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Merhaba!.. 
inancın yaşamı dönüştürme mücadelesinde yarattığı her yeni güne isyan bayrağı olan bir 

Newroz bayramını geride bıraktık. Sistem geçmişten bugüne geleneksel alışılagelmiş 
komplolarını yine Newroz için tezgahlamaya çalıştı. Yani Newroz'u 'Nevruz' yaptı. Yapsın. 
Bizim için önemli olan Newroz'un içeriğidir, geleneğidir. Bizler varolduğumuz sürece onun 
özünü boşaltamayacaktır ve boşaltamadı da. Nevruz Newroz ateşiyle yandı. İlginç olan 
sistemin resmi Nevruz kutlaması, tam bir komedi, perde altında ise tam bir trajedinin 
yansımasının bizlere gösteriyordu. 

Yine inancın yaşamı dönüştürme mücadelesinde yarattığı ve sömürülenler için apayrı bir 
anlam ve önemi olan bir diğer gün ise; işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan ı 
MAYIS her yeni güne isyan bayrağını çekerek; gelecek aydınlık, özgür yarınları yaratmak için 
tüm işçi, emekçi, aydın, yurtsever, demokrat ve komünistlerin 1 MAYIS işçi bayramını kutlar, 
Newroz sıcaklılığı ile hep birlikte alanlara taşarak işçi ve emekçinin ayak sesleriyle sömürücü 
ve katliamcıları inierinde korkudan titretıneye çağırıyoruz. 

Yayın yaşamına başlarken siz okurlara verdiğimiz sözü elimizden geldiği kadar yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Sizlerden gelen eleştirileri öneri ve istemleri dikkate alarak çalışmamızı 
sürdürüyoruz. Buna paralel büyük önem ve özenle sizden gelen mesajları, mektupları, yazıları 
bu ve önceki sayılarda olduğu gibi sayfalanınıza yansıtıyoruz. Bunun daha da gelişip güçlen
mesi için siz okurlarımızı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu duyarlılığı karşılıklı oluşturabil
diğimiz ölçüde gerek sizler, gerekse bizler amacımıza ulaşmış oluruz. 

Sistem geleneksel yıldırma, sindirme, yoketme, kapatma, toplatma geleneğini, dün olduğu 
gibi bugün dahada ağır uygulamalarını sosyalist devrimci basın üzerinde devam ettiriyor. 
Dergimizin dağıtımını yapan muhabirimizin elindeki dergilere Malatya polisi tarafından el 
konuldu. Aynı zamanda dergimizin 2. ve 3. sayıları toplatılarak 1 ı yazıdan dolayı dava açıldı. 
Yayın hayatına başlarken zaten sistemin bu tür saldırılarına maruz kalacağımızı belirtmiştik. 
Bundan dolayı hiçte sürpriz olmadı. Bizim buna cevabımız ise "Vurun ulan vurun ben kolay 
ölmem 1 Ocakta küllenmiş közüm 1 sözüm var sözüm"! Ahmet Arif'in sözleri oldu. 

Bu ayın öne çıkan siyasal gelişmelerinden; cezaevleriyle ilgili "Yara kanıyor" başlıklı 
yazımız, diğer taraftan işçi sınıfının eylem-dayanışma-mücade günü olan 1 Mayıs 'ı anlatan 
"Newroz coşkusuyla ı Mayıs'a" başlıklı yazımız, Hali! KAYA arkadaşın "Toplumu tanımak" 
başlıklı yazısı, ayrıca HADEP PM üyesi Mahmut Kovan'la yaptığımız söyleşiyle birlikte; yeni 
girilen süreçte taparlanmaya giren gençlik çevreleriyle yaptığımız röportaj bulunmakta. 
Sorulanmızı Yurtsever-Sosyalist Gençlik, SİP'li Gençlik ve Özgür Gençlik çevrelerine ilettik. 

Devrimci selamlar! 

llilıml ·--iııliylll•• roıılflll'l ııılldliril: 
lraa TOIIIII 

GlmH_J_ 
lllllllfiiSII 

Mlrlılı-YIZıpuaÜ"IIi: 

lotilıJııı 1:111. lllliııvll'*- Na: 22 hı: 4 
Boroiılı/lır. r oı-ıox: 251 73 86 

~Toluudm 
Haaıı No: 68 88 40 Cl .U 

82 04 471 (Cifl 1 lpoıDa T alıliıı Şıiıoll 
17 8878(0MJI Tllrk!raJı 8- 4.1Bvoııt ŞlıL 

- llaYhltı Ma!lıu:l* 

" re heval 
Aylık-Sosyalist Gençlık Derglsl-75.000 TL 

Ylll'liçl Talllllcililderiıiz 
AllANA: rrııııı Gıor 

IUUTYA: Ialll Çıla 
ANTEP:.MııtaeiY----· AIIYAMAN:-lıır"' 

Rilhavııl Dergisi 
Abona Kofularc 

Yli'IIÇI·l - 1.000.000 u 
Yır--1 -:75 lll 

Avrupa Taıııslcililderiııılz 
A"'"" T-_, Oii 
~ 12 211257 Haılllrgl•mra 

Tlll·fiX: 0049 40 431837 
ALMANYA:IB)Iıl

Oiall&:l••taoıılflo 237. 10 5 88 FfM 
1111-lu: 1649 88 B5 2760 
ımçRE: llr~ı .. ....,.., 

1111 -18-A- roıovo 89110 '-" 

nanm: n -""""' ~ııımı rı. 11111 111:818851658 . 
RJANSA: llüsertn ... 

181:148811482 
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Yara kan•vor 
oplumun kanayan yarası olan ce
zaevlerinde saldırılar giderek bo
yutlaşıyor. Tutsaklar üzerinde ya
pılan faşist baskılar gerek 12 Ey
lül ve bununla birlikte 1 Ağustos 
Genelgesi'nin öne çıktı ğı dönem
lerde, tutsak ve hükümlüler siyasi 
kimliklerini korumak için defalar

ca direnişe geçip kanları , canlar ı pahasına bedel 
ödediler. Tutsakların bu direnişleri onlarcasının yaşa
mını yitirmesine, yüzlercesinin sakat kalmasına ne
den oldu. 

Diyarbakır, Metris, Elazı ğ, Buca vb. cezaevlerin
deki baskıları ve kimliğ i yoketme politikalarına karşı 
tutsakların sürdürdüğü direnişte ; Kemal Pir, Ali Erek, 
Hayri Durmuş, Akif Yılmaz, Ali Çiçek açlık grevinde 
yaşamların ı yitirirken, 12 Eylül .~aranlığ ında ; Mazlum 
Doğan, Ferhat Kutay, Necmi Onen, Eşref Ahyık fa
şist uygu lamaları ve saldırıları protesto etmek için 
kendilerini yaktılar . 

Bunlarla birlikte Türkiye ve Kürdistan 'da yüzlerce 
tutsak direniş örnekleri sergiledi. Bu parallelikte 
1983'te tek tip elbise dayatması getiren Metris Ceza
evi'nde Dev-Sol ve TiKB <:!.avası tutsaklarının 76 gün 
süren ölüm orucu; Fatih Oktü lmüş , Abdullah Meral , 
Haydar Başbağ , HasanTelci adl ı d irenişçilerin hayat
ların ı yitirmesiyle sonuçlandı. Bu süreçten sonra tek 
tip elbise zorunluluğu kaldırı ld ı. Akabinde 1 Ağustos 
Genelgesi, Türkiye ve Kürdistan'daki tüm cezaevle
rinde tutsakların sürdürdüğü inançlı ve kararlı direniş
leri sonucu gerilernek zorunda kaldı ve 22 Haziran 
1989 Eskiş~hir tabutlukları dayatıld ı. Son olarak ya
kı n süreçte ızm i r Buca Cezaevi'nde 21 Eylül1995 ta
rihinde gerçekleşen saldırı 3 devrimci tutsağın ölümü 
ve 40 tutsağın da yaralanmasıyla sonuçlandı. 

Toplumsal mücadelenin yükselmesi sonucu «...U''--t' 

peryalist sistem toplumun kanayan yaraları olan ce
zaevlerini tekrar kanatmaya çal ı şıyor. 21 Mart'ta ya
pılan MGK toplant ısında ele alınan maddelerden biri, 
cezaevindeki tutsakların ' ıslah ' edilmesi oldu. Eski 
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar' ın Adalet Baka-
nı olması cezaevlerinde yeni olayların çıkmasını ce
reyan ediyor. Bilinen kimlik ve kişiliğ iyle göreve baş
ladığı ilk günlerden beri, cezaevlerine i lişkin 'tutum' 
belirlemesi renkli medya, satı lm ış kalemşör ve. düş
müş çanakların cezaevlerini provakatif etmesi, Insan 
Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneğ i , öğren
ciler, sendikalar ve tutsak aileleri tarafı ndan tepkiyle 
karş ı landı. 

Tutsakların yaptığ ı açıklamada Mehmet Ağar' ın 
Adalet Bakanlığı ' ~.a getirilmesi; D iyarbakır Urfa, Sağ
malcılar, Gebze, Umraniye, Batman, Konya ve Bursa 
başta olmak üzere bölge cezaevlerinde tutsakların 
insanlık dışı koşullarda yaşamaya mahkum edilmesi, 

GÜNDEM 

Ağar, tutsaklan kendince '151ah' etme düşüncesindeL 

burjuva basının da cezaevlerini hedef olarak göster
mesi, cezaevlerinin MGK'nin denetimine verilmesi 
için çalışmalara başlanması ve tüm illerdeki cezaev
lerindeki bilinçli . saldırıları protesto etme amacıyla 
Kürdistan ve Türk1ye genelinde tutsaklar açlık grevi
ne başladı. Diyarbakır E Tipi Merkez Kapalı Ceza
evi'nde 27 Mart t~rihinde başlayan açlık grevi; Sağ
malcılar, Gebze, Umraniye cezaevlerindeki tutsakla
rın 2 Nisan'da, Batman Cezaevi'ndeki tutsakların 6 
Nisan'da, Konya ve Bursa Özel. Tip Cezaevi'ndeki 
tutsaklar ise 8 Nisan'da süresiz dönüşümlü açlık gre
vine başladılar. Başlatılan açlık grevileri; PKK, KKP, 
DHKP-C, MLKP, THKP-C/HGO, TKEP, TKEP/L, 
H.KG, EKiM, TDP, DiRENiŞ TKP-ML, TKP(ML). 
TlKB, TDKP ve Devrimci Yol tutsakları tarafından sü
resiz,dönüşümlü olarak sürdürülüyor. 

Cezaevindeki tutsakların ortak yaptıkları açıkla
mada "Onurumuzla yaşamayı ilke edinmiş insanlar 
olarak bizler; dayatılacak her türlü onur kı r ıcı ve in 
sanlık dışı uygulamayı kabül etmeyeceğiz. insanca 
yaşamak ve insanlık onurunu yüksek tutmak için be
del ödememiz gerekirse bundan çekinmeyeceğiz . 
Cezaevindeki tutsaklar üzerinde oynanmak istenen 
yeni oyunlar karşısında tüm devrimci ve demokrat 
kamuoyunu duyarlı olmaya ve cezaevlerini yeni kont
ra saldırılarına açık hale getirme çabalarına karşı , 

sessiz kalmamaya çağırıyoruz." 
Cezaevleri üzerinde son dönemde oynanan oyun

lar yeni katliamların habercisi olarak görünüyor. Dev
rimci tutsakların yaptıkları açıklamaya uygun, bütün 
kamuoyunun duyarlı olması, bu saldırılara 'dur' den
mesi önümüzde tarihsel ve kaçınılmaz bir görev ola
rak duruyor. Tutsakların zindanlarda yükselen direniş 
seslerini, faşizme olan öfkemizin seliyle bütünleştirip 
barikatlar kurma zamanıdır. Onlar tutsak düştüler, 
ama teslim olmadılar/olmayacaklar dal Tutsaklara 
özgürlük! 

Reheval Emekçileri 
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Toplumu tan1ma1c ... 
u kapsamlı konu, toplumu de
ğiştirmeye, ileri götürmeye ni
yet eden herkes, her kurum 
için gereklidir. Özellikle top
lumsal değiş im , yeniden olu
şum ve yönetim işini meslek 
edinenler yani politikacılar, 

• politikacı olmaya aday olanfar 
için toplumu tanımak bir zorunluluktur. Hiç kuşku yok 
politıkacı, bir sosyolog, bir psikolog gibi , toplumu 
araştırma ve inceleme nesnesi yapamaz. Ama, yine 
de sosyolog, psikolog, etnograf ve tarihçiterin bulgula
rını kaale almak ve politikalarını bu bilimsel esaslar 
üzerine inşa etmek durumundadır. Aksi halde somut, 
uygulanabilir, elde edilebilir bir öneri geliştirilemez 

.................................................................................................................. 

G erçekliğimizde, şu sorunun 
cevabını bulup netleştirip 

öylece başlangıç yapmak 
önemlidir. Hangi toplumu değiştirip, 
yeni bir düzen verip yönetmek , 
istiyoruz? Kürt toplumu mu? Türk 
toplumu mu? Yoksa her ikisini mi? 
Veya Türkiye denilen siyasal 
coğrafyada bulunan herkesi mi? 

Politikacı veya gelecpğ n politikacıları, değiştirmek 
istediklerı elde etme«: yönetmek istedikleri toplumu 
anahtarlarıyla ve çoe yönden tanımak ve tanımlamak 
zorundadırlar. Bu zorunluluğa inanmış ve gereğini ye
rine getirmek çın çaba içerisinde olmayan biri, kendi
ne hangi etiketi yapıştırırsa yapıştırsın, hangi liyakatı 
takmışsa taksın, politikacı olamaz. Zaten toplumun 

- tanınması ve bilinmesi temelinde yürümeyen bir politi
kacıdan gerıye sadece üçkağıtçılık kalır. Oysa biz şu 
anın ve ge eceğ n politikacıları için gerekli olan, toplu
mu değışı rmek, yeni bir düzenle kurmak ve yönet
mek olduğu ıçın, birçok şeyle beraber, toplumu tanı
ma ile işe başlamalıyız. 

Gerçekliğimızde, şu sorunun cevabını bulup net
leştırip öylece başlangıç yapmak önemlidir. Hangi 
toplumu değiştirip, yeni bir düzen verip yönetmek isti
yoruz? Kürt toplumu mu? Türk toplumu mu? Yoksa 

~ 

her ikisini mi? Veya Türkiye denilen siyasal coğrafya
da bulunan herkesi mi? 

Eğer geçmişte ve şu anda, sosyalizm ideolojisi ve 
idealini doğrudan kendi öz kaynağım ızdan öğrenme 
olanağımız olsaydı , o zaman, yukarıdaki sorunun ce
vabını tereddütsüz, doğru ve net olarak verebilecek
lik. Ne yazıkki, insanlığın ulaşabi ldiği en üst felsefi 
inanç ve ideolojisini, d ışımızdaki kaynaklardan ve bi
raz da çarpıtılmış haliyle algıladık veya hala algıla
maktayız. Bu yüzden de, biz Kürt toplumunu değişti r
mek, yeniden kurmak ve yönetmek istiyoruz; biz bu 
toplumun bireyleri ve politikacılarıyız demekten bir 
hayli zorlanıyoruz. Eğe r böyle söyleyip ve gereğini 
yaparsak, acaba enternasyonalizmden uzaktaşmış ol
maz mıyız?, acaba milliyetçi liğe ulaşmış olmaz mı 
yız? diye tereddüt eder veya ediyoruz. Zi ra bize ula
şan sosyalizmin Türk versiyonuna göre sosyalizm, 
komünizm adına etnik kimliğimizden feragat etmemiz 
gerekiyor. Hatta etnik kimliğimizi ne kadar saklarsak, 
görmezden gelirsek o denli iyi sosyalist-komünist olu
ruz diye bir histen kendimizi kurtaramıyoruz. Bu his
sin rahatsız ediciliğine bi le bile iyi sosyalist olabilme 
adına katlanırız. 

Evet, dile getirdiği haliyle, konu bir hayli geridir. 
Ama gerçekliğimiz bu. Zaten adı Kürtçe olan dergimi
zin tamamının Kürtçe olmayışı , gerçektiğim izin somut 
bir ifadesi deği l midir? 

Devam edelim. Çoğunlukla , politik kimliğim izden 
ötürü, teoride bir takım gerçekleri, örneğin bir Kürt 
ulusunun yaşadığını , bu ulusu özgürlüğe ve sosyaliz
me ulaştırmak gerektiğini dile getiririz. Ama farkında 
olmadan, sosyalizmi bir asimilasyon aracı olarak da 
kullanırız. Ya da sosyalist düşünün bizdeki bu tezahü
rünü değiştirmek üzere yeterince bir çaba içerisine 
girmek istemiyoruz. Ne yazık ki bu da bizim bir ger
çekliğimizdir. Öyleyse ne yapmalı? Sosyalizmden mi 
vazgeçmeli? Hayır! Toplumumuzu tanımalıyız! Kendi
mizin ve toplumumuzun etnik kimliğin i tanımakla te
mel başlangıcı yapmamız gerekmektedi r. Toplumu
muzu önce etnik ki mliği ile tanımal ı, kabul etmeli ve 
gerektirdiği davran ışı sergilemeliyiz. Biz Kürt gençleri 
nin ve politikacılarının iyi bir tarih bilincine ihtiyacı var. 
Tarih; toplumun bilinen dönemlerden günümüze de
ğin geçen süreçte, geçirdiği toplumsal değişim ve ge
liş im dinamiğinin keşfinde bize yardımcı olacaktır. 

Toplumun geliş i m seyri ve dinamiğ i hakkında, sos
yoloji ve sosyo-psikolojinin yanısıra tarihte bu konuda 
bize mükemmel bilgi ve olanakları sunacaktır. Kürt 
beyliklerinin uzuncı bir süre yabancı bir imparatorlu
ğun egemenliği altında yaşamını devam ettirmeleri , 

.... , .......... .. .............................. - ...................... ......... ....... ......... .. 



reheval 
aşiret yapımızın kısmen de olsa halen sürüyor olma
sı , ulusal kurtuluş hareketlerimizin çokluğuna ve uzun 
geçmişlerine rağmen başarısız kalmaları, ulusal biln
cin zayıflığı, yabancı yönetime kolay boyun eğme fa
kat yerel bir otoritenin güçlenişine ve egemenlik giri
şimlerine karşı konuş, ihanetler zinciri, asimilasyona 
yatkınlık , aydınların toplumdan uzaklaştırılması. .. vb 
gibi. Bütün bunlar bir politikacı ve politi kacı adayı için 
mutlaka bilinir olmak durumundadır. Toplumu bilme
den ve tanımadan bu konularda fikir yürütmek müm-

Komünist 
ideoloji, 

zaten her türlü 
bilimsel 
bilgiyi ihtiva 
eder, 
dolayısıyla 
özel olarak 
Kürdistan 
tarihi o kadar 
önemli değil, 

'bu 
akademisyen 
lerin işidir ' 

demek, 
gerçek b ir 
komünistin 
düşüm tarzı 

olamaz. 

kün değildir. 
Fikir sahibi olunmadan 

da politikacı olunmaz, olu
namaz. Öyleyse tarih, sos
yoloji ve sosyo-psikoloji vb. 
bakımından , toplumumuzu 
tanımaya yardım edecek 
temel bilgileri mutlaka edin
meliyiz. 

Toplumumuzun geçmişi 
çok mu kötü? Gerçekten 
dünya, bölge tarihinde kay
dadeğer hiçbir şey yapmadı 
mı bu toplum? Ya da gele
ceğe sosyalizme, komünist 
toplumun üst kültürünün 
oluşumuna kabül edeceği
miz hiç mi birşeyimiz yok? 
Varsa nedir? Korunması ve 
geliştirilmesi gereken kültü
rümüzün, ilerici, devrimci, 
demokratik yönleri nelerdir? 
Gerçi Türk, Arap ve Fars
lar'a göre bir şeyimiz yok, 
ya da biz yokuz! Ya tarihi
mize göre! Var! Öyleyse bir 
tarihçinin edinilebileceği ay
rıntı l ı bilgi kadar olmasa da, 
bir politi kacanın kendine, 
toplumuna ve geleceğine 
güven duymasına yetecek 

·················································· kadar bir tarih bilinci edinil-
mesi zorunluluğu vardır. Bu bilince, her Kürt politika 
adayının , her Kürdistanlı politikacın ı n vardır. Bu ihti
yaç sadece teorik değildir, hatta hiç değildir. Pratiktir! 
Zorunludur! Bu o kadar öyleki toplumu değiştirme is
teğımizle doğru orantı lıdır. Toplumu yeniden kurma 
ve yönetme arzumuzladoğrudan bağlantılıdır. 

Komünist ideoloji , zaten her türlü bilimsel bilgiyi ih
tıva eder, dolayısıyla özel olarak Kürdistan tarihi o ka
dar önemli değil, 'bu akademisyenlerin işid i r' demek, 
gerçek bir komünistin düşüm tarzı olamaz. Engels'e 
bakılmalı; sosyolog Morgan'ı n bilimsel araştırmaların
da ailenin, devletin ve özel mülkiyelin kaynağına ine
bi lmişti r ; Darwin'in bilimsel araştırmalarından diyalek
tiğ i n bir yasası bilgisine ulaşabilmiştir. Marx, kapitalist 

PERSPEKTIF BAKlŞ 

iktisadın analizinden, komünist iktisat ve toplum bilgi
sine ulaşabilmiştir. Biz genç politikacı ve politikacı 
adaylarının uğraş nesnesi toplum olduğuna göre, top
lumun dünden-bugüne taşıd ığı değişim dinamikleri ve 
bu dinamiği etkileyen diğer etmenlerin bil inmesi 
zorunluluktur. 

Haydi, 'Türk kültürü zayıftır' deniyor. Peki Arap ve 
Fars kültürü!? Onlarda Kürt dilini ve kültürünü onca 
baskıya rağmen eritemediler. Acaba Kürt dil ve kül
türünü bu denli sağlam k ı lan etmenler nelerdir ve 
nereden kaynaklanmaktadır, neye işaret etmektedir? 
Bir sosyalist, bir komünist eğer bunları merak et
miyorsa, öğrenmek istemiyorsa ona komünist, sos
yalist denarneyeceği gibi genel olarak politikacı bile 
denemez. Sosyalizm ve komünizm, güçlü ve tam bir 
tarih sosyoloji, sosyo-psikoloji, ekonomi vb ... bilgisine 
dayanır. 

Sosyalist politika ise sözkonusu bilgi dahilinde 
gelişmelere yön verme ve yönenetebilme becerisin
dedir. Gerisi ise demagojidir ki bunun da zaten politi
ka içinde yeri yoktur. Şu halde iyi bir politikacının 
yolu, gidişatı değiştirilmek istenen, bir yerlere götürüi
rnek istenen toplumun tanınmasından geçer. Her sos
yalist Kürt genci sosyalizm teorisinin yanısıra Kürt 
toplumunu ulusunu, halkını tanımaya yarıyan temel 
özgün bilinçlere ulaşmak ve onları edinmek zorun
dadır. Ancak böylece toplumla bağımız güçlenir. 

Toplumun değişimine yeni esaslar üzerinde kurul
masına v~ yönetilmesine politikacı olarak katkıda 
bulunabili rz. 

O tüm tutsakların 
yoldaşıydı 

Unuttun mu Ali; 
çocuğun neden yok 

dedigirnde sen; 
" cezaevindeki tüm 

tutsaklar benım 
çocuğum" diye cev<ıp 

verdin. 

Ali KA.RA.HA.N ... 

Tutsakların sesi olan 
Av. Ali KARAHAN yoldaş 

kalbine yenik düştü . Onu 
hukuk mücadelecisi olarak 

hep anacağız. 

reheval çalışanları 
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re heval 
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OL...AYL...AR ·I NSANL...AR 

Ulusal bütünlük içerisinde enternasyonalist dayanışmayol 

Newroz'dan sonra 1 Mav1s! 
ürt ve Ortadoğu halklarının zul
me başkaldırı günü olarak yüz
yıllardan bugüne kadar kutladı
ğı Newroz (21 Mart) bu yılla be
raber 2608 yı ldır kutlanıyor. An
cak bu yıl Newroz'a rakip bir 
bayram daha doğmuştu ki, bu 
bayramda; lastikler yakılıp üze

rinden atlanmıyordu, zılgıt sesleri duyulmuyor, tilili çeki

lip. halaya tutuşulmuyordu , ateşin çocuklarının isli yüz

lerini aydınlatan zafer işaretleri .. de ne tesadüftür bulu

namıyordu bu rakip bayramda! Ozünü boşaltarak, tarih

sel misyonunu ise "Ergenekon'dan çıkış" (ne çıkışı ise 

hala anlayamadım) olarak yorumlayan sistem, aymazlı

ğının örneklerini gösteriyordu bize. Kürt halkının ulusal 

bayramı Newroz'a yapılan bu nafile komplonu~. bilimsel 

olarak hiç bir gerçekigeçerli dayanağı yoktu. Oneelikle 

"Ergenokon'dan çıkış" dedikleri vuku; 1071'1ere dayan

maktaydı. Newroz ise bu tarihten bin yıl önce kutlanı

yordu. Bu; ya tarih bilinçlerinin az olduğundandır(l) ya 

da agnostik yapılarındandır. 
Newroz Bayramı , sistemin bütün engellemelerine 

rağmen büyük bir coşkuyla sahiplenildi. Anlaşılan o ki 

sistem; halkın yüzlerce yıllık dirençli geleneği olan, baş

kaldırının sembolü, gencecik bedenierin ateşiyle korla

nan Newroz'a önceki 'Newroz-Nevruz' müsabakalarını 

katmazsak yine mağlub olmuştu. Yine Demirci Ka

wa'nın çocukları yenmişti. Zalimlere karşı verilen müca

delede tarih tutuşturmuştu Newroz'u. Artık sönmeyen 

bir ateşti Newroz. Bundan böyle de sönmeyecektir. Fa· 

kat Newrez'un özünü "Ergenekon'dan çıkış" olarak yo

rumlasalar dahi, bir kez daha tarih; ezilen halkların hak

lılığını ve yenilmezliğini göstermiştir. Demirci Kawa'nın 

çekici ise şimdi milyonların elinde, özgürlük için dövü

yor örsü. 
Kapitalist sistem, bir halkın asırlar boyu zalimlere 

karşı verdiği mücadelede mitoslaşan bir günün o halk 

tarafından kutlanmasına elbette karşı çıkacaktır. Bu bizi 

şaşırtmamalı. Aksine, kapitalist sisteme karşı olan öfke

mizin devrimci eylemliliklerle vucüt bulmasına yardım 

etmelidir. · 
Newroz'u değerlendirirken nasıl ki bir halkın direniş 

günü olarak ifade ediyor ve pratik bir şekilde katılıyor

sak, nasıl ki Newrez'da Demirci Kawa'ların yüreklerinde 

tutuşan özgürlük ateşine vurguyu yapıyorsak; komü

nistler açısından daha önemlisi Newroz Bayramı'nqaki 

devrimci ruhu 1 Mayıs Enternasyonalist Dünya I şçi 

Bayramı ile bütünleştirip taçlandırmak olmalıdır. 

1886'da Amerika'nın Shicago eyaletinde işçilerin 8 sa

atlik işgünü ıçin verdıği mücadelede elde ettikleri kaza

nımlar proletaryanın direnışçi tarih sayfalarını süslüyor. 

Proleter devrimci sanatını kavramak; sadece teorik 

özümsemesini yapmakla bitmiyor, bizzat proletaryanın 

mevzilerini güçledirici kaleler durumuna getirmek ve bu 

mevzilerden kalkış yaparak emperyalist-kapitalizmin 

alaşağı edilmesiyle mümkünleşecektir. Süreci işçi sını 

fının lehine dönüştürecek olan kaleler ise çok yakını

mızdadır: Proleter devrimci sınıfın talepleri (Bölgesel 

farklılıklar, eşzamanl ı olmayan dinamikler, kültürel-bi

çimsel yapılar içerebilir) ne olursa olsun örgütlü birleşik 

bir sınıf zenginliğiyle devrimci şiddeti esas alarak em

peryalist-kapitalizmin hazin sonunu hızlandıracağı 

kuşkusuzdur. 
Bütün bunlardan hareketle 1 Mayıs'ta işçi sınıfının 

öncü partileri kitleleri -Newroz'da olduğu gibi- alanlara 

taşımak zorunluluğuyla karş ı karşıyadır. Bu; sürecin 

nesnel zeminlerini gözönünde bulundurarak, yapıla

cak hareketin somut olarak tarihselleşmesi demektir. 
Gençlik cephesinde ise başta işçi sınıfı gençliği ol

mak üzere bütün ulusal toplumsal güçlerin Kürt ve 

Türk gençliğinin ortak devrimci barikatların ı yaratarak, 

faşizme, emperyalizme ve kapitalizme karşı sosyalizm 

kavgasın ı yükseltmesi kaçınılmazdır. 
Emperyalist sistemin bütün dünya ülkelerinde ger

çekleştirdiği jenosidlere ancak ve ancak işçi sınıfının 

topyekün direnişi, enternasyonalist dayanışmanın ör

gütlü tavrı cevap verebilecektir. Böyle bir tavır belirlen· 

mediği sürece halkların emperyalizmin kıskacından 

kurtulması olası bile değildir. 
Daha direngen Newrozlar, daha güçlü Shicagolar, 

yaratmak, proleter yığınları; Adana'ya, Diyarbakır'a , 

Ankara'ya, izmir'e, istanbul'a taşımak sermayenin 

göreceği 'kabus'ların en tehlikelisi olacakt ır. 
Newroz coşkusuyla 1 Mayıs'ta alanlara ... 
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reheval SÖYLEŞI 

HADEP PM üyesi Mahmut Kovan'la söyleştik ... 

HADEP: Geleceğin klYlSinda 

P 
'ler sürecinden bu yana 
105 şehidi olan, 24 Ara
lık seçimlerinde alrruş ol
duğu "yüzde 4. 5 'lik oy 
oranıyla 'ülke barajı'nı 

aşamayan bir parti" olamk değil, mevcut düzene 
muhalif. farklı talepleri olan büyük bir kesimin par
tisi: HADEP. Özellikle seçimlerden sonra Kürt hal
kının iradesinin parlamentoya yansımadığı bir sü
reçte IlADEP'in yeni eğilimleri, hedefleri, gençliğe 
ha kışı. .. vb. ~nrulam yanıt bulmak üzere HADEP 
P;ırti Meclis üy..:si Mahmut KOVAN'la arkadaşımız 
f1ibl LEKESIZ giirii!?tü. 

• HADEP 24 Ara/tk seçimlerinde 
ilk defa bir seçim tecrübesi yaşa
dt. Bu seçimlerde arkasma bir ra-

; 't kam alarak şimdi büyük kuru/ta-
'=~: ~ ya gitme haztrltğt içerisinde. Se-

Oia.oK""•' çimierin HADEP ve kitlesi üzerin
deki etkisini değerlendirir misiniz? 

Kovan, aynı zamanda iHD Antep yönetiminde çalışıyor 

PORTRE ••• 1 HADEP PM ÜYESi 

Mahmut KOVAN 
963 yılında Adıyaman'ın Balyan 
köyünde doQdu. likokulu kendi 
köyünde, ortaokulu ve liseyi 
Adıyaman'da bitirdi. 27 Eylüll980 
yılında gözaltına alındı. Adıyaman 

Ttırkiye Komünist Emek Partisi (TKEP) 
davasından tutuklanarak cezaevine 
konuldu. 1988 yılında tahliye edildi. 
DEP'in kurulmasıyla birlikte ikamet 
ettiQI Antep'te ll Örgütü'nün 
oluşumunda görev diarak lı 
SekreterilGi görevini üstlendi. Ayrıca 
DEP PM üyeliQi görevinde bulundu. 
Halen HADEP PM üyeliQI ve.IHD MYK 
üyeliQi görevini yapmaktadır. 

e KOVAN: Sizin de belirttiğiniz gibi partimiz, 
HEP, DEP ve HADEP sürecinden bu yana kendi 
bağımsız kimliğiyle ilk kez bir genel seçime katıl 

dı. 24 Aralık genel seçimlerinde ~)dığımız oy ora
nının Partimiz ve Emek, Barış, Ozgürlük güçleri 
üzerindeki etkisini anlatmadan önce, o dönemde 
içinde bulunduğumuz koşulları Partimizi de kap
sayacak şekilde anlatmak gerekiyor. DYP-CHP 
koalisyonu hükümetinin uyguladığı savaş politika
sı sonucu 350Q köy yakı(mış, 4 milyon Kürt zorla 
göçettirilerek; Istanbul , ızmir, Adana ve Mersin 
düzeylerindeki batı metropollerine sürülmüştür. 
Yüzlerce faili meçhul cinayet, yargısız infazların 
işlendiği, işkencenin baskıların kol gezdiği bir ül
ke konumundaydık. Gelir dağılımında dengesizli
ğin en üst noktalara ulaştığı, tüm ekonomik den
gelerin altüst olduğu bir dönemdeydik. Ayrıca ge
nel olarak örgütlenmede olduğu gibi, sendikal ör
gütlenme, basın özgürlüğü, gösteri ve yürüyüş 
hakkı önündeki engellerin bir kat daha arttığı si
yasal bir süreci yaşıyoruz. Tüm bunlara karşı 
başta Kürt halkı olmak üzere, işçilerin, kamu 
emekçilerin, ilericilerin, devrimcilerin, sosyalistle
rin ve başta Partimiz olmak üzere demokrasi güç
lerinin giderek seslerini yükseltmeye başladıkları 
bir dönemde, 24 Aralık seçimleri baskın bir şekil
de gündeme getirildi. Sistemin amacı; halkın ira-
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reheval 
desini parlamentoya yansımayacağı bir şekilde 
tazelemekti. Böyle bir dönemde 24 Aralık genel 
seçimleri yapıldı. Seçim yasasıyla halk iradesinin 
önüne yüzde 1 O'luk 'ülke barajı' kondu. Ayrıca 
seçmen kütükleri yenilenmediğinden dolayı 
batı metropollerine zorla göç ettiri-
len 4 milyon Kürt nüfusu ve 18 
yaşına gelmiş gençlik kit-

SÖYLEŞI 

m da değiştirmeyi düşünüyor. HADEP içeri
sindeki sosyalistlerin, HADEP programma lllş
kin yaklaştmml, değişikliğe yönelik baktş açi
Sini öğrenebilir miyiz? 

e KOVAN : HADEP'in mevcut 
programı 3 temel sorun üzerine 

inşa edilmiştir. Kürt sorunu-
na barışçıl , adil çözüm, lesi oy kullanma hakkın

dan mahrum bırakıldı. 
Seçim boyunca uy
gulanan antide
mokratik uygula
malar, halkımızı 
psikolojik olarak et
kilemiştir. Bu olum-

Halkin 
devlet ve toplumun de
mokratikleşmesi, ka
t ı lımcı bir ekonomi
nin toplum yaşamı
na egemen kılın
ması şeklinde for
müle edilen progrademokrasi 
mımız, devrimci-de

mokratik bir prog
ram dır. Sosyalist bir 

program değild ir. HADEP 
bugüne kadar tüm sorunla

rın kendisinde kilitlendiği Kürt 

suz koşullara rağ-
men, HADEP 24 Ara-
lık seçimlerine katılmış 
ve yüzde 4.5 oranında oy 
almıştır. Bu beklemediğimiz 
oranda bir oy değilse de, seçimler

PARTiSi 
de başarılı olduğuna inanıyoruz. Demokratik 
bir seçim yapı_lsaydı ülke barajını rahat aşardık. 
Bu sonuçlar bıle HADEP ve kitleler üzerinde bü
yük bir etki yaratmıştır. Seçimlerden sonra yakın 
s~reçte önümüze ~oyduğumuz program çerçeve
sınde HADEP bellı başlı şu noktalara eğilim gös
terecektir: 

1) Politikaları m ız, Türkiye'nin karşı karşıya ol
duğu ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sorun
ların tümünde kapsamlı projeler üretmemiz ge
rektiği gerçeğini pekiştirmiştir. 

~). C?rg~.t~e~ soru~l~r.da k?ordineli çalışmayı 
partı ıçı egıtımın pekıştırılmesı ve örgütsel norm
larda çağdaş bir düzeyi yakalamak gerekir. 

Partimiz bu çerçevede tüm parti üst organlarını 
toparlayarak seçim sonuçlarını değerlendirmek 
eksikl~rini te_spi~ ~tmiş ve yeniden yapılanma çer~ 
çevesınde _bır dızı kararlar almıştır. Partimiz prog
ram_ı ~_ı gelı?~n yeni sürec~ uyarlamak amacıyla 
partı uyelerının, aydınların, ışçılerin ve emekçilerin 
programsal yaklaşımlarını ve önerilerini almaya 
baş lamıştır. PM, parti içi eğitimi pekiştirrnek ama
cıyla yüz 50 sayfa tutan iki yeni genelge hazırla
mıştır. Ayrıca seçimlerden sonra partimize yöne
len kesimleri parti örgütleri içinde harmanlamak 
amacıyla tüm il, ilçe kongrelerini yapmayı karar
laştı~mı_ştır. 26 Mayıs'ta da büyük kurultaya gidile
cektır. Orgüt ağımızı Türkiye'nin her tarafına yay
mak amacıyla PM, MYK ve seçilmiş milletvekili ar
kadaşlarım ız kendi aralarında görev bölümü ya
parak tüm illere- dağılmışlardır. Bu süreçte, Barış 
Kampa_nyası , Newroz etkinlikleri, 8 Mart Dünya 
Emekçı Kadınlar Günü gibi etkinlikleri aksatma
dan bir tarzda çalışmalarını sürdüdüler 

• HADEP 26 May1s 'ta yapmay1 düşündüğü 
2. Olağan Büyük Kurultay'mda parti programi-

sorun~. konusunda aktif davranmış , 
propaganda ve aııtasyonu bu konuda yoğunlaştır
mıştır. Programının demokratikleşme ve ekonomi 
ile ilgili bölümlerini projelendirmemiş ve bu konu
da propagandas ı nı yoğunlaştırma fırsatı bulama
~ıştı r. Sosyalistler olarak HADEP program ı nı di
ger ayakların ı n yanısıra Kürt sorunu konusundaki 
aya~ı~.ı da toplu~sal ~ir proje olan sosyalist talep
ler onunde zengınleştırme doğrultusunda önerile
rimiz olacakt ı r. Ayrıca bunun yanında eklemek is
tediğim önemli bir nokta daha var: Gümrük Birliği 
(GB) ve özelleştirme konusunda net tavırlar ala
~ak _P_rograma i~di rme konusunda aktif bir çaba 
ıçerısınde olacagız. Kısacası bu yönde çabaları
m~~ ve ~al~_şmalarımız var. Bu çabalarımızı önü
muz~_ekı ~ur~çt~ _dah_a da derinl&ştireceğiz. HA
DE~ ı~ Turkıy~ nı~ ~ırçok so ı • .muyla ilgili olarak 
aktıf _bır çaba ıçerısınde olması ge·8kir. Bunlar; 
sendıkal hak ve özgürlükler. iş yaşamı, işsizlik, 
çevre sorunu, kadın sorunu, insan hakları sorunu 
özelleştirme, azınlık hakları ve buna benzer so~ 
runlar ... 

• Bildiğimiz kadanyla HADEP'in mevcut 
P_rog~amJ_n'!a gençliğe yönelik somut bir po/i
ttk yoneltşt yok. Yaptlacak program değişikliği 
gençliği de kapsayacak mtdtr? Bu konuda HA
DEP bileşen/ sosyalistler herhangi bir tutum 
alacaklar mi? 

~ K~V~~-: HADEP programında gençliğe yö
nelık bır bolum mevcuttur. Bu bölüm şöyledir: 
" . .-_.Yarınl~r.ı mız ı n sahipleri olan gençlerimiz, dü
şuncele~ını ~~ıklayabilmenin , tartışmanın , örgüt
lenme~ın, duzen ı kıyasıya eleştirmenin ve de
mok~atık başkaldırının en geniş anlamıyla serbest 
oldugu hoşgörülü bir özgürlük ortamında yetişe
ceklerdir ... 
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reheval 
• Evet, ama bu bahsettiğiniz sattr/ar prati

ğe geçirilmedi .. ? 

• KOVAN: Gençlere; ailede, okulda, işyerin 
de, ülke yönetiminde söz hakkı veri lecek kararlara 
katılımları sağ lanacak ve kişiliklerini geliştirebile
cekleri bir ortam yaratılacaktır. Seçme yaşı 18, 
seçilme yaşı 25 olacaktır. Seçme ve seçilmenin 
önündeki her türlü yasal engel kaldırı lacaktır. 

Fakat programımııda olan bu bölüm üzerinde 
bir yoğunlaşma sağlayamadık. Bu görev önümüz
deki süreçte tüm canlılığıyla durmaktadır. Progra
mımızı gençliğin politik yönelimlerini kapsayacak 
bir şekilde gözden geçireceğiz. Bu konuda genç 
arkadaşlarımı zın önerilerini ve yaklaşımlarını bek
liyoruz. HADEP olarak ve içinde yeralan sosyalist
ler olarak bu konuda çok net bir tutum takınacağı
mıza gençliğin hiçbir kuşkusu olmasın. 

• Son zamanlar siyasal arenaya, tabiki bi
raz da medyanm 'yard1m1yla' 'Aşkm ve Devri
min Partisi' f?.larak giren Ozgür/ük ve Dayamş
ma Partisi {OOP) HADEP'i nas1/ etkileyecektir. 
Bu parti ile ilişki geliştirmeyi düşünüyor mu
sunuz? Genel olarak neler söyleyebilirsiniz? 

e KOVAN: Bu soruya spnundan başlayarak 
cevap vermeye çalışayı m. OOP'nin ortaya çıkışı 
Türkiye'nin siyasal süreciyle ilgili ipuçlarını yaka
lama bakımından önemlidir. Meşru zeminlerde 
politika yapılarak kitlelerle bağ kurulabilir. ÖDP'nin 
bu kitle bağlarını yakalama bakımından şansı var
dır. Aynı zamanda Türkiye'de sosyalist hareketin 
meşru zeminlere kayma eğilimi bakımından 
önemle üzerinde durulması gereken bir olgudur. 
Bu partinin HADEP'i olumsuz etkilernesi sözkonu
su bile değildir. HADEP'in ulaşamadığı burjuva 
partilerin etkisinde kalmış kitleilere uzanma ve ör
gütleme şansına sahiptir. Bu sağlandığı taktirde 
demokrasi mücadelesıni ileri boyutlara götürmek 
daha olanaklı hale gelecektir. HADEP'in bu partiy
le yoğ~n ilişkileri mevcuttur. Ayrıca ÖDP'ye Emek, 
Barış Ozgürlük Bloku'na katılması yönünde tekl ifi
miz var. Bu konuda ÖDP'nin olumlu bir karara va
racağını umuyor ve bekliyoruz. Bu sağlandığı tak
tirde Kürt-Türk halkının ortak mücadele projesi 
daha anlaml ı olacaktır. 

• Dergimiz Reheval'i okudunuz. Bu konu
daki önerilerinizi, düşüncelerinizi alabilir mi
yiz? 

e KOVAN: Derginizi okuyorum. Çok begen
dım. Bu çabanızdan dolayı sizi kt:~tluyorum. Ancak 
gençlik sorunlarından ziyade; toplumsa l-siyasal 
sorunlara ağırlık veriyorsunuz. Gençlik sorunları
na daha ağırlık vermen iz gerekiyor. Reheval'in 
tüm çalışanlarına en içten selamlarımı iletiyorum. 

RÖPORTAJ 

OKURDAN ... OKURDAN ... OKURDAN ... 

Merhaba Reheval! 
K uzey Kürdistan'da komünizan gençliğin sesi olan 

Reheval'i selamlıyorum. Reheval'in yayın perspektı
fine ve Marksizim-Leninizm bilimsel öğretisine inancım 
tamdır. Burada biz komünizan gençliğe büyük görevler 
düşüyor. Reheval 'in ekseninde ulusal ve toplumsal kur· 
tuluşa giden yolda kenetleşip ana eksene oturtmak. Her 
genç Reheval'i okumalı , akutmalı ve dağıtımın ı üstlen
melidir. Aynı zamanda haber-yorum ve düşünceleri ile 
katkı sunup güçlendirmelidir. Gelecek gençliğin ise, (ta
biki komünist gençliğin) görevinin eri olmayı başarmalı
dır. Esas sorun burada yatmaktadır. Reheval 'in tarihsel 
misyonu, anlam ve önemi bilince çıkartılmalıdır. ,Her 
ulus gençliği gibi biz Kürt gençliği de ana dilimizle dku
yup yazmayı isterdik ... 

Bu emperyalist işgalcilerin ve gerici bölge devletleri
nin halkımızın üzerinde yarattığı büyük bir tahriptir. Re
heval , "Dergimiz Kürtçe yazılmasa da dahi, onu oluştu
ran maketi ve iskaleti Kürttür" dıyor. Bu aynı zamanda 
çok sevindiricidir. Ayrıca derginin ikinci sayısında cüm
lelerin başlangı~ındaki kelimeler siyah başlamıştır, hep
sinin değil tabi. Ister istemez okuyucunun dikkatini bura
ya çekiyor. Anlamsız buluyor ve Reheval çalışanlarının 
kaldıracaklarını umuyorum. 

Devrimci selamlarımla 
Zeynel KOLUSARI 

----------------~ 

Dergimizi selamilYorum 
Kürdistan gençliği için kaçınılmaz bir ihtıyaç olan genç

lik örgütlenmesinin en iyi yolu yayın ile gençliğe hitap 
etmektir, sınıfsal bir eğitim vermektir. Kürdistan gençliği
nin buna büyük bir ölçüde ihtiyacı vardır. Çünkü ulus 
olarak kaybolan bir ulusun gençliğidir. Bu gençlik kendi
sini; okumaya ve araştırmaya yöneitmelidir ve en başta 
kendi dili olan Kürtçe'yi gramer olarak okuyup öğrenme
lidir. Bu tarihsel bir görevdir. Kendi kültürel özelliklerini 
her alanda yansıtmaiıdır ve geçmişte verilan ulusal de
neyi.minden dersler çıkararak, yanlış olanı bir tarafa 
atıp; iyi olanı Ise ileriye yönelik kendi halkı için en iyisıni 
yapmaya yönelmelidir. 

Devrime ve komünizme gebe olan ateşin ve güneşin 
ülkesi Kürdistan doğumunu Kürdistan gençliğinin ellerıy
le yapmalıdır. Ve kızıl bayrak yeniden ancak kürdistan 
gençliğinin omuzlarından yükselebilir. işte bu süreçler
den sonra da ınanıyoruz ki Reheval , Kürdistan genç
liğine en iyi rehber olarak tarih sahnesinde yerini ala
caktır. Bizde Kref.eld'ta bulunan Kürdistanlı gençler 
olarak; Reheval'e katkı sunanların katkılarından dolayı , 
kendimizi onlara borçlu bil ip, o emeklere- bağlı 
kalacağımıza söz veriyoruz. Başarılarınıztn devamını 
diliyoruz. 

. ' 1-
Deyrirrtct selamlarla 

_________ r_G · ''-"' A'ıı ÔZLÜER 
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Komünizan gençlik nerede? 
r 

ergimizin 3 sayısında da guzelliği 
ve düzeyi tartışılmayacak dere
cede yazılar çıktı. Biraz sonra 
değineceğim hatalar, eksiklikler 
ve yanlışlar hariç. Bu eleştirileri, . 
açık ve peşinen, dar anlamda 
Kürdistan komünist gençliğine ve 
geniş. anlamda yurtsever-sosya· 

list gençliğe yapıyorum. Isim veriyorum çünkü, ken
disine 'komünistim' ya da 'yurtsever-sosyalistim' di
yen her genç (Öğrenci, köylü, işçi farketmiyor) bu 
yazıları okuduklarında 'Çok güzel yazılmış'; yapılma
sı gerekenleri okuduklarında da 'Eh yapılmalıdır' de
menin ötesine geçemiyorlar. Basit bir soru. Her za
man soruyoruz; 

işçiler eylemde, siz de var mıydınız? 
Cevap: Evet 
Sorum devam ediyor. 
Öğrenci kitlesi K ı zılay'da, ya da 

en son olan DTCF i şga l i eyle
minde de var mıydın ız? 

Cevap yine evet. 
Tekrar soruyorum. Varsa pankartını 

neden açmıyorsun? Ya da neden inisyatif 
geliştirmiyorsun? 

Bundan sonra; hiç zamanı yok. Bugün
den şunu yapmalısın: Politik görüş ve eleş
tirilerini , kendi doğrularını, inisiyatifleri ele 
geç_irerek yayman gerekiyor. 

Inisiyatifleri ele geçirerek, politikanı n 
pratik mücadelelerin sahnesi olan alanlara taşımalı 
sı n . Artık alanlardaki eylemleri d ı şarıdan izleyen 
(medya başı izleyicisi) kitleler, 'komünistler de var' 
diyebilmelidir. Dahası bunu gösterebilmek gerekiyor. 
Eylemlerin gündemini küçük burjuva unsur ve grup
lar belirlememolidir. Gündemi hemen lehimize çevi
rebilmeliyiz. Yani mücadele ettiğimiz sınıfın lehine 
çevirebilmeliyiz. 'Heval{m civan! Ala azadi G sosya
lizme bilindkin!' sloganın kitlelerin elinde pankart, 
gönlünde rehber olabilmelidir. Tüm bun ları yaparken 
bazı yanlışlar olabilir, düzen de bu yanlışları aleyhi
mize kullanabilir. Ama bizler pratik içerisinde zaman
la kavrulup gelişeceğimizi unutmamalıyız. 

Eleştirilerim: Dergimiz ilk iki sayıda teknik anlam
da olabilir, dil anlamında olabilir, ciddi yanlış ve ek
sikleri bağrında barındırdı. Bu üçüncü sayıda kısmen 
atıldı. Tabi ki üçüncü sayıda küçükte olsa eksik ve 
hatalar var. Umarım önümüzdeki sayılarda hiç eksik
siz (teknik ve dil anlamında) bir dergiyi hep beraber 
yaratırız. 

Herşeyden önce kendimize 'dar anlamda komü
nizan gençlik', 'geniş anlamda da yurtsever-sosyalist 

gençlik' olarak ciddi anlamda çeki-düzen vermeliyiz. 
Nasıl mı? Şunu tartışmasını bugünden yapmalıyız: 
Bence; . 
• 1) Komünistler şu anlayışa hakim olmalıdır. "Iki 
komünist bir yerde ise, bir örgütü vardır, ya da bir ör
güttür. Eğer bir komünist varsa ikinci komünisti (yani 
örgütü) yaratmalıyım" anlıyışına sahip olmalıdır. 

2) Eylemlerde; militanca davranıp bayrağını, pan
kartını ve de yumruğunu kaldırarak en ön safiara ta
şıyabilmeli. 

3) Tartışma platformalarında, eylem belirlemeler
de hatta kitle içi tartışmalarda yeralıp, inisyatifi ele
geçirebılmel i dir. Bunu yaparken enternasyonalist 
özümüz olan komünist politikalarla, kendi özgütümü
ze has olan yurtsever (ulusal) politikamızı ta~ışma
larda bir kırbaç başı gibi ortaya koyabilmeliyiz. Iki yö
nümüzde, iki atbaşı gibi olabilmeli. Biri birinin önüne 

geçmemelidir. 
Bunlar yapılırken bütünü/kitleyi bölen olma 

korkusu taşımamalıyız. Bu yapacaklarımız bü
tünü kendi doğrultumuza kana

lize etmektir. Çünkü süreç bizim 
dışımızda ge l işmektedir. Sürece 

gençlik cephesinden giriş yapıp, müda-
hale etmemiz gerekiyor. Aksi durumda inisi

yatif, Atatürk fotoğrafı y ı rtan bir anarşistle, 
bunu pohpohlayan medyanın elinden alına
mayacaktır. Gündemi belirleyen bu anarşist 
olmamalıdır. Gündemi komünistterin belir-
leme zamanı çoktan geçiyor. 

Ana hatlarıyla olması gerekenler: 

Örgütlülük 

Örgütlülük yukarıda sıraladığımız tarz ve üstup
larda olmalıdır. Ulusal Demokrat;;.. Gençlik Cephesi 
ya da diğer birleşik örgütlülüklere olan ihtiyaç bize 
örgütsüzlüğü dayatmıyor. Biz UDGC'nin bir parçası 
ola~aksak muazzam ve örgütlü olmak zorunlu luğu
muz vardır. Yukarıda tanımladığımız açıklamalara 
ilişkin pratikler yaratılmadan, ciddi anlamda muhatap 
alınmadan, taraf kabül edilmeden, tartışılmadan 
önümüzde kaç tane UDGC duruyarsa dursun. Fazla
ca etkili olamayız. Bunun da ötesinde Türk ve Kürt 
gençliğinin özgür ve eşit birlikteliğine de taraf olama
yız. Bu konuda taraf olma derken etkili olmayı kaste
diyorum. 

Daha kendimizi ispat edebiimiş değiliz . Hepimiz
de biliyoruz ki 'varım' demekle varolunmuyor. Varlığı 
mız sürece müdahele edip, inisiyatifi ele geçirip ve 
gündemi belirlernemizle olabilir. Varlık içi boş, kof ve 
anlamsız olmamalıdır. Kürdistan gençliğinin yapısın
daki antifaşist özü, sosyalizmle donatmak, daha da 
önemlisi komünize edebilmek yukarıda özetlediğim-

·········································· ·· ····-·················································· 
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şekildeki gibi bir varlık şekliyle olabilir. Örgütlülüğü
müz bu perspektifler doğrultusunda şekillenmelidir. 

Eylemlilik 

Eylemlilik dendiğinde Türkiye ve Kürdistan gençli
ğinde (s i lahl ı mücadele alanı hariç) genel anlamda 
önemli günlerin kutlanması ya da önemli bir olaydan 
sonra o olayın protesto edilmesi olarak an laşılır. Şu 
gerçeklik kesinlikle unutulmamalıdır: Gerek Kürdis
tan'da gerek Türkiye'de her gün 1 Mayıs, her gün 21 
Mart, hergün 13 Mart alabilmelidir. 

Çünkü, düşman ı mız faşist Türkiye Devleti ve 
onun kontrası insanlarımıza zulüm yapıp , katieder
ken gün belirlemiyor. Fırsatını bulduğu her an halkı 
mıza ac ı madan saldırıyorsa , emperyalistler ve onun 
uşakları her gün iliklerimize kadar bizi sömürüyorsa, 
her gün bizleri katlediyorsa, ormanlırımızı yakıp köy
lerimizi boşaltıyorsa .. . devam ediyorsa, bizler de 
gençlik olarak hergün onlara karşı mücadele edip 
protestolarım ızı , yürüyüşl erimizi, işgallerimizi günbe
gün geliştirerek arttırmalıyız . Kısaca her günü, 1 Ma
y ı s, her günü 21 Mart, 13 Mart gibi yapabilmeliyiz. 
Onları f ırsat tanımamalıyız. 

Artık mücadelemizin dozunu ge liştirmeli ve artt ı r-
mal ıy ı z. Gündem her gün vardır. 

Bunu yakalay ıp geliştirebildiğimiz sürece. • 

Somut öneriler 

a) Tarlada izi olmayanın harmanda sözü ol
maz' deyiminden hareketle eylemliliklerde kitle
mizle birlikte mutlak suretle yeralmalıyız. Eylem 
alanlarına bayrak, pankart ve sloganlarımızı taşı
yabilmeliyiz. Bu şekilde kendimizi pratik olarak 
ifade etmiş olacağız. 

b) 'Her gün eylem günüdür' sözünün ülkemiz ger
çeğinden uzak olmayacağini hesaba katarsak, 
TC'nin yapt1ğ1 her kötülüğü protesto edip, karştko
yuşlar gerçekleştirebilmeyiz. Bizim d1ş1mtzda gelişen 
karşikoyuşlan da ilkelerimiz/e yukanda anlattJğ1m 
şekillerde yeralip destekleyebilmeliyiz. 

c) Gündemi yakalayıp inisiyatifi politik yapım ı za, 
duruşumuza ve doğrultumuza yönlendirebilmeliyiz. 
Ulusal sorunun gençlik sorununun da ayrı lmaz bir 
parçası olduğundan hareketle kendi gri tonlarımızı 
ve kendi özgüllüğümüzü gençlik eylemliliğinin gün
demine sokabilmeliyiz. Türkiye ve Kürdistan gençliği
nin pratik birlikteliğini ve Türk-Kürt gençliğinin kar
deşliğini böyle yakalayabiliriz. Karşılıklı olarak birbiri
mizi kabullenmemizde ancak böyle olabilir. 

d) Gençlik sorunlarının devrimle ortadan kal
kacağından hareketle, komüni zan gençl ik ve 
yurtsever-sosya l is t genç lik olarak gündeme 
müdahele edip, dışımızda gündem oluşmasın a 
izin vermemeliyiz. 

TÜM BUNLAR YAPILMADAN KOMSOMOL · 
RÜZGARA KARŞI YÜRÜYEMEZ 

OKURDAN ... OKURDAN ... OKURDAN ... 

Güneşe koşan çocuk 
Ellerin yumruk 
Dişterin kenetli .. . 
Biliyorsun ne için yaşayacağını 
Biliyorsun ölümle tanışecağını 
Ve ilerliyorsun gözlerindeki 
pervosızlıkla 

Amaçtadığın mutluluğa doğru ... 
Güneşe koşan çocuk 
Sen yüzyıllard ı r ezilen Kürt 
Sen bağımsızlık için savaşan filistinli 
Sen emperyalizme karşı savaşan 
Vietnamlı gerilla 
Sen işkencede öldürülen Türk 
devrimci 
Sen okulunda vurulan Koreli öğrenci 
Sen sokakta savaşan 
irlandalı milissin 
Sen direnişsin. 
Yolunda ne kadar çiyan olursa olsun 
Güneşe kavuşacak olan yinede 
sensin 
Aslan yürekli çocuk ... 
Sen ki Kawa'lardan. Deniz'lerden. 
Ethem'lerden gelm işsin 

Senki yaşamın sırrını çözebilmişsin . 

Şimd i sıra sende çocuk 
Şimdi dağlar senin ... 

Reheval'e 
Dergimizin ulusal ve sınıfsal temaları işleyerek 

büyük bir kitleye ulaşacağına inanc ı mız tamdır. 
Çünkü faşist devletin onca baskısı , sömürüsü ve 
asimi lasyonuna karşı içimizdeki umut ışığı 
söndürülmedi. Yarınlar umudunu yitirmiyenlerin ... 

Antep Düztepe'den 
Y.S.G. (Yurtsever Sosyalist Gençlik) 

adına Cevahir Şirin . ' ················································-················································· 
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Delidir deli.J 
Gazi iNAN 

arihte dünyanın yuvarlak olduğu
nu söy leyen, bilimsel araştırma
lar yapan birçok filozof ve bilima
damının arkasında teneke çala
rak 'delidir deli ' denildi . Ancak 
sonraki süreçte sarmaşıklı viila
larda bunların düşüncelerini reh
ber alan zavalı bilimadamları , 

burjuva kalemşörleri aklıma geldi. 
'Delidir deli' , toplumumuzda yaşayıp, 

bir çok nedenle bunalımiara giren hak

kını savunan herkese denilen genel 

bir kavram olmaktadır. 
Karta! Belediyesi'nin önünde 

çığlık atan 40 yaşlarında biri, ken
disine yaklaştığımda yan taraftan 
kulaklarıma yankılanan bir söz 
"delidir deli" sesleri ... Birde çığ
lık atan adama sormak istedim. 
Yavaşça yaklaştığımda çığlık 

atan adamın etrafına çevrede
kiler toplandı , zaten Türk top
lumunun huyu. "Neden bağırı
yorsun?" sorusunu sorduğum
da gözlerime bakarak "ben bu 
devlete 25 sene çalıştım" diye
rek tekrar çığlık attı. "iki kızım 
var; Çiğdem, Meryem'' biraz 
durdu tekrar, "ikiside şimdi dışa
rıda sokak ortasında nedenini ha
len öğrenmiş değildim." Türkiye'de 
sokak ortasında olan binlerce insan 

var. Tabi bunların bir çoğu Kürdis
tan'da zorla göçettirilmiş insanlar. Ney

se. adamın etrafını hemen polisler sardı, 

polislerin kolları arasında fırlayarak gür ve 

bir o kadar da mağrur sesiyle "beni hiç kimse iş

ten atamaz 25 senemi verdim" feryat etti. .. 

işte durum bundan ibaret. Emekliliğ ine beş sene 

kalan bu insanın haklı çığlıklarını, feryatlarını 'delidir 

deli! ' belirlemelerine alıştık artık. 
Okullarda haklı taleplerini dile getiren yüzlerce 

genç eylemlikler gerçekleştirdiğinde 'teröristler' nite

lemesini yapan zihniyetiere karşı toplum kendi ger

çekliğini görmelidir. Verdiğimiz bu örnekleri bütünsel

leştirebili riz . Çocuğunu arayan babayı falakaya verir

ler; "oğlun terörist olmasaydı", insanları kurşuna dizip 

minübüse koyup yakarlar, ya da binlerce köyü yakar

lar "teröristler yaptı!" diye açıklama yaparlar ... Kürdis

tan'da milyonlarca insanı göçe zorlayıp aç. susuz, 

perişan halde bırakarak insanları çöplüklerde yiyecek 

arayacak duruma getirirler. 

Toplumumuzun görünüpte yap

madığı; tüm deliliğe ve teröristliğe 

karşı elele vererek kendilerine bu 

ibareleri söyleten faşist düzene karşı 

oniırlu mücadele verilmelidir. 

Kuşku duyduklar ı insanların evlerini kuşatarak 

herkesi sorgusuz sualsiz imha edip; "hücre 

evine baskın düzenledikl" diye sadist kişi

liklerini ortaya koyarlar. "Teröristlere ye

mek verdiler" diye köylülere dışkı yedi

rirler. En son Manisa'da okulda ve 
evlerinden gözaltına alınan yaşları 

14, 20 arasında değişen gençler 

akl ıma geldi birden ... DHKP-C ör
güt üyesi iddasıyla Manisa Em
niyet Müdürlüğü 'nde insanlı k 

onurunu zedeleyen ,· baskılara 
maruz kalan gençler, tek şey 
söylüyorlar: 'Elektirik, askı, cin
sel taciz!' Bunları söylerken 
çekiniyorlardı. Karşısındaki fa
şistler de utancından yerin di
bine batması gerekirken, halen 
utanmadan toplumun karşısına 

çıkı yorlar . Halkım ız bu gibi in
sanlık dışı ·olayların üstüne git
medikçe daha yüzlerce Sıvas ya

kılır, yüzlerce gazeteci öldürülür, 
cezaevlerine saldırılır tutsaklar linç 

edilir. Ve daha yüzlerce aydın ve bi

limadamı o kelimeleri kulanarak ceza
evlerine tıkat ı lır, düşüncelerin orada 

haps olacağı na inanılır. Ama nafile. 
Şimdi soruyorum tüm duyarlı ve duyarsız 

insanlara, haklı davamız karşısında ya 'delidir de

li', ya da onlar'terörist'tir söylemlerine devam edecek

lermi. Hiç sormazlar zavall ı işçiye "Neden böyle feryat 

ediyorsun?" Aklıma hemen bir cevap geliyor. Toplu

mumuzun görünüpts yapmadığı; tüm deliliğe ve terö

ristliğe karşı elele vererek, kendilerine bu ibareleri 

söyleten faşist düzene karşı onurlu mücadele verilme

lidir. Haklı mücadele verilmediğinde toplumumuz da 

daha çok kişi 'deli muamelesi' görecek, çok kişi 'terö

rist' olacak daha çok bilimadamı, yazar, aydın ceza

evlerine haps edilecek. Bizim için önemli olan bu uy

gulamaların karşısına geçip "Her biji devrimci terör" 

şiarını yükseltmektir. Eğer bu tür faşist uygulamalara 

karşı çıkmak 'teröristlik' ise biz bu toplumda yaşayan

lar olarak şimdiden 'terörist' olmaya adayız. Varsın fa

şist düzen tüm pisliklerine karşı meleke olsun ... 

················································-·················· ·· ···· ·· ········· ·············· 
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• 
Intihar 11omandolar1 
Sadık KOLUSARI 

ürdistan Komünistleri'nin 'Si
lahlı Mücadele ve Zor' konu
sundaki anlayışı belgelerle 
bellidir: KKP 1. Genel Konfe
ransı : 1) Zor üzerine kurulu 
TC devletine karşı zor kullan
manın kaçınılmaz olduğunu ; 
2) Zor unsurunda asıl boyu

tun kitlelerin zor'u olduğunu, bu anlamda kitlesel 
zor'u ön plana çıkarttığını ; 

3) Silahlı mücadeleyi prensip alarak da kitlesel 
mücadelenin önünü açmak olarak gördüğünü; 

( .. . ) Kararlaştırır. (KKP, 1. Genel Konferans Ka
rarları, S.95) 

'Silahlı Mücadele ve Zor' konusunda belirti len 
11 prensipten sadece 3 tanesini buraya aldım . Bu 
anlayışı paylaşıyorum. En iyi ve sonuç alıcı zorun 
'kitlelerin zoru' olduğuna inancım tamdır. Ancak şu 
anda Kürdistan'da sürece damgasın ı vuran, ko
münistler ve kitlelerin zoru değil, PKK ve gerilla 
zorudur. TC'ye karşı belirleyici bir güç olan 
PKK'nin mücadele stratejisi elbetteki bizim kendi 
stratejimizden çok farklıdır. Tüm farklılığına ve· za
afları na rağmen TC ile uzlaşmadığı sürece ve ona 
bugünkü gibi darbe vurmaya devam ettiği müddet
çe PKK'nin seçtiği zor biçimlerinin desteklenmesi 
gerektiğine inanıyorum. 

Bu düşüncel~rden hareketle PKK Genel Baş
kanı Abdullah Ocalan'ın son günlerde değindiği 
'intihar komandoları' fikri üzerinde durmakta yarar 
vardır. Öcalan belli bir süreden beri TC devletinin 
ateşkese yanıt vermediğini ve savaşın önümüzde
ki süreçte kızışabileceğini s ık sık belirtiyordu/belir
tiyor. Böylesi bir durumda savaşın daha da kızışa
cağını , sadece gerilla savaşıyla değil , artık intihar 
komandalarıyla değişik askeri, ekonomik ve turis
tik merkeziere yönel~ceklerini vurgulayan Öcalan, 
bu durumdan hem Türkiye'nin ve hem de müttefik
lerinin zarar göreceğini belirtti. ( ... ) "Bir bayramı
mız , Newrez Bayramı 'mız vardı. Şimdi bunu da 
alıyorlar. ikibin yıldır bayramım ızdır. Canımızı .alı 
yorlar, tarihimizi alıyorlar, şimdi de bayramımızı 
al ıyorlar. Büyük düşün~lim ve ulusal direniş kararı
mızı verelim." diyen Ocalan, "Savaşın kızışması 
durumunda Türk halkının yanl ı ş anlamamasın ı , 
savaşın neden boyutlandığı sorusunu yöneltme
mesini istedi. " (Özgür Politika, 23 Mart 1996) 
PKK'nin bu tutumunun şartlı olarak desteklenmesi 

P ~ Genel Başkanı Abdullah 
Ocalan'ın son günlerde 

değindiği 'intihar komandoları' 
iıkri üzerinde durmakta yarar 
vardır. Öcalan belli bir süreden 
beri TC devletinin ateşkese yanıt 
vermediğini ve savaşın önümüzdeki 
süreçte kızışabileceğini 
sık sık belirtiyordulbelirtiyor. 

gerı:ıktiğine inanıyorum. öcalan'ın yukarıdaki söz
lerinde Türk halkı için gösterdiği itinayı devam et
tirmesi, Türk halkının hesaba katılması ve PKK 
eylemlerinde mümkün olduğu kadar zarar görme
mesi gerekiyor. Diğer taraftan devletin askeri varlı
ğına verilecek zarar ise elbette sevindirici olacak
tır. Yani Türkiye'nin emekçi halkının can ve mal 
güvenliği ile devlet tarafı birbirinden ayırtedilerek 
günümüzün Dehaq'ı TC'ye karşı mücadeleyi ve 
tahribatı savunmaktan daha meşru ne olabilir ki? 
Ek olarak belirtmekte yarar vardır: intihar koman
dolarının amacı bazı dış güçleri hedefiemek değil, 
doğrudan TC devletinin kendisi olmalıdır. Bu an
lamda bence turistik tes isler hedef olarak görül
memelid ir. intihar komandolarında hedef askeri 
garnizonlar, devletin asker ve polis kurumları ol
malıdır. 

TC'nin devlet başkanından tutun da bilmem 
hangi bakanına, valisine hatta polisine/bekçisine 
kadar PKK'nin, 'terör'ün yani Kürt halkının temsil-
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cisi örgüt ve partilerin, hatta halkın k~ndisinin orta
dan kaldırılması veya en azından bunlara boyun 
eğdirilerek varolan köleliğin devam ettirilmesi için 
ellerindeki her türlü imkanla savaşacaklarını, hem 
ülkede hem de yurtdışında beyanlarında dile getir
diklerini bilmeyen olmadığı için kaynak gösterme 
gereğini duymuyorum. Zaten onların beyanı bir ya
na; köylerin boşaltılmasından tutun, dağ ların kim
yasal silahlarla bombalanmasına, ormanların ya
kılmasına, kısacası Kürdistan'ın canlı-cansız her 
varlığının tahrip edilmesine kadar varan bir pratik
leri var gözlerimizin önünde. Eğer bir devlet, devlet 
olduğu halde, birçok üstünlükleri elinde bulundur
duğu halde, dünyaya "bana insan hakl arını daya
tamazsınız, devletin ve milletin bölünmez bütünlü
ğü için elimdeki her silahı ve her imkanı ku llanaca
ğı m" diyorsa, ayağa kalkan Kürt halkı ve onun po
litik temsilcisi örgüt veya partilerinde "Öyle mi! 
Hodri meydan! Elinden geleni ardına koyma. Türk 
halkının can ve mal güvenliğini gözönünde tutu
rak, ama devletin askeri ve kurum ve kuruluşlarına 
karşı elimden gelen her darbeyi vuracağım" deme
si kadar doğal bir şey yoktur, olamaz da. 

Kürdistan'ın gerek ulusal, gerekse ulusal/s ı n ıf
sal güçleri TC devletinin inkar ve imha politikasına 
karşı ellerindeki her imkan ve araçla yanıt veririer
ken Kürt ve Türk halklarının kardeşliğinin ve mü
cadele birliğinin pekiştirilmesini hiç bir zaman ih
mal edemezler. Mücadele ve karşıl ıklı mevzilen
meler oldukça karışık bir durum arzediyor. Böylesi 
bir durumda mücadelenin gelişimin i, Kürt ve Türk 
halklarının ortak mücadelesinin önemini kavraya
bilmek ve yarını bugünden hazırlayabilmek için 
büyük bir öngörü ve muazzam bir ustal ık gereki
yor. Bu öngörü ve ustalık konularında olsun veya 
herhangi başka bir konuda olsun Kürdistan' ın ulu
sal/sınıfsal bütün güçlerinin ortak davranması, 
kendi aralarında gereken birl iği kurmaları ve bu 
birlikte bir taraf olarak diğer tarafla, yani Türk 
emekçi/devrimci kesimleriyle daha üst bir birliğe 
yönelmeleri gerekmektedir. Sosyalizme giden yol
da TC devletine üstünlük sağ lamanı n koşu lların
dan biri olan bu birlik; Kürt ve Türk halkların ı n mü
cadele birliği hiç bir zaman gözden kaç ı rılamaz. 
Kazanmak için intihar komandolarının harekete 
geçirilmesi de dahil adım atalım. Fakat her ad ı mı 
atarken doğuracak sonuçları hesaplayarak atmak 
zorundayız. 

Sonuç olarak; yarın olabilecek istenmeyen ola
sı gelişmelerden sorumlu olan kesinlikle Kürt halkı , 

O'nun şu veya bu örgütü/partisi değil; Kürt halkı nı 
haksız/hukuksuz bir inkar statükosunda tutmaya 
çal ışan, buna gücü yetmediğinden dolayı şimdi de 
Kürdistan' ı insanı ve doğası ile yoketme çı lgınlı ğı 
na kapılan TC devleti ve onun işbirlikçi güçleridir. 

GÖRÜNTÜ 

NEWROZ'DO BiZE GELENLERDEN ••• 

Sevı:!ili Reheval çalişanlan 
Özgürlük mücadelesine bir nefer olan 
derginizi ve sizleri coşkuyla kutlarız. 

Geçmiş Newroz'unuz kutlu olsun. 

Özgürlükçü Kadınlar Vakfı 
adına Berivan Bozkurt 

*** 

Merhaba Dostlar •.. 
Geçmiş Newrez Bayramı'nızı kutluyor, 

Kürt ha lkının sürdürmekte olduğu özgürlük 

mücadelesinde başanya ulaşmasını, tüm 

insanlığın savaşsız bir dünyada özgürce ve 
kardeşçe yaşaması dileklerimizi iletiyor, 

mücadelenizde başanlar diliyoruz. 
Sağmalcdar Cezaevi' nden 

Şükrü Töre, Hüseyin Bakır 

*** 

Sos~alizm için Daha Gür! 
Kürdistan gençliğinin sosyalizm şiarıyla 

bütünleşti ği bir dönemde Reheval dergisinin 
misyonu büyüktür. Kürt gençliğinin sesi olan 

Reheval dergisi çalışanlannın geçmiş ·-Newroz Bayram'larını kutlarım. 

Diyarbakır'dan Yurtsever Sosyalist 
Gençler adına Naime G ülek 

*** 

Daima Yananazda~az 
Sistemin son günlerde sosyalist basma 

yönelik başlattığı 'SS' kararnameli 

saldırı larını kınıyor, buradan dergimiz 
Reheval aracılığıyl a; Atılım, Odak, Kurtuluş, 
Kızıl Bayrak, Barikat, Evrensel, Hedef ve 

diğer devrimci sosyalist basının 
susturulamayacığını belirtiyoruz. 

Urfa'dan Yurtsever Sosyalist 
Gençler adına Hasan Oğuz 
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vrupa'ya uzanan Newroz 

AbuŞEHMUZDEM_IR ____________ _ 
Newrez'un tarihçesini sizlere burada anlatmayaca

ğım. Çünkü onun tarihini, tarihçilerimiz daha güzel anla
tırlar da ondan. Ben sadece kısa ve öz olarak Newroz'u 
anlatmak istiyorum. Onun şahsında kan, katliam yoktur. 
Fakat egemen güçler o güzelim bayramı kan revan 
içinde kendileri gibi yapmaya çalışmaktadırlar. Neden 
bu kadar korkuyorlar bu uygarlık bayramının adından. 

Her ulusun tarinde bu gibi büyük olaylara kaynaklık 
eden günler vardır. Uluslar bugünleri özel gün kabul 
eder ve tantanalı törenlerle kutlarlar. Gerçekten Kürt
ler'de yılın 21 Mart'ını kurtuluş günü olduğunu önemle 
kabul etmiş ve her yıl 21 Mart'ı ulusal bayram olrak kut
lamaktadır. Çünkü her ulus ancak kendisine ait olan ve 
kendisinin yaratıcısı ve etkileyicisi olduğu olayları, gün
leri hakkıyla benimser ve onu kutsallaştırır. Kürt halkı 
da, Newrez'un zalim Dehaq'a karşı başkaldırı günü ve 
özgürlüğe kavuştuğu gün olarak kutlama hakkına sa
hiptir. 

Diğer taraftan Anayasa Hukuku ulusların bir ihtila! 
hakkı olduğunu zulme karşı ayaklanmanın doğal hak 
olduğunu görüyor. Dünya halkları da Kürt halkının zul
me karşı ayaklanmanın doğal hakkı olduğunu egemen 
güçlere izah etmeliler. Newrez bundan 2608 yıl önce 
Ninova'da yaşayan zalim Dehaq'ın egemenliğine son 
verilerek, Ortadoğu'da yaşayan Kürt, Arap, Fars, Beluci 
halklarının özgürlüğe kavuştuğu gün olarak kullanmak
tadır. Diğer taraftan kış mevsimi geride bırakı larak, ba
harın başlaması , toprağa sıcaklığın düşmesi,. tüm do
ğanın ve güzellikterin yeşerdiği ve boyverdiği gündür 
Newroz. Kürt halkı için Newrez'un değeri büyüktür. Ner
deyse tarihin en mutlu ve en acı günlerinin tümünü 
NEWROZ"da yaşamıştır. 

NEWROZ; Demirci Kawanın önderliğinde ayakla
nan Kürt halkının Ninowa'da yaşayan zalim Dehak'ın 

-.. l\ 
1'. 4 • 

egemenliğine son vererek ortadoğu ulusların ı da özgür
leştirmiştir. Demirci Kawa'nın balyozuyla, Kürt gençleri
nin ateşi sembol yapıp, Ninava'da Dehak' ı n sarayına 
akın akın indikleri bugün tüm ortadoğu coğrafyası içeri
sinde yaşayan halkların "Yeni Gün" yani Newrez olarak 
2608 yıldır kutladıkları gündür. Bugün hem özgürlüğü
müzün yıldönümünü, hemde ulusal bayramımız ve Be
desten kumaşlarının en asili olan sarı , kırmızı ve yeşil 
giyinmenin günüdür. 

Halkımız, 2608 yıldır başeğmeyen onurlu mücada
lesinde "esarete" karşı her zaman halaylar tutmaya de
vam edecektir. Çünkü, Halkımız köle olarak yaşamak
tansa özgür olarak yaşamayı diğer uluslar gibi herza
man tercih etmiştir. Bunu halkımızın düşmanları böyle 
bilmelidir. 

TC, neden Newroz'a sahip çıkıyor? 
Bundan bir süre önce kurulan ANAYOL hükümeti 

kendilerince çözüm hükümeti olduğunu ilan edip dur
maktalar. Umut ederiz öyle olsunlar. Çürkü, bu kirli sa
vaş her iki tarafı da tahrip ederek ülke ekonomisine bü
yük darbeler indirmektedir. Bu işi silah zoruyla çözül
meyeceğini gören büyük sermaye bu işin biran önce 
çözülmesi için Kürdistana gidip" Kürt raporu" hazırladı
lar. Burda ANAYOL ortağı olan DYP'ye sormak gereki
yor. Dün sarı , kırmızı , yeşil renkler taşıdılar diye DEP 
milletvekilierini meclisten apar toparattıran özürlü beyin 
bugün ANAYOL hükümetinin ortağıdı r. Neler değişti? 
Ortadan değişen hiç birşey yok. 

Çünkü Newroz ve Kürt kelimelerini kullanan gazete
ci, yazar ve bilcümle düşünce suçlusu mahpuslarda 
yatmaktadır. Bu mudur değişiklik? daha dün 1992 New
rez'unda ortal ığı kangölüne çeviren eli kanl ı generaller 
yoksa yermi değiştirdi. Bravo doğrusu hasta kafalar ne
kadar çabuk tedavi edilmiş, kutlarım doğrusu tedavi 
eden cerrahi yeni kurulan hükümettin başbakanı New
rozu Iğdır'da kutlayacağını açıkladı. Reisicumhur, start 
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izdihamı atışı yaptı ve Tansu han ım 

Newroz'u '2. Ergenekon çıkışı' olarak 
lanse etti. Diğer taraftan Kürdistan'a as
keri sevkiyat yaptınldı dönemin Başbaka
nı Demirel, Iktidara gelirken "Kürt sorunu
na demokratik çözüm" bulacağını söyle
yerek başbakan olduktan sonra, "Ne Kürt 
sorunu bizim böyle bir sorunumuz yok. 
Bu ülkede yaşayan herkes Türk'tür" de
memişmiydi. Bu günde start atış yap
maktad ır. iki yüzlülüktür bu yaklaşımlar, 
eğer ciddi iseler Kürt sorununda demok
ratik adımlar atsınlar ve bugün PKK tara
fından tek taraflı yapı lan ateşkese yanıt 

verilsin _ve savaşan taraflar masaya otur
.sunlar. Işte o zaman, tüm Türkiye coğraf
yasında yaşayan halklar, hep birlikte 
Newroz'u kutlasınlar neden olmasın. 

Eğer TC devleti Newroz'u gerçekten 
sahiplenmek istiyorsa, onu halkların kar
deşliğine dönüştürmekte kendi ellerinde
dir. Newrez Türkiye'de yaşayan halkların 
da bayramı olabilir. Sadece Kürdistan'da 
potin beyinierin değil de, özgür ve demok
ratik Kürdistan'ın oluşumuyla olabilir. Fa
kat bana öyle geliyor ki yeni bir Osmanlı 
oyunu oynanmak isteniyor. Çünkü; Os
manlı'da oyun çok da ondan. Yeni hükü
metin başı Mesut Yılmaz , Kürt sorununa 
demokratik çözümler getireceklerini ya
bancı basına sadece konuşuyor. 

Fakat, halkımız herşeye rağmen ulu
sal bayramı Newrozu Kürdistan'ın dör bir 
köşesinde onun içeriğine has gelenek ve 
göreneklerine uygun biçimde kutlamıştır. 
Kürt sorunu Çözülmediği müdetçe halkı
mız bu günü kendisine başkaldırı , •ayak
lanma günü olarak kutlamaya devam 
edecektir. 
Almanya neden Kürtlere karşı? 

Not defterimi karıştı rır~en şöyle bir 
not düşmüşüm : "Almanya Içişleri Bakanı 

Maniret Kantar, Kürt düşmanlığına de
vam ediyor" diyerek eklemişim. Yazının 
yanına sözlerini neredeyse Alman Sosyal 
Demokrat Partisi (SPD) Eyalet içişleri 
Bakanlarını tehdit eder bir tavırla "Eğer 
Almanya genelinde SPD yönetimli eya
lellerde dahil olmak üzere ortak bir karar 
alınmış olursa, yabancıların Alman sını
rında illegal girişlerinden korunmuş ola
cağı " diyerek, "Siz ne karar alırsanız alın 
en son kararı verecek olan benim" de
mişti. 

Evet geçtiğimiz haftalarda Kürtler, '96 
bizimdir- Kürdistan' yürüyüşünü yasakla
yan Alman polisiyle karşı karşıya geldi. 
Dordmund'da yapılması planlanan yürü
yüşe önceden izin verildi sonra yürüyü
şün yapılmasına üç gün kala yasaklandı. 

IZ LENiHLER 

Yürüyüşü yapmak isteyen Kürdistan'lılar 

ile Alman polisi arasında çıkan çatışma

lar da yüzlerce insan yaralandı yüzlercesi 
de gözaltına alındı. 

Yürüyüşü n yapı l masından birkaç gün 
önce Almanya'ya gelen TC Başbakanı 
Mesut Yılmaz'ın yürüyüşün yapılmama
sında büyük rol oynadığı açıktır. 

Demokratik hukuk devleti olduğunu 
iddia eden Almanya bu son olaylarda ne 
kadar demokratik olduğunu gözler önüne 
sergilemiştir. Davetsiz misafirler olarak 
halka lanse edilen bu göçmen kitlesi faşit 
uygulamalara maruz kalmaktadı r. Alman 
anayasaları, herkesi demokratik hak ve 
hukukdan yararlanmasını ön görmekte
dir. S ı ra Kürtlere gelince geçici olarak raf
larda tuttukları Hitler yasası nı raftan ma
sanın üzerine indirdiklerini görüyoruz. 

Olayların ardından Kürtlerin sınır dışı 
edilmeleri tekrar gündeme geldi. Alman 
devleti Kürtleri zaten sınır dışı ediyor. Sı
nırdışı edilenlerin 1ıkibeti Alman devletini 
hiç ilgilendirmiyor. Bu olaylardan sonra 
daha çok Kürdü sınırdışı edebilirler. 

Fakat sorunun bu yöntemlerle çözüle
meyeceğini Alman devletide bilmektedir. 
Sonuçta gözalt ı na alınanlardan kimisi 
Türkiye'ye postalandı bile. Bu mudur Al
manya'nın hukuk devleti? Kürt ulusunun, 
ulusal renklerine bile tahamül edememek
tedir. Almanya'da her zaman gösteriler ve 
yürüyüşler yapılmaktadır. Kürtler yapınca 
neden özel eğitilmiş "Rambolarını " hare
kete geçirmektedirler. Bunları neden yap
tığını görmek için çok ileriye gitmeye ge
rek yok. Almanya Dışişleri Bakanı Klaus 
Kinkel 1994 Aral ık ~.fında ARD Televiz
yonu'na PKK yasağ yla ilqili bir mülakatta 
''Türkiye bizim için Ortadoğu ve Asya ül
kelerine açılmanıızda köprü görevi gör
mektedir." Alman ekonomisinın Ortadoğu 
ve Asya ülkelerine açılma ihtiyacının ol
duğunu söylemekteydi. Ve ekleyerek 
"Dostlarımıza zarar veren PKK terör örgü
tü yasaklanmalıdır" demekteydi. 

Bu sözler Almanya' nın Türkiye'de ve 
bölgede ekonomik çıkarlarını derinden il
gilendirmektedir. Avrupa Birliği'nin söz
cülüğünü yapan Almanya'nın acil olarak 
yeni pazarlara ihtiyacı var. 

Bu pazarlara ulaşabilmek için de kıy
metli dostu Türkiye'ye ihtiyacı var. Kürtle
re karşı girişmiş olduğu bu insanlık dışı 
davranışlarda Türkiye politikasında Orta
doğu'da barınma şansının az olduğunu 
bilmelidir. Yukarıdaki ifadeler çok açık 
olarak neden ve niçin Kürtler'in yürüyüş

lerini yasakladıklarını göstermektedir. 
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şkencehanede bir dayanışma örgüt-
lenmesi yaratmaya çalışın. Bu konu~a 
çözülenlerden bile yararlanılabilir. Iş
kencecilerin etrafı süpürmeye, kapıları 
açıp tutuklu l arı tuvalete götürmeye 

görevlendirdikleri "us/u" kimselerden ya
rarlanarak; tuvalete gidip gelmeye, yeme
ğe çıkma gibi fırsatları değerlendirerek ve
ya sorgu evinin koşullarına göre varolabi
lecek başka imkanları kullanarak, öncelik
le yiyecek ve içecek yardımını örgütleyin. 
Sorgusu bitenler, gerekirse hiç yememeli, 
fedakarlık ederek paylarını direnenlere, 
paylarını işkencesi sürenlere ayırmalıdır. 
Çözülenlere yapılacak yardım duruma gö
re devam edebilir. Onları yeniden toparla
mak, kaybetmemek için bu yapılmalıdır. 

Yardımlaşmanın bir diğer önemli kısmı 
da kimin ne ifade verdiğini, çözülenlerirı 
neleri anlattığını, polisin neleri sorduğunu 
vb. hücrelere veya koğuşlara iletmektir. 
Ayrıca ifadelerin nasıl düzeltileceği, kimin 
nasıl davranması gerektiği vb. konuların
da da dayanışma gerekir. Onun için mut
laka güçlü ve sağlam bir haberleşme ağı 
kurun. 

işkence altında yalnızca kendinizi sa
vunmak, kişisel onurunuzu korumakla yü~ 
kümlü değilsiniz. Düşenleri silkeleyin, elin
den tutun, doğrultun. Saliantıda olanlara 
destek verin, yüreklendirin . 

işkence sırasında duyduğunuz acı ne
deniyle bağırmak zorunda kalırsanız {ci
ğerlerinize hava dolar, yararlı olur) yalan 
yere ve ölçüsünden fazla bağırmayın. iş
kenceciye sadizmin zevkini tattırmayın. 
En iyisi ~iç bağırmamak ya da slogan at
maktır. Onemli olan işkenceci karşısında 
küçülmemek, gerilememektir. 

Bu tavır onu kudurtacaktır ama aynı 
zamanda size saygı duyması nı, umutsuz
luğa kapılmasın ı ve sizi yık?mayacağnı 
anlamasını da sağlayacaktır. lşkerıce faslı 

· bittikten sonra sıra yazılı ifade almaya ge
lir. Elinize tutuşturulan boş kağıtlara el ya
zınızla ifade yazmanız istenir. Reddedin , 
"yazacak bir şeyim yok" deyin. Bu kez 
kendileri ifadenizi alacaktır, eğer ifade ver
mekten "imtina" etmeniz yani ifade verme
yi reddetmeniz gerekmiyorsa polisin işine 
yaramayacak tarzda düzenleyeceğiniz ifa-

denizi dikkatli verin. Genellikle söyledikle
rinizi yazarlar ama araya ufak tefek { !) ki
mi eklemeler yaparak hem de sözlerinizin 
anlamını çarpıtarak sizi sorguda çözerne
dikleri halde ifadenizi aleyhinize düzenle
ye bilirler. 

Okumadan hiç bir şeyi; ifadenizi , boş 
kağıt, tutanak, vs. imzamalayın ... 12 Ey
lül'den sonra bu konuda kötü bir gelenek 
yerleşti. işkencecilerin zoruyla büyük ço
ğunluk ifadesini okumadan imzaladı ve ar
tık bu kanıksanan, doğal karşılanan bir 
şey oldu. Devrimci hareketimizin bu kötü 
gleeneği kırrnası, polisin bumunu sürtmesi 
gerekiyor. lşkenceciler bu işe çok kötü 
alıştılar; kolayca vazgeçmek istemeyecek
lerdir. 

Ama 12 Eylül döneminde bile, değil 
okutmadan imzalamak, ifadesini bile ala
madıkları bir çok insan vardır. Yani işken
cecilerin bu alışkanlığı kırılabili r. Her dev
rimci, bunu kendi önüne bir görev olarak 
koymalıdır. ifadesinin söylediği şekilde ya
zı.ldığından emin olsa bile onu okuyarak 
imzalarnal ıdır. 

işkencecinin taktiklerinden birisi de 
"burda kabul et, savcılıkta reddedersin, iş
kence altında ifade verdim dersin" diye
rek, tutukluyu aldatmaktır. Böyle yapmak 
yanlıştır. Ne yazık ki çoğumuz hala bu 
utanç verici gerekçeyi ileri sürmek zorun
da kalıyoruz. Gördüğümüz işkenceleri ve 
işkence yüzünden konuşmuşsak onu da 
söyleyeceğiz ve savcılıkta bu yolla alınan 
ifadeleri reddedeceğiz . Ama asıl hedefi
miz "ben işkence altında bile çözülmedim" 
diye gururla, göğsümüzü gere gere mah
kemenin karşısına çıkmak olmalıdır . 

Yine de şu ya da bu ölçüde çözülenler 
olacaktır. O arkadaşlar hat~ l arını düzelt
mek için gayret etmelid ir. lik atacakları 
adım mahkemede "polis ifadeleri "ni red
detmektir. 

Polis ifadesinde "ben pişmanım, falan 
beni kandırdı " vb. gibi utanç verici şeyler 
yer almamalıdır. Sorulursa "ben pişman 
değilim, pişman olacak hiçbir şey yapma
dım" denmelidir. 

işkencehanede faşistler d ı §,ında her
kesle olumlu ilişki kurulmalıdır. Olçü "dire
nen" ve "teslim olan" ayrımına göre yapı!-
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malıdır. Maocu, Troçkist, Oportiinist vs. değil, dire
n"! rıler ciirerırrıeyenler vardır. Eğer dışardan yiyecek, 
sigara vs. alınabilıyorsa ve komün oluşturma imkanı 
varsa tek komün oluşturulmalı, işkence görene ve 
has_talara yardımcı olunmalıdır. 

lşkencehanede cezaevine gönderilenlerle veya 
salıverilmesi muhtemel olan kimselerle veya varsa 
başka kanallarla ilk bilgiler derhal dışarıya iletilmeli
dir. Bunlar o sırada en acil ve hayati bilgiler olmalıdır. 

işkencede tutum konusunda yanlış anlayışlar 
1. işkenceyi abartma, g_özünde büyütme anlayış ı : 

~u anlayış yanl ıştır. Işkence kadir-i mutlak değil
dir. Işkencenin her şeye gücünün yeteceğini polis 
aşılamaya çalışır. Bu konuda en büyük yardımcıları 
çözülmüş, zayıf ve korkak insanlardır. Bunlar insanın 
bir yere kadar dayanabileceğini, bir ~oktadan sonra 
gayri iradi çözüleceğini iddia ederler. lşkenceciler de 
öyle der: "Dayanamazsın, boşuna kendine eziyet et
tirme; elimizden nice adamlar geçti, onları çözdük, 
sen kim oluyorsun" gibi lafl~rla militanı tereddüte dü
şürmek isterler. 

işkenceyi başedilmez sanmak ve ondan peşinen 
,korkmak, ta baştan direnişçiyi silahsız bırakır. Yene
ceğine, başaracağına inanmadan, cesaretle savaşa
mazsın . I şkence odasına sırtı ürpererek, dizleri titre
yerek giren direnemez. Kuşkusuz insan korkabilir, 
ama korkuyu bilinçli ve inançla yenmek gerekir. Zira 
işkencede çözülmeyi sağlayan etken, işkencecinir:ı 
kendisinden ziyade, onun sonucudur: Korku! 

Polis bunu bilir. Onun için çoğunlukla gürültü ya
par, bağırır, çağırır, korkunç naralar atar, vahşi hay
van gibi saldırır. Bazer:ı yağmadan gürler, bazen hem 
yağar hem de gürler. Işkencenin bitmeyeceğ.i, kurtu
luş bulunmadığı inancını vermeye çalışır. Işkence 
çığlı.kl ı rı dinletir, sürekl işkence çığlıklarını duymak, 
başkalarına işkence yapıldığını görmek, sıranın ken-

disine gelmesini bekleyenin üzerinde işkencen in 
ken.disi_nden bile ağ ır etki yapar. 

lşkencede fiziki güç, cinsiyet, yaş, sağ l ık durumu 
vb. haller dayan ı k lılı k aç ı s ı n d an pek fark etmez. 
Çünkü polis zaten fizik gücü. tükenene kadar yükle
nir, daha ilerisine gidemez. Ileri gitse, tutukluyu ba
yıltır ya da öldürür. Bu sonuncuŞ.u polisin iş ine gel
mez, onun amacı bilgi almaktır. Olüler konuşmai . O 
halde direnme eylemi, bedense l sağlaml ı ğa deği l , 
ruhsal sağ laml ı ğa, manevi kuvvete, inanç ve bilince 
bağlıdır. Direnme yürek ve bilinç işidir, bilekişi değ i l. 

Direnmek isteyen önce kendi kendisiyle hesap
laşmalı, korkusunu yenmelidir. Her şeyi göze al mc:ılı, 
kendine güvenmeli, gali gel eceğine inanmalı dır. In
san oğlu son derece sağ lam ve güçlüdür, dayana
mayacağı acı , üstesinden gelemeyeceği güçlük yok
tu r. Bu, irade işidir. Devrimci, işkenceyi ve işkenceci
yi yenebilecek güce sahiptir. Çünkü o, i şkenceciden 
üstündür. Onu üstün kılan yürüttüğü davanın haklıl ı
ğı d ır. Bunu bilen, yaşamın ı buna adayan, yurdunu 
ve halkını yürekten seven bir kimse yenilmemeyi bir 
ilke ve orıur sorunu haline getirecektir. işkence oda
sında haklı ile haksız , işkenceciyle-devrimci, faşizm
le-sosyalizm kapı şmaktadır. sosyalist ideallerini ve 
devrimci onurunu koruyan, hak l ı lı ğ ı ndan zerrece 
kuşku duymayan; ihanet etmenin acı ve utancı nı ta
şıyamayacağ ı nı bilen; ölümü göze alan kimse işken 
ce tezgahında çözülmeyecektir; direnecek, işkence
ci leri dize getirmeyi başaracaktır. 

2. i şkenceyi küçümseme ve hesaba katmama: 

Zorlukları aş ı lmaz sanma ve onlara teslim olma 
gibi, onları hiç kaale almama da yan l ışt ı r. işkence sı
navına aday her devrimci, bu sınavın ciddiyetini ve 
anlamını kavramak zorundad ı r. 

i şkencenin ciddiyetini kavramayanlar, onun bir 
hesaplaşma alanı o lduğunu unutmayarak, oyun oy
namaya kahramanl ı k gösterilerine heves lenenler, 
tüm iyi niyetlerine rağmen, sonuna kc:ıdar dayanama
ma~ta, gidememekteler. 

!lk yanlış : Hava atma, tahrik etmedir. 
Ikinci yanlış: Hesap yapmama, durum değerlen-

. dirmemedir. Düşmanın ve kendini avantajların ı dik
kate almayan, gücünü hesaba katmayan kimse, hata 
yapar. Ciddi bir kap ı şmada yapılan ufak bir yanlışlık, 
hata, veya alınan bir küçük yenilgi bile, durumu ka
rıştırabilir. 

Kuşkusuz devrimcinin, "nerde inceyse orda kı rıl
sın" diyebi lmesi, en uç noktada kapışmay ı göze al
ması , ölüme hazır ol mas ı gerekir. Bu keskinlik değil
dir. Keskinlik, yalnızca bun l arın direnmek için yeterli 
olacağını sanmaktı r. Bu ise kendini bilgisiz, işkence
cinirı yöntemleri karşısında hazırlıksız kıl acakt ı r. 

lşkencede sakin ve soğukkan l ı olmak, heyecan
dan, aşırılıkta.fı , şov yapmaya kalkışmaktalil kaçın
mak gerekir. Onemli olan direnmek, sökülmemektir, 
direnmenin biçimi ve kalıb ı yoktur. Bütün mesele 
kendine saygıyı, davaya ve inançlarına bağlılığ ı nı yi
tirmemektir. Bu noktada ancak şu söylenebilir: l şken
cede söyleyeceğinizi önceden belirleyin ve belirledi
ğiniz sınırların dışına çı kmayın! 
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Herkes soruşturmada kendisine yönelecek soruları 
az-çok bilmeli, kendisiyle ilgili olarak polisin ne bildiğini 
hesaba katmalıdır. Bu, kendini işkencenin zorlu sınavı
na hazırlamanın ilk şartıdır .. Birçok insan peliste ifade 
bile imzalamadan çıkmıştır. Işte esas hedef bu olmalı
dır. Yani mahkemeye işkence hanede hiç konuşmamış, 
ifade vermemiş, vermeyi reddetmiş olarak çıkmıştır. 
Sorulan sorulara hiç cevap vermemek ya da durum 
vermeyi gerektiriyorsa, az, öz ve kendi içinde tutarlı, 
mantı klı cevaplar vermek gerekir. Cevaplarınızın polisi 
tatmin etmesi ve inandırması kaygısını taşımayın. iş
kenceciye doğruyu söylediğinizi inandırmaya ve kanıt
lamaya kalkışmayın. Bu, tehlikelidir. 

Bırakın iddialarını işkenceci kendsi kanıtlasın. iş
kencecinin kanıtladığı iddiaları da kabul etmek zorunda 
değilsiniz. Size, örgüte ve yoldaşlarınıza zararlı olabile
cek hiç bir iddiayı ispatlı da olsa kabul etmeyin. 

2. Çok konuşma, polisi şaşırtma ve aldatmaya 
çabalama anlayışı: 

Polise, gerçeği söylememek, yalan söylemek esas
tır. Devrimcinin işkenceciyle ortak bir doğrusu, paylaşa
cağı bir "gerçeği" yoktur. Ama bu konuda ustaca dav
ranmak, tutarlı, m~ntıklı olarak bütünsel bir .senaryo ha
zırlamak gerekir. lşkenceci yalan söylediğini bilmesine 
rağmen, çaresiz kalacak, inanmış görünecektir. ikna ol
mas? bile söylediklerinizi geçerli saymak durumunda
dır. lfadenizin sağlam ve çelişkisiz olması size büyük 
bir güç, moral ve güven verecektir. 

lşkenceci yalanınızı açığa çıkarmaya, senaryonuzu 
delmeye çalışacaktır. Onun için unutamyacağınız, çet
refikli, ayrıntılı ve uzun hikaye anlatmayın. Yalana ge
rektikçe başvurun. Bu, sorulara doğru cevap vermenizi, 
öğrenmek istediklerini aniatmanızı gerektirmez. Onlara 
bilgi vermeyin. Vereceğiniz uygun cevaplar kısa olsun, 
geniş izahlara, ayrıntılara girişirseniz, çelişkiler ve bo
calamalar başlar; işleri karıştırdığınızı farkederseniz ve 
moraliniz bozulur. Kanıt göstermeye ise hiç heves ve 
itibar etmeyin. 
3. Her şeyin bi tti ğin i sanma, direnmeyi gereksiz 
görme: 

Bazıları polisin elindeki bilgilere bakarak, her şeyin 
açığa çıktığını, hiçbir şey saklamaya, direnmeye gerek 
kalmadığını düşünür. Polis, "biz her şeyi biliyoruz, arka
daşınız her şeyi anlattı" der. 

Bir kere polis her şeyi bilmez. Yalnızca elindeki bazı 
bilgi kırıntılarını ustaca kullanarak her şeyi biliyormuş 
havasına girer. Bu oltalara acemiler takılır: 

Öte yandan, arkadaşların her şeyi itiraf ettiği , çözül
düğü yalandır. Herkes çözülmez, çözülenler bile (hain
ler hariç) bütün bildiklerini anlatmazlar; ya polis sorma
dığı için, ya dasorsa bil~ direndiği için onların dahi söy
lemediği şeyler vardır. lşkenceciler, başkasının söyle
diklerini size karşı, sizin söyledikleriniz başkalarına kar
şı yem olarak kullanır. Belki de elindeki bilgiler etten 
püften bir kaç kırıntıdır , ama siz onu bilemezsiniz. 

Ayrıca gerçekten herkes k.onuşsa, her şey açığa 
çıksa bile; sizin göreviniz direnmek, hiçbir şeyi kabul et
memek, konuşmamaktır. "Ben bir şey konuşmadım, 
başkalarnıın söylediklerini onayladım" diyerek kendinizi 

Bazen polis, örgüte çok ağır, çok 
şiddetli darbe indirir. Bir süre için 

"her şey bitti" gibi görünür. Geçici 
olarak örgütün tümü ele geçiriise bile 
''her şeyin bittiği" bir yanılsamadır. 

avutmayın. Bu devekuşuluktur, kendi kendini kandır
mak, kendine ve başkalarına akarşı saygısızlık etmek
tir. Siz, çözülenlerin söylediklerini de onaylamamalısı
nız. 

"Her şey belli olduğu halde niye direneyim" diye so
rulabilir. Unutmamak gerekir, siz işkencede aynı za- . 
manda bir ilke kavgasını veriyorsunuz. Kişiliğiniz sına
nıyor. Devrimci onurunuzu, işçi sınıfının yüce ideolojisi
nin tartışılmaz. üstünlüğünü işkence karşısında da ka
nıtlıyorsunuz. Işkencecilere sapanın kadir mutlak olma
dığı nı , her şeye hükmetmediğini, devrimcinin bilincine 
ve yüreğine işlemediğini , sökmediğini gösteriyorsunuz. 
Onlara, sizi yenemeyeceklerini ispatlıyorsunuz. Bunla
rın da sizin içni hiçbir anlamı ve değeri yoksa; zaten her 
şey açığa çıksa da çıkmasa aa iki fiske bile yemeden 
bülbül gibi şakırsınız! 

Bazen polis, örgüte çok ağır, çok şiddetli darbe indi
rir. Bir süre için "her şey bitti" gibi görünür. Geçici olarak 
örgütün tümü ele geçiriise bile "her Şeyin bittiği" bir ya
nılsamadır. O anki durumu mutlak, değişmez sanmak
tır. Siyasi mücadelenin derin ekonomik, sosyal, tarihsel 
kökleri vardır. Cebir ve şiddetle bu yok edilemez. Prole
taryanın, diğer emekçi yığınların ve ezilen ulusların çı
karlarını temsil eden güçler, siyasi polisin, işkencecile
rin keyfine ve isteğine bağlı olarak değil, sınıflar müca
delesinin zorunlulukianna dayanarak doğar, yayılır, 
güçlenir ve örgütlenirler. O nedenle dışarda kavga ve
recek savaş·çı lar her zaman bulunur, esir düşenler ise 
içerde zaten savaşıyor. işkencede olanlar için savaş 
bitmiş değil aksine daha da şiddetlenmiştir. biçim değiş
tirmiştir. Bu savaşta devrimci, yenerek çıkmalıdır. Çö
zülmemek, ilk zaferdir; bunu diğerleri izler. Çözülme
yen, mahkemede hem kendisini kolayca sıyırır, hem de 
diğer arkadaşlarının kurtulmasına yardımcı olur. Ceza 
alsalar bile, hapise gidenler, orada da mücadele ede
cek, düşünecek, hatalar ı nı düzeltecek, daha da biline
cek ve nihayet ya bir fı rsatını bulup kaçarak, ya da ce
zasını tamamlayarak daha olgun bir biçimde dışarı çı
kacak kavgayı sürdüreceklerdir. Onlar kaybedilmemiş , 
bitmemiştir. 

En ağır polis darbesi bile, kalıcı değil, geçicidir. Bu
nun en güzel örneği 12 Martta perişan edilen, darma 
dağıtılan THKPC'nin ve THKO'nun küllerinden binlerce 
savaşçın ın çı kması; 12 Eylül de defalarca çökertilmesi
ne "köklerini kazıdık" diye lanse edilmesine rağmen bir 
çok devrimci örgütün yeniden yeniden dirilmesi, bir türlü 
"köklerinin kazı nmaması"dır. O halde, "Herşey bitti, 
saklayacak bir şeyimiz kalmadı" düşüncesi yanlıştır. 
Saklayacak çok şeyimiz var. Bildiklerimizin hepsi paha 
biçilmez hazinelerdir. Sırlarımız kutsaldır; eylemlerimiz, 
yoldaşlarımız, anılarımız polisin iğrenç eline te~lim ede
meyeceğimiz emanetlerimizdir. SURECEK 
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Deneyimden bugüne, bugünden geleceğe bakış 

Tarihin l(alemi elimizde 
Serdar YÜCE 

arih; bize miladını doldurmuş olan 
herşeye karşı, tüm gününü bağnaz
lığını aşıp yeniyi savunan ve ileriye 
gitmek isteyenlerin gününün temsil
cisi olan geri tarafından soyutlandı
ğı, tarihin akışına engel olabilmek 
için her yeniyi yoketmeye yöneldiği
ni göstermiştir. Bu yoketmeyi hedef

Ierne ve varolmak için direnmenin yarattığı çelişki nin kar
gaşanın bir bütün olarak kaosun sancılarını çekerneyen 
şekilsel ara tonlar ortayı bulmanın çabasında iken varol
ma direncini tarihsel haklılığı ve bilimsel gerçekliği nesnel 
olarak hertürlü bedeli vererek kendi realitesini ortaya 
koymuştur. 

işte 21. yüzyıl insan uygarlığının gelip dayandığı bu
günlerde yine böylesi bir dönemde geçiyoruz. Niceliksel 
birikimlerin krizler içerisinde niteliksel patlamaya gebe ol
duğu bir süreç. Kaosun yaratmış olduğu sancı insanların 
yaşamda varolan herşey için soyutlamalara girdiği hatta 
kendisini yaşamda soyuıladığı kokuşmuş bir toplum port
resi bellekte canlanıyor. Yeni kriziere giren bağnaz ege
men, kendine çıkış yolu bulamayınca saldırganlaşarak 
her türlü zulmü doğal görür. Bu miskinleşmiş, uyuşuk zu
lümü yokedecek devrimci bir güç niteliğini ortaya koya
mamışsa kendisine gündoğan şekilci ara ton, dünyayı 
kurtaracak kahraman şövalye gibi zıhnnı giyinerek, padi
şah ve kullannın bulunduğu arenada şova başlar. işte o 
ülkede tam bir kokuşma dediğimiz yozlaşma boyverir. 

Tarihin ve toplumun gelişimine damgasını vurarak ye
ni bir çığır açan 17 ekim devrimi insanlığın gelişimine 
sosyal, siyasal, ekonomik olarak sayısız katkılarda bu
lunmuştur. Dünya halklannın sevgi ve sempatisini topla
yarak sömürgeciliğe tarihin en büyük darbesini vurduğu
nu biliyoruz. Yine yıkılışı ile dünyada tam bir kargaşa or
tamının oluşmasına neden olmuştur. 

Reel sosyalizmin yıkılışı dünyanın tek kutuplu hege
monyasına girdiği bir süreçte saldırganlaşmaya başlayan 
emperyalizm dün tüm sorunların nedeninin sosyalist sis
temde kaynaklandığının propagan·dasını yapmaktaydı. 
Bugün böyle bir mazareti olmayan emperyalist güçler 
kendi aralarındaki çıkar savaşının sorunları ile halkları 
açlığa, sefalete, ~ulme sürmektedirler. ABD, Almanya, 
Japonya, Fransa, Ingiltere .... vb. gibi emperyalist devletle
rin YDD tam bir fiyaskoyla sonuçlanmış mızrabın ucunu 
bırbirierine dayamışlardır. Pazar ve sömürgecilik paylaşı

mına giren bu odakların bölgesel hegomanya rekabetleri 
~irbirlerini yıkılışa götürecek bir kıriz ortamına girilmiştir. 
Işte bu süreçte ekonomik olarak gerçekleştirmek istedik
leri politikaları tam bir çıkmaza girerek, ikinci ve üçüncü 
dünya ülkeleri üzerine çeşitli siyasi manevralar gerçek
leştirmekteler. 

Sorunu biraz daha açar isek feodalizme karşı müca
dele ederek onun içinde doğan kapitalizm; ilk aşaması 
olan prekapıtalist aşamada üretime sosyal bir karekler 
kazandırarak. küçük işletmelerden geniş çaplı makine 

üretimine yönelerek fabrikalarda binlerce işçiyi toplaya
rak kendi mezar kazıcısı olan proletryayıda yaratmıştır. 
Makine üretiminin yaratmış olduğu yoğun gelişmeyle te
kelleşen burjuvazi monokapitalist evreye dönüşerek me
ta fazlasına ulaşıp, meta ihracıyla birlikte sömürgeciliğe 
yeni bir boyut kazandırmıştır. Hatta yoğun meta üretimi
nin yaratmış olduğu meta krizi veya Marks' ın deyimiyle; 
"Meta anarşizmi" kapitalist tekelleri dünyada savaşlar çı
karmaya yönlendirerek krizlerini atıatmayı hedeflemişler
dir. Bugün üretimin otomasyon döneminin doruğuna 
ulaştığı süreçte dün yaklaşık 1000 kişinin yaptığı işi, bu
gün yaklaşık 400-500 kişi yapıyor. Yani bilim ve teknoloji
nin üretimde yarattığı preaktivite yoğun meta üretimini 
yaratırken, yine yaklaşık her 1000 kişiden 500-600 işçi 
ise 'lümpen proletarya' olarak işsizler ordusuna katılmak
tadır. 

Üretim ilişkilerindeki arz-talep dengesi birbirini denge
lamediği üretime parelel tüketimin oluşmad ı ğı süreçte, 
ekonomik krizlerin, siyasal krizierin birbirine girdiği kısır 
döngü bir döneme girilir ki; bunun ise ne pahasına olursa 
olsun kendisini yepyeni bir formülle üretmesi gerekiyor. 
Dün savaşa, pazar paylaşımına vb. ekonomik politikalar 
uygulayan tekelci kapitalistlerin bugün bu politikaları da 
tutmuyor. Yani tam bir darboğ<!Za giriyor. Burjuvazi belli 
politikalar gütse de tutmuyor. Orneğin, Japonya'da ser
maye halkı tüketim çılgınlığına teşvik ediyor, fakat 'parası 
olmayan tüketemez' tutmuyor. Bilim ve tekniksel üretim
de ~ısmi de olsa kopmak istiyor. Tarih geriye dönüşlü de
ğil. Iş saatini düşürmek istiyor, kar hırsının yarattığı den
gesiz oranlamalardan dolayı tutmuyor vb. gibi ipe-sapa 
gelmez bir girdap yani Lenin yoldaşın o mükemmel ön
görüsü bugün daha da somut bir biçimde kendisini gös
teriyor. "Emperyalizm, kapitalizmin en ölümcül, en çürü
müş , en asalak aşamasıdır" belirlemesi tam da bugünün 
ifadesidir. 

Bugün ll. ve lll. dünya ülkelerine yansıması ise, IMF, 
Dünya Bankası gibi, sermayenin finans kurumlarının bu 
ülkelere uyguladıkları ekonomik reçeteler oldukça ağı r ve 
ekonomik bunalımın çıkmazı, siyasi yapılanmayı ise bir 
bütün olarak sarsmaktadı r. Böyle bir süreçte ise bedeli 
ödeyen her zaman olduğu gibi işçi-emekçi halk yığınları
dır. IMF, Dünya Bankası gibi kurumların bizim özgülü
müzde yani Türkiye'deki son girdiği süreç ve bunun so
nuçları oldukça ~.artışıldığı ve kimilerince nokta konuldu
ğu görülmekte. qzeııeştirmeye kapitalist sistemin yarattı
ğı yeni sosyal soruhlar ve katmanlar gibi duruma ilişkin 
birçok tedbirler sunuluyor. Çıkış yolu olarak sunulanlar 
ise özelleştirmeye ilişkin işçinin hisse sahibi olması duru
munda, bu kurarn işçilerin sendikal örgütlenmesini balta
lamaktır, tersi ise devletçiliktir. Komünistlerce savunula
maz. Kimileri yeni oluşan postmodernizmi savunuyor, 
tartışıyor. Soyut toplum kuramı ki; anlaş ı lan soyut top
lumsal üretim anlayışını bulmuş olmalılar vb. yaklaşımla
rı~ sonucunda gerçekten bir çıkışsızlık var ve bu çıkış
sızlık reel sosyalizmin yıkılması ile Dünya Devrimci Hare
keti'nde çözülmeleri gündeme getirdi. Çıkış adına ıse gi
dilen yer burjuvazinin limanı oldu. "Parayla vicdan kimde 

············································ ····- ················································· 



re heval 
bellı olmaz" şeklınde halk deyimi vardır. Fakat gerçekten 
yapılan liberal demokratlıktan başka birşey değil. Hatta 
gidilirkan geçmişin değerlerine saldırarak gitmek ise baş

lıbaşına bir utançtır. Çünkü geçmiş genel olarak bir insa
nın, bır olgunun bugünkü kişiliğinin şekillenmesinin topla
mıdır. Geçmişe lanetler yağdırmak kendisinin inkarıdır ki; 
zaten bugün gelinen nokta ise bundan ibarettir .. Bizim bu
na cevabımız ise Lenin yoldaşın "Evet baylar. Istediğiniz 
yere gıtmekte serbestsiniz. Hatta bataklığa gitmektede 
serbestsiniz , bize sorarsanız sizin asıl yeriniz bataklıktır. 
Oraya varmanız için her türlü yardıma hazırız, ama elimi
zı bırakınız, ulu özgürlük sözcüğünü kirletmeyiniz, çünkü 
bız de ıstediğimiz yere gitmekte özgürüz. Hem bataklığa, 

hem de oraya gidenlere karşı savaşmakla özgürüz" ifa
desinde somutlaşmaktadır. 

Bizim gelinen sürece ilişkin yaklaşımımız ise; hiçte 
paniklerneden bildiğimiz doğrultuda kararlı ve ısrarlı bir 
biçımde yürüyerek süreci derinlemesine kavramak ve 
dünyada yeniden gelişen sosyalist dalgalanmayı bir te
orik tahlil süzgecinden geçirmek, kendi özgülümüzde bu 
süreci derinleştirmektir. Çünkü tersinden globalleşen ser
maye kendi yarattığı krize bir çözüm formülü üretemamiş 
ki; bizler, somut gerçeklikten kopuk soyut tahliliere gire
lim. Marksistler somut koşulların, somut tahlilinden hare
ket ederek politika belirlerler ve komünistler içerisinde 
bulunduğu koşullara uyum sağlamasını bilecek esneklik
te ve o esnekliği sağlayacak temel klavuzdan da yoksun 
değiller. Aksi taktirde ise genel olarak somut gerçeklikten 
yoksun teoriler pramatüre doğuşlardır ki ; ömrü az olur. 
Zaten reel sosyalizmin yıkılışıyla sevinç naraları atan kirli 
tekelci sermayenin sevinci kursağında kalmışt ır. Çünkü 
komünistlerin yeniden toparlanması, gelişen sınıf hare
ketleri, öğrenci eylemlilikleri, bir bütün olarak toplumsal 
halk muhalefeti sistemin krizinin yapısal ve derin olduğu
nu bıze göstermektedir. Bu bunalım daha da derinleşme

ye doğru yol alarak devam edecektir. Çünkü Rusya'da 
komünistlerin yeniden iktidara oynaması, Fransa, Alman
ya örneği, G. Kc:We, Bangledeş , Türkiye gibi örnekler bi
zim savlarımızın bilimsel ve hem de gerçekliğini kaybet
medığini göstermiştır. As ıl biz Kuzey Kürdistan genç ko
münistleri olarak neleri yapmalıyız? Görevlerimiz; sorun
larımızı nasıl aşacağı.~. .. 

Evet A. Tayyip GULGUN yoldaşın deyimiyle 'Rüzgara 
karşı yürüyüşte komsomol' gerçekten bugün bizimle en 
güzel somutlaşan bir belirleme. Sosyal, siyasal, kültürel 
olarak geri bı~akılmış, bütün değerlerine saldırılmış bir 
halkın genç komünistleri olmak, faşist yağmacı güçlerin 
halkımız üzerinde yaratmış olduğu bütün yıpranmalar!, 

zedelenmeleri , eksiklikleri de halkımızın genç öncüleri 
olarak bizler de istemeyerek tarihin bir dayatması olarak 
bünyemizde zaaflar taşıyoruz. Yıne eşgüdümünde 12 
Eylül faşizmin toplumun, gençliğin üstünde yarattığı de
politizasyon uygulamalarının sıkıntıları bugünkü genç ku
şak ile ileri , birikimli, deneyımlı kadrolar arasındaki kuşak 
kopukluğunun verdiği s ıkı ntılar ve birbirini aniayarnama 
ve üstüne tuz biber olan yukarıda kısmi de olsa değindi

ğımiz reel sosyalizmin yıkıldığı dünya komünist hareketi
nin gerilediğı bır dönemde mücadeleye başladığımız bir 
sureç. Siyasal mücadelenin örgütlü mücadele ile olması 
gerektiğinin 'olmazsa olmaz' ilkesinden hareket ederek 
tavızsız takipçisi olmamızdan dolayı Türkiye ve Kürdis
tan'da örgütlü mücadelenin dumura uğradığı dönemde 
bizların buna dırenerek gerçek Leninist tipi hücre esasına 
dayalı , bolşevik örgütlenme anlayışının yaratılmasının 
kısmi ödülünü aldık, kısmi olarakta cezasını çektik. 

GENÇLIK CEPHESI 

Daha somut biçimiyle sürecin gerçekliğine ve nesnel 

gerçekliğimize iradi olarak direndik. Kimi zaman sorunları 
kavramaktan buna parelel birbirimizi anlamamaktan bi
linç ~ışı ısrarlıca davrandık. 

Once şuna değinmek istiyorum. Bu yaklaşımları su
narken ne soyutlamaya girmek istedim, ne de geçmişin 
özeleştirisini yapıyorum . Bildiğim ve anladığım bir gerçek 
vardır o da; toplumsal mücadelede strateji nettir, taktikie
rin ise esnek olduğu, siyasette yaşamın bütün alanların

da olduğu gibi deneme-yanılma ile doğruya ulaşılabiline
cek bir gerçekliğin olmasıdır. Türkiye ve Kürdistan'daki 

ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin tohumlarının 
atıldığı dönemden bugüne siyasal mücadelelerin kan da
marları olan DKÖ sistem tarafından sıkı denetimler altına 
alınarak gözetilmiştir, sistem her sıkıştığı evrede ilk sar
dırdığı yerler ise bu odaklar ve buranın yöneticileri ol
muştur. Yaşamla siyasal hareketlerin doğrudan bağını 
kuran bu araçlar diğer bir yönü ile devrim kaleleridir. Fa
kat bu araçların kullanımı sağlıklı olmadığı temellerde 
fayda verdiği gibi aynı zamanda zararı da beraberinde 
taşımaktadır. Türkiye ve Kürdistan'da bu kurumların kul· 

lanımını iyi yapan belli odaklar olsa dahi içerisine düşü
len büyük bir hata DKÖ ve demokratik kitle hareketiyle 
profösyonel kadrolar örgütünün ortak uyurnun yaratılarak 

her ikisinin ayrı işleyiş ve zeminlerden hareket etmesinın 
birbirine karıştırılması, birçok sorunları da beraberinde 
getirmektedir. 

Kimi zaman güçlü demokratik kitle hareketi yaratılıyor 
bunu ciddi yönlendirecek devrimci kadrolar örgütü oluştu
rulamıyor, kimi zaman kadrolar örgütü yaratılıyor. Fakat 
kendi içine kapalı marjinalleşerek yaşamdan kopuk kapa

lı devre kutu konumuna dönüşüyor. Yani sen, oen, bizim 
olan misali verilen bütün çabalar güçlü toplumsal maddi 
bir güce dönüşmüyor. 

Bu gün yapmamız gereken veya sürecin bizi zorladığı 
şey dikkat edilirse ülkede ciddi düzeyde demokratik bir 
kitle hareketinin olduğudur. Bizlerin kendi cephesinde de
mokratik bir kitle zemini yaratarak bu demokratik kitle 
iÇerisinde örgütlü hücreler yaratarak genel kıtle hareke
tende tamamiyle bağımsız olmayan onunlada bir bütün 
içselleşmeden hücre esasına dayalı Leninist tipi Bolşevik 
örgütlenme modelini yaratmak olmalıdır. Bu başarıldığı 
ölçüde gerçek ML kültürü almış kadrolara sahıp oluruz ki 
devrimin mimarlarının böylesi kadrolar olduğunuda unut 

mamalıyız. 
işte bu noktada toparlamak istersek tarih biz komü

nistlerin gelişmesi için beyaz sayfalarını açmaya başla

mıştır. Bundan hareketle dünya çlevrimci hareketinin ken
di deneyimli yoldaşlarımızın dünden imbik ımbik süzüle
rek getirdikleri deneyimlerden yararlanmak bu konuda ol 
dukça bencil davranmak bugünden geleceği yaratmak 
için günümüiün siyasal politik, ekonomik, teknik sürecıni 

kavrayarak bir komünist adaya uygun çağdaş buna para 
lel okumak, örgüilenrnek geleceğe yürüyebilmek ıçin pro
leteryanın öncü partisi olan komünist partiyı güçlendire
rek, özelikle Kürdistan proleteryasına karşı duyduğumuz 
tarihsel görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edip onun 
öncüsü olan komünist partiyi gel eceğe hazırlamakla 
mümkündür. Tüm genç komüni stleri HERŞEY PARTi 
iÇiN şiarı etrafında tek ses, tek yumruk sarsılmaz inanç 
ve kararlılıkla sosyalizım bayrağını herşeye inat yükselt 
meye çağırıyorum. 
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Daha olc KI.ZIIay! 
•• 

O ğrcncilerin eylenılilikleri bütün ü l~e.çaP.ında geniş b.ir katı lını la gerç~kl~ş~iş b~nun yanında y:ınkı. ~ uyand_ırnııştı . Bu düzlemde RGhe-val olarak gençlık katnıanlarıyla guruştuk. SlP, ÖZgur Gençlık, Devrımcı Gençlık, Yurtsever-Sosyalıst Gençlık ve Koordinasyon çevresinin bulunduğu organiara sorular yöneltı ik, eylemleri değerlendirmeye açtık; gerçekten gençlik ne ıstiyordu? Yurtsever-sosyalist gençlik ve Türkiyel i sosyalıst gençlik hangi alanlarda buluşabil ir? .. buna benzer sorulara yanıtlar aradık .. Ancak beli rttiğ imiz çevrelerin ikisinden (Devrimci Gençlik, Koordinasyon) görüş alanındık Devrimci Gençlik çalışanlarının gözaltında olması, Koordinasyon çevresinde ise i lgi lı arkada~ların olmaması yayın sayfanı ıtda görüşlerine yerverememizi dogurdu. Ancak SlP, Yurtsevcr-Sosyalist Gençlik ve Özgür Gençlik konuyla i l işkin gerekli duyarlı lı ğı gösıcmıiştir . Rehcval olarak göLal tında tutulan Devrimci Gençlik çalışanlarını , SlP' Ii ögrenciler'i, Özgür Gençlik' i ve Koordi nasyöııu devri mci coşkumw.la selanı lıyoruz ... Sonıları ınız; 
1) <?flrcnci gençliğin yapmış oldugu (Taksım, Kızılay, Kadıköy vs ... ) eylemleri nası l degerlendiriyorsunuz? 
2) 01clliklc üniversitel i gençliğin giderek artan oranda~i akademik-demokratik talepleri ne tür çabalarla sorunun ana kaynağı na i nılerek esas sorun teşki l eden güç bulunacaktır? Bu; sorunun bir YOK veya Rektörlük Binas ı 'nın işga l edilmesiyle mi çözülecektir? 3) Gençlik olarak öj\rcnci gençliğin günümüzdeki profı li sizce nasıl olma lı , gençlik toplumsal kavgadaki 'gelecek'midir? 4) Yurtsever yurtsever-sosyalist öj\rencilerle i lişkı lcriniz ne düzeyde, eylemsel birlikler oluşturulabilir ın i? Ortak talepler doğrultusunda frekans sağlayabı ld iıı iz mi? . 
5) 'Anadilde Eg it im ll akkı ' zellikle yurtsevcr/sosyalist Kürt gençliginin en tenıc i sorunlarından bırisi durumunda Buna yönelik sonıut bir program ı nız var nıı? 

< ı ( ı § y () ( 

* VURTSEVER-SOSYALiST GENÇLiK: 
Böyle bir tart1şma zemini açt1ğmdan dolayi ön

celikle Reheval dergisine teşekkür ediyor ve yaym 
çalişmalarmda başanla_r diliyoruz. 

iz ezilen ulusun yurtsever-sosyalist 
gençleri olarak tabiki olaylara biraz 
farklı cephelerden bakmak zorunda
yız. Öğrenci eylemlerini kendi cephe
mizde ele aldık, tart ıştık; katı ldığımız 
noktalar oldu, e leşti rdiğimiz noktalar 
oldu. Ancak eylemlerin bir k ı smına 

katı l ım göstermedik. Fakat bu katı l ımın olmaması da 
direkt bir şekilde eleşti ri aklarının bize yönlendirilmesi 
de yanl ışt ı r. 

• . O yüzden öncelikle Kürdistan özgülünde içinden 
geçtiğimiz süreç bizim fark/1 konum/amşlanm1z1 bera
berinde gündeme getiriyor ki bu; biz yurtsever-sosya
list gençlerin 'çoklu uyum' sağlamaSini biraz zorlaştm
yor. Eylemler genel hatlanyla akademik taleplerin diŞI
na Çikmamakla birlikte, eylemi biraz daha derinleştiren 
olumlu yönlerinden birisi öğrencilerin göstermiş olduk
lan karar/1, militan tutumlanyd1. 'Kara Çarşamba' ka
busundan uzun yillar sonra kurtuluşu simgeleyen bu 
olaylar yeni nesil; lise/i, ortaokul/u gençliğin de 'abile
rinden öğrenecek çok şeylerin olduğunu' ispatlar nite
likteydi. Şunun tart1şmasm1 yapmak laz1m. Hangi ta
leplerle eylemiere girildi? Sistemin 'yasad1ş1 'c1 olarak 
ilan ettiği eylemleri sol çevrelerden baz1lan da neden 
'meşru ' bulmam1şt1 ?!. 

• Evet. Kendi cephemizde daima bunun propa
gandas ı nı yapıyoruz. Esas sorununun emperyalist-ka-

pitalizm olduğunu sadece üniversitelerdeki kadro dü
zeyindeki insan ların bilmesi yeterli değildir . Bir bütün 
olarak öğrencileri n içinde yaygınlaştırılmalı, bizzat bi
rinci! sorun olmalıd ı r. Aksini düşünenler ise, sadece ve 
sadece 'gençlik hareketi' olma adına 'sağ rüzgarlar'a 
kapılıp kendisini tutaya getirenlerdir. Böylesi yaklaşım
lar gençlik içerisinde vücut bulduğu sürece, gelişecek 
olan kitlesel eylemlerde tehlikeli unsurlar olduğu akı l
dan ç ıkarılmamal ıdır. Kapitalizmin üniversitelerinde 
emekçi çocuklarının okuyamaması, her gün artan ha
raçların bunu daha da zorlaştırdığı gerçeği gözönünde 
bulundurularak; sorunların çözümünün ve esas kurtu
luşun sosyalizmde olduğunu , bunu başarmanı n ise 
devrimci, kararlı bir mücadaleden geçtiğine vurguyu 
yapıyoruz. 

e "Gençlik Gelecektir" sözü bir yönüyle gençliğe 
proletaryamn misyonunu yüklemek aniamma geliyor. 
Oysaki gençlik sosyalizm mücadelesinin birer mevzisi
dir. Gençliği 'gelecek' yapan nesne işçi :::ı:nlfmm öncü 
gücüdür. Kaldi ki gençlik baş/1 f:ıaşma bir sosyalizm 
berilmesiyle yoğrulacak düzeyde değildir. Gençlik, 
proletaryanm öncü partisinin perspektifiyle harman/a
narak, siyasi arenadaki gücünü alabilir. 

e Uzun bir süreden beri her iki ülkenin devrimci
yurtsever-sosyalist gençliğinin üzerinde duramadıkları 
veya yaşama geçirmekte zorlandıkları ortak eylem-da
yanışma artık bir noktada kendisini zorunlu olarak da
yatıyor. Ancak oluşturuıa.cak bu birlikteligin temel dev
rimci ortak çı karlar ekseninde yapı lmas ı her iki ülke 
gençliği için doğru alanıdır. 

• Yukanda söylediğimiz gibi ezilen bir ulusun sos
yalist gençleri olarak her yönüyle emparyalist sistem 
taratmdan kuşatma a/tmday1z. Bu sa/dm kültürden, 
kimlik saldmsma kadar sürüyor. Bir ha/km en doğal 
hakki olan Anadilde eğitim hakk1m1z bile elimizden 
altnmlşt~r.Bunun mücadelesini vereceğiz. Fakat 
Türkiye 'deki gençlik çevrelerinin 'Anadilde Eğitim 
Hakk1'n1n propagandasm1 yeterince yaptiklan söylen
emez. Bunu eylemlerde rahatlikla görebiliriz. 

······· ···················:···· ·················-····································· ············ 
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SiP'Ii öğrenciler; Anadilde eğitim hakkının uluslar için kaçınılmaz olduğu görüşünde birleşiyorlar ... 

( } 1 'j c) ( 

* SlP'Li GENÇLIK: 
Önümüzdeki günlerde gelişecek gündemlerde omuz omu
za mücadele verme isteği ve devrimci dayamşma duygu
larımizia Reheval'i kucak llYoruz. SiP'Ii 6ğrenc1fer 

1
. 1995-96 öğretim yılının 2. dönemiden yoğunla

şan öğrenci eylemleri nitelik ve nicelik olarak ön
ceki dönemlerden ileri bir konumlanı şı ortaya koy

maktadır. Nicelik olarak ulaşı lan birkaç bin kişilik öğ
renci kitlesinin yalnızca bir başlangıç olduğunu kayde
derek, asıl önemli gelişmenin eylemlerin taleplerinde 
ve topluma sesieniş tarzı nda ortaya çıktığını saptamak 
gerekir. Sizce son dönemdeki öğrenci hareketinin en 
büyük kaza~.ı mı özelleştirme ideolojisinin geri püskür
tülmesidir. Oğrenci gençlik "eşit parasız eğitim" ve 
"okul kapıları emekçi çocuklarına kapatılamaz" slogan
ları ile ifade edilen çizgide, emekçi halkla iletişime geç
meyi ve desteğini kazanmayı başarmıştır. Kampüs iç
lerindeki forumlardan çıkıp Taksim, Kızılay , Beyazıt, 

Kadı köy gibi alanlara taşınan eylemlerin en önemli ka
zanımlarından bir tanesi de psikolojik üstünlüğün dev
letten alın ı p öğrencilerin eline geçmesidir. Artı k eylem
ler günlerce öncesinden duyurularak açık çalışması 
yapılmakta, öğrenciler bir şehirden diğerine davul-zur
nalarla eyleme gitmektedir. Eylemlerin kendinden 
menkul meşruluklar yerine politik olarak iyi tarif edilmiş 
ve hedeflerini belirlemiş bir tarzda gerçekleşmesi 
önemlidir. Yani eylemler genel söylem ve sloganlardan 
kurtulmuş ve daha somut ve gündem oluşturan bir hat-

ta girmiştir. eyaz ıt eylemi ve merkez bina işgali buna 
en iyi örnektir. Harc1nı yatırmadığı için kaydı yapı lma
yan arkadaşları mızın kaydının yapılması gibi çok so
mut bir taleple, öğ~en ci grupların ı n ortak çalışmasıyla 
gerçekleştirdiğimiz eylem emekçi halkımızın desteğini 
arkasıl'la almıştır. Burjuva yazarların ve devlet yetkilile
rinin karşı saldırısına karşın bu durum değişmemişti r. 
Ama eksik kalanyana işaret etmekten kaçınmamak ge
rekir. O da bu mücadeleyi toplumun ezilen, sömürülen 
tüm kesimleriyle birlikte sürdürme sorunudur. Eylemle
rin geniş bir toplumsal onayı arkasına almas ına karşın , 
bu onayın birlikte, omuz omuza mücadeeyr~ dönüştü
rülmesi hala bir görev olarak önümüzde durmaktadır. 

Gençlik sosyalizm mücadelesinin 
önemli bir bileşenidir. A.ncak bu 

doğru, gençliğe işçi smıfı misyonunu 
yüklemek biçiminde algılanınamalıdır. 

2 
-Biz sorunun kaynağmm kapitalizm olduğu konu
sunda yapt1ğ1m1z vurgunun öğrenci gençliğin mü
cadelesinin tümüne içselleştirilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. Öğrencilerin yaşad1ğ1 uünde/ik sorunlar
dan eğitimde özelleştirme saldmsma kadar bütün so
run/ann kaynaği kapitalizmdir. Bu, kaba bir önerme 
olarak görülebilir. Ancak bu önermeyi kaba bulanlarm 
yolunun liberalizmin çeşitli varyantianndan uzlaşTnacl
flğa ve reformizme uzand1ğm1 unutmamak gerekir. Bu
gün öğrenci hareketinde öne Çikan yap1/ar içinde bu 
temel kalkiŞ noktasma yap1/an vurgu farkliiik/an, farkli 
hatla" da ifade etmektedir. Sorunlan öğrenci sorunu 
olarak gören ve yönetime katilma ve özerklik talebini 
öne Çlkaranlarla "Katipazmin üniversiteleri çöpe, yeni 

, bir ülke yeni bir üniversite" diyenierin izleyeceği hatlar 

· ··· ···· ···· · · · ··· · ·· · ········· · ··· ·· ·· · · · · ·· ···~····· ········ · · · ·· · ········ · · · · ········ ·· · ··· ·· · · · 



fe heval ... ..................... .................................. ÖGRENCI EYLEMLERI 

arasinda önemli bir aynşma mevcuttur. Biz, kapitalist 
bir ülkede bulunan üniversitelerin düzene kan taşJmala
nm engellemek ve üniversitelileri sosyalizm mücadele
sine kazanmak gerektiği düşüncesiyle politika üretiyo
ruz. Bu anlamda yurt. kitap, haraç ve benzeri sorunlar 
da önemli olmakla birlikte tüm emekçi ha/km özlemini 
yans1tan ve ancak sosyalizmde mümkün olabilecek 
''eşit, paras1z eğitim" slogamm öne ç1kanyoruz. Eylem
leri sorunlarm çözümü için birer araç olarak değil, so
run/ann kökeninin ortaya Çikan/masi, düzen d1şmm işa
ret edilmesi ve üniversitelilerin siyasal/aşmasi açism
dan değerneldiriyoruz. Işgal eylemi bu çerçevede de
ğerlendirilmelidir. 

3 -Gençlik sosyalizm mücadelesinin önemli bir bile
şenidir. Ancak bu doğru, gençliğe işçi sınıfı misyo
nunu yüklemek biçiminde algılanmamalıdır. Genç- ı 

lik doğru siyasi hattı, ancak işçi sınıfının öncü partisinin 
ideolojik ve siyasi belirleyıciliğinde koruyabilir. Bu çer
çevede üniversitelilerin depolitizasyon çemberini kırıp 
ülke gerçeğine yüzünü daha fazla dönmesi ve emekçi 
halka karşı sorumluluğunun gereklerıni sosyalizm mü
cadelesınin ıçınde yer alarak yerine getirmesi gerek
mektedir. Kişiliksizlik, onursuzluk, cehalet ve bireycilik 
çemberi ancak gençliğin ülke gerçekleriyle yüz yüze 
gelmesiyle ve politikanın nesnesi olmaktan kurtulup öz
nesı olm.asıyla kırılabilecektir. 

4 
-U/kedeki sol, sosyalist gruplar ile Kürt hareketi 
arasmda gündem ortakliğinin birçok konjoktürde 
yaratilamam/Ş olmasmm bedelleri ağ" olmuştur. 

Yurtsever/sosyalist hareketle Türkiye sosyalist hareketi 
arasmda gündem ortak1Jğm1n ve mücadele birliğinin 
yaratlimasi günümüzde daha büyük bir önem taşimak
tadir. Bu öğrenci gençliğin mücadelesi için de geçerli
dir. Yurtsever sosyalist öğrenci hareketle aram1zda ge
nel olarak dayamşma olduğunu söyleyebilmekle birlikte 
gündem fark!i/Jğtntn devam ettiği hepimizce bilinmekte
dir. Özelleştirme. düzenin kolluk güçlerinin ve faşist/erin 1 

sa/dm/an, işçi kJYimJ ve genel olarak emekçi halka yö
nelik her tür sa/dm ister Kürt hareketlerinin isterse Türk 
hareketlerinin SlftlnJ dönmesi bir yana, birlikte üzerine 
gitmesi gereken sorunlardir. Eylem birlikteliklerinin 
oluşturulmasmm ise şu anda saldmiara verilen yanltiar
Ia sJmr/J olmasma karşm geniş bir mücadele birlikteliği
nin mümkün olduğu inancmday1z. 

5
-Anadilde eğitim hakkı, sosyalizm programımızın 
maddelerinden bir tanesidir. Kürt halkının gördüğü 
ağ ır bask.!nın başlıklarından birı olduğu gerçeği de 

yadsınamaz. Ustelik anadilde eğitim hakkını genel bır 
demokratik hak olarak değil, Kürt halkına yönelik asimi
lasyon polıtikasının tersine çevrilmesi açısından da de
ğerlendirmek gereklidir. Egemen sınıflar çeşitli toplum
sal kesimleri birbirinden yalıtarak ayrı ayrı hareket et
melirıni sağlamak için ellerinden ne gelirse yapmakta
dırlar. Bu yüzden yaşanan sorunların ve baskıların kay
nağını ışaret etmek başta gelen görevlerimizdendir. 
Anadilde eğitim hakkı kadar eğitımin özelleştirilmesi ve 
emekçi çocuklarının okuma hakkının ellerinden alınma
sı da yoksul emekçi Kürt halkının en önemli sorunların
dandır . Ve emekçilerın çocukları varoşlardaki okullarda, 
ünıversıtelerde Kürt olsun Türk olsun bırlikte, aynı ko
şullarda, aynı sorunları yaşamaktadır. 

Ozgur Gençlik; yurtsever-sosyalist gençliğin eylemiere 
daha aktif bir ~ekilde katılmasından yana ... 

<:. 1 ( ( ı ş ı y ( ( 

* ÖZGÜR GENÇLIK: 

1
-Çok değil; 3-4 ay öncesine kadar özellikle 
devrimciler aç1smdan gençlik mücadelesine 
yönelik bakiŞin hiç de içacJcJ olmadJğmJ söyle

mek yanllŞ olmayacaktir. Toplumsal kesimlerin geli
şen mücadelesine ve onca birikmiş soruna rağmen 
gençliğin hala suskun olduğunu b1rakm k1sa vade
de, orta vadede bile bu suskunluğunu üzerinden 
atabileceği beklenmiyordu. .. 

19 Aralık'ta hak alma perspektifiyle Yı ldız Uni
versitesi'nde başiattığım ı zaçi ı k grevi, gençliğe yö-

......... ............. ....... ............... ..... ,mınnte ................... ............................. .. 
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nelik umutlarımız ın yakın bir dönemde gerçeğe dö
nüşeceğinin inancı ve pratiği olmuştur. Gelişmeler
den çıkardığımız politik öngörü ve sergileyeceğimiz 
iradeyle başarıya ulaşmak kaçrn ılmazdı. 

Aslında gençlik hareketi açısından yeni sürecin 
k ı vılcım ı Yı ldıtın soğuk duvarları ve koridorları ara
sında çakıldı : 48 günlük açlık greviyle çevremizdeki 
tepkileri az çok toplamaya başlamıştık. Ne var ki, 
gençliğin diğer örgütlü kesimlerinin suskunluğu bo
zulmadı. 4-5 Ş~pat eylemlerind~fl önceki çağrımıza 
ise yalnızca TODEF {Türkiye Oğrenci Dernekleri 
Federasyonu) yanıt verdi. 

Taksim ve Kızılay eylemleri sıradan başarılar 
değildi. Suskun kalan, umutsuz olan birçok çevreyi 
harekete geçirdi. Kalıcı bir gençlik mücadelesinin -
devrimci aruplar açısından- başlangıcı oldu. Süreç 
boyunca, mücadelenin uzağında kalan diğer grup
ların yapmış olduğu birçok "eleştiri ", eylemlerin ger
çek değerini ve etkisini yoketmeye yönelikti. Eylem
lerin "marjinalleştirme" tehlikesini söyleyerek, tıpkı ; 
devlet ve burjuva medya gibi eylemiere k ı rılan vitrin 
camlarından yaklaş ıyordu . Ancak bilinçli-bilinçsiz 
edilen tüm bu söylemleri gençlik peşpeşe geliştirdi
ği kitlesel ve militan eylemleriyle boşa çıkardı. , 

Eylemsel birliktelikler elbette 
yapılabilir, hatta bu gereklidir. 

Böyle bir beraberlik ideolojik, siyasal 
ve pratik olarak üzerinden atlanamaz bir 
öneme sahiptir. 

Gelinen aşamayı kısaca özetlemek gerekirse, 
hareket doğal gelişim seyrinde ilerliyor. Bizi açım_ı_z
dan çok fazla sürpriz sayı lacak bir gelişme yok. Of
kesini biriktiren gençlik, hızla mücadelesini yaygın
laştırıyor. Devletin doğrudan saldırıların ı n yanısıra, 
sivi l faşist güçlerini de devreye sokuyor. Burjuva 
medya ise rolünü oynamaya devam ediyor; haklı 
eylemleri ve istemleri karartmaya çal ı şıyo r . Refor
mizm yüceltiliyor, militan eylemlilikler karalanıyor. 

Özelleştirme ve paralı eğitimi ne pahasına olur
sa olsun geerçekleştirmeyi düşünen devlet, bu sal
dırılarla gençliğin mücadelesini yoketmeye ve boğ
maya çalışıyor. Gençliğin bu durum karşısında ala
cağı tavır bellidir; daha militan ve kitlesel eylemler
le, süresiz bir boykotu hedefine koyarak yoluna de
vam etmektir. 

2 
-Son iki ay içinde gelişen eylemlerde öne çı
kan istemler. eğitimde özelleştirmenin durdu
rulması ve bunun bir parças ı olarak haraçiarın 

kaldı rılması oldu. Bunun yanında, öğrenim kredileri
nin yükseltilmesi, polis-jandarma-özel güvenlik bi
rimlerinin dağıtılmas ı gibi istemler de vurgulanıyor. 

Özellikle ön plana ç ıkan istemierin ekonomik bi r 
görünümde olduğu söylenebilir. Fakat, istemler ne 
kadar akademik-ekonomik düzeyde olsa da, bu tip 
istemierin bile hızla okul s ın ı rların ı aşarak , siyasal 

ÖGRENCI EYL..EHL..ERI 

bir görünüme u laşmıştır. Nitekim eğitimn özelleşti
rilmesi emperyalizmin bir dayatmasıd ı r. Dolay ısıyla 
haraçiara karş ı çıkmak, gençliğin nesnel olarak an
ti-emperyalist bir mücadele içinde olduğunu göster
mektedir. 

Bu yüzden, gençliğin şu an üzerinde yoğunlaştı
ğı istemlen "masumane" ya da "basit" istemler de
ği ldir . Tam da sorunun ana kaynaklarından bir ta
nesidir. Haralı eğ i t i m , faşist eğitim zincirinin bir hal
kasıd ı r; ancak onun yakın süreçte önplana çı k
masın ın nedeni zayıf bir halka olmas ı ndan kaynak
lanıyor. Gençliğin bu ve diğer istemleri demokratik
özerk üniversite isteminin birer unsurl arı dır . Bir 
bütün olarak demokrasinin kazanı l ması ise genç
liğin ne tek başına alanları doldurmasına, ne rektör
lük ve binalar ı işgal etmesine, ne de süresiz bir 
boykotla kazanılacaktı r. Gençl ik bu eylemiere ne 
kadar ihtiyaç duyuyorrsa, bir o kadar da toplumsal 
kesimlerle mücadelesini birleştirmeye ihtiyaç duy
maktadır. Bu konuda oldukça elveri şli bir zemin 
vard ı r. Toplumsal kesimler karşılıklı birbirini et
kileyip mücadelesini gelişti rerek zafere yürüyecek
tir. 

3 
-Bu sorunun cevabi, önceki soruya verilen 
cevapta k1smen mevcut olsa da daha çok 
teorik bir tart1şma kapsammda yamtlanabilir. 

"Gençlik gelecektir" söylemi ajitatif bir söylemdir. 
"Gençliği kazanmak yann/an kazanmakt1r" doğ
ruluğu tartiŞilmaz bir gerçektir. Peki gençliği kim 
kazanacak? Ya burjuvazi, ya da proletarya. 
Dolaylswla böyle bir sorudan ve cevaptan da an
laşJiacağl gibi gençlik, toplumdaki nesnel kamplaş
mamn birinci öznesi değildir. Bu yüzden gençliğe 
işçi s1nlf1 ideolojisini taş1mak, onun işçi s1nlf1 ön
cülüğünde özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin bir 
bileşeni durumuna getirmek, ona gereken rolü biç
rnek aniamma gelecektir. 

4- Bu konuda karşılıklı bir zayıflığın olduğu söy
lenebilir. iki taraf açısından da bu zay ıfl ığ ı n gerek
çeleri s ıralanabilir. Ama yurtsever ya da yurtsever
sosyalist öğrencilerin akademik-demokratik istemler 
karş ıs ı ndaki duyarsızlığının bunda en önemli rolü 
oynadığı n ı söyleyebilir. 

Eylemsel birliktelikler elbette yapılabilir, hatta bu 
gereklidir. Böyle bir beraberlik ideolojik, siyasal ve 
pratik olarak üzerinden atlanamaz bir öneme sahip
tir. 

5 
-Anadilde eğitim demokrasi mücadelesinin 
'olmazsa olmaz' bir bileşenidir. Somut olarak 
program1m1zda bulunmaktadir. Ancak bu 

şiarm çok fazla yaşam bulduğu söylenemez. Genç
lik mücadelesinin güncel eksiklikleri arasmda gel
diği söylenebilir. Bu eksiklik karş1s1nda duyarllliği 
daha da arttirmak zorunludur. Yurtsever öğrf]n
cilerin gençlik eylemlerine kat1lmas1 anadilde eğitim 
isteminin yalmzca programda değil; alanlarda da 
haykmlmas1 için önemli bir ad1m olacaktir. 

············· ···································-················································· 
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·m Miliml1/ t:t~mmrn ÖGRENiYORUZ (4) 

'' Bilim ve bilgi, ayrıcalıkların işi olmaktan, 
zenginlerin ve sömürücülerin mevzilerini 
güçlendiren materyal olmaktan kurtarılmalı ; 

emekçileri , sömürülenleri kurtarma aracına 

dönüştürülmelidir . '' 
(LENIN) 

e DEVRIM 

C 
okça işittığimiz kavramların birincisi sınıf 
ise, ikincisi kuşkusuz "devrim"dir. Herşey

den önce devrimci olduğumuzu söyleye
rek kavramı tam ve iyice bilinmesinin zo

jla runluluğunu anlatmış oluyoruz. Neden 
devrim? sorusuna tek bir cümle ile yanıt vremek müm
kün deği l. Gerçi , kelimenin çağrıştırdığı devrirnek fiili, 
geçirli kullanım alanı ile birlikte düşünüld~ğünde elbet
te bir fikir ama kavram yine de olası bır tek tanımla 
açıklayacılığına kavuşmaz. . . . 

Tarifi mümkün kı lmak üzere, Bılımsel Sosyalizm, 
Devrim'i ikiye ayırır: 1) Siyasal devrim (diğer adıyla 
Dar Anlamda devrim) 2) Toplumsal devrim (diğer 
adıyla geniş anlamda devrim) bu ayrımdan sonra kav-
ramı açıklayabiliriz. . . . . 

Siyasal devrim (dar anlamda devrım): lkdıranı bır 
sınıfın elinden daha ileri bir sınıfın eline geçmesidir. 

Bu tanımdaki iki koşu la dikkat çekmek istiyoruz. 
Herhangi bir iktidar değişikliğinin siyasal devrim sayı 
labilmesi için a) iktidarın sınıflar arasında el değiştirme 
ve b) iktidarı ele geçiren sınıın öncekinden daha ileri 
(ilerici) olması gerekiyor. Böylece tanım her iktidar de
ğışikliğinin dcıvrim sayıla.~ayacağını vu.rguıc:~~r~k 
önemli bir bakış açısı getırıyor. Demek kı, degışıklık 
yöntemi ne kadar fırtınalı olursa olsun, örneğin kapita
list bir ülkede (darbeler ya da seçimler yoluyla) iktida
rın burjuvazinin çeşitli kesimlerinin eline geçişine dev
rim demek mümkün deği ldir. Çünkü, siyasal devrimde 
söz konusu olan, sadece iktidarın herhangi bir şekil~e 
değişmesi değil ; sınıflar arasında el deği~tirmesidir. ~k
tidarı mevcuttaki sınıfın elinden alan yenı sınıfın (tarıh
sel anlamda) ileri olması gerekliliği de siyasal devrimin 
tamamlayacı koşu lu olmaktadır. Tersi, Karşı-Dev

rim'dir. Yani; iktidar sınıflar arasında eldeğiştirmiş ve 1 
fakat yeni sınıföncekinden ileri dğil , geri bir sınıfsa, 

söz konusu olay karşı -devri mdir. 

Toplumsal devrim (geniş anlamda devrim): Bir üre
tim biçiminden daha ileri bir üretim biçimine geçilmesi
dır. 

Toplumsal devrim tanımında önümüze çıkan. "üre
tim biçimi"nin (üretim tarzının) ayrıntılı açılım Ekono-

mi-Politik bölümünde yer alacaktır. Ancak konuyu kav
rayabilmemize yardımcı plması anlamında şimdiden 
bir açıklama yapabiliriz: Uretim biçimi, üretici güçlerle 
bunlara denk düşen üretim ilişkilerinin çözülmez birli
ğidir. Üretim biçimine karşılık olarak temel, ekonomik 
altyapı, ekonomi (ekonomiyle daha çok üretim ilişkile
rinin yönü belirtilir) denildiğini Qtı ekleyebiliriz. 

Demek ki toplumsal devrimde söz konusu olan, te
melin değişmesi ve bu değişimin daha ileri olmasıdır. 
Açıklanmaya muhtaç yönlerin daha ileriik bölümlerde 
bulunacağını belirterek, genel olarak şunu söyleyebili
riz: Tarihsel gelişimin belirli bir döneminde, mevcut 
üretim ilişkisi .üretici güçlerin gelişimine ayakbağı ?i
maya başlar. Uretici güçler, kendilerini köreiten üretım 
lişkisinin yerine daha ileri bir üretim ilişkisini ve dolayı
sıyla, mevcut üretim biçimi yerine yeni bir üretim biçi
mini geliştirmekigeiiştirmek zorunluluğunda bulunurlar. 
Bu zorunluluğun yerine getirilmesinin adı Toplumsal 
Devrim'dir. 

Üretim biçimini de kapsayan üretim sistemi (ya da 
sosyo-ekonomik formasyon) değişiklikleri, siyasal d~v
rim ile toplumsal devrimin gerçekleşmesiyle oluşur. Ik
tidarın (ya da maddi üst yapının/devletin) değişimini 
anlatan siyasal devrim ile üretim biçiminin (Temel'in) 
değişimini anlatan toplumsal devrimin yerine otur~
şundan sonra yeni bir üretim sisteminden bahsedılebı
lir. 

Bir üretim sisteminden değişikliklerinin bir tek yolu 
izlendiğiden bahsedemiyoruz. Devrimierin seyri bakı
mından kapitalizme kadar olan tüm üretim sistemi de
ğişimleri ile kapitalizmden sosyalizme geçiş arasında 
köklü bir ayrım vardır. 

Kapitalizme kadar olan sistem değişimleri, bir sınıf
lı toplumdan başka bir sınıflı topluma geçişi anlatır. 
Kapitalizmden sosyalizme geçiş ise sınıflı bir toplum
dan sınıfsız topluma geçişi anlatır ki bu, seyir bakımın
dan da esaslı bir farka işaret eder. (Kapitalizmden 
sonra söz konusu olan sosyo-ekonomik formasyon 
komünist toplumdur; sosyalizm buna gidişi anlatan bir 
evredir.) 

Bir sınıflı toplumdan başka bir sınıflı topluma ge
çişte seyir; önce toplumsal, sonra siyasal devrim şek
lindedir. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ................................................ . 
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Bu arada belirtelim; siyasal ve toplumsal devrim
lerin bütünlüğü, kimi zaman "ihtilal" sözcüğüyle qe 
anlatılabilmektedir ve bu durumda ihtilal, maddi üst 
yap ı değişimini anlatan siyasal devrimle üretim biçi
mi değişimini anlatan toplumsal devrimin tamamlanı
şı nı izah eder, yani artık yeni bir üretim sistemi söz 

B 
ir sınıflı toplumdan başka bir 
sımflı topluma geçişte de, sınıflı 
toplumdan sınıfsız topluma 

geçişte de, geçişi zorunlu kılan şey, 
üretim güçleriyle üretim ilişkilerinin 
çatışmasıdır. Yani tüm gelişmelere 
damgasını vuran şey toplumsal devrim 
seyri dir. 

konusudur. 
ihtilali bu anlamıyla ele aldığımızda örneğin bur

juva ihtilalı, burjuva iktidarının kurulmasıyla tamam
lanır. Oysa komünist ihtilal, proletaryanın siyasal 
devrimi sonunda proleter iktidarın kurulmasıyla baş- · 
lar. Bunun nedeni, kapitalist mülkiyet ilişkisi, (ki, mül
kiyet ili şkileri üretim ili şkilerinin temelini oluşturur) ile 
sosyalist mülkiyet ilişkisi arasındaki köklü farklılıktır. 
Feodal ya da kapitalist ilişkiler, kendinden önceki 
üretim ili şkisinin bağrında, kendil iğ inden gelişir. Oy
sa, sosyalist ilişki böyle değildir . O, kendinden önce
ki toplurtı biçiminin, kapitalizmin, bağrında kendiliğin , 
den ortaya çıkmaz. Sosyalizm ancak milyonların bi
linçli çabalarıyla, sosyalist devletini planlı ve örgütlü 
girişimleriyle kurulur. 

Bir sın ıfl ı toplumdan başka bir sın ı flı topluma ge
çişte de, sınıflı toplumdan sı nıfsız topluma geçişte 
de, geçişi zorunlu kılan şey, üretim güçleriyle üretim 
ilişkilerinin çatışmasıdır. Yani tüm gelişmelere dam
gasını vuran şey toplumsal devrim seyridir ve bu te
melden kaynaklanan dürtünün diyalektik bir şekilde 
siyasal yap ı yı da sürekli bir biçimde etkilernesi kaçı
nılmazdır . Kapitalizme kadarki toplumsal sistem de
ğişikliklerinde , üretici güçlerle üretim ilişkileri arasın
daki çatışmanın yeniyi yaratacak gelişimi, temelden 
(üretim Qiçiminden) başlıyor ve nihayet; yeni üretim 
biçimiyle çelişen siyasal iktidarın zaptedilmesiyle (di
yalektik ilişkisi devam etmek kaydıyla) tamamlanı 
yordu. Oysa sosyalist üretim ilişkileri kapitalizm çer
çevesinde doğmaz. Çünkü, artık söz konusu olan 
şey, bir sömürge biçiminden diğerine geçiş değildir; 
esasta bir farklılık gündeme gelmiştir. Kapitalizmi 
önceleyen, feodalizm ve feodal izmi öneeleyen köle
ci lik; sınıfl ı , sömürücü, özel mülkiyetçi oluşlarıyla es
sata bir benzerlik gö~rirler. Kölecilikten feodalizme 
ve feodalizmden kapitalizme geçiş, büyük ilerlemele-

rin temelden başlamasının , birbirlerinin üretim biçim
lerinin bağrında yeninin etkin olmasın ı n olanakları 

bulunur. Sosyalizmi kuracak s ını f (proletarya) ise 
tüm önceki mülk sahibi sınıflardan ayrılır. Hedefi de 
ayrı_dır ve artık sınıflı toplumları n sonunu müjdeler. 

Işçi sınıfı iktidara geçtikten sonra, devleti arac ılı

ğıyla kapitalistlerin üretim araçları mülkiyetini (fabri
kaları, madenleri , ulaş ırr:ıı , bankaları vs.) kamulaştı
rınca ve kollektif sosyali.st ilişkiler ortaya çıkar. ikti
dar işçi sın ıfın ın eline geçmeden (yani öncelikle si
yasal devrim olmaksızın) bunların yapı lamayacağı 

açıktır. 
Gerici sınıflar hiçbir zaman egemenliklerini kendi 

istekleriyle terketmezler. Sosyalizm önces i üretim 
sistemleri değişikliklerinde de, temelde başlayan; ye· 
ni üretim ilişkil erinin önünü kesmek, eskimiş üretim 
ilişkilerini devam et~irmek için devlet iktidarın ı n tüm 
gücünü kullanırlar. Işte bu yüzden devlet iktidarı so
runu her ihtilalin temel sorunudur. Sosyalizme geçiş
te ise devlet iktidarı nın zaptını amaçlayan siyasal 
devrim başlangıç noktası olmakla, daha da önem 
kazanır. 

Proletaryanın siyasal devrimi daha önemli olmak
la kalmaz, başka farkı lı klar da gösterir. Diğer siyasal 
devrimler, yeni sömürücü sınıf tarafından , ele geçiri
len devletin mükemmelleştirilmesini amaçlar. Sömü
rücü sınıfların siyasal devrimleri, mevcut devlet ikti
darını tümüyle yokedip yeniden oluşturmaz; çünkü 
mevcut devlet az ı nl ı ğ ı n çoğunluk üzerindeki "yen i" 
diktasına da elverişlidir ve sorun onu yetkinleştir
mektir. Proleteryanın siyasal devrimi biçimleri her ül
kede farklılıklar gösterse de kesinlikle eski devlet ay
gıtı sorununu ele alır. Aygıtı mükemmelleştirmez; yı
kar ve tof?_lumsal devrime uygun hale getirilmiş şekli 
ni kurar. Orneğin; polis, mahkemeler, yönetim örgüt
leri. vs. yeni bir nitelikte ele alı nır. Daha önceki dev
rimlerde, yeni s ı nıf iktidara geçince, devlet aygıt ı nı 
kendi ihtiyaçl arına göre düzenliyordu. Devrimler bir 
sömürücü bir başka sınıfın egemenliğini getirdiğin
den buna olanak vardı. işçi sınıfı bu yolu izleyemez. 
Polis, jandarma, ordu, mahkemeler ve diğer devlet 
organları gibi yüzyı ll ar boyunca sömürücü sınıfiara 
hizmet etmiş kuru l uşlar ezdikleri kimselerin hizmeti
ne giremez. Devlet aygıt ı s ıradan bir düzenek değil
dir, onu kullananlara karşı ilg isiz olamaz; makin ist 
değiştirilebilir, ama treni çeken yine lokomotiftir. Bur
juva devlet makinas ı na gelince; özelliği gereği işçi 
s ı nıına hizmet edemez. Ayg ı t ın bileşimi ve yap ı sı , 
devletin başlıca görevine göre düzenlenmiştir: 
Emekçileri burjuvaziya bağımlı kılmak, az ı nl ığ ın ço
ğunluk üzerindeki diktas ı. .. Bu nedenle Marx, daha 
önceki bütün siyasal devrimierin eski devlet meka
nizmasın ı k\-)sursuzlaştırmaktan başka bir şey yap
madığını, oysa işçi sı nı fı devriminin bu düzeni yık
mayı ve yerine proletarya devletini geçirmeyi amaç
ladğını söylüyor. Bu, çoğunluk yönetimi kurulları n ı , 
proleterya demokrasisi yolunu açmak için ; kaçınıl
mazdır. Azınlığın çoğunluğa dikta etmesine yarayan 

............ ....... ............................. - ................................................ . 
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Alman_ Sosyalizmin Neferi Thaelmann Yoldaş ll O yaşında! 

Ernst Thaelmann'l anmak 
Suzan GÜNDOGDU -----

16 
Nisan1886'da Almanya'nın Ham
burg şehrinde doğan, Thaelmann 
yoldaş, daha küçük yaşlarda mü
cadeleye _atılır. Mütevazi aile yaşa

.. .. . . mına sahıp Taelmann ailesi çeşitli 
kuçuk ışyerlerı açarak, geleceklerine güvenceli ve ba
ğımsız bir gelecek hazırlamaktı. Ernst, öğrenciyken bı
ı_e~ aile~inin işlerine yardımcı olmak zorundaydı. iyi bir 
ogrencı olan Ernst, okul ödevlerini yapmaya ve oyna
maya fazla bir zaman ayıramıyordu. Babasının küçük 
işyerinde Ç?lışarak ailesıne yardım etmekteydi. 

Alman Imparatorluğu'nun ikinci büyük kenti, aynı 
zamanda Avrupa kıtası nın en büyük limanı, endüstri 
ve ticaret merkezı olan Hamburg'da kapitalist sömürü 
toplumunun sınıf çelişkileri çok açık bir şekilde göze 
çarpıyordu. Ernst Thaelmann, ailesinin ticarethanesin
deki işınde bunu görerek, daha sonradan şöyle anım
s~~aktaydı. '·Manava gelen müşterilerin alış-veriş bi
çımınden ~alkın yaşamının sosyal farklı l ıklarını ayırt 
edıyorum. ışçi kadınlardan sefalet, yoksulluk, çocukla
rında _aç_lık ve çok az şeyler alabilmeleri; varlıklı müş
terılerın ıse daha fazla alış-veriş yapmaları vs. Okulda 
da benzer gerçekler ... Bu acıklı durum, özelikle faki r 
insanların dükkandaki alış-veriş biçımleri, beni çok et
kiledi" demekteydi. 

15 Mayıs 1903 tarıhinde 17 yaşındayken Sosyal 
Demokrat Parti (Günümüz Alman Sosyal Demokrat 
~artısi) SPD'ye üye olur. 1 Şubat 1904'te sendikaya 
uye olur. Ernst, partinin ve sendikanın toplantılarına 
miting ve gösterilere katılarak, her yerde tüm çalışan
ların çıkarlarını kararlı bir şekilde savundu. Daha 
1906'~a genç sendikacı, siyasi polisin dikkatini çekmiş 
ve polıs, hakkında "Ernst Thaelmann" dosyası açmış
tı: Bugün olduğu gibi o günde bir çok sendika yönetici
sı, Marx 'ı n sınıf mücadelesi öğretisıni proletarya dikta
törlüğünü reddediyordu. Ve işverenlerle barışçıl uzlaş
malara yöneliyorlardı. Bu arada, işçi gençlik içın ne 
yapılabilir; işçi gençlik, haklarını en iyi şekilde nasıl sa
vunup geliştirilebilir , emekçilerın mücadelesinde nasıl 
belirleyıci bir faktör durumuna gelebilir, gıbi sorular 
önüne çıkar" (özgeçmişim) 1913 yılı Eylül ayında , Je
na'da yapılan sosyal demokratların Parti Kongresi'nde 
Rosa Luxemburg, meclis grubunun tutumunu eleştirir 
ve ıleride bır savaş durumunda, savaş masraflarının 
da aynı biçımde sosyal demokratlar tarafından onayla
masına yol açacağına ışaret eder. 

Kongrede Thaelmann, şiddetle karşı çıkarak, Rosa 
Luxemburg tarafından Meclis'te dile getirilendüşünce
lerı savundu. Thaelmann, bu toplantıda aynı şekilde, 
30 Eylül 1913 tarihli ··Hamburger Echo·· adlı yayınında 
aktardığı gibi '"Rosa Luxemburg'un kitle grevine ilişkin 

görüşlerini ayrıntılı olarak" savutıdu. O, Alman sosyal 
demokrasisi içindeki sol kanadın, proleter taraftarların
dan biriydi. Ernest Thaelmann faşizm zindanlarında. 
Ernst Th~elmann, tutukluluk döneminde bir arkadaşı
na yazd~gı mektupta sarsılmaz güveniyle şöyle de
mekteydı. Almanya'da sosyalizmin, birgün mutlaka za
fer kazanacağına olan inancın ı sarsılmaz güveniyle di-
le getiriyor ve sunuları yazıyordu. . 

"Benim yaşamım ve eylemlerim tek birşeyi tanıyor
du ve tanıyor. Emekçi Alman halkı için ruhumu ve bil
gi~eri~i.'. dene~i~l~rimi ve yeteneklerimi, evet herşeyi
mı, butun benlıgımı Alman geleceğinin en güzeline, Al
man ulusunun, yeni halkların baharındaki, mutlaka za
fere ulaşacak olan sosyalist özgürlük mücadelesi için 
seferber etmek!.. Yaşamımızın öyküsü ağırdır. işte 
t~mda bu yüzden sağlam karekterl i insanlara gereksi
nım vardır ... Çünkü, devrimin neteri olmak inancımıza 
sarsılmaz bağlılık! Öyle bir bağlılık ki, yaşam ve ölüm 
sırasında kendini sınayabilmeli; aynı zamanda mutlak 
güve~ilirlik, umudunu yitirmemek, kavga cesareti ve 
hangı koşullarda olursa olsun tuttuğunu koparabilecek 
güçte olmak demektir" demekteydi. Ancak Ernst Tha
elmann, uğruna mücadele ettiği davanın , zafere ulaş
tığını göremedi. 

Hitlerin bizzat verdiği emirler 18 Ağustos 1944'te 
Buchenwald Toplama Kampı'n ı n krematoryumuna 
götürülerek, orada faşistlerce kurşunlandı. 

Mehmet LATiFECi. .. 

Titriyordu hayat 
Ürkek bakıyordu 
düşman 

Atıyordu 

yürek kocaman 
Ve 
Durmuştu yaşam 

Yeniden doğacak 
güneş 

bekleniyordu. 

30. 03. 1995'te işbirlikçiler 
tarafından katledilen DEP eski 

Samandağı ilçe Başkanı Mehmet 
Latifeci ve babası Yahya Latifeciyi 

saygıyla anıyoruz. 

Yurtsever· Sosyalist Emekçiler 
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roletarya diktatörlüğünün niahi 
kurtuluşa giden yolda vazgeçil
mez araç olduğu gerçeği; başta 
proletaryanın kendisi olmak üze
re toplumsal kurtuluş mücadelesi
nin tüm unsurlarına mürekkep ya
lamayı ve gerici toplumsal güçle
re, değerlere karşı savaşmayı 

emreder. Lenin yoldaşın proleterya diktatörlüğü ta
nımlaması göstergedir: "Proleterya diktatörlüğü, eski 
toplumun güçlerine ve geleneklerine karşı sert bir 
savaşımdır, kanlı ve kansız, zoraki ve barışçı, askeri 
ve ekonomik, eğitsel ve yönetsel bir savaşımdır". 

Devrim mücadelesi sürecinde, devrimcilerin han
gi araçları ne şekilde kullanacakları konusunda dü
şünmeyi zorunlu koşul koyarken Lenin; devrimcileri 
mücadele araçlarında birini ya da b),rilerini görmez
den gelinmesinde men etmiştir. DKO ve komsomol 
ilişkisini toplumumuzun kültürel 
yap ıs ı konusuyla birlikte ele al
mamızın nedeni, günü-birlikçi ba
kış açısının altında yatan sorum
luluktan kaçış esprisini gözler 
önüne sermektir. Çünkü bu sorun 
toplumumuzun kişilik yapısıyla 
yakın ilintisi olduğu gerçeğini or
taya koyuyor. Devrimlerde komü
nizan evresinden başlayarak da
ha sonraki evrelerde kronikleşe
rek devam eden mitleşme süreci. 
devrimcinin tek başına devrim 
gerçekleştirme düzeyinde bir tür 
"sol" komünistlik hastalığına ka
dar vardırı yor. Sadece bizim top
lumumuzda değil, devrim sürec
leri yaşamış diğer toplumlarda da 
açıkça görülen hastalık bizim toplumda daha fazla 
zemin bulduğu için yazılm ışlara tekrar olması paha
sına yeniden değinmek gerektiği ihtiyacındayım. 

Toplumsal ezilmişliğimiz sonucu düşen yılgınlı
ğın, zaman zaman "saman alevi" şeklinde ortaya çı 
kan coşkunun, devrimci mücadele sürecinde neden 
olacağı muhtemel sıkıntı lara daha önce dikkat çek
miştik. illegal örgütlenme konusunda yetersizliğimiz 
ve çoğu zaman toplumun legal kurumlarında ezici 
çoğunluğun oportünistlerde oluşması coşkumuzun iç 
kemirmelerine kulak vererek mantıktan uzaklaştığı
m ız süreçler veya en azından bu süreçlerin yaşana
bileceğini göz önünde bulundurarak yönelim içerisin
de glmak durumundayız. Çünkü mevcutta bulunan 
DKO'Ierin hiç biri toplumsal mücadelesinde bir barış 
süreci yaşamadı, dolayısıyla burjuvazinin legal top
lum kurumları aracılığıyla ezilen emekçi halk sınıfı
nın iktidar savaşımına ne tür darbeler indirebileceği
ne temkinlik etme şansımız olmamıştır. Oysaki böy-

lesi bir tehlike her zaman mevcuttur ve o zaman ba
şımız oportünizm ile ciddi bir biçimde dertte olacak
tır. 

Yalnız oportünizm il e başedebilmek için düzen
den kaptığımız küçük burjuva k i şilikten kendimizi 
arındırmak gerekiyor. Sorun ile mücadele edelim 
derken sorunun kaynağını merkeze almak durumun
dayız; unutulmamalı ki; oportünizm olayı sadece le
gal mücadele ortamlarında sakl ı değil, tersine mit
leşme ortamlarında virüse kapılma tehlikesi daha 
büyük bir olasıl ı ktır. Legal mücadele kurum l arı virü
sün ortam bulmasıyla ilgili bir durumdur. Bu bakı m
dan koşulların dayatılması sonucu illegal örgütlenme 
zorunluluğunda kalan sınıf önderliğinin kendi yöneli
mini objektif görmesini sağlayac~k araçlardan biri de 
demokratik kitle örgütleridir (DKO). 

Bir başka önemli faktör toplumumuzun gelece
ğinde masal ve destan karışımı bir toplumsal şekille
nişin olmas ı dır. Dolayısıyla görünmeyi yüceltme, 
tapma gibi sapiantıiarı farkında olmadan devrimci 

hareket içerisinde, devrimeiyi 
manevi doyuma daha ötesi tat
mine itmektedir ve bu da süreç 
içerisinde devrimcinin kitlelerde 
uzaklaşmasını sağlayan faktör 
olarak işlevini sürdürmektedir. 
Bu kronik hastal ığı yenmiş halk 
önderi olarak Gandi'yi inceleme-

~ miz gerekmektedir. Hindistan'da 
sömürgeciliğe karşı halk hareke
tın i örgütlerken, birey olarak 
Gandi meşru mücadeleyi nas ı l 
geliştirdi, kendisinde bunu nas.ıl 
becerdi? .. yönlü soru lar bu ba
kımdan ön açıcıdır. Gandi ve 
benzeri örnekler devrimciliğin 
'mahzenlere çekilmek' o l madığ ı 
nı göstermiştir. Bugün Kürdis

tan'da ve de Türkiye'de bir iğneyi dahi koruyama
yan, ilegaliteyi "ölümüne" savunan bir çok ulusal
sosyalist hareket vardır. Her gün polisten yenen dar
beler eğer; dışarda görüldüğü gibi devrimci faaliyetin 
yoğunluğu olmuş olsaydı şimdiye kadar Türkiye'de 
defalarca devrim gerçekleşmiş, Kürdistan'da defalar
ca ulusal özgürlük sağlanmış olurdu. Olmuyor, de
mek ki yöntemin bir yerinde eksiklikler ve yan l ışlıklar 
var. Eğer böyle devam ederse -ki ben yan lı şlıktan 
dönüleceği düşüncesindeyim- süreç içerisinde hiç 
kimse kaçmaktan s ı kmaya zaman bulamayacaktır. 
Düşünmek gereki r, cezaevi görmüş devrimcilerin ço
ğunun "istisna durumlar dışında" mücadeleden düş
mesi sırmıdır? Elbetteki hayır. 

illegal örgütlenmek koşulların dayatması sonucu 
bilinçli tercihimizdir. Mücadelenin doğası gereği baş
ka seçenek şansı kalmadığında savunuyoruz; fakat, 
burjuva düzen bizi buna zorluyor diye, kitlelerle bağ
larımızı koparma noktasına getirmemelidir. Eğer 
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DKÖ'Ier bizi kitlelerle buluşturan- ki öyledir meşru 
mücadele araçları ise değerl~ndirmemek devrimci 
sorum!'iuzluğun örneğidir. DKO'Ieri burjuva düzenin 
haşarelerınde temizleyecek meşru mücadelemizin 
zırhı durumuna getirmek zorundayız. Bu devrimci 
mücadelenin zorunluluğu gereğidir. 

Komsomol DKÖ'Ier içerisinde sıkı örgütlenip, ey
lem çizgisinı ortaya koym~ya çaba sarfetmeli ve hiç 
bır şekilde ve koşulda DKO'Ier dışın9a kalmaya veya 
bı rakılmaya göz yummamalıdır. DKO eylemine kendi 
ideolojisini, politikasını taşımalı, eylem anında en ön 
saflarda yürümeyi devrimci sorumluluk bilmelidir. ile
gal örgütlenmenın mantıgına uygun, karar mekaniz
ması gizli eylemini meşru biçimde koymalıdır. 

Legal mücadele araÇlarının özellikle günümüz 
koşullarında halkımız arasında gerekliliği her za
mankinden daha çok ihtiyaçtır. 70 yıllık TC. tarihinde 
burjuva düzen halkımızın meşrı:.ı kurumlaşmasını ön
lemek için başvurmadığı kirli oyunu kalmamıştır; 
çünkü bir halkın yok sayı labilmesi için en başta, ken
disini ifade edebileceği meşru kurumlarını yoketmek 
gerekir. Burjuva düzenin bu oyununu boşa çıkarmak 
için daha çok meşru mücadele araçlarını yaratmak 
uğruna mücadele etmek gerekir. Bu hem burjuva 
düzenin suçüstü yakalanmasını sağlayan faktör ola
caktır, hem de, sınıf önderliğinin güçleşmesini ve kit
leselleşmesin i sağlayacaktır. Lenin yoldaş ı n legal 
mücadele araçlarını ve "sol" komünizm bir çocukluk 
hastalığı üzerine tespitine kulak vermek durumunda
yız. "Deneyimsiz devrimciler çok kez, legal mücade
le araçlarının oportünizm lekesi taşıdıklarını sanı rlar. 
Çünkü bu alanda burjuvazi çok kez- devrim zaman
larında değil de barış zamanlarında- işçileri aldat
mış, işçilerin güvenliği ile oynayabilmiştir. Ve bu dev
rimciler, ilegal mücadele araçlarının en devrimci 
araçlar olduğunu sanırlar. Bu da yanl ıştır . 

Komsomol ve eğitim 

Ülkemiz gençliğinin egemen ulus burjuvazisinin 
eğitim kurumlarıyla başları , egemen ulus devrimci 
gençlik hareketine nazaran- iki k(:!z dertte. Bunu 
özellikle belirtmek gerekiyor, çünkü; ezilen ulus 
gençliği ulusal kurtuluş mücadelesi süreçlerinde da
ima ağır bedeller ödemiştir, fakat, kendi özgün so
runlar ı nın çözümüne i l işkin alması gereken karşılığı 
alamamıştır. Bunun doğrudan örgütlenme mantığıy
la yakın ilişkisi vardır. Dört parçada yaşanmakta 
olan ulusal mücadele seyrinde kendisini gösteren ki
mi ip uçları da sorunu bu yonüyle ortaya koyuyor. 

Ulusal kurtuluş mücadelesi ile toplumsal kurtuluş 
mücadelesi arasındaki farkları ortaya koyamamanın 
neden olacağı muhtemel sorunların ulusal kurtuluş 
sürecinde yaşayan gençlik kesimleri üzerinde toplu
mun ge leceğini yakından ilgilendiren olası sonuçları, 
uluslar tarihinde yaşanan örnekleriyle ortaya koymak 
mümkündür. Salt ulusal kurtuluşçu perspektifierin 
burıuvazi tarafından işçi sınıfına karşı kullanacak 
araç olduğu kesındir, hele ulusal sorunların burjuvazi 

. için sorun olmaktan çıkmaya başladığı günümüz ko
şullarında bu tehlike daha da büyüktür. 

Bu yüzden burjuva eğitim kurumlarındaki, ülke-

miz öğrenci gençliğinin ezen ulus gençliğiyle sorun
ları bir ve tek değ i ldir. Ezilen ulus gençliğinin müca
dele programları ve yönelimleri daha yüklü ve farklı
lıklar gösterir. Çünkü, en başta kendi ulus gerçeklili
ğinin inkar edildiği bir eğitim sistemi dayatmaktadır; 
ve bu doğal olarak gelip mücadelesinin merkezine 
oturtulmaktadır. Eğitim kurumlarındaki anti-demokra
tik uygulamalara karşı ezen ulus gençliğiyle hareket 
ederken, ulusal kimliğin inkarından kaynaklanan ta
leplerini yörüngeye alması , ezen ulus öğrenci gençli
ği tarafı ndan destek gördüğü ölçülerde ortak müca
delenin zemini güçlenecektir. Bu talebini inatçı bir 
şekilde öne sürmesi onun en doğal hakkıdır. "Yaşa
sın halkların kardeşliği" slogan ı ezilen ulusun kullan
dığı bi r slogandı r . Ezilen ulus bu sloganı atarken, 
karşı l ığında, ezen ulusun "yaşası n ulusların kendi 
kaderlerini tayin hakkı" sloganını n atmasını bekle
mek en vazgeçilmez doğal hakkıdır. Bu tablonun ya
şamda en iyi şekilde vücut bulacağı alanların başın
da eğitim kurumları gelir. 

Ulusal-toplumsal kurtuluş mücadelesi perspektifi 
çerçevesinde eğitim kurumlarında örgütlenmeye yö
nelecek komsomolun, bu dengeyi gözetmesi, örgüt
lenmesini de sağlam zemine oturtacaktır. Burjuvazi
nin eğitim kurumlarında dayattı ğı anti demokratik uy
gulamalar, öğrenci ğençli ğin kendi özgün sorunları 
bünyesinde sağlanan öğrenci örgütlü lüğü ve örgütlü
lüğünden doğan eylem hattını tutarlı ve mantıklı bi
çimlerde toplumsal sorunlara taşımak gerekir. 

Burjuva eğitim kurumlarında bir noktada 70'1i yıl
lara dönmek gerekiyor. Deniz Gezmlş l ere tanıklık 
eden bu süreç Türkiye ve Kürdistan komünist genç
lik hareketi için oldukça önemlidir. Deniz Gezmiş'in 
temsil ettiği 70'1i y ı lların gençlik ruhu yenide devrimci 
mücadeleye kazandırılmalıdır. Coşkunun, iradeli 
çelikten örülmüş devrimci kararttliğa dönüşünü 
komsomolumuz sağlamaftdtr. 

1980'1ere kadar üniversiteleri kazananlar, bitiren
ler devrimci gençlerdi, bugün ise bu durum funde
mantalistler lehine değişmiştir. Bu tek şeyi gösteri
yor, eğitime başlıyoruz çoğumuz "burjuva eğitim ku
rumlarını reddetme" adı na bu keşmekeşliği yapıyo
ruz. Doğru mudur? Kesinlikle hayı r. Geçmiş dönem
lerde üniversitelere en yüksek derecelerle giren dev
rimcilerde bizler gibi ezilen halk tabakasını n çocukla
rıydılar, ama aşından esirgeyip kitaba yatı rmayı gö
ze aldıkları için başarıyorlardı çünkü inançtan yana 
şüpheleri yoktu. işte Deniz'ler bu sürecin devrimcile
ridir. 

Kendi ideolojik-politik tutarlılığını yaşamında ege
men duruma getiren komsomol hareketinin, eylem 
çizgisindeki kararlı l ığı eğitim kurumları içerisinde ge
niş bir potansiyele hitap etme ve örgütlenme şansı
na sahiptir. Sınıf kavgasına komsomolun burjuva 
eğitım kurumlarına taşıyacağı potansiyel; güç ve 
kadrolar olacaktır. 

Sonuç olarak "kılı kırk yarma"yı gerektiren zorlu 
bir sürece giriyoruz. Atılacak her adım artı (+) veya 
eksi (-) hanemize yazıl acaktır. Sorumluluğu büyük 
kararlt/tk gerektiren; rüzgara karşt uzun soluklu 
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bir yürüyüştür. Ölenler olur dizleri
nin bağ1 çöziilen de olur. Ama bu 
duvara konulacak her taş yerinde 
kalacakttr. 

Bunun için: 
e Her yıl yaklaşık beşyüzbin dola

yında genç liseyi bitiriyor, onbinlercesi 
üniversiteden mezun oluyor, yüzbinler
ce genç sokaklarda işsiz dolaşıyor, 
yüzbinlercesi fabrikalarda, tarlalarda 
yaşam mücadelesindedir. Bu potansi
yeli sınıf kavgasına kazandırmalıyız. 

• Üniversitelerde olabilecek en ge
niş örgütlülüğü yaratmak için var gücü
müzle yüklanerek örgütlenmemizi sağ
layalı m; liselerde, ortaokullarda 
direnişii örgütlenme çabası içerisine gi
rip, liselerde üniversitelere öğrenci ka
zandıralım . 

e Köylü gençliğe , işsiz gençliğe 
ulaşıp bu alanlarda kendisini keşme
keşliğe terk·etmiş bu potansiyeli kom
somol safl arına taşıyalım. 

• Burjuvazi insanlığa birbirini ez
meyi, birbirinin sırtında geçinmeyi, kat
merli sömürüyü hediye etmişti r ; biz, 
ideolojik- politik tutarlılığımızı yaşama 
egemen kılarak, kendimizden başlayıp 
devrimci kişilik kazanarak topluma, 
eşitlikçi kardeşçe yaşamanın mutlulu
ğunu, insanların birbirini ezip, sömür
düğü değil ; birbirini sevip yücelttiği, sı
nıfsız sömürüsüz topluma halklarımızia 
birlikte yürüyelim. 

e Düşürülmüş toplumsal kişiliğe 
karşı amansız mücadele içerisinde ola
lım; toplumsal yılgınlıktan doğan genç
lik coşkusunu yenerek; devrimci iradeyi 
dinamizmi eylem çizgimizin merkezine 
oturtalım. Unutmayalım ki; inanç, ka
rarlılık ve iradeye dayanılarak verilen 
mücadele zaferle sonuçlanır. 

e Halkımızın haklı ulusal davasın
da fedakarlığımızın tek ölçütü vard ı r; 
ulusal davay ı sahiplenmek ve toplum
sal kurtuluşa taşı mak. 

e En sonu Lenin yoldaşın "eğitimin
de, öğretiminde ve öğretisinde sömürü
cülere karşı tüm emekçi halkın ortak 
mücadelesine katılmakla birleştiği za
man, (Komsomoi-B.N) genç komünist 
neslin birliği adını hakeder" söz.ünq her 
zaman yanımızda taşıyalım. (BITTI) 

• Dip Notl~r 

1) V 1 Lcııın- Din Usıuııc say- 49 (Slll yay) 
2) age- ~ay- 65 
:ı ı- Server Tanilli - Dı.:vkı ve Dcıııokrası say. 60 
ıccııı y;ıy ) 

4) - <; (,'ı tlyürd.- "Ulusal So ı u ıı;ı Soınuı ve Tarıhsel 
Yakla)ıın" " 'Y 100 (l'clc sor yay) 

OKURDAN ... OKURDAN ... OKURDAN ... 

Merhaba ji vara hevalen ciwan! 

R 
eheval'in üç sayısınıda okudum, içimde Reheval sevincini hise
diyorum. Okumak en güzel şeydi r . Çünkü; bilgi edinmek, zeka 
geliştirmek ve bir şeyler öğrenmenin tek yoludur. Tarihe bir göz 

attığımızda toplumlar tarihinde ilkel komünal toplum, köleci toplum, 
feodal toplum ve şu an toplumun insanlık ayıbı sayılarak, insan l ı k 
dışı her türlü baskısını hisettiren kapitalizm ülkemizde ve Ortado
ğu'da halkımız üzerinde her türlü sömürü, asimilasyon, göç katliam 
ve soykırımlarla devam etmektedir. insan haklarına ve halkların çı 
karlarını savunanlara 'terörist' diyen, insan kanını emen bu vampir
ler şöyle bilmaliler ki bu insanlık dışı düzen birgün mutlaka tarihin 
derinliklerine atılacaktır. Süreç içerisinde gelişen mücadele yeni 
ufukla, yeni ışıkla ve yaratılan aydınlıklarla mutlaka direnen halkların 
olacaktır. 

Kürdistan halkın ı n onuru, güveni, direniş ruhu olan Newroz bay
ramın ı bize miras bırakan Demirci Kawa'dan sonra 21 Mart 
1982'den özgürlük ateşini bedeninde yakan Mazlum Doğan, Kürdis
tan kadın şehitlerinden olan Rahşan Demirel, Leyla Qas ım ... ve nice
leri Kürdistan ve ezilen tüm halkiara yaşama sevincini, direniş ruhu
nu aşıladılar. Yaşadığmız şu süreçte toplumu yöneten bir avuç in
san; insanlıkdışı olan kendi düzenini sürdürebilmek için düşman 
gördüğü halka ve halkların kurtuluşu olan sosyalizme her türlü sald ı 
rısı, tüm yalan söylemleri birgün mutlaka yüzlerine geri çarpacaktır. 
Örnek verecek olursak halkların özgürlük ve kurtuluş mücadelesini 
verenlere, 'terörist' ve 'bölücü' diyorlar. Asıl tam tersi terörist ve bö
lücü olan ·kendileridir. insanın insanca yaşayabilmesi için, insanlık 
kendi değerlerini kendi elleriyle yaratmal ıd ı r. Bu da kolay olmaz ar
mut piş ağzıma düş demekle armut pişmez , pişse bile hiç gelmez. 
Ateş olmadan pilav pişmez herşeyin bir bedeli vardı r. in~anın uygar
lık tarihini bugüne kadar ödenmiş bedellere borçluyuz. Işte tarih şu
nu bize gösteriyor, insan olarak birey ve toplum haklarına sahip çık
malıyız. 

işte basın alanında büyük bir boşluk dolduran yurtsever-sosyal ist 
gençliğin sesi olan Reheval' ı okumal ıyız, okutmal ıyız. Hepimiz Re
heval ' ın birer okuru, birer muhabiri, birer temsilcisi, birer sahibi ol
malıyız. Sahip olduğumuz , emek verdiğimiz sürece değerini ve anla
mını daha iyi biliriz. işte o zaman dönen çarkların bir dişlisi kendi 
görevini yapmış olur. Reheval 'deki yazı dizisi 'DirenmekYaşamak
tır! ' da olduğu gibi, insan kendi onuru için savaşmalıdır. Işte onuru
muz için savaşmak istiyorsak mutlaka bedel ödememiz gerekir. 

Günlük yaşamda engellerle karşılaşırız, zaten toplum; kural ve 
engellerle kuşatılmıştır. Böyle ezilen bir toplumun kurtuluşu ancak 
ve ancak işçi sını fının müdahalesiyle olur. Her işçinin ve emekçinin 
farkına vardığı kurallardan biri işçilerin emekçilerin patronlar ve sis
tem tarafından sömürülmesidir. Çalışan işçi hiç bir zaman çalıştığı 
ücretin karşılığını alamamakta, diğer tarafta işçilerin uğraşı sonucu 
kazanılan para patronların cebine artı -değer olarak girmektedir. Sö
mürülenlerin sırtından sömüren lerin cebine giren artı-değer işçi 
sınıfının bilincine çıkarılmalıdır. Direnmek yaşamaksa hakkımızı 
gasp edenlere karşı direnmeliyiz. Direnmeliyiz ki yaşayalım , diren
meden yaşamak olmaz. 
Sesimiz, sözümüz olan Reheval'i bize ulaştı ranların 

çalışmalarından başarılar dilerim. V 
Mahmut Taşlı 
Antep 

~-~ 
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KKP, Alman devletinin Newroz'o ilişkin 
tutumunu değerlendirdi 

Newroz hallum1za I(Utlu olsun 
ewroz baharın ilk baş
langıcıdır, doğanın gü
zelliklerinin yeşerdiği 
ve boyverdiği gündür, 
diğer bir adıy l a "Yeni 
Gün"dür Newroz. Hal
kımızın ulusal bayramı 
Newroz'u egemen sı

nıflar gündeminden saptırarak, kendile
rine benzeterek kutlamaya çalışı
yorlar. Gündeminden saptırma-
ya çal ı şsalar da, halkımızın 
zalimlere karşı direniş günü 
olan Newroz'undan vazge
çiremeyeceklerini bilmele
rini hatırlatmak isteriz. 

Emperyalizm bölge 
devletleriyle birlikte Kür
distan 'ı kendi aralarında 
paylaşarak, halkımızı ezi
len bir halk konumuna ge
tirmiştir. Kürt halkı hem böl
ge devletleri ve hem de em
peryalizm tarafından ezilmek-
te, sömürülmekte ve baskı altın-
da tutularak yıllardır 'esaret'e karşı 
amansız mücadele etmektedir. Halkımızın 
bu çif~ baskıya karşı haklı mücadelesi karşı 
sında emperyalizm ve bölge devletleri, zor 
anlar yaşamaktadır. 

Aynı yöntemi bugün Almanya yapmakta
dır. Halkımız y ı llardır Almanya'da yürüyüşler 
düzenlemektedir. Şimdiye kadar yapmış ol
duğu yürüyüşlerde herhangi bir olayla karşı 
laşmamıştır. Bu durum Almanya tarafından 
da bilinmektedir. Ama halkım ızın en doğal 
haklarından biri olan ulusal bayramlarını 
coşkulu bir biçimde kutlaması na, TC devle
tiyle Alman devleti tahammül edememişler
dir. 

Bunu Newrez kutlamalarında daha net 
görmekteyiz. TC devleti dün Newroz'u ya
saklarken, bugün Newroz'a sahip çıkmakta
dır. iki yıldır Newroz'u Türk bayramı olarak 
kutlamaya başlamıştır. 

Güneş balçık ile sıvanmaz . TC devletinin 
bu girişimi sonuçsuz kalmıştır. Onun içindir 
ki, yaşayan halkımızın Newrez kutlarnalarına 
karşı harekete geçe~ek; Almanya'da "96 Bi-

zimdir-Kürdistan" yürüyüşünü yasaklamıştır. 
Yeni kurulan Anayol hükümetinin başı Mesut 
Yılmaz bizzat Almanya'ya gelerek, Newrez 
etkinliklerinin yapılmamasına yönelik Alman 
devletine adeta direktif vermiştir. 

Bunun sonucu olarak Almanya'daki New
rez etkinlikleri yasaklanmıştır. Çünkü; Alman 
devleti Türk devleti gibi Newrez bayram ı , 'Al
manların bayramı 'dır diyerek sahip çıkmaz. 

Alman devleti yüzsüzdür. Fakat TC ka
dar kemik değildir. Alman devletiy

le TC devleti birlikte çalışıyorlar. 
Halkımızın Ulusal özgürlük ve 

sosyalizm mücadelesini 
boğmak istiyorlar. TC ile 
Alman devleti halkımızın 
ulusal özgürlük mücade
lesini terörize etmeye ça
lışmaktad ı rlar. Alman 
devletiyle halkımız, hiç 
bir zaman dost olmamış-

tır. Kürdistan 'da halkımız 
Alman silahlarıyla öldürülü

yor. Yürüyüşe katıldı lar diye 
sını rdışı etmeye kalkmaktadır. 

Eğer öyle ise, Almanya'nın kendi 
halkını da sınırdışı etmesi gerekiyor. 

Çünkü Almanya'da sürekli yürüyüşler ya
pılmaktadır. Almanya'nın halkımıza ka rşı 
başlatmış olduğu saldı rıy ı Kürdistan Komü
nist Partisi (KKP) olarak nefretle kınıyoruz. 
Halkımızın yurtdışında yürütmüş olduğu 
meşru mücadelesi yasaklarla ve gözdağ
lar ı yla engellenemez. Hiçbir yerde görül
memiştir. 

Emperyalizm, halkımız için hiçbir dönem 
dost olmamıştır. Bu dönemde ise halkımız 
için hiç dost değild i r. 

Halkımızın ulusal sorunu emperyalizm 
tarafından değil de, halkımızın kararlı ve 
neşter kavgası sonucu çözüme ulaşacaktır. 

Newrez meşalesi 2608 yıldır yanmak
tadır. Bunu söndürmeye hiç kimsenin gücü 
yetmemiştir. Almanya'nın da gücü yet 
meyecektir. 

Partiya Komunista Kurdistan 
(KKP) 

Almanya Komitesi 
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Bonn Ninova'lardan biri mi? 
vet, 1996 Newroz'unu geride bıraktık ; fakat 
yankıları hala devam ediyor. Bu yıl Newroz 
kutlamalarının en olaylı geçtiği yer veya 
yerlerden birisı Almanya oldu. Almanya'nın 
Newroz kutlamalar ı sırasındaki tavrı Al
manya'nın genel politikasının bir parçası 

olarak ortaya çıktı: TC devletine her yönüyle destek ver
mek, genel olarak Kürtleri, özel olarak PKK'yi 'terörist' 
olarak göstermek için yoğun çaba sarfetmek. Bu amaç
la Kürtleri kışkırtmak, terörize etmek ve Almanya kamu
oyundan tecrit etmek isted i/istiyor. Almanya'nın bu 
amaçlarında sonucu belli bır yol ald ığıbir gerçek olmak
la birlikte tam bir başarı sağlaması mümkün gözükmü
yor. 

Newroz kutlamaları esnasında yüzlerce kişinin yara
landığı, 2 binden daha fazla insanın gözaltına alındığı 
Almanya'da ; Almanya Sosyal Demokrat Partisi 
(SPD)'de dahil tüm burjuva partileri, yabancılar yasası
nın daha da sertleştirilmesini ve olaylara karışan Kürtle
rin yurtdışı edilmesini savunurken, Almanya Komünist 
Partisi (DKP) hükümetin tavrını kınayan ve Kürt sorunu
nun barışçıl ve siyasi çözümünü ısteyen bir açıklama 
yaptı. Almanya'd.aki Newroz olaylarından sonra başka- . 
ları da konuştu. Işte Almanya'da 13-22 Mart tarihinde 
yayınlanan haftalık Die Woche (Türkçesi: Hafta) gazete
sinde yeralan ve Reheval okurları için Türkçe'ye çevirdi
ğim bazı açıklamalar: 

• Erwin MARSCHEWSKi 
(CDU/CSU Grubu'nun iç Politika Sözcüsü) 

" ... Avrupa'daki en liberal yabancilar politikasma sa
hibiz. Kim yabancilann bu hakkm1 muhafaza etmek isti
yorsa, kötüye kullamlmaya çallşmasm1 engellemeye ça
lişma/id/(. Misafirlik hakkim zorbalikia kullanan/ar, ke
sinlikle s1mrd1ŞI edilmelidir. Böylesi durumlarda devletin 
hlZII bir tepkisi gerekmektedir. Çünkü yurttaşlartmlzin 
devletin içgüvenliği garanti etme diye SJni(SIZ bir hakk1 
ve talebi vard1r. ·· 

• Cem ÖZDEMiR (Birlik 90/Yeşiller) 
" ... S1mrd1ŞI tmeler kesinlikle yanllŞ olur. Allşiidiği gi

bi elebaşiiar ağa tak1/mayacak. Türkiye'de sürekli büyü
yen Kürt sorununa karş1 sm"diŞI etme/erin ne yaran 
olacak? Slmrcf.!Ş' edilenler ya işkence bodrumlarma, ya 
da Abdullah Ocalan'm kucağma karar kiiacak/ar. Apo 
SinirdiŞI edilecek her Kürdü, şiddet ortammda savaşa 
gidecek yeni birisi olarak görüyor ve seviniyor. Şimdi 
soğukkanli davranmaya ve Kürtlerin şiddetten uzak ço
ğunluğunu sandala alan-kurtaran vb. sorunu küçülten 
bir stratejiye ihtiyac1m1z var. En sert kanunlar için reka
bet etmeye gerek yok. n 

• Mustafa KISABACAK (KOMKAR) 
" ... Zaten klSitiayici olan yabancilar yasasm1 sertleş

tiri/me veya h1zla SlmrdiŞI etme hakkmdaki tart1şma çok 
tehlikeli ve sahte bir tart1şmad". Bu tart1şmanm tam da 
şimdi alev/endirilmesinin geçen hafta olan sert çarpış-

malarla az bir ilgisi vardi(. Almanya'daki seçim bir kez 
daha burada yaşayan göçmenler ve ilticaci/ar zaranna 
yürütülüyor. Bu tart1şma sadece yabanci düşmanllğmm 
ve ön yargllann artmasma neden olacaktir. Eğer gele
cekteki yeni ilticac1 yurtlan veya evleri yakilacak olursa, 
kimse 'bilmiyordum) demesin." 

• Andreas BURO (Siyasal Bilimci) 
" ... Kanun/ar PKK'nin şiddet stratejilerine karş1 yeter

lidir. Türk işkencehane/erine ve ölüme gönderme insan 
haklan sorum/uluğuna karş1 vahim ihlaliere yol açar. 
Bonn, Türk savaşm1 destekleme ve PKK yasaği ile, ta
raf olmak suretiyle suçu paylaşwor. Baskmm ve milyon
larca Kürdün sürgün edilmesinin sona erdirilmesi için 
Bonn ve batmm yeni bir politikaya acilen ihtiyaçlan var. 
Türkiye 'nin Kürtlere insani ve azm/Jk haklanm vermesi 
gerekiyor. Bonn bir banş sürecine kat1/mada ciddi bir is
tek gösterirse, Kürtler de kendilerini unutulmuş, kendile
rine ihanetedilmiş hislerinden kurtulacak ve umutsuzluk
tan yola Çikarak şiddete başvurmaktan vazgeçecekler
dir." 

• Fritz Rudolf KÖRPER 
(SDP Meclis Grubu iç Politika Sözcüsü) 

" ... Kim ki misafirlik hakkm1 şiddet eylemleriyle kötüye 
kullamrsa, kalma hakk1m kaybedecek ve SlmrdiŞI edile
cektir. Yabancilar yasas1na bir göz atll"sa görülecektir 
ki hukuk, s1mrdış1 etmeye imkan vermektedir. En son -
özellikle smm geçme- tartişmalan şiddet kullanlan ken
di do/ap/anna kapatmak için ulusrararas1 işbirliğinin aci
len iyileştirilmesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir." 

• Klaus STEFFENHAGEN (Polis Sendikası) 
" ... Ülkedeki takip ve kovuşturma da dahil, kimse mi

safir kald1ğ1 ülkede suç işleme hakkma sahip değif.dir. 
Suçu ispat edilen suçlular Sinirdişı edilebilecektir. U/ke 
huzurunu ağ" biçimde ihlal etme 1 O yiia varan hapis/e 
cezaland"abilinecektir. Biz yasalann yetersizliğinden 
değil, yasalarm yeteri kadar incelenmediğinden söz 
ediyoruz. Yabanci suçlularda -diğer suçlular gibi- smtr
d!Şt gerekli olup o/mad1ğmdan önce kendi cezalanm 
çekmelidirler. Çabucak geri dönebilecekleri bir ülkeye 
geri gönderme fazla bir yarar getirmeyecektir. Sorun 
Avrupa ülkeleriyle birliktP. politik olarak çözülmek zorun
dadtr. n 

• Wolfgang GRENZ (Uluslararası Af Örgütü) 
" ... Türkiye'deki ağ" insan haklan ihlalleriyle de olsa 

şiddet kargaşaliklan haklı Çikartiiamaz. Politikaciiar şid
det suçlulanm SlnJ(diŞt etmek istiyor/arsa, birçok durum
da bunun hiç de mümkün olmadiğini anlamak is
temiyor/ar. Avrupa Insan Haklan Beyannamesi, hem de 
anayasa işkence tehlikesi varşa smJ(diŞI etmeyi yasak
ltyor. PKK etkinliklerinde suç işleyenierin Türkiye~de iş
kence göreceklerini hesaba katmak gerekiyor. Işken
ceden koruma insan haklarmm temel bir parçasld/(. Bu, 
suç işleyenler de dahil, istisnasiz tüm insanlar için 
geçerlidir. n 

················································-·································· ·· ············· 



reheval DEVRIMCI YAŞAM 

Lenin yoldaşın eşi _ Krupskaya devrimci yaşamda 

Nadva Krups11ava 
Şuba t 1989'da V.i.Le
nin'in eşi ve arkadaşı N. 
Krupskaya ' nın {1869-
1939) 120. Doğum yı ldö
nümüdür. 8 Mart Emekçi 
Kadınlar Günü nedeniyle 

. Sociples-pratice preospecti 'in Şubat 1989 sayı
sından çevirdiğimiz yazıyı sunuuyoruz. Krupska
ya, ST. Petersburg da (şimdi ki Leningrad) soylu 
bir aileden geldi. Okulunu henüz yeni bilirmiş bir 
genç kız iken, öğrenci çevresinde Marx'ın öğreti
siyle ilk kez karşılaşt ı. 

Nadya, öğrencisi olduğu "yüksek sınıftan ka
dın lar" kursların ı bırakarak işçiler arasında dev
rimci propaganda yapmaya başlar. Bu amaçla ye
tişkinler için bir akşam okulunefa öğretmen olur. 
1894'te bir gün krupskaya'nın daima hatırlayaca. 
ğı bir şey olur. Yoldaşlardan birinin dairesinden 
yeni bir yüz görür. Vladimir Ulyanov'dur bu yeni 
yüz. Bir kaçyıl sonra dünya onu öteki adıyla Vladi
mir Lenein olarak tanıyacaktı r. 

Bir süre sonra rastlantı sonucu halk kütüpha
nesinde yeniden karşılaşırlar. Arkadaşlıkları baş
lar. Kısa süre sonra Lenin tutuklanır ve Sibirya'da 
Sushenkaya köyüne sOrgün gönderilir. Sürgün de 
Nadya'ya şifreli bir mektup göndererek eşi olması
nı teklif eder. 

Krupskaya gerçek anlamda Lenin'in sağ kolu
dur. O, Lenin' in çalışmalarını okuduğu , plan ve 
düşüncelerini açtığı ilk insandır. Ama onun herza
man kendi işi de vardır. Lenin'in tavsiyesi üzerine 
Sushenkoya'da ilk kitabını, "kadın işçi"yi yazdı. 
1901 'de dışarıda gizlice basıldı. Rusya'ya gizlice 
sokularak tabrikalarda dağıtıldı. Kadının Rus
ya'daki durumu hakkında bu ilk Marksist kitabı, 
kadın işçile rin aydınlanmasında ve devrimci mü
cadeleye çekilmesinde önemli rol oynadı. 

K!upskaya göçmenlik süresi boyunca Parti 
MerRez Komitesi Sekreteri 'ydi. 1901-1905'de 
Rusya komünistlerinin gazetesi olan lskra yayın 
kurulunun sekreteriydi. Rusya'daki parti basının 
taşınması ve rusya sınırını gizli olarak geçmesini 
hazırlanmasıyla ilgili tüm parti örgütleri ve tek yol
daşlarla yazışma konusunda sorumluydu. 

Şubat 1917'de Rusya'da burjuva demokratik 
devrimi oldu. Çarlık devrildi, geçici hükümet kurul
du. Lenin ve Krupskaya ülkeye dönmek istediler. 
Nisan 1917'de lsviçreyi terk edip {1.Dünya savaşı 
henüz sürdüğünde) bir çok engelli aşarak Rus
ya'ya geldiler ve hemen sosyalist devrimi hazırla
ma işine başladılar. 

Okul ve kütüphaneleri örgütlemek, kültürel eği -

Marksizm bana düşünille bilecek en 
büyük mutluluğu verdi. Nereye 

yöneleceğinin bilgisi ve onun için 
yaşadığım davanm sonucunun güven 
altına alınması" . 

timsel kuruluşlar ağını kurmak ve genç işçilere al
fabe öğretmek; bunlar Krupskaya'nın Ekim Devri
mi öncesi faaliyetlerinin oldukça eksik bir listesidir. 
Ayrıca, özellikle kadınlar ve genç insanlara yöne
lik yoğun ajitasyon yürütüyordu. Pravda'daki yazı
ları , gençlik toplantılarındaki konuşmaları ve onun 
tarafından kaleme alınan, çalışan gençlik birliğinin 
ilkeleri, YOL (Genç Komünistler Birliği) nin kurul
masından büyük rol oynadı. Lenin geçici hüküme
tin ajanlarından korunmak için saklanmak zorun
da kaldığında, Krupskaya onunla parti merkez Ko
mitesi arasında bağlantı kuruyordu. 

Ekim Devrimi'nden sonra parti Nadya Krupska
ya'yı Eğitim Halk Komiserliği'ne (başkanlığına) 
atadı. Sürgünde ve göçmenlikte iken hayal ettiği 
bu işe, bütün varlığı ile sarı ldı. Bu çalışma; oku
ma, yazma, kampanyası, işçi üniversiteleri, kütüp
hane ve okuma salonları, sinema ve tiyatrolar, ba
sımevleri ve müzeleri kapsıyordu. 

Ayrıca, işçi politeknik okulunu örgütledi. Komü
nista (kadın komünistler) Rabotnitsa (işçi kadın) 
dergilerini yayınladı ve birçok ~adın kongre, kon
ferans ve toplantısında konuştu. 1922'de genç ku
şakların moral gelişmesiyle ilgili olarak YOL 
MK'sına (Merkez Komitesi) yazdığı mektupta 
Krupskaya, çocuklar için komünist bir örgütleme 
çaereğinden sözeder. Çok geçmeden genç öncü 
Orgütler Birliği kuruldu. Nadya Krupskaya kurucu
larından biriydi. 

Moskova'nın merkezinde Nadya Krupskaya'nın 
anıtı vardır. Tanınmış Soviyet heykeltıraşı Yekate
rine Belashova, bir çok anıt için tipik olan hareket
sizlikten kaçınmıştır. Krupskaya sanki kaidesinde 
ayrılıp halka katılacak, zengin yetenekli kişiliğini 
tüm gücüyle onlara çok ödemeli bir şey, belki anıt· 
ta yazı lm ış olanJan söyleyecek gibidir. 

"Marksizm bana düşünüle bilecek en büyük 
mutluluğu verdi. Nereye yöneleceğinin bilgisi ve 
onun için yaşadığım davanın sonucunun güven 
altına alınması". 

.................... ............................ - ............................................... .. 
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Ostermasch 96 
• 
1 

kinci Dünya Savaşı'ndan bu yana her yıl Alman-
ya'da kutlanan geleneksel bir yürüyüş; "Oster
masch". Amacı; silahsız ve savaşsız bir dünya 
özlemi ve militarizme karşı olmak. Bu yı l 8 Ni
san 1996 tarihinde Almanya'nın Hamburg şeh-

rinde yapılan "Ostermasch 96" adlı yürüyüşün Alman 
heyeti tarafından istenen temel nedenlerinden ikisi şu 
şekilde; . 

1) Yabancı ülkelerdeki Alman askeri birlikleri geri 
çekilmelidir ve askerin müdaheleci hayallerinden 
vazgeçmelidir. 

2) herkese asıl mültecilik yasasına uygun iltica 
hakkının verilmesi ve ayrıca askerden firar edenlere 
ve vicdani reddçilere vermesi gerekir. 

"Ostermasch 96". yürüyQşünde Kürdistan Halkevi 
Kadın Grubu adına Safiye FIDAN arkadaşın konuşma 
metninin özetini yayımlıyoruz. 

"Sevgili arkadaşlar. 
Sizlerinde bildiği gibi ülkemizde 12 y~dır kirli bir sa

vaş sürmektedir. Bu kirli savaşta topraklarımız talan 
edildi, insan larımız bir yerlere göçetmek ve sığınmak 
zorunda kaldılar. Bu sığınmada özellikle gençlerin bü
yük bir kısm ıAlmanya'ya gitti. Ülkelere iltica talebinde 
bulundular ve bunlar halen devam etmektedir. 

Ülkemiz bugün adeta bir yangın yeridir ve yangın 
devam etmektedir. Bu devamın sağlanması Türki
ye'nin ekonomik olarak bugüne kadar sürdürmesi 
mümkün değildi. Ancak Almanya gibi ülkeler bu yangı-

nı direkt ve dolayi ı olarak destekliyorlar. Direkt destek
liyorlar; çünkü, si lah satışları alabi ldiğine devam edi
yor. Biz bugün ülkemizde Alman tanklarının arkasında 
sürükleniyoruz, biz bugün ülkemizde Alman silahlarıy
la ölüyoruz. Delayl ı destekliyorlar; çünkü, bizi özellikle 
Almanya'da Kürtleri terörize etmeye çalış ı yorlar. Der
neklerine ve diğer etkinliklerine yasaklar koyarak, Türk 
devletinin kirli savaşına katkı sunuyorlar. Bizim ülke
mizde 3 binin üzerinde köy yakı ldı, yıkıld ı , boşaltıldı. 
Binlerce insan metropolllerde açlığa, sefalete mahkum 
edildi. Avrupa'da i lticaetiarın durumu hergün biraz da
ha kötüye gidiyor. Demokratik ve sosyal alandaki kısıt
lamalar alabildiğine .devam ediyor. Henüz hukuksal 
sorunlarını çözemeyenlerin durumu bir belirsiz l iğe 
doğru yol almış durumda. Almanya Kürtleri kriminalize 
ederek, onları geri göndermek için hergün yeni metod
lar ve düşünceler içindeler. Oysa ülkeye geri dönecek 
olan halkımızı nelerin beklediğini onlarda çok iyi bili
yor. 

Onlar geri döndüklerinde yine işkencehaneler, ce
zaevleri onların mekanı olacak. Biz artık bu savaşın 
hiçbir şekilde sürmesini istemiyoruz. Bu savaş insan l ı
ğın yüz karasıdır. Bu savaşta taraf olmak zorundayız. 
Ama savaş ın biran önce du rması için, insanların yeni
den topraklarına dönmesi, yeniden normal yaşamları
na kavuşması için mücadele etmeliyiz. Alman hükü
meti bu savaşın devamından çok, bu savaşın bitmesi 
için elinden geleni yapmak zorundadır. Bizbu savaşın 
çözü lmesini istiyoruz. 

·-··············································-················································· 
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Yurtsever-Sosyalist Kadın Hareketi 
sözcülerinden Fatma DEMİR'in 
Reheval'e vermiş olduğu "Yurtsever
Sosyalist Kadın Hareketi'nin Temel 
Yaklaşımları ve Perspektifleri" 
broşürünü yayımlıyoruz. 

Yurtsever Sosyalist Kadın Hareketi (YSKH)'nin temel 
yaklaşı mları ve perspektifleri (Program) 

•• 
U 

lkemiz Kürdıstan, Ortadoğu'nun dört sö-
mürgeci-ihlakçı devleti tarafından pay 
edilerek ezilen ulus konumuna sokul
muştur. Bu durum, ülkemizin ekonomik, 
sosyal, siyasal ve kültürel gelişimini tah

np etmektedir. 
Ülkemizin adı yasaklanmış, halkımızın kanbağları 

dikenli teller ve mayınlarla kesilmiş; onuru ayaklar altı
na alınarak ekonomik gelişmesi tahrip edilmiş: kültürü, 
dili tarihi yasaklanarak ulusal gelişmesi engellenmiştir. 
insanlarımız açlığa, sefalete sürüklenmiş; köylerimiz 
boşaltılarak insanlarımız göçe zorlanmış: şehirlerimiz 
büyük bir kuşatmaya alınmıştır. 

Bu korkı.;nç koşullar altında yaşayan bir ülkenin 
sosyalist kadınları olarak ülkemıze dayatılan bu statü
ye karşı devam eden ulusal ve toplumsal kurtuluş mü
cadelesinde aktif ve örgütlü bir güç olarak yer almak 
ıstiyoruz. Bunu kadınların kurtuluşu, işçı sınıfı ve 
emekçi sınıfının kurtuluşu ve ulusumuzun kurtuluşu 
ıçin yapmak istiyoruz. Çünkü kadınların gerçek kurtulu
şunun, ulusal baskının, sömürünün, cinsiyet ayrımcılt
ğının ve ı rkçılığın olmadığı bir toplumsal sistemle, sö
mürüsüz bir dünyayla olanaklı olduğunu çok iyi biliyo
ruz Kadınların gerçek kurtuluşunu sağlayacak toplum
sal sistemin kuruluşu nisbeten uzunca bir süreyi gerek
li kılmaktadır. Oysa, sömürgeci-ihlakçı esaret altında 

, -
tutulan ülkemizde, ulusal, sın ıfsal ve cins ayrımcılığın
dan kaynaklanan üçlü baskı kadı nları ağır bir kıskaç 
içerisinde tutmaktadır. Kadınlar üzerindeki ulusal, sınıf
sal ve cins ayrımcılığından kaynaklanan baskı kıskacı
nın kırılıp atılması BUGÜNDEN uzun soluklu bir müca
deleyi gerektirmekedir. 

Bu amaçla aşağıdaki temel hedef ve perspektifleri
mizi emekçi kadınların ve kamuoyunun tartışmas ına 
açıyoruz. 

1- YSKH kadının sosyal ve siyasal yaşama etkin 
olarak katılmasını engelleyen ulusal baskıya kapitalist 
sömürüye ve cinsiyet ayrımcılığını yaygınlaştıran dü
şünce ve düşünce kalıpları na , ilgili yasal düzenlemele
rine karşı etkin bir mücadele için örgütlülüğü esas alır. 
Kadının kurtuluşuyla toplumun kurtuluşunu bütünlüklü 
bir perspektifle ele alır ve savunur. 

2- Kürt halkının iradesine rağmen dayatılan zoraki 
kurumlar kadının aktifleşmesi, gelişmesi ve örgütlen
mesinin önünde engeldir. Bu amaçla halkımıza yönelik 
baskıları, katliamları ve anti-demokratik uygulamaları 
organize eden köy koruculuğu sistemini, özel tim, böl
ge val iliği ve olağanüstü h.al uygulaması ve bu kurum
ların işleyişini düzenleyen tüm yasaları ve yönetmelik
Ierin kaldırılması için mücadele eder. Bu konuda 
emekçi kadınları duyarl ı kılmayı görev sayar . 

3- Genel olarak savaş mağdurlarına özel olarak da 
ülkemizde devam eden savaştan dolay(köyleri boşaltı
lan, göçe zorlanan işkence ve baskılara maruz kalan 
insanlara yardım etmeyi onlarla yakın bir dayanışma 
içinde olmayı mücadele alanı sayar. 

4 - Tüm kadınların çocuklarına anadillerini öğret
meleri için onları teşvik eder ve onları bu yönde eğite
rek anadilde eğitim hakkı için mücadele eder. 

5- Bir insanlık ayıbı olan işkenceye, yargısız infaz
Iara ve idamlara karşı çıkarak insanlık dışı uygulama
ları n tüm sonuçlarıyla ortadan kalkması için mücadele 
eder. 

6 - Ezilen ulusların ulusal ve toplumsal talepleri uğ
runa verdikleri mücadeleyi destekler. Bu mücadelede 
aktif tavır koymayı görev sayar. 

7- Kadının köleleştirilmesinin temelinde özel mü l kı
yet yatar. Kapitalizm kadını bir yanda üretim alanına 
çekerek "kutsal eşiğin" dışına çıkarır, ama kadının ezil
mesine, sömürülmesine ve aşağılanmasına asla son 
vermez. Tersine çifte baskıya ve sömürüye tabı tutar. 
Kapitalizmde kadın sorunu bir sistem sorunu haline 
gelir. Sistemin tüm kurumları ; aile, okul, dini kurumlar, 
kültür, devlet vb. kadının köleliğini pekiştirir. Sermaye
nin isteklerine göre şekillendirir. Kadın; mutfak, yatak 
odası çocuk üçgenine sıkışmış bir ev kölesidır. Uretı
me katılanı ıse kapitalizmin ücretli kölesidir. ~yrıca ka
dın sosyal kültürel siyasal yaşamda dışlanır. Ikinci s ı n ı f 
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• 

insan konumuna sokulur. YSKH kapitalizme ve onun 
yarattığı bütün sonuçlara karşı mücadele ederken ken
disiyle ayn ı kaderi paylaşan emekçi erkeklerle birl ikte 
sistemi hedef alan bir mücadeleyi öngörür. 

Ancak toplumsal kurtuluş sürecinin, kapitalizmin 
sonuçları olan tek tek uygulamalarına karşı mücadele 
etmenin toplumsal kurtuluşu yakınlaştı ran momentler 
olduğu bilin~iyle hareket eder. 

8 - YSKH kadını sosyal ve siyasal yaşama aktif 
olarak katmak için sistemin eğiti m olanaklarında yete
rince yararlandırmadığı ev emekçileri, üretici köylü ve 
işçi kadınlara yönelik eğitim ve çalışma programları ya
parak onları ana ve çocuk sağlığ ı, genel sağlık, cinsel
lik, kadın hakları, insan haklar ı, ana dilde eğitim gibi 
sosyal ve siyasal konularda bilinçlendirmeyi vazgeçil
mez bir görev bilir. 

9 - Kadınların ev dışı ndaki sosyal yaşama katılabii
meleri için iş hayatına atı lı p yetenek ve becerilerini ge
liştirmesini n önündeki engellerin ortadan kaldırılması 
ve olanakların ve kurumları n yaratı l ması için çaba har
car. 

10 - Kadın ı n iş yaşamı nda karşı laştığ ı düşük ücret, 
işe alımlarda evli, bekar, çocuklu-çocuksuz, cinsiyet 
ayrımı gibi uygulamalarla; kad ı nın cinselliğinden yarar
lanmaya yönelik mesleklere yönlendirilmesi gibi aşağı
layıcı tüm uygulamalara ve eşitsizl iklere karşı mücade
le eder. 

11- Başta anayasa olmak üzere; yasalarda, ceza 
kanununda, medeni kanunda, kadının aleyine olan tüm 
uygulamaların ve maddelerin değiştirilmesı ve ortadan 
kaldırı lması için mücadele eder. 

12- Ataerkil toplumsal sistemlerin tabu haline gelır
dikleri cinsellik, insanı kendi kendine yabancılaştı rmış
tı r . Sömürü sistemleri cınsell iğ i özel olarak da kad ı nın 
cinselliğini metalaştırmışt ı r. 

13- YSKH cınselliğin tabu olmaktan çıkarı lması ve 
metalaştı r ı lmasına karş ı olarak; 

-Çocukluk döneminden itibaren sağl ıklı cinsel eğiti
min verilmesi ve ailelerin bu konuda eğiti lmesi için, 

-Kitle iletiş im araçlarında cinsel eğıtime yer verilme
si, kadın ı aşağ ı layan geleneksel değer yarg ı larını yay
gınlaştıran yayınların kaldır ılmas ı için, 

-Bekaretin fet iş olmaktan ç ı karı lması, bekaret kont
rolünün kaldırılması için mücadele eder. 

14- YSKH medya ve reklamlarda kad ı nın vücudu
nun bir meta olarak sunu l mas ına ve kullanı lmasına 
karşı ; 

a) Her türlü cinsel taciz ve aile içi ve aile dı şı cinsel 
şiddete karşı , 

b) Cinsel tercihlerini farklı belirlemiş insanları n aşa
ğılanmasına ve ayıplanmasına karşı mücadele eder. 

Onları , ruhsal ve fizyolojik durumlarını, tıp biliminin ge
rektirdiği yönde tedavi edilmesi ve topluma kazandı rıl
ması gerekli olan kişiler olarak görür. 

c) Kadına, vücudunu satmasına ortam hazırlayan 
kurumların kapatılması ve yasal düzeniemelerin iptal 
edilmesi için mücadele eder. 

d) Kadını, vücudunu satmaya iten nesnel zeminie
rin ortadan kalkması için çaba sarfeder. Kadına gerekli 
eğitimin verilmesini ve ekonomik bağımsızl ığını kazan
masın ı sağlayacak koşulların hazırlanması için müca
dele eder. 

15- Kadın ın bir bütün olarak bedeni üzerinde söz 
sahibi olmasına kurtuluşunun önemli ölçütlerinden biri 
sayar. Dinsel, geleneksel ve aşiretsel değer yargı l arın
dan kaynaklanan cins ayrımcılığına karşı mücadele 
eder. Kürt kadını bedeni ve emeği üzerindeki baskıla
rın can alı cı örneklerinde olan gelenek ve değer yargı
larıyla pekiştirHip korunan başlık paras ı , berdel , kuma
lık , beşik kertmesi. .. vs. gibi gelenek ve kurallara karşı 
mücadele eder. Evlenme ve boşanma kurallarını kadı
nın aleyhinde olmaktan çıkartılarak insana yakışır çağ
daş bir düzeye çı kartılıp gerekli yasal düzeniemelerin 
yapılması için mücadele eder. 

16· YSKH bütün insanların yaşamın temel hak ve 
özgürlüklerini, çocuk haklarını , özürlü ve sakat insanla
rın haklarını, insan hakların ı , adil yargılanma ve savun
ma hakkını, ana dilde eğıtim hakkın ı savunur. Bu doğ
rultuda aktif bir çaba içinde olur. 

17- YSKH küreselleşen dünyada uluslararası dü
zeyde içiçe geçip bütünleşen kapitalist s ı nı fın emekçi 
sınıfiara karşı yoğunlaşan sömürüsüne ve baskısına 
karşı emekçi sınıfların da daha sıkı bir uluslararası da
yanışma yaratması gerektiğine inanır. Bu inançla ulus
lararası düzeyde emekçi kadın örgütleriyle sıkı bir da
yanışma içerisinde olmayı savunur. Bu dayanışmasını 
yaratı lması için aktif bir çaba içerisinde olur. 

18- YSKH kendisi dışında varolan Kürt kadın hare 
ketleriyle sıkı bir dayan ışma ve güç birliği içerisinde ol
mayı vazgeçilmez bır ilke olarak görür, ortak mücadele 
için aktif bir çaba içerisinde olur. 

19· YSKH, birlikte çalışmak için, temel hedef ve 
perspektiflerini paylaşmak ve onları hayata geçirmek 
için mücadele etmeyi yeterli sayar. 

NOT: 7. maddedeki metin üçüncü paragraftan son
ra 4. paragraf olarak paragraf şeklinde yer alabilir. Bu 
durumda 7. madde şu şekilde düzenlenebilir: ?-Kadı
nın ulusal-toplumsal kurtuluş mücadelesinde layık ol
duğu yeri alması için çaba sarfeder; bu süreçte, kadı
nın sosyal, siyasal konumunun güçlendirilmesi ve uğ
radığı cins ayrımcılığ ının ortadan kaldırılması için mü
cadele eder. 
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OKURDAN ... OKURDAN ... OKURDAN ... 

Değerli arkadaşlar. 
sevgili Reheval okurlan 

B
ir ay boyunca çantamızda ayırmayacağımız, hemen ilk fırsat
ta açıp okuyacağımız Reheval dergisi giderek daha da zen
ginleşiyor. Reheval'in öncelikle bu kadar düzenli, bu denli 

kapsamlı ve büyük bir olgunlukla çıkaran Reheval 'in çalışanlarını 
·şahsınızda kutlamak istiyorum. Çünkü, Türkiye'de yayıncılık yap
manın ne kadar zor olduğunu iyi biliyorum. Hele birde bu sosya
list, yani düzene alternatif ise, o zaman durum yayıncı_lık için bir o 
kadar daha zordur. Binlerine göre onlar gazeteci değil, zaten mili
tan? .. Oysa o kör gözlülüler yok mu bize, bu güzelim dünyayı zin
dan ediyorlar. Tadına bir habereilik o çok lüks, hem sosyalist ya
yında olacaksın hem de tadında bir haber yapacaksın, üstelik da
yak yemeden; katan, gözün, makinan parçalanmadan ... Ama bir
~en ne kadar çok şey istiyorum. tJayır hayır istenen çok şey değil. 
Istenen; gerçeğin ta kendisidir! Ulke cephesinde durum bu iken, 
acaba biz Avrupa'da yaşayan gençler olarak bu ateşten gömleği 

giyen yayıncılara ne kadar yardımcı olabiliyoruz? Aslında bu yazı
nın özü Avrupa'da yaşayan biz gençlere biraz sitem olacak ama, 
bizle~. maalesef üstü m üze düşen sorumlulukları yerine getiremiyo
ruz. Ustümüzde varolan ölü toprağı yoksa halen söküp atamadık 
mı!? Durum bu ise, hep bu gerçekten geç kaldık. Ama inan ıyorum 

durum bu değil. Avrupa'daki gençler isteseler çok daha verimli ve 
aktif olabilirler. Nasıl mı? 

Avrupa'da Türkiye'ye nazaran hele hele Kürdistan'a nazaran 
yayın dağıtmak çok daha rahat. Çünkü g_özaltı ve kaçınlma olayı 

yok. Rahatlıkla istedikleri derneklere (DKO) yayın taşıma, tanıtma, 

satma şansları yüksek.Yine aynı şekilde Türklere, Kürtlere ait iş
yerlerine götürebilirler. Almanya ve Avrupa'da her gün yeni yeni 
olaylar, ilginç gelişmeler oluyor. Bunları haber, bilgilendirme, tanıt
ma gibi konular adı altında Reheval için gönderebili-rler .Yine kendi 
görüş ve düşüncelerini rahatlıkla aktarabilirler. Bunlar her insanın 
çok rahat bir şekilde ve zahmetsizce yapaağı şeylerdir. Ancak ne 
yazık ki, insanlarımız bunları yapmaktan duyarsız. Tabi bu eleştiri
Iemi tüm hepsi için geçerli değil. Nedense Av_rupa'da hep kötü 
olan örnek alındı. Kötüye göre hareket ediliyor. Iyiyi örnek alan ve 
iyiye göre yarışan insan sayısı o kadar az ki ... 

Sevgili genç arkadaşlar yazık gerçekten çok yazık. Sizler hepi
niz pırıl pırıl ve en verimli çağınızdasınız. Bu verimliliğinizi i nsanlık 

için, Kürt halkı içın birşeyle r yapmaya çalışın ." Tüm zamanınızı 
buna ayı rın" demiyorum ama en azından günde 1-2 saatte çok 
şey yapılır, inanınki başarırsızın, sonuçta sizler kazanırsınız, biz
ler kazanırız , halkımız kazanır ve insanlık kazanır. Neden yönünü
zü bu güzelim kazanımlara çevirmiyorsunuz? Herşeyden önce 
yapmamız gereken sorumluluklarımız olduğunu lütfen unutmayın, 
aksi taktirde lümpen, sorumsuz, vurdum-duymaz hatta daha ilerisi 
düzenin tüm çirkin bataklıkianna gömülürsünüz. Ama hepimiz ina
nıyoruz ki kazanırız. Reheval dergisi Avrupa'da sizlerin omuzunda 
yükselecek. Derginızı okuyun ve düzenli abone bulun. Bu derginin 
çıkabilmesi ıçin her yönlü destek sunun. 

Not: Yukandaki yazıyı bize faksla V 
gönderen okuyucunun ismi net olarak çıkmamıştır 

Özgürlüğe 
koşaniann türküsü 
Uzak ve çetin yolda geldiniz. 

Döğiişerek gel4iniz. 
Kızıl bayrağı mevzilere 
dikerek geldiniz. 

Korkusuzca sabır ve inatla 
Volkan akı gibi akarak 
geldiniz 

Düşmanın yüreğine korku 

salarak 

Dostlanmıza zafer şarkıları 

söyleyeyerek geldiniz. 

Ateşi içtiniz, yaz sıcaklığında 
kana kana 
Vuruldunuz düştünüz toprağa 

K ırılmadınız fırtına/arda, 

boranlarda Engin 
denizlerden dalga dalga 
geldiniz 

M ev sim mevsim, iklim iklim 
geldiniz.· 

Y ağnıur olup yağdınız susuz 

topraklara 
B aharda çoğaldınzzfilizfiliz 

Yaz mevsiminin sıcağmda 

hasadı 

toplayarak geldiniz. 
Bir hüzünlü sonbaharda 
Emeğin kızıl bayrağını 

Bize teslim ederek gittiniz. 
Biliyoruz gözleriniz 
üzerimizde 
Müçadeleniz bilinçlerimizdedir. 

N e gelişiniz unutuldu 
Nede usulcacık aramızdan 

ayrılışınız. 

Yolun uz yolumuzdur 
Kavganız kavganıızdır . 

...... ..... ..... ... ............................. - ...... .. .. ............................ ......... .. 
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Dersen zimane kord i -lll-
DERGİMİZİlf İkinci sayısmda başlayan ve bundan sonraki sayılarımızda imkanlarımız ölçüsünden 

yayınlayacağımız (Dersen zimane Kurdi) Kürtçe dil dersi konusu ile ilgili göstermiş olduğunuz ilgiye 
teşekkür ediyoruz. Çünkü bir ulusu anlatan, tanımını yapan o ulusun kendi diliclli; bu değerden kopmuş bir 
ulus kendini tanımlayamaz. Dil en iyi iletişim aracıdır; toplumlarda. Bu yüzden dilimize sahip çıkmalıyız. Dile 
sahip çıkmak ise tüm asimilasyonlara rağmen onu her anlamda zenginleştirmekle olur. • 

Pirsa neyini-Olumsuz soru 
Olumsuz bir cümlenin sondan bir önceki hecesine 
vurgu yapılarak ya da başına ma vb. sözcükler getiril
erek olumsuz soru cümleri kurulabilir. Na sözcüğü , 
hayır, beleve ere sözcürleri evet an lamında kullanılrr. 

Ev ne mizgeft e? 
Ev ne ncxweş in? 
Ma cw ne mazuvan· e? 
Na, ew mevan e. Ev mazuvan c. 
Ma ew ne xwendekar in? 
Bele, ew xwendekar in. 
Ma ev ne kevçi ne? 
Na, ew ne kevçi ne. Ew pcnus in. 
Bunlar hasta değil midir? 
O evsahibi değil midir? 
Hayır, o misanrdir. Bu evsahibidir. 
Şunlar öğrenci değil midir? 
Evet, onlar öğrcncidirlcr. 
Bunlar kaşık değil midirler? 
Hayır, onlar kaşık değildirler. Onlar kalenidirlcr. 

Örnek cümleler 
Evagir e. Ev ne bav e? 

Ev nexweş e. 
Ev cotkar e. 

Ev der e. 

Bele, ew bav e. 

Ma ev ne pace ne? 
Na, ew ne pace ne? 

Ev karker in. Ev çi ye? 
Ew mizgeft e. 

Ew mamoste ne. 
Ew pace ne. Ew çi ye? 

Ew sako ye. 
Ev ne gog e. 
Ew ne gundl ye. Ev çi ne? 

Ew ne jin e. 

Ma ev name ye? 

Ew şibake ne. 
Ew çi ne? 
Ew xani ne. 

Na, ew ne name ye. 
Ew penus e. Ev çi ye? 

Ma ew polis e? 
Ew karker e. 
e Hindari 2 

Ew zirnan e. 
Na, ew ne polis e. 
Ev keç in? 

A: Aşağıdaki cümlelerdeki boş yerleri doldurunuz. 
Di hevoken j erin de ci hen vala tiji bikin. 

1. Ev pirtükek ... 
2. Ew xwendekar ... e. 
3. Ev sako ... e. 
4. Ev kevçi ... (çoğul) 
5. Ew agir ... (çoğul) 
6. E w der ... (tekil) 
7. Ev kur ... (çoğu l) 
8. Ew keç ... (tekil) 
9. Ew axa ... (çoğul) 
1 O. Ev ... in. (işçi) 
1 1. E w ... ne. (köylü) 
12. Ew ... ne. (kadın) 
13. Ev ... ye. (çocuk) 

B. Aşağıdaki cümleleri olumsuz yapın . 
Hevoken jerin bikin neyini. 
ı . Ma ev zilamek e? 
2. Ma cw pitik in? 
3. Ew law e. 
4. Ev name ne. 
5. Ev bav e. 
6. Ev xaııi ne. 
7. Ma ev xwendekar e? 
8. Ev karker in. 
9. Ev axa ye. 

e Civaneo kesin 
Şahıs zamirieri 
Kürtçe 'de yalın ve b ükürolü olmak üzere iki grup 
şahıs zamiri vardır. Aşağıda ı. grup (yalın) şahıs 
zamirieri verilmiştir. 2. grubu ve iki grup arasındaki 
fark ve bağlantıları ileride göreceğiz. 
Ez Ben 
Tu Sen 
Ew O 
Em Biz 
Hun* Siz 
Ew Onlar 
Görüldüğü gibi hem o hem de onlar için Kürtçe'de ew 
kullanılmaktadrr. Ew'in alacağı fiil tekil veya çoğul 
olduğunu gösterir. 

Cl n av 
Ez 
Tu 
E w 
Em 
H un 
E w 

B un 
im/mc 
1/yl 
e/ye 
in/ne 
in/ne 
in/ne 

Türkçesi 
Benim 
Sensin 
Odur 
Biziz 
Sizsiniz 
Onlardır(lar) 

················································-················································· 
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( ) işaretinin ayırdığı çektınlerden birinciler sessiz, 
ikinciler sesli bir harften sonra kullanılır. 
Ez l<a rkcr im. 13cn işçiyi nı. 
Ez manıoste mc. Ben öğretmenim. 
Tu polis i. Sen polissin. 
Tu gundl yi. Sen köylüsün. 
* Iıun yerine değişik ağızlarda hon. hCın, win de 
denilmektedir. 

Ew mal e. 
E w xani ye. 
Em tixtor in. 
Em zanı ne. 
ll un jin in. 
Hun de ne. 
Ew dcr in. 
Ew sako ne. 

Tu ki yi'! 
Ez Azad im. 
Ew ki ye? 
E w Gulc ye. 
Ew ki ne? 
Ew momcste ne. 

FERIIENGOK 

biçılk (piçük): 
mezin: 
cıwan: 

nuh, nu: 
direj: 
paqı.ı: 

gemari: 
pir: 
germ: 
4clcw: 

küçük 
büyük 
genç 
yeni 
uzun 
temiz 
kirli 
yaşlı 

sıcak 

ş işman 
gıraıı: ağır 

gırover: yuvarlak 
sar: soğuk 
girti: kapalı 
sivi k. i,::ıfi f 
jchati: çalıııkan 

stCır: kalın 
tera! : tembel 
kal: yaş lı 
tiji: dolu 
kevn: eski 
vala : boş 
kin, kurt : k ı sa 
vekiri: açık 
lawa;: zayıf 

x weş: hoş, güzel 

O evdir. 
O evdir. 
Biz doktoruz. 
Biz çocuğuz. 
Siz kadınsınız. 
Siz annesiııiz. 
Onlar kiliscdir. 
Onlar paltodurlar. 

Sen kimsin? 
Bez Aza d 'ı m. 
O kimdir? 
O Gulc'dir. 
Onlar kimdir? 
Onlar öğretmendirlcr. 

Bu ferhengok'a dikkat 
edilirse, tümünün 

sıfatiardan oluştuğu 
görülecektir. Sıfatiarın 

genel işlevini daha 
önce görmüştiik. Bu 

bölümde kullanılışiarı 

üzerinde 
yoı!unlaşacağız. 

Kiirtçe cümle 
yapısında genel olarak 

liil en sonda ve 
özne en başta gelir. 
Soru cümlelerinde 

ma vb. sözcükler 
kullanılırsa, üzneden 

önce gelmeleri gerekir. 
Özne ya da Kürtçesiyle 

kirde, bir cümledc 
sözkonusu eylemi 

yapan ya da yüklemin 
bildirdiği durumu 

üstüne alan kişi veya 
şeydir. 

'vla deri vckiri ye'! Kapı açık mıdır? 
Na, deri ne vekiri ye. Hayır, kapı açık değildir. 
Na, m: vckirl ye Girıi ye. Hayır, açık değildir. 
Kapal ıd ır. 
Le belc pace vekiri ye. Fakat pencere açıktır. 
Ma penüs girover in? Kalemler yuvarlak mıdır? 

Mirx O Jivan/ M. sait ALPASLAN 
Mirx ı1 jlyan 

Dil o 
Di muzika 

Çermsorikan de 
Ycınee 

Di dahol ı1 
tamtamam de 
Murxen jlyani 

Bi guhe min ve ket 
Ez kefxweş bum 

Çar sed salc 
Dom d ike jlndariya 

xwe Weke dine 
H eve 
Tav e 

u bele 
Ji dur va 

Di paş dCıhe dema 
Xem ket di le min 

Ji dile min 
Gihaşt meji 

Bi denge linge hespen 
xwe 

Yek u yek hatin dora 
m ın 

Zarok 
fı 

zeç 
Merxas 

fı 
Şervane çcrmsorikan 

Ewji 
\\Ckmin 

fı gele min 
Be bext 

fı roj nedi bfın 
Bala min bi hestire 

çave wan ket 
Dile min şewiti 

Giriyam 
Rabilin 

Rfıniştim 

Giştl dltim 
Boxeye Runişti 

Tcyrc Baz 
BrCısk a Sor 

Ycıne evin 
Giştl ditim 

LC bele 
Ew mirin 

Ez nam 
\\eke Reheval CHE 

IJo 
Ma o 

De Dilo 
\\er muzikek pek bine 

ku 
Bi la rabe 

Gir! 
u 

X em 
Ken bikeve clhane 

ı1 kefxweş1 
Serbilindi 

Di nav hem! gelan 
karker fı xebatkaran 
Reneber fı cotkaran 

Gri be lede 
Çi bikim bırayen çerm 

sor 
Çi bikim gelen Japon 

Birçiyen Sornail 
Tune bu bir u baweriya 

we 
Bi dosten we 

Bi Stalin 
Reheval Lerun 

Ro sa 
Marx 

fı 

Engels 
Dinya sosyalist 
Bir şere aşitlye 

Bila biji çar hawlr dor 
Daxwazya Castro 

Berxwedaza Mandela 
Seri hildana Ho Ch! 

Mi nh 
Li Nurhaqe Sinan 
di Gebar de Egit 

Cı Mahlr 
ulaş 

Deniz 
Bila bidl strana sterka 

sor 

Bir u bawerim Hogir no 
Neze berbangen sor 

Negrin 
Ncze bildana ala sor 

ne j i bo çermsoran ten e 
Ji bo me Kurdan u 

Hem! gelen bindestan 

........................................... ..... - ................................................. . 
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Kürt avdını Ce/adet Bedirxan 

C 
etadel Bcdirxan, himdareki elifbaya 
Kurdi ye. Wi li ser bingehc elifba latin! 
cara peşin elifbake Kurdi pckani. Ev 
elifba, ji destpckc da hettani niha bfıye 
elifba Kurdi. 

Celadcl Bedirxaıı lawe Emin Eli Bedirxan e. Çawa 
tc zanin ınalbala Bedirxanan malbateke giran e. Ilerdu 
birayen wi. -Kamuran u Suriye Medirxan gelek salan 
ji bo azadiya welate xwe bi dil u bi can şev- ro xebiti'
ne. 

Ccladet 13edirxan di sala 1 897'an da li bajare Sten
bolc hate dine. Wi li wir dest bi xwendina xwe kir. Ji 
ber zordestiyen Roma R.eş ew neçar ma ji Kurdistane 
durket, bi gelek hcvalen xwe va tcvayi çu derket baja-

re Baklıye. Demeke şunda ji ew bo xwendina bilind 
diçe Elmanyaye. 

Wext dcrbaz dibe, Celadet Dedirxan di 1 930'an da 
verligere Same. Ew li vi bajari bi zimane Kurdi il 
Frensizi kovara "Hawar"e derdixe il dibe xudane ve 
kovare. Çawa te zanin hettani sa la 1943 'an 57 hejmaı·e 
e kovare tene çapkirine. Ev kovara ji bo hişyarbfın ü 
xwenasiya gele Kurd dibe çekeke mezin. Hawar di 
ware hinbiın ü peştaçüyina zimane Kurdi da gavne 
mezin daveje Cı di ware peşketina doz ü şerc gele me 
da roleke giring dilize. 

Celadct Bedirxan merivek.i zanc, pispor Cı ronakbi
reki mezin bü. Wi zimane Erebi', Tirk.i, Frensizi, Ale
ınan!, Yunani, Farisi Cı ingilizi zani bu. 

BÖLÜCÜ _ ___ _ _ • • 
çızgı 

Nt.WROZ NlVRUZ 

·········· ······································- ················································· 



fe heval .................... .................................................... BULMACA 

ÖDÜLLÜ SULMACA Hazırlayan : Şahin ÇOKBiLiR 

e SOLDAN SAGA 

1) Mehabat Kürt Cumhuriyeti 
kurucusunun ön adı. 2) Belirgin, 

açık, net-Şehir-Bir nota. 3) Yeni 
( tersinden)-Kürdistan 'da bir 

eyalct. 4) Kürtçe'de gün-Kürtçe'de 
bir kadın ismi. 5) Bir nota-Kırmızı 

(tcrsindcn)-Karşıtı (tersinden) 6) 
Bir Alman fi lozofu-Bir haber 
ajansı. 7) Genişlik-Ekin için 
kullanılar a razi. 8) Berlin'de 

yaşayan bi r müzisycn. 9) Kültür
Üye. 1 O) Tuzak-Kabu l etmeme 

e SOLDAN SAGA 

1) Huner-Deınirin simgesi 
(tersinden). 2) Hatırlatan-Bir 
sanatçının ön adı. 3) Bir Kürt 

müzisyenin soyadı-İki dağ 
arasındaki boşluk. 4) Ünlü bir 

Rus yazarının yapıtı
Marx, Engels ... 

5) Durum, vaziyet. 6) 'Büyük 
kardeşim' (tersindcn)-Koşu ve 

benzeri yarışma larda başlangıç. 

7) Pencerelerde soğuk havanın 
girişini engellemc-Bir emir. 

8) Rusya.'da yaşayaı~ bir topluluk 
(çoğul). 9) Eksilenler (tersinden). 

ı O) İnsan vücudunun dış 
yüzü- ı 995 'te Barış Ödülü alan 

Kürt politikacısının soyadı. 

K i t a p 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 4 5 6 7 8 

Geçen ayın çözümü 

e SOLDAN SAGA- 1) !SMAIL HAKKI. 2) 

LAIKLIK-AILE. 3) KIRKOK-PIRIK. 4) ET
ANIDEN-KI. 5) L-AL-TA-AD-N. 6) REZAB- BAT

MAK 7) OYALAMAK-ÖVA. 8) M-PARAŞÜT-I R. 
9) US-RIZ-SIS-G. 10) NAN-MIAT-ETA. ll) 
RANT-SIRNUS. 12) GIRLEVIR-ARI 

e YUKARlDA:-\ AŞAGIYA- 1) lLKELKOMÜN

G 2) SAIT-EY-SARI. 3) MIR-AZAP-NAR. 4) 
AKKA Y AZLAR-NL. 5) ILON-BARIMTE. 6) 
LIKIT-MAZI-V. 7) I lK-DABAŞ-ASI 8) A-PE

AKÜSTIK. 9) KAINAT-Tl-R. 10) KIR-DMO

SERA ll) ILIK- AVI-TUR. 12) EKINKARGASI 

9 10 

Ulusal soruna somut ve tarihsel yaklaşım 

S 
. Çiftyürek'in bu kıtabı, genel olarak ulusal soruna ve daha özelde Kürdistan hallanın yüzyüze oldugu soruna, bir 
yandan yararlanılacak bir bilgi zemini sunarken. diğer yandan da özel görüşleri ve giriştiği polemikleriyle ilginç 

bır yapıt halıne gelmek-tedir. 
Yazar. bu çalışınasında günümüzde çok yoğun olarak tartışılan uluslar sorununa ilişkin görüşlerini aktanrken; önce

likle yararlanmaya değer bir temel zemini okura sunınayı esas alınış durumdadır. Bu zemin, hem yapılan teorik süzgeç, 
hem de dökümanter ve tarihsel verileriyle oldukça çarpıcıdu. Bunlan izleyen bölümlerde ise yazar, daha özelde Kürt 
ulusal sorununa ilışkin i ndirgemeleriyle savunduğu görüşlerini aktarmakta ve ilginç tartışmalar yürütmektedir. 

Yazar, çal ı şmasının yörüngesine sınıfbakış açısını ve marksist yöntemi oturtma azmiyle, ülkemiz sosyalistlerinin 

ilgısıni çekeceğinden emin olduğumuz bu kitabın, Reheval okurlannın ve genel olarak gençliğin üzerinde dikkatle dur

ması gerekiyor. 
Ulusal Soruna Somut ve Tarihsel Yaklaşım/ Sinan Çiftyürek 

Pelesor Yayınlan 1 463 Sayfa 1 500. 000 T.L 
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