polisler oluşturulmuş . Bunlar politik in
sanları izliyor. Savcılar politik kararlar alıyor, böyle
likle devlet korunmaya alın ırken . d iğer taraftan da 
nazi döneminden kalan yöntemler, uygulamalar de
vam ediyor. 

Oe~işime uğrayan devlet politikas ı bu yönetimle
ri uygularken belirli bir düzeye getirildiğinde neo fa
şizmi artan oranda serbest hareket alan ı sağlıyor . 
Devletin farklı bir yöntemini neo faşistler kullanıyor. 
Devlet bunu yaptırıyor ve buna karş ı bir tutum içinde 
değil. (Örneğin yabancılar için, neo faşistler "yaban
cılar dışarı" diyor.) Öbür taraftan pariementoda iltica 
yasasını sertleştirme gündeme getiriliyor. 

Devletin bu mantığına karşı , yanlıştır demekle 
kalmıyor ve buna karşı çıkıp tav ır alıyoruz . Kendim 

IN TIEFER TRAUER 
um den Antifaschıst JÜRGEN 
BRAMMER der im Alter von t _ __ Jahren an einem 

Herzinfarkı verstarb, weil der Busfahrer zu 
scharf gebremts hatte ... . quuiiiiitsch! 

Brammer için naziler tarafından hazırlanan 'ölüm ilanı' 

aynı zamanda bu çalışmayı yapmakla gurur duy
maktayım . Bu bağlamda halk inisiyatiflerinde etkin 
olmaya çalışıyorum . Türkiye'deki katl iamları Kürdis
tan'daki savaşa karşı mitingler düzenliyoruz. Alman 
hükümetinin kirli savaştaki tarafını teşhir ediyoruz. 
Almanya'da kapatılan ve siyasi takibata alınan de
mokratik örgütlerin yöneticilerin in tutuklanmasını 
protesto ve teşhir ediyoruz . 

Bugün Kürtler'in yapılanmalarını yasaklama yeri
ne, Kürt halkının haklı taleplerini desteklemeli. Örne
ğin : Sürgündeki parlementonun desteklenmesi gere
kirken, bunu yasaklıyor. Biz bunu eleştiriyer ve teşhir 
ediyoruz. Alman devleti , Türk devletine sürekli askeri 
yardım yapıyor. Alman hükümeti insan hakları anlaş
masına karşı ters davranmakda. Kürtler içinde bulun
duğu konumdan dolayı hak vermek gerekir. Alman 
hükümeti göstermelik ve kirli bir tutum içerisindedir. 
Insan hakları anlaşmasından kaçınarak, Türkiye ve 
Kürdistan'da savaş yok bu nedenle Kürtlere mülteci 
statüsü vermeye gerek yok ibaresi ön plana çıkarılı 
yor. 

Fizan FIDAN 
Çeviri: Botan DILSOR 
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Öğrenci hareketindeki 
gelişmeler 

llhan KASPAR 

S
on dönemlerde çeşitli ülkelerde iktidarıarı 
sarsan ögrenci eylemlerine tanık oluyo
ruz. Kapitalizmin egitim üzerindeki so
nuçlarını hedef alan, işgal , gösteri, yürü
yüş ve sokak çatışmaları; dünya ?grenc~ 

gençli!)i arasında dalga dalga y~yılarak. 68. ?.grenc~ 
hareketi dönemini anımsatan, 68' ın devrımcı ogrencı 
ruhunu yeniden filiziendiren bir nitelikte gelişiyor. 

Yunanistan, Fransa, Romanya, Kenya geçen y ıl
larda Almanya, Güney Kore ve Macaristan. Son ola
rak ise, Venezueııa ve Banledeş'te ögrenci gençli!)in, 
kapitalizmin dünya çapında içine düştü!)ü yapısal 

men ilan etmeleri, ögretim üyeleri ve geniş kitlelerin 
de giderek artması Fransız hükümetinin nükleer de
nemeler silahianma ve çeşitl i ekonomik-sosyal ve 
siyasal politikalarını hedefleyen ve toplumsal bir ni
telige bürünmesi, Fransa hükümetini köşe.y~ .sıkıştır
mıştır. Alaen Juppe hükümetinin egitimle ılgılı olarak 
aldı!)ı birçok kararı iptal etmek zorunda kalmıştır. 

Romanya'da çeşitli ö!)renci gruplarının , har(a)çla
rın kaldırılması , parasız egitim talepleri do!)rultusun
da çeşitli eylemliliklere girişmesi, Venezuella'~a. pa
ralı e!)itim ve ulaşım ücretlerinin arttırılr_nası gı?ı .s?
runlar karşısında Venezuella ö!)rencı gençlı!) ı nın 

· merkez üniversite kampüsünde başlayan ve kı sa 
. sürede sokaklara taşarak asker

krizi aşmak için gündeme getir- ..----- polis kuvvetlerine karşı çatışma
lara dönüşen protestolar karşı
sında hükümetin zamları yeni
den görüşece!)ini ilan etmesi ile 
şimdilik dura!)an bir süreç yaşa
nıyor. 

digi özelleşti rme saldırılarına . 
e!)itimin özelleştirilerek paralı 
hale getirilmesine, kapitalist ik
tidarların e!)itime ayırdı!)ı bütçe
nin her geçen gün küçültülme
sine, far klı zaman ve nitelikte 
ortak talepler dogrultusunda 
günlerce süren eylemlilikler ya
şanmıştır. 

Dünyanın birçok noktasında 
ortak hedefler do!)rultusunda 
gelişen ögrenci eylemleri geçici 
bir nitelikte degildir. Kapitaliz
min aldatıc ı yüzünün açıga çık
mış olmas ı ve bugüne kadar 
yürütülen burjuva demogojileri
nin iflas etmiş olmasının bir sonucudur. 

ögrenci lerin tekelci kapitalistlerin artan baskıları
na, özelleştirmeye, paralı egitime, nükleer deneme
ler ve silahianma gibi sorunlara karşı ortaya koydu
!)u direniş ; geniş bir kitle destegini de kazanarak 
günlerce devam e~.miştir. .. . . . . . 

Yunanistan Universite O!)rencılerı B ırl ı!)ı 
(EFEE)'nin önderlik ettigi onbinler~e ö!)rencinin:. pa
ralı egitimi, özel üniversiteleri, e!)itıme ayrıl~n butçe
nin küçültülmesini protesto eden eylemlerı PASOK 
iktidarına zor anlar yaşatmışt ır . 

Fransa ögrencileri Ulusal Birligi (UNEEF) ile Fra~
sa ögrencileri Ulusal Birli!)i-Ba!)ımsız ve Demokratık 
(UNEEF-10) gibi ilerici , demokratik ~_grenci. ör.g~t leri 
ve komünist gençlerin ortaklaşa yonlendırdı!) ı ey
lemler dünya çapında büyük bir ölçüde kamuoyunun 
yüksek bir deste!)ini almıştır.. ~irçok işçi ~end!k~ları
nın , ö!)rencilerin bu eylemlerını destekledıklerını res-

Aynı dönemde Bangladeş ' in 
en büyük merkezi kenti olan 
Dakka'da ö!)rencilerin hükümeti 
protesto eden ve militarist kuv
vetlerle sokak çatışmaianna dö
nüşen ö!)renci eylemleri, daha 
önce Almanya,Macaristan-Gü
ney Kore gençliginin benzer ta
leplerle alanıara çıkmas ı dünya 
ö!)renci gençli!)inin belli başlı diri
liş ve karşı koyuş örneklerini 

oluşturuyor. Bugün dünyanın birçok ülkesinde ~eı~
şen ö!)renci hareketi kadar, kitlesel ve sarsıcı bır nı
tetikte olmasa da, son dönemlerde ülkemiz üniversi
te ve liselerinde de har(a)çlara, paralı egitime, 'e!)iti
me katkı payı' adı alt ı ndaki soyguna karşı giderek iv
me kazanan bir mücadele gelişiyor. 

Son iki aylık dönemde, har(a)çların kal~ırılr_nası , 
herkese kredi hakkının tanınması ve kredılerın 1 O 
milyona çıkartılarak bunun, enflasyon .~ranın~~. her 
altı ayda bir yeniden düzenlenmesı, egıtımdekı ozel_
leştirmenin bir an önce durdurulması ve okullardakı, 
jandarma, polis ve özel güvenli~ bi:ir_nleri.nin ç~.ki!
mesi gibi taleplerle başlat ılan dırenışın, bırçok unı
versite'ye yayılması, toplumun çeşitl i kesiml~rin.de 
destek alarak, hergeçen gün gelişip kitlesel dırenışe 
dönüşmesi, ülkemiz gençlik mücadelesindeki tıkanık
lıgın aşılması sürecine girildigi ve önümüzdeki dö~e
min çok daha ciddi gelişmelere gebe oldu!)unun sın-

••••••••••••••••••••••••• •;1{1JMFfpt:a •••••••••••••••••••••• •• ~. 



-----------------------------------------@ 
reheval • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • gençlik dünyasi 

yalierini veriyor. 
Dünyadaki yeni süreçle birlikte, özelleştirme tur

yasının ülkemizi de etkisi altına alması , en önemlisi 
saatte 11 milyara malolan, Kürdistan'da yıllardır yü
rütülen kirli savaşa , oluk oluk para akıtan sistem, 
ekonomik krizin, faturasını toplumun diger katmanla
rının yanısıra, e~itime ve ö~rencilere çıkartmaya ça
lışmaktadır. Çareyi, e~itimin paralı hale getirilmesin
de, egitim kurumlarını haraç mezat, kardan başka 
birşey düşünmeyen, çareyi kapitalist canavarıara 
havaıe etmekte gören sistem, hergeçen gün emekçi 
ögrenci gençli{)in okuma hakkını elinden almaya, 
mevcut egitim sistemini, YÖK eliyle MGK'ya güdüm
leyerek, okulları askeri kışlalara çeviren, sermayenin 
çıkarlarını koruyan robot kurumlarına dönüştürmek 
istiyor. 

Son yıllarda tüm dünyada, egitim alanında bu so
runların gündeme gelmesi , ögrenciler üzerindeki 
baskıların katlanarak artması , gelip geçici bir sorun 
degildir. 

Emperyalist-kapitalist sistemlerin içine düştügü 
ekonomik ve siyasal krizin bir sonucudur. Bu neden
le ögrenci gençliQin gelişen muhalefetini, egitim ala
nındaki kimi akademik-demokratik taleplerle sınırla
mak mümkün degildir. Kapitalizmin dünya çapında 
girişti\)i özelleştirme saldırıları, dünyanın birçok ülke
sindeki ö\)renci gençliQi, paralı egitime ve kapitalist, 
gerici, faşist saldırılara karşı kitlesel mücadeleye 
sevk etmesi, ö\)renci mücadelesine, siyasal bir nite
lik ve sorumluluk yüklemektedir. Bu temelde dünya 
ve ülkemizde gelişen öQrenci hareketlerinin, toplu
mun diger katmanlarının desleQini alması, ögretim 
üyeleri işçi ve emekçilerin karşılıklı deste\)i biçimin
de geniş yelpazede gelişmesi, dünyada gençlik ve 
toplumsal mücadelenin izleyece\)i rota konusunda 
önemli bulguları sunuyor. 

Sosyalist sistemin, çeşitli sorunlar ve emperyalist 
dünyanın çok boyutlu yürüttügü yıkıcı faaliyetler so
nucunda çökmesi, tek kutuplu bir dünyanın oluşma
sına yol açmıştır. Bunu fırsat bilen emperyalist-kapi
talist sermaye, dünya emekçi halkları üzerinde, agır 
bir sömürü uygulayarak dünya işçi-emekçi yı\)ınlarını 
felaketin ve yıkımın eşi{)ine getirmiştir. Kapitalist sis
temlerin , ~sosyal devlet", "cennet yaşam" , "yeni dün
ya düzeni" söylemleri kısa sürede içi boş vaadler ol
dugu, vu bu aldatıcı vaadlerle gençligi yeniden ka
zanmayı amaçladıgı , bu nedenle gençligi kapitalist 
kültür bombardımanına tutan, onu tüketim çılgınlıQına 
yönlendiren tekelci sermaye, gençlige eQitimsizlik, 
işsizlik , setalet ve ölümlerden başka bir şey veremi
yecegi anlaşılmıştır. 

Son yıllarda yaşarıan üretim alanındaki teknolojik 
gelişmeyle , kapitalizmin içinde bulundu\)u iktisadi 
krizi aşması beklenirken, teknolojik gelişim (otomas
yon) azami kar yasasi üzerine şekillenen kapitalizmi 
bu sefer de fazla üretim krizi ve yeni yeni açmazıara 
sokarak, uluslararası tekelci burjuvaziyi, daha sarsı -

cı bir krizle yüzyüze getirmiştir. Çareyi bölgesel saa
vaşları körükleme, toplumun temel gereksinimleri 
olan e~itim , sa~lk ve iş olanaklarını kısmakta arayan 
kapitalist sistem, farkında olmadan toplumun bam 
teline basarak, toplumsal muhalefetin kabarınasına 
yolaçmıştır. 

Dünya işçi-emekçi halklarına ve gençli~e açlık, iş
sizlik, e~itimsizlik, setalet ve toplu ölümlerden başka 
verecek herhangi bir yetene~inin(! ) kalmadı~ı açıkça 
anlaşılan kapitalist sisteme karşı dünyanın birçok ye
rinde gelişen toplumsal muhalefet ,sosyalizm kavga
sının gelişmesini sa~lamıştır. Eski sosyalist ülkelerde 
ve çeşitli Avrupa ülkelerinde komünist partilerin ge
lişme trendi yakalaması Avrupa'nın çeşitli ülkelerini 
sarsan işçi eylemlerinin artması bunun sonucudur. 

Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, ülkemizde çe
şitli üniversite ve liselerde son dönemlerde bir takım 
hareketliliklerin do~masına karşın; ö~renci hareketi
nin dura~anlı~ı büyük ölçüde devam etmektedir. An
cak dünya ve ülkemizde gündeme g~len son geliş
meler, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacagını , bundan 
sonraki gelişmelerin toplumsal güçlerin ve ögrenci 
gençligin lehine olacagını gösteriyor. 

Bu süreç aynı zamanda Türk ve Kürt geı:ıçligini bir 
dizi yeni görevler ve asgari politik mücadele hedef
lerinin, somut ve do\)ru bir şekilde belirleme görevle
riyle yüzyüze getiriyor. Bugün dünyanın birçok ülke
sinde, boyveren ögrenci hareketine parelel bir geliş
me içerisinde olmak, küçük nüveler halinde, ortaya 
konan devrimci ö\)renci mücadelesinin, Kürt gençli
\)inin anadili ile eg itim hakkı gibi bir dizi ulusal de
mokratik istemleriyle bütünleşerek , birleşik kitlesel 
gelişimini ve sürekliligini sa\)lamak ve uluslararası 
ö\)renci mücadelesi ile enternasyonal dayanışmayı 
geliştirerek, dünya gençliginin anti emperyalist blo
kunu yaratmak, dönemin temel görevi olarak önem 
kazanıyor. 

Dünyada komünist partilerin ve devrimci-demok
rat ögrenci hareketlerinin artan bir gelişme içerisine 
girmesi, sosyalizme karşı tek blok içerisinde olan, 
emperyalizme karşı komünist enterrıasyonel müca
deleyi ön plana çıkarıyor. 

Uluslararası gençlik mücadelesi ile bir birligin sag
lanması için, öncelikle paralı egitim, har(a)çlar vb. 
ekonomik-demokratik istemler ve Kürt gençliginin 
bugün ertelenemez bir hakkı olan ulusal demokr?.tik 
örgütlenmesi ve istemlerinin birli\) ini yaratmaktır. Og
renci gençliginin birleşik kitlesel mücadelesini sa\)la
yarak, daha somut ve sonuç al ıcı örgütlenme araçla
rı ve eylemlilikler ile ögrenci hareketinin siyasallaş
ması sa~lanmalıdır. 

ögrenci kitlesinin taleplerini , ustalıkla , ulusal ve 
toplumsal güçlerin talepleriyle bütünleştirilmelidir. 
Aynı zamanda ülkemiz ö\)renci hareketi, giderek 
s erıleşen bu sınıf mücadelesi ve anti emperyalist 
mücadele ikliminde; belirleyici, militan bir mücadele 
unsuru olarak yeralabilmesi için, ögrenci gençlik so-
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runlarının kayna~ına yönelmelidir. ögrencilerin soru
nu; yegane olarak ne paralı egitim ve ne de egitim 
sistemidir. Çünkü e~itim sistemi egemen sınıfın çı
karları do~rultusunda düzenleniyor. Bugün ülkemiz 
gençliginin yüzyüze oldugu, ulusal, akademik-de
mokratik ve ekonomik sorunlarının tümü resmi ideo
loji ve tekelci burjuvazinin ekonomik ve siyasal yö
nelimi sonucu oluşuyor. Türk ve Kürt ögrencilerinin 
yüzyüze oldugu sorunlar, dogrudan dogruya mevcut 
gerici burjuva sistemin dokusunda yatmaktadır. 

Paralı egitim, gerici faşist egitim sistemi ve de
mokratik örgütlenme önündeki her türlu barikatın or
tadan kaldırılması için sistemin parçalanarak, Kürdis
tan üzerindeki hakimiyetine son vermek gerekmek
tedir. ögrenci hareketinin, ulusal ve sınıfsal mücade
lenin militan bir bileşeni olmaktan başka bir çıkar yo
lu yoktur. 

Aydın , üretken ve dinamik özelligiyle ögrenci 
gençlik siyasi mücadelede, işçi sınıfının sosyalizm 
kavgasında ve Kürt halkının ulusal özgürlük savaşı
mında misyonuna uygun yeralmak zorundadır. 

Dünya ve ülkemizdeki siyasal gelişmeler , temel 
olgular ve mücadelenin aldıgı seyir dikkate alındıgın
da Kürdistan komünist gençliginin bu ortamda üst
lenmesi gereken görevlerin bir hayli önemli oldugu 
anlaşılmaktadır. Komünist gençligin mücadelesini bu 
yeni gelişmeler dogrultusunda kendini aşarak yeni
den üretmesi ise ayrı bir zorunluluktur. 

Bugün dünyanın birçok ülkesindeki milyonlarca 
genç tüm heybetiyle kapitalizmi ve egitim üzerinde
ki sonuçlarının karşısına dikilerek sadece bugünü 
degil, yarını de~il , gelecegi istiyor. Türk ve Kürt 
gençlig i de dünya gençliginin gelecegi isteyen haykı
rışiarına kendi seslerini katarak nihai zaferi kazan
mak için, mevcut koşullarda ögrenci gençligin asgari 
müşterek, politik mücadele hedefleri olan şu talepler 
dogrultusunda hareket etmelidir: 

- Akıl ve bilimin, geniş emekçi halk kitlelerinin ç ı

karları dogrultusunda, emekçi gençligin edinmesini 
önleyerek, bilgiyi metalaştırıp, sadece sermayenin 
çıkarlarına hizmet eder hale .. dönüştüren ırkçı-gerici 
egitim sistemini pekiştiren YOK'ün derhal ıagvedile
rek, yerine; akıl ve bilimi, halk yıgınlarının çıkarları te
melinde şekillenmesi ni sa~layacak olan, çagdaş, ka
tılımcı, bilimsel, demokratik ve özgür bir egitim siste
minin yaratılması, 

- Ulusal degerierimiz olan ve ulusumuzun özgür 
ve çagdaş uluslar düzeyine yükselmesini saglaya
cak; tarih, dil, folklor, sanat, müzik, edebiyat gibi kül
türel de~erlerimizin geliştirilerek, özgürce kullanımı 
için gereken düzenıemelerin acilen yapılası. Anadil
de ~.gitim hakkının Kürt gençligine de tanınması. 

-Universite ve liselerde jandarma, polis, MIT, özel 
güvenlik birimleri gibi militarist güçlerin denetim ve 
baskısına son verilmeli, ö~renci kitlesi içerisinde po
lis-idare koordinasyonuyla yürütülen ajaniaştırmanın 
derhal kaldırılması. 

- Tam bir laik egitim sisteminin yaratılması. Okul-

larda geliştirilen çagdışı , karanlık, dini egitim ve kad
rolaşmaya son verilmesi. Normal liseler sayısına 
ulaşan resmi-özel Imam Hatip Liselerinin bilimsel 
e~itimi esas alan egitim müfredatıyla yeniden şekil
ıendirilmesi. Zorunlu din dersinin kaldırılması. 

- "EQitime katkı payı" adı altında alınan haraçiarın 
ve ögrenci harçlarının kaldırılması , kredi hakkının 
herkese eşit tanınması ve bu kredilerin enflasyon 
oranına göre arttırılması. 'Egitim hakkı'nı sadece pa
rası olan bir avuç "ayrıcalıklı" insana tanıyan paralı 
egitim sisteminin kaldırılması, e~itimdeki özelleştir
menin durdurulması. 

-ÖSYS sınavlarında, Kürdistan gençliginin, savaş 
nedeniyle derineleşen egitim sistemindeki tıkanıklık, 
ögretmen açıgı ve yetersiz araç-gereç-okul gibi fiziki 
eşitsizligin dikkate alınarak bölgelere göre ayarlan
mış, rasyonel bir puan sistemine geçilerek; eşit egi
tim fırsatının yaratılması. 

-Resmi, özel üniversite ve liselere kalifiye ucuz iş 
gücü, körpe sömürü rezervi ve kimi karanlık güçle
rin, siyasal örgütlenmelerine hizmet etmesi tmelinde 
yaklaşan, tekellerin ve karanlık çevrelerin okullarla 
olan her türlü baglarının kesilmesi. 

-Yeterli ve yaşanabilir ögrenci yurtlarının yapılma
sı; yurtlardaki yasakçı, askeri kışla yönetmenliginin 
kaldırılarak, yerine katılımcı, çagdaş normlara uygun 
yurt yönetmenliginin oluşturulması. 

-Kürdistan'da yıllardır yürütülen haksız savaş ve 
silahlanmaya ayrılan bütçe; egitim ve ögretime ayrı
lan payın kat be kat fazıası oldugu silahlanmaya ay
rılan her kuruşun gençlige tekrar mermi olarak geri 
döndügü dikkate alınarak, devletin egitim ve ögreni
me ayırdıgı payın arttırılması. Silahianma ve Kürdis
tan'daki savaşa biran önce son verilmesi. 

-Üniversite ve liselerde, dayak, aşagılama , ayrım
cılıga , ders ve sınıf geçme notunun ögrenciler üze
rinde tehdit aracı olarak kullanılmasına ve benzer 
çagdışı , insan onurunu zedeleyen yöntemlere son 
verilmesi. 

-ögrencilerin ulusal , akademik, demokratik ve si
yasi hakları için özgürce örgütlenmelerine imkan ta
nınmas. ögrencilerin seçecegi ögrenci temsilcileri
nin; üniversite, lise ve yurtlardaki yönetirnde söz ve 
karar hakkına sahip olması. 

-Okul ve ögrenci yurtlarında yapılan operasyonla
ra, arama ve tararnalara son verilmesi, en ufak bir 
olayda polisin ögrencileri gözaltına alarak işkence
den geçirilmesine son verilmesi. 

-Türk-islam sentezine, dünya insanlık ve ülke tari
hini çarpıtan , inkarcı, milliyetçi , şoven resmi ideoloji
ye son verilmesi. Ayrıca her geçen gün daha agır, 
ekonomik ve siyasi saldırılara ugrayan, ögrenci 
gençligin dogaı bagdaşıklıgı , kader birligi içerisinde 
olan egitim emekçilerinin yürüttügü haklı ve demok
ratik istemleri, grevii-toplu is sözleşmeli sendikal ör
gütlenme mücadelesi, ögrenci gençligin temel de
mokratik mücadele hedefleri arasında yer almalıdır . 
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Latin Amerika 'nın Bağımsızlık Savaşçısı: 

jose marti 
. kübalı yurtseı·er şair ve yazan 

Mart i, Ispanya :va karşı 

bagımsızlık sa\'llşımuıın 

simgesi oldu. Olümı7 de saı·aş 

meydanmda oldu. Marti 'nin 

lıayatmı adachgı Kı7ba 'mn 

bagmısızlıgı ölümünden 

yedi yıl sonra gerçekleşti. 

ı 
853 'tc Havna 'da doğan Josc 
Martİ, ilk şiirlerini 15 ya
şında yayımladıktan sonra, 

16 yaşında "La Patria Libre" ga
zetesini kurdu. 1868 'de Küba 'da 
patlak veren devrimci ayaklanma
da yurtseverlerin saflarında yer 
a ldığı gerekçesiyle 6 ay kürek ce
zasına çarptırıldı. Jose Martİ bu 
aradan sonra 1871 'de İspanya 'ya 
sürüldü. Öğrenimine ve yazıları
na orada devam etti. 1878'de Kü
ba 'ya döndükten sonra siyasal et
kin liklerinden dolayı 1879'de ye
niden İspanya 'ya sürü ldü. Oradan 
Fransa'ya ve New York'a geçti. 

Sürgün yıllarında mücadelesi
ni, gazete makaleleri, şi i rleri ve 
denemeleri aracılığıyla sürdürdü. 
Buenos Aires'te yayımlanan La 
Nacion" adlı gazetedeki köşe ya
zıları, ününü bütün Latin Ameri
ka'ya yaydı. 1878-1882 yıl ları 

arasında yazdığı ve "Versos Lib
res"te yer alan özgürlük şiirlerin
de derin bir duyarlı lığı ve özgün 
bir şiir anlayışını yansıttı. 

Birçok clcştirmcnce İspanyol
Amerikan edcbiyatına en büyük 
katkıs ı olarak nitelenen deneme
leri, İspanyol düz yazısına birçok 
yenilik getirdiği gibi, Amerika ve 

Jose Marti uzun yıllar mücade içinde yera lmış devrimci 17ir sanatçıydı. 

uluslararası yakıniaşmaya da hiz
met etti. Aynı dönemde bağımsız
lık hareketini örgütlemeyi amaç
layan Küba Devrimci Partisi ' nin 
kuru luşunda yer alan Jose Martİ, 
başkan olarak anılmayı reddettiği 
için, 1892'de aynı konuma denk 
düşmek üzere " delegado '' (tem
silci) şeçildi. 

Harekat merkezi olarak kul
landığı New York kenti nde si lahl ı 

bir güçle Küba 'ya geçerek ayak
lanmayı başlatma hazırl ı klarına 

girişti. Kübalı devrimci önder 
Maximo Gomcz ve başka yurtsc
veri eric birlikte 3 1 Ocak 1895'te 
yola çıkarak 1 1 Nisan'da Küba'ya 

vardı. Bir ay sonra Küba'nın do
ğusunda Oriente ilinin Dos Rios 
düzlüklerinde yapılan çarp ışmada 

öldü. Josc Marti'nin bütün haya
tını adadığı Küba 'nın bağımsızlı
gı ölümünden 7 yı l sonra gerçek
leşti . İspanya 'ya karşı bağımsız
lılç mücadelesinin simgesi olan 
yurtsever, şair ve deneme yazarı 
Jose Marti'nin adı davasına bağlı
lığ ıy l a, bütün Latin Amerika'da 
kurtuluş hareketleriyle eşan lamlı 

hale geldi. Edebiyat alanında da 
özgün bir üslup taşıyan yazıları, 
özgür ve birleşik bir Amerika te
masını işlediği, yalın ve içten şi 
irler_iylc seçkin bir yer edindi ... 
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Dersen zimane kurdi 
SADECE konı1;;ulan, ama yaLilmayan bir dilin gelişimi mümkün olamaz. Kuşkusuz Kürlçeyi ilk keL bir yaLI dili olarak 
ktil/anJyOr deP, il u . Kurtçe yi.iqillardan beri yanld1, y;w/iyor. BiL de kendi cephemizden, Kürtçenin yazr dili olarak 
Dğrcnilnıesinc katk1da bulunmay1 amaçliyonu. SunduğumuL çalişma (ki, her~angi bir kaynaktan aktarma olmay1p, öLgtin 
çalişmadJr) bı1 amaca ilk ad un sayi/ma/JdJr. KoşullanmiLin dolayJSJyla, Ki.irtçe dil derslerimizin TOrkçe iLah/i 
olarak verilnıe.~inin en geniş kesimlere hiıap etme aracumza uygun dtişeceğine inan~yoruL. 

ALFABEYA KURDi 
Kürtler arasında halen, Arap, Kiril ve Latin olmak üzere üç 
çeşit aifche kullanılmaktadır. İran ve lrak Kürtleri Arap Alfa
bcsi'ni, Sovyet Kürtleri Kiril Alfebesi'ni, Türkiye ve Suriye 
Kürtleri ise Latin Alfiıbcsi'ni kullarunaktadırlar. Kürt dili fo
neıiihne en uvl!tuı olaıun Latin Alfabesi oldui!unu vu.rl!ulaınak 
gere~kiyor. All~he seçiminde özgür bırakılırl~rsa, Soryct, İran 
ve Irak Kürtlerinin de, Latiıı Alfabesi'ne geçeceklerinden kuş
ku duymuyoruz. !Ju yöndekil eğilimleri dilbilimciler tarafın
dan bilınmektc. Gelecekte Kürtçe yazı tekniğinin, ancak Latin 
Alfabesi'yle miiınkün olabılcccğine inanmak için her türlü gc
rekçemiz var. O yüzden derslcrim.izde Latiıı Alfabesi'ni kulla
nacağıt. Kürtçe orijinal fonetiğinde 31 ana ses unsuru vardır. 
Kürıçe al fabe bu sesleri temsilen 31 harften oluşmaktadır. 
Halk arasındaki :'es fazlalığı ise, Kürtçe'ye gimıiş yabancı ke-
liıne lerden kaynaklıuunaktadır. · 
Kürçe alfabedeki harncr: 
Biivii k: 
A B C Ç D 1: f· F G ll 1 i J K L M N O Ö P Q S Ş 
TUÜVXYZ 
Küçük: 
ab c d e c r g h ı i j k ı ın n o ö p q r s ş tu fı v x y z 
Bu harflerden sckizi seslidir. (a e _i i o u fı) 
Harllerin okunu~u : · 
a: Türkçe'deki ı!ibi okunur. 
Örnek: Adar (Mcm), agir (Ateş}, al (Bayrak) ... 
b: Türkçe'deki !!ibi okunur. 
Örnek : bagcr (Fınına), bajar.(Şehir), balafir (Uçak) .. . 
c: Türkçe'deki gibi okunur. 
Örnek: çar (dört), çcleng (zarif, hoş}, çewt (yanlış, zıt) ... 
d: Türkçe'deki gibi okunur. 
Örnek: dcst ( El)~ daring (Madde}, darisıan (Omıaün) ... 
e: Türkçe'deki gibi okunur., 
Örnek: eni (Alı~), ewle (güv<."'ilir), eııdam (Organ, üye) ... 
c: Bu ~s Türkeçc' de voktur. ı: ile-[ arası bir ses tekabül eder. 
Örnek: cvar (Ak~am): ezing (Odun), edi (Artık, bundan böy-
le)... ·. 
f: Türçe'deki gibi okunur. 
Örnek: fcrheng (Sözlük), fennan (Buyruk), fort (Övgü) ... 
g: Türkçe'deki gibi okunur. 
Ornek: garis (Mbır, dan), gel (IIalk, kitle), gelek (çok, f.v.
la) ... 
h: Türkçe'deki gibi okumır. 
Örnek: lıesp (At), Ilcsin (Demir), lıek (Yumurta) ... 
i: Türk~·c'dckı gibi okunur. Kürtçe"de bu sesle b~layan kcli
mc yoktur. Kelime içinde bulunur. 
Örnek: bivir (Kıvma), birck (Testere), bidiLi (Gizlice, saklı) ... 
i: Türkçe 'deki 'i'gihi okumır. 
Örnek: in (Cuma)~ isot (!Jibcr), iro (Bugün) ... 
j: Türkçe'deki gibi okunur. 
Örnek :jan (lla:\talık, acı), jin (Yaşam), jin (Kadın) ... 
k: !Ju sesin vurgulu ve vı.ırgusuz olnı.1k üzere iki tonu vard ır. 

Vurgusuzu Türkçe'deki gibidir. 
Qmek: kar (Çalışnıa), kartol (Patates), kcr (Eşek) ... 
Ornek: (Vurgulu): kcr (Sağır), keç (Kız), ka (Saman) .. 
1: Türkçe'deki gibi okunur. 
Örnek: lepik (E~ldiven), liz (Rol), lom (Kabahat) .. 
m: Türkçe'deki gibi okunur. 
Örnek: nıar (Yı lin), melı (Ay), mcvan (Misfari) ... 
n: Türkçe'deki gibi okunur. 
Örnek: na (Hayır), nan (Ekmek), newroz (Yenigün) ... 
o: Türkçe'deki gibi okunur. 
Örnek: ol (Din), otel (Otel), oni (Kiriş, direk) ... 
p: !Ju bartin vurgulu ve vıırgusuz olmak üzere iki tonu vardır. 
VurgusUL.u Türkçe'deki gibidir. 
Örnek: parastin (Savun~ma), parsek (Dilenci), pesn (Övgü, 
methiye) ... 
Örnek: (Vurgulu): pir (Kat), pivaz (Soğan), pcnir (Peynir) ... 
q: Türkçe'de yok_tur, Genizden çı_k~ 'k' h~!i ile seslendiri lir. 
Ornek: qenc (İyı), qor (S ıra, dı zı) , qewın (Dayanıklı, sağ
lam) ... 
r: İki tonu vardır. Vurımlu olan Türçe'deki gibi okunur. 
Örnek: rast (Doğru), ~anıan (Fikir, düşünce), reben (talilısiz, 
zavallı) ... 
Örnek: (Vurgusuz): beran (Koç), baran (Yağmur), dereng 
(Geç) 
s: Türkçe'deki gibi okunur. 
Örnek: şii (Yaş~ ıslak}, şeb (Tarak), şop (iz, belirti) ... 
t: !Ju harfin vureulu ve vurl!usuz olmak üzere iki tonu vardır 
Vurgusu.zu TürkÇe' deki gibldir. . 
Örnek: talan (Talan), tax (Semt), Tebax (Ağustos) 
Vurgulutonda dilin ucu üst danıalra dclrdirilcrck seslendirilir 
Örnek: ta (İplik), tam (Lezzet, ıad), tarf (Karanlık) . 
u: Bu ses Türkçe'de yoktur. Türkeçe'deki ö-u arası bir sese 
tekabül eder. Bu sesle başlayan kelime yoktur. 
Örnek: kur (Oğul, evlat), Kurd (Kürt), qunc (Kö~e) .. . 
fı : Türkçe' deki 'u' gibi okunu.r. Kürtçe'de bu sesle başlayan 
kelime yoktur. Kelime içerisinde geçer. 
Örnek: dür (Uzak), kur (Derin), bün (Oinıak) .. . 
v: Türkçe'deki gibi okunur. 
Örnek: vaca (Ters), veger (Dönüş), ven (İrade) ... 
w: Türkçe'de yoktur. Dişler dudağa değdirilmeden çıkarılacak 
·v' gibi scslendirilir. 
öm'Ck: wclat (Ülke), weris (IIalaı), wiııda (kayıp) ... 
x: Türkçe' de yoktur. 
Örnek: xani (Ev}, xal (Dayı), xort (Delikanlı) ... 
y: Türkçe'deki gibi okunur. 
Örnek: yek (Dir), yek~m (Pazar günü), yckeınin (Birinci) ... 
z: Türkçe'deki gihi okuntır . 
Örnek: zer (Alt;n), zer (Sarı), ziv (Gümüş) ... 
Not: Ayrıca Kürtçe'de iki harHen oluşan anıa tck ses veren 
bir diftong vardır: x,w 
Örnek: x~veş (IIoş, güzel), xwarin (Yemek), xwcstin (isıc
mek) ... 
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İnanç, kararlılık 
ve zorluklarıınız 

Rehevaı dergisinin ilk sayısını okuduğumda gözüme 
çarpan ilk noktalardan ikisi üzerinde durmak istiyorum. Bi
rincisi; Kürdistan komünist gençliğinin kararlılığı ve sağ
lam inancı; ikincisi ise olanak darlığı. Birincisi olumlu diğe
ri olumsuz bu iki konu birbirine karşı iki güreşçi gibi. Dergi 
kapağının iç tarafında, "Sunu ... "da, "Hiç şüphesiz önü
müzdeki sureç faşist katillerin proletarya önünde hesap 
verecekleri, komünizmin atılım ve zafer yılları olacaktır" 
cümlesini okurken kararlılığın ve inancın mesajını alıyo
rum. Ama aynı yazıda derginin ilk sayısının " ... son derece 
sınırlı olanaklarla kısa bir süreyi kapsayan çalışmalarla ... " 
çıkarıldığını okuyorum. 

Günümüzde ileriye doğru niteliksel bir toplumsal sıçra
mayı yapabilecek, kapitalist sistemin kabuğuna sığmaya
cak bir muhalefeti örgütleyebilecek yegane güç komünist
terin gücüdür, komünist stratejisidir. "Gelecek gençliğindir" 
denirken artık vurgulamak gerekiyor ki; gelecek komünist 
gençliğindir. 

Sözü edilen "gelecek" sadece zaman değilse "gelecek·· 
zamanla birlikte yeni olan toplumsal sistem, sosyalizmde 
vurgulanıyorsa bunun sahibi herhangi bir gençlik değil, 
sadece ve sadece komünist gençliktir. Yine vurgulamakla 
yarar vardır ki sosyalizmden başka özgür bir gelecek yok
tur. 

Bu "geleceği" var ve vaad edecek tek birileri vardır, on
larda komünistlerdir. Işte bu anlamda Reheval çalışanları
nın ve okuyucularının kararlılığı ve inanc ı Kürdistan için, 
Kürdistanlıların geleceği için oldukça önemlidir. Bu kararlı
lık bir iddianın, bir inancın verdiği kararlılıktır; ulusal ve sı
nıfsal kurtuluşa olan inancın, sosyalizm iddiasının kar<?rlı
lığıd ır . 

Rehevaı yolcularının kendi kimlikleri (komünıst gençlik 
kimliği) ile ve kendi amaçları ve çıkarları (ulusal ve sınıfsal 
kurtuluş) için mücadelede komünist gençlik bayrağını ül
kemizde yükseltmeleri, Kürdistan topraklarındaki komü
nist yayın alanında Newrez'dan sonra selamlanması ge
reken ikincı önemli bir adımdır. Kü rdistan'da komünist 
inanca sahip olan tüm gençliğin düşüncelerini yoğunlaştı
racakları tek dergidir, Reheval. 

Bu Kürdistan'da komünizm düşüncesini savunan tüm 
gençlerin algılamaları gereken bir noktadır. Eğer gerçek 
kurtuluşun komünizmde olduğuna inanılıyorsa, insanların 
komünist kimlik taşımaları, komünist kimlikleri ile mücade
le etmeleri gerekiyor. Savunulan sisteminfkomünizmin to
humlarını başka bir kimlik ile ekmek mümkün değildir. 
Kendi kimliği ile değilde, başka kimlikle ekenin kendisi için 
değil de başkası için mücadele ettiğinı ve ekinin başkaları 
tarafından biçileceğini açıkça belirtmek ve kabul etmek 
gerekiyor. 

Olanakların zayıflığı, sadece Fiehevaı yolcularının de
ğil, sınıfsız/ sömürüsüz bir yaşam kavgaş_ı veren herkesin, 
tüm komünistterin karşılaştığı bir sorun. Ulkemiz insanının 
oldukça geri eğitim düzeyi, egemen ulusun yüzyıllardır uy
guladığı asimilasyon ve inkaı politikasının yaratt ığı tahri
batlar, halkımızın içerisinde bulunduğu korkunç yoksulluk 
ve geçim derdi ile daha sayılabilecek bir çok etmenin so
nucu ortaya çıkan bir çoraklık söz konusu. Çorak toprak
lar üzerinde insanlık idealinin en güzel tohumlarını, komü
nist düşünceleri yaymak elbette güç olacaktır. 

Olanaksızlıklar kadar, belki de ondan daha fazla önem
li olan diğer bir engel de TC devletinin ilerici, yurtsever ba
sın üzerinde estirdiği terördür. Bu terör, yayının başlama
sından tutun da, para ve hapis cezalarına kadar, gazete
cilerin caddelerde kurşun ıanmasına veya işkencehaneler-

de yok edilmesine kadar, akla hayale gelebi lecek hertürlü 
engel ve imha politikasıdır. 

Kürdistan'da komünizm tohumlar ı nın ekilmesinde 
gençlik alanında ILK olan Reheval'i ve yolcu larını ( hazır
layanlarını, yazarlarını, okurlarını ve tüm destekçilerini ) 
sevgi ve coşkuyla kutlarken, "komün istim" diyen Kürdis
tan'lı her gencin Reheval'e omuz vermesi gerektiğini, ora
da saf tutmasının gerektiğini de önemle belirtmek istiyo
rum. Komünistterin "atılım ve zafer" inancıyla yola çıkan 
Reheval, komünist hevallerin Kürdistan'daki adresidir, 
gerçek kimliğidir. Bütün zorluklara ve engellere inat bu 
kimliğin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi Kürdistan gençli 
ğinin önünden duran vazgeçilmez bir görevdir. 

Sadtk KOLUSARI 
ALMANYA 

Sosyalist Gençliğin Sesi 
Reheval'e Merhaba! 

Devrimci, sosyalist, yurtsever gençliğin sesi olan Rehe
vaı dergisi çalışanları; Kürdistanda yurtsever sosyal ist bir 
gençliğin yetiştirilmesinde, büyük bir adım atacak olan, 
Rehevaı dergisinin, geleceğin sesi olması umuduyla yayın 
hayatında başarılar dilerim. 

Faşist TC devletinin ve işbirlikçilerinin, Kürdistan üze
rinde uygulamış oldukları sistemli, asimi lasyoncu sindirme 
politikaları, yoğun baskı, işkence. faili belli cinayet ler, köy 
yakma yıldırma ve göçe zorlama olayları yaşam mücade
lesi vermekte olan halkın adeta kaderi haline getirilmek is
tenmektedir. 

Ancak devrimci yurtsever halk ve gençlik vermiş oldu
ğu özgürlük mücadelesinde, adeta faşist, m i lita risı güçle
rin politikalarını, safsatalarını boşa çıkarmada tarih yazar
casına büyük bir mücadele örneği gösteriyor. 

Işte böyle bir dönemde yayı n hayat ı na başlayan Rehe
val, devrimci yurtsever ve sosyalist bir yaklaşım la Kürdis
tan gençliğine ışık tutacağına, sosyalist gençlerin bilgi, bi
rikim ve tarih kaynağı olacağına inancım tamd ı r. Yurtse
ver-sosyalist gençliğin sesi olan Reheval'in yüklendiği bu 
ağır sorunun üstesinde sorumluluk duygusu ve yurtsever
lik anlayışıyla geleceğinden kuşkumuz yoktur. 

Gençliğin üstlenmiş olduğu ulusal ö~gürlük mücadele
sindeki başarıyı, toplumsal mücade le ile bü.tünleştirip, 
ideolojik ve örgütsel sorunlara bilimsel yaklaşımlar sunma 
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Gençlik cephesine. baktığ ı mız 
zaman, sadece ulusal özgürlük mücadelesinin sosyalizm 
mücadelesi olduğu düşüncesi hakim olmuştur. Bu çıkmaz ı 
Reheval dergisinin. Marksist-Leninist öğretileriyle katk ı 
sunmasına ihtiyaç vardır. Bu i htiyacı gidermek, sosyalist
lerin iz leyeceği, kararlı, tutar l ı, sorumlu, aydın latıcı, yön
lendirici mücadele ruhu ve dinamizm ile aşmak mümkün
dür. 

Ey! k.ahpe faşizmin sahtekar savunucular ı ve işbirlikçi
leri! 

Gençlik sizlerin kurmuş olduğu tuzak ve barikatları yı 
karak, sizleri dökmüş olduğunuz kan gölünde boğacaktır. 
Çünkü bizler gençliğimize güveniyoruz. Geleceğin gençli
ğini yaratıyoruz. Bu gençlik ki, düşünen, araştıran, sorgu
layan, savaşan gerektiğinde hal kı ve vatanı için canını se
ve seve feda eden büyük bir yurtseverlik anlayışı içerisin
de bilimsel sosyalizmi rehber edinen devrimci karaktere 
sahiptir. 

Reheval dergisinin Kürdistan gençliğinin sesi olması di
leğ iyle yayın hayatınızda ve mücadele anlayışınızda ba
şarılar dilerim. 

A:ud BARAN 
Adtyamaıı 

••••••••••••••••••••••••• .-;!JjJMifpt:.e ••••••••••••••••••••••••• 
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BULIVIACA_____ __ _ _ __ Hazarlayan: Hüseyin SU 

e SOLDA:\ SAGA e 
1- Zerdüşt dini inancında dünyayı olu~turan ateş, metal, 
toprak, su ve bitki gibi beş unsura sahip olduğuna inanı
lan tanrı, 2- Yahudilerin savunduğu inanç-Baryum'un 
simgesi, 3- Doktor (lusalıına)-( .. . (etin) 1992'de kont
rgeriHarun katleniği fi EP Silvan üyesi-Hindistan' da bir 
mezhep, 4- Kürtçe'de kin-I:.fsane ile uğra~an bilim, 5-
Kürdistan 'da Maraş bölgesinde bir dağ-Bir içki türü, 6-
Long Play (kısaltına)-Tirki s ipi-Ya.lılı helgeleri bir yer
den başka bir yere anında ile ten araç , 7- Tirki heya
( Abdülsel aın ... ) 1992 'de kontralarca katledi len HEP 
Antep il başkaru, 8- Kürtçe'de fıhrist-Neteweyi Yekgir
ıii (!usa ltına), 9-Tirki pirajmariya-Tirki arg işti, J O-Ana
dolu Ajansı (kısaltına)- Tirki, sis-İskambilde bir kağıt
Kalsiywn, 11- ( ... Arafat ) FKÖ lideri-(Ilarbi ... ) Diyarba
kır'da konıralarca kaçırılıp 20 Ocak 1992'de öldürü len 
J !EP Muş yöneticisi, 12- " idam Gecesi Anı lan" adlı ki
tabın yazan, 

e YUKARlDA!\ AŞAGIYA e 
1- 18. yüzyılın sosyolojik göıü!iÜllÜnÜll olu~ınasında et
ki li olan ve aralannda Yoltaire, Rousscau, Gocılıe vb. 
bu lunduğu ve des teklediği ~o~yo-poliıik bir eğilim, 2-
Tirki xemüt: xumik-A vuç iç i, 3- Sı.llanına belirten bir 
ünlem-Türkiye'nin plaka imi-Kürtçe 'de su rengi-Kürt
çe ' de kmnızı çiçekli bir bitki, 4- Slavlara verilen ad
Kürtçe'de testere balığı, 5- Tirki gori kirin-Tenis aleti, 
6- Yüz hareketleri-Kürtçe' de ayakkabı-' Araç ' ın sessiz
le ri, 7- Tirki hacet-Tirki beş, 8- Kürtçe 'de tekme, Tirki 
tua l, 9- Dakika (kısaltına)-Kürtçe'de hamam kesesi
Küı1çe 'de "evet", 10- Tirki kolan-Manganez, ll- Kürt
çe 'de yabani-Tirki binkol, 12- 1992 yılmda gözalunda 
sisternin i::;kenceylc öldürdüğü HEP Dargeçit yöneticisi. 
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FiLiSTiN • • 
IŞÇI 
HAREKETi 

Filistin İşçi Hareketi: 
"Bu kitap, içerdiği konular ve bilgiler itibariyle, Filistin halkının genel 

mücadelesini yansıttığı gibi özellikle de Filistinli işçilerin 
mücadelesini yansıtmaktadır. Bu kitabın okunmasını gerekli kılan, 

yararını ve önemini arttıran iki gerçek vardır: 
Birincisi; işgalin ve sömürgüciliğin taş ıdığı zulme karşı Filistin İ şçi 
Sınıfı Mücadelesi her zaman ayaklanmanın, direnmenin ve devrimin 

ana kaynağını oluşturmuştur. 

İkincis i ; kitap bu zamanda çıkarken, Filistin 'deki işçi s ı nıfı kimliğini 
ve kişi liğini kanıtlamakta ve İsrail işgaline karşı mücadelesini 

köksc lleştirmekted ir ... " 

••••••••••••••••••••••••• 

Filistin l~·çi Hareketi/312 syf. 1 Pele sor Yayınları/ Filistin 
Araştirmak Merkezi 

••••••••••••••••••••••••• 
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EMEK 

ORDUSUNU 

Akdeniz: TiP, THKO, THKO-MB, TKEP, KKP örgütlenmelerinde aktif faaliyet yürüttü. SER MA YE DEN .. • 

1-AKDENİ 
~ ------------ --

M 
ustafa Akdeniz'i 2 Şubat 1989'da yijirdik. tV! ü
cadele arkadaşlarının büyük sevgi ve saygı 
duyduğu Akdeniz yoldaş, yoksul bir Kürt aile

sinin çocuğu olarak Malatyanın Yeşilyurt ilçesinin 
Aşağı Kilise köyünde doğdu. 1960 yıllarında şeker 
fabrikasında ve Sümerbank'ta işçi olarak çalıştı. 

1965'1erde Malatya TIP örgütlenmesinde yer aldı. 
1970'1erde THKO önderleri Deniz Gezmiş ve arka
daşlarının Malatya'daki mücadele ve örgütlenmelerin
de Akdeniz yoldaşı yine mücadele içinde büyük işler 
yaparken görüyoruz. THKO' nun 1971'de yediği dar
benin ardındaA 1972 askeri operasyonuyla Akdeniz 
yoldaş da yakatanır ve 3. THKO davasında idamla 
yargılanır. 

1974 yılında gerçekleşen afla bi~ikte 1975 yılı so
nunda cezaevinde ç.ıkar. Malatya'da TC'nin kara liste
sine alınır. Hiçbir fabrika ve işyerinde Akdeniz yolda
şa iş verilmez. Ama o hep işçilerin ve işçi örgütlenme
lerinin içindedir. 

TC'nin nefretine karşın Akdeniz yoldaşı, Malatya-

nın emekçi halkı büyük bir sevgi ve saygıyla karşıla
maktaydı. Işte Akdeniz yoldaş 25 haziran 1978 Bele
diye başkanlığı seçiminde sosyalist bağımsız aday ol
muştu. Faşist yönetime meydan okuyan Akdeniz'in 
seçimdeki tavrı devrimcilere güç vermiş, bu gücü an
layan devlet seçimleri iptal etmiştir. 

12 Eylül 1980'de, Kürdistan'ın her yerinde olduğu 
gibi Malatya'da da büyük bir baskı uygulanmıştır. Ma
latya' daki ·devrimciler içerisinde Akdeniz yoldaş da 
defalarca işkence tezgahlarında geçirildi. 

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) operasyonlarında 
çeşitli kez gözaltına alınan Akdeniz yoldaş, ülkesini 
terketmedi, direndi. Malatya ve civar köylerinde genç
liğin büyük destekçisi oldu gençliğin sevgisini kazan
dı Direniş sembolü oldu. Asimilasyon amacıyla oluş
turuları Ömek köyünde, köylülerin ısrarı üzerine yıllar
ca muhta~ık yaptı. Işkencenin yarattığı tahribatlar so
nucu .1989 yılının Şubat ayında yaşama veda etti. O, 
"yolumuz direnişçiterin yoludu(' şiarını halkımızın yü
reklerine kazıyarak kavgada ölümsüzleşti. 






