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B u sayımızla bidikte 5. kez 

buluşmanın heye.cuy!tıctınıtıt ve bir o 

kadar da mutluluğunu ytı,ıtyoıuz. Biltliğiniz 

gibi Reheva/'in Ocak ayırtdan başlayanık, 

Mtıyts aymtı kadar gelen bir basırı dmeyimi 

oldu ve bu bize çok ,>'ey kazandırdı ... 

*** 
Devrimci-sosyalist btısımıı temel ilkesi olarak 

Rf/ıeval de, sistemin geıre!.· yiizü'ııü te}'hire 

yifııelik yoğun bir çaba irerisinde oldu ve bun

dan sonra da o!acük· ... Bunun/rı bidiüe 

Reheual; okuriJ -lh.ellikle getıfliği-

bi linfleııdimıeııitt, ;11 arksist-Leniııist doktriui 

/.iavmtmaımJ /.iapm!maz!ığım yayııı 

faaliyetinin esas ilhsi olarak glinnekter!ir ... 

*** 
Y til m t(llihimizde 1 Mayıs olaylan ya,wıirlı ... 

Kıt/esel olaral yüksel bir /.iatıiımıız sa,i!,lmıdığı 

1 Lllayıs eyleminde her ,>'ey çok apk bir ,-ehlde 

ottadaydt: Katleden sistemdi! ... Sonucu ise; il{: 

devri md in s rının 
katledilmesi oldu ... 

*** 
Devlet .lesteHi lnNjuva medya; /ıet}eyi olduğu 

gibi, yilie i Maps olayiamu da 

sermaymi11 !ehiıte kul la t1d1. Km/mı mmla r, 

kopaniaıt lôleler me<f:ya icin iyi 'malzeme' 

oldu doğmsu! Getri buıtfa11 atılatmaya gerd· 

.YoA·. Çünkü gürevi budur! .. 

Tabi ki 1 MaytS'ıtı faturası Reheval ipıı de 

geçer!iydi. Dergimizin sahibi Etiıan Tohum, 1 

Mayıs kutlamaltınnda polis tamfmdmı yaka

prıça alınarak kartıkola giitüriildü. Burda 

hepimizin bildiği gibi polisin ,revktıtiyle ( !) 

karştlaştı. Daha sonm ise bımkıldı ... 

*** 
Sistmıin girdiği krizler, kendisini yeni 

versiyoııltır/a üretiyor. Mevcut ANAP-DYP 

hükümeti üç aylık politikalannda glisterdikleri 

gibi 'zam, zulüm, işke11ce' projeleriııdett bir an 

olsun gen' adttlt atııııyor/ar. 1 EDAŞ, TOFAŞ 

do.,:ıalan ve son o/amA' da 'odiilii {Jdeııd' 

dosyalan hü!.:ümetin f1A:ı;;,·ızltğumı belittıleri 

dummunda ... 

*** 
Bu saymıızda yer alan yazılanı geçmedeti 

iime; okudarm gii11denm~,- olduğu mektuplarm 

çok olması yiiziiııdeıı kiım:rıiıi yayımlayama dık 

ve bazı yazm/ann yazı/anızı zornıı!u olarak 

kısa lt !tl·. Okurlarm ve yazmitımı bizi 

aıı/ap;;lrı lm'jılayacağı111 ümit ediyoruz. 

*** 
1 Mayıs'ııı r!eğerleııdimıesi, 1 Mayıs'ııı 

sosyopsikolojik yapısı, Öğrenci gençliğin 

miit:adelesi, Reheval izlenimleri, HABITAT, 

hiilılmttin Kiirt hamlesi, Bir rüya 

postmodemizm, Gençlik m' istzyot~ Küt1 

Rozalaryaratrııak ... yazılan yer aftyor. 
6. sayıda bu!ıtpnal fizere devni11ci selamlar . .! 
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reheval G uNDEM 

IS'1n 
öğrettikleri 

YiNE SALDlRI. .. 

1
. şçi sınıfının uluslarası, birlik. mücadele ve daya
nışma gunü olan 1 Mayıs, yine sistemin gelenek
sel komplolarına takılarak kana bulandı. Açık kit

le eylemınde polis bir kez daha silah kullandı. Üç 
devrımci katledildi, aniareası polis kurşunuyla yara
landı. Ve yüzlerce insan gözaltına alındı. 

Kadıköy'e son yıl ların en kitlesel1 Mayıs' ını kul
lamak için onbınler akın etti. Emekçi yığınlar coşku
lu ve mücadele azmiyle doluydular. Bu coşkulu ka
tılımın gerçekleşmesinde politik iklimdeki canlan
manın da büyük payı vardı. Giderek ısınan/canla
nan polıtık iklimde emek-sermaye çelişkisinin her 
alanda çıplak yansıdığı Istanbul'un varoşlarından 
onbinler Kadıköy'e akın ettı. 

TÜRK-IŞ. DISK, HAK-IŞ ve KESK 1 Mayıs'ı or
tak düzenlediler Ancak özellikle ilk üç konfederas
yon Kadıköy'e sınırlı bir işçi kitlesini getirebildiler. 
Sarı TURK-IŞ, sosyal demokrat DiSK ve gerici 
HAK-iŞ'in genış işçı kitlelerinı , 1 Mayıs gibi serma
yeye karşı bir eylemliliğe beklemek saflık olur. Sen
dıka agaları, sermayeye karşı, erneğın birlik. daya
nışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'ta geniş ışçı 
kitlelerini kendi çizdikleri çerçevede tutamayacakla-

rını bıliyorlard . Sermaye ıle uLiaşan sendıka burok
ratları, geniş rşçı yığınlarırıı 1 Mayıs eylemlilığine 
hem taşımak istemezler, hem de taşıyacak güçte 
değillerdir. Sonuçta; Kadıköy'dek i 1 Mayıs kıtleselli
ğine damgasını vuran ışçi sınıfından çok, varoşlar
daki emekçi kitleler oldu. Devrimci hareketlerin etki
sindeki emekçi-yığınlar kendi flama ve pankartlarıy
la miting alanında yoğunlaştıklarında, sendikaların 
getirdiği işçı kitlesi de alanı terketmeye başladı. Ve 
kürsüye çıkan sendika sözcüleri, kendi işçi kitlesin
den çok, devrimci hareketin alana taşıdığı kitleyle 
yüzyüze kaldılar. 

Rejimın 1 Mayıs eylemlilığinı provoke etme ha
zı rlığı içerisinde olduğu, sabahın erken saatlerinde 
netçe görüldü. Alana yürüyen kitlelerin, arama ba
hanesıyle polisçe !aranması provakasyonun ilk işa
retiydi . Polisin durup-dururken saldırması, ortamı 
bir anda gerginleştirdi. Açlık , sefalet. işkence ve 
baskı lara karşı ofkeyle dolup-taşan yığınlara ölümle 
sonuçlanan polis saldırısı gerilimi tırmandırdı. Polis . 
açıkça eylemı provoke etmeye çabalıyordu. Örne
ğin lstanbui' Emniyet Müdürü Yazıcıoğlu'nun "Onla
rın ne mal olduklarını göstermek istiyorduk." açıkla
ması amacı net bir şekilde açıklıyor. Yen i Yüzyıl 
mÜhabirlerinden Sedat Aral'ın şu yazdıkları olayı 
daha çıplak bir biçimde sergiliyor: ''Bu arada sonra-
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O• • ncelikle, içerisinden 
geçtiğimiz süreçte, devrimci 

kitle eylemlerinin geliştirilmesi ve 
burjuvazinin saldırılarına kdl'şı, 
devrimci kitle barikatlarının 
güçlendirilmesi göreviyle yüzyüzeyiz. 
Kararlı, militan kitle eylemlerine 
bilinçli davranışı egemen kılmak 
bir başka görevimiz olarak duruyor . 
.................................................................................... .. ......................... 
dan sıvil polıs olduklarını anladığımız bazı gençler. 
cam kırmaktan vazgeçip çevik kuvvetin yanına gel
mışti .... Aralarında birı çok uzakla:da el~. sopalı gös
tericilere bağırıyordu: Ulan senı Gazı de bulaca-
ğım ... " . 

Polisın sabahın ilk saldırısının ardından devrımcı 
örgütlerin yeni ve ortak bir yöneliş saptamaları ge
rekiyordu Elbette saldırılara rağmen 1 Mayıs. ka
rarlı ve militanca kullanmalıydı. Bundan gerıye 
adım atılamazdı. Ancak ortak bir tavır geliştirılebil
seydi, kitle eyleminin amacını aşan, dev~imci h~re
ketin yığınlar nezdindeki saygınlığına golge duşu
ren. esnafın işyerlerine saldırılar türünden eylemler 
önlenebilirdi. Eylemiilikle yığınları (özellikle gençle
ri) sürükleyen haklı bir kin ve öfke hakimdi. Fakat 
eylemler, bilinçli yönelişten ve yönlendirmeden yok
sundu. Çıkarılması gereken esas ders budur. Ey
lemlilik sürecinde herkes (her akım) kendıs ıyle 
meşguldu. Bır nevı kendıni ispat çabasındaydı. 
Devrimc ı hareketin genel polit ik çakı rlarını başa 
alan. gözeten bir davranış ortaya konulamadı. 

Kadıköy 1 Mayıs eyleminin, devrimcı hareket 
yönünde genış işçi-emekçi yığınlara ilettiği mesaı 
şu oldu: Devrimcı örgütlerde. partılerde canlanma 
ve güçlenme var. Varoş lardaki emekçi yığınlarla 
zayıf da olsa bağ kurmada belli bir yol alınmıştır. 
Ancak, tepkıyle davranış halen devrimci haraketin 
eylemliliğine hakimdi. Ge~eceğe. dönük ·:Toplumu 
yönetebilirim" mesajı verılemedı Kadıkoy 1 Ma
yıs'ında çıkarılması gereken ikinci ders budur. 

REJIM YENI SALDIRILARA HAZlRLANlYOR 

1 Mayıs akşamı tv. kanalları , tekrar tekrar göste
ricileri n, esnafın iş yerlerine ve bankalara nasıl sal
dırdıklarını gösterdiler! Polisi nasıl dövduklerini , po
lisın ıse bütün bunlara rağmen "Soğuk kanlı davran
dığı"nı gösterdiler(!) Burjuva basın da bunl?rı . Ç1ı
şaf çarşaf yayımiadı ve halen yayımlıyor. Uç dev
rimcinin öldürulmesı, onlarcasının yaralanmasını 
ıs'e hiç dile getirmediler. Polis silah kullanıyor, in
sanlar oldürülüyor, yaralanıyor. Buna rağmen; ··Po
lis soğukkanlı davrandı , olayların büyümesini önle
di" denı liyor. Işte burjuvazinin ve denetimindeki 
medyasının iki yüzlüce tutumu. . . 

TC rejimi , 1 Mayıs Kadıköy eylemlerını yenı sal-

dırılar için gerekçe olarak kullanmak istiylor Medya 
araçları ıse, günlerdır bu yönde kamuoyu oluşturma 
çabasındadırlar. Amaç: gelişen. guçlenen devrımcı 
dalgay ı engellemek; yeni kemer sıkma paketın~ 
karşı gelişecek kitle eylemlıliginı. çıkarı lacak gerıcı 
yasalarla bastırmaktır. TC rejıminin ~e yapmak ı~t~
diği açıktır. Sorun Kürt ve Türk devrımcı hareketının 
ne/neler yapacağıdır? 

Öncelikle, içerisinden geçtiğimiz sureçte. dev
rimci kitle eylemlerinin geliştirilmesi ve burjuvazinin 
saldırılarına karşı , devrimci kitle barikatlarının güç
lendirilmesi göreviyle yüzyüzeyiz. Kararlı. militan 
kitle eylemlerine bilinçli davranışı egemen kılmak 
bir başka görevimiz olarak duruyor. 

1 Mayıs Kürdistan'da açık kitle eylemlerıyle kut
lanamadı. Eylem içın yapılan tüm başvurular. TC 
rejimi tarafından geri çevrıldı, engellendi Sıldiri ve 
sözlü propaganda. sınırlı eylemlilikler dışında. 1 
Mayıs kıtlesel olarak kutlanamadı. Bunda rejımın 
engelleri kadar. devrimci hareketin yeterince duyarlı 
davranamamasının da payı vardır. Geleceğe dö
nük çıkarılması gereken ders: Kürdistan devrimci 
hareketinın önümüzdekı 1 Mayıs'ları kıtlesel kutla
mak için bugünden hazırlıklara gırişmesıdir. 

reheval emekçileri 
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Öğrenci gençliğin mücadelesi 
~ln1zhğa itilemez! 

KERiM KARSAK 

T
ürkiye'de sistem, gün geç
tikçe agırlaşan bunalımın 
yükünü işçi-emekçi kesim

lerin sırtına katmerlı bir şekilde 
yüklerneye devam ediyor. Devlet. 
en temel akademik-ekonomik ta
leplere dahi tahammül göstermi
yor. Yarattığı cehennem ortamı
na emekçilerin, yoksulların, rıza, 
sabır göstermesini bekliyor. TC 
burjuva demokrasisini bile yaşa
yamayacak bir hukuk ve ahlak 
heyezanı içerisinde bunalımı aş
maya çalışıyor. 

Yıllardır Kürt coOrafyasında, 
ülkemizde sürdürülen kirli sava
şın devamından medet umması, 
savaşı kendileri için bir yaşam 
şeklinde dönüştürerek, yargı ve 
yürütme organlarını da savaşın 
bir numaralı plan ve programlayı
cısı kurumları haline dönüştürdü· 
ler. Daha dCın barış ve umutları
nın güçlendiOi bir dönemde Kürt 
köylülerini minibüs içerisinde Hit
ler'i aratmayacak tarzda kurşuna 
dizip sonra ateşe vermesi. .. 6·7 
yıldır kamu emekçilerinin "Sendi· 
kal Hak ve Özgürlükler" mücade
lesine karşı durup ezmeye çalış
ması, işçilerin bölgesel ve işyer
lerinde de olsa özelleştirme ve is
ten çıkarmalara karşı direnişleri
ne yönelik tutumu Türkiye ve 
Kürdistan emekçi köylülerinin ta· 
rım taban fiyatlarına ve uygula
nan tütün kotasına karşı geliştir
dikleri direnişiere karşı militarisı 

baskıları arttırması ve son olarak 
öOrenci gençliğin har(a)çlara ve 

paralı eğitime karşı örgütledikleri 
meşru ve haklı mücadelelerine 
saldırıp kana boğmaları, bizleri, 
bu devletin daha da azgınlaşıp 
faşist uygulamaları yoğunlaştıra 

cağının işaretlerini vermektedir. 
Bir yandan sistemin iç bunalı· 

mı devam ederken, diğer yandan 
emekçilerin baskı ve sömürü kar
şısında keskinleşen tepkileri sis
temin krizini derinleştiriyor. Dev
let kronikleşen savaş kliğini ve 
ranı yıyici üst düzey bürokratları 

doyurmak için toplumun her bire
yinin hayatını çekilmez hale geti
riyor. Çalışan kesimlerin emeğini 
sömürmeleri kafi gelmiyor. Artık 
binbir zorlukla okumaya çalışan 
işçi-emekçi çocuklarının cebinde
ki çay ve sirn it parasına da göz 
dikmiştir. Dahası, kapitalist ege
menler; sömürünün bir diğer ucu
nu da öğrencilerin cebine kadar 
uzatmaya kalkışmaları, yıllardır 
içe dönük sessiz ve suskun biriki· 
min patlamasına neden olmuştur. 
Tüm bu gelişmeler sistem ile yok
sul kesim arasındaki kapışmay ı 

kışkırtacağının işaretle ri ni ver
mektedir. 

öorenci gençliğin ekonomik· 
demokratik-akademik mücadele
sinin taşıdı{)ı bu radikal ve enerjik 
gücü, diğer halk kitleleri ile birleş
tiğinde yarının mücadele ivmesini 
de ateşlerneye ve daha güçlü ey
lemlilikler yaratmaya adaydır. 
Yüksek ö{)renım gençliğinin sö
mürü ve baskı aygıtına karşı dire
nişleri kısa sürede metropol iliere 
yayılması ve kamuoyunun önemli 
kesimini yanına çekmesi gibi ge-

Devlet kronikleşen 
savaş kliğini ve rant 

yiyici üst düzey 
bürokratları doyurmak 
için toplumun her 
bireyinin hayatını 
çekilmez hale getiriyor. 
Çalışan kesimlerin 
emeğini sömürmeleri 
kafi gelmiyor. Artık 
binbir zorlukla okumaya 
çalışan işçi-emekçi 

çocuklarının cebindeki 
çay ve simit parasına da 

.f!..?~ .-~~~1!!:!~~~!.: ................................... . 
lişmeler işaret ettiğimiz gelişme
nin ilk belirtileridir. 

lik elden ekonomik-demokra
tik taleplerle yüklü mücadele, so
kaklara taşıp 4-5 Şubat'taki işgal
ler ve boykot türü eylemlıliklerle 
ö{)renci gençlik mücadele tarzını 
politik ve siyasi tarza dönüşürme
yi bilmiştir. 

Türkiye'de son yılların kitle ey
lemleri, ağırlıklı olarak kendi liğin

denci bir çık ı ş yaratarak geliş
mektedir. Son öğrenci haraketleri 
de başta, başlangıçta böylesi bir 
geleneğin ürünü olduğu açıktır. 
Ancak, yukarıda açıklanan biçi
miyle; devletin faşist yapı ve ka
rakteri kitlelerin mücadelelerine 
yaklaşım tarzı ve uygulamaları 
mücadelede yeni yeni alanlar, 
önderlik ve perspektifler yarat
masna da zemin hazırlıyor. Böy-

................................................ - ................................................ . 
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lelikle kitleler kendi güçleriyle 
ayakları üzerinde durmayı ve di
renmeyi kavrıyor. Güç ve eylem 
birlikleri de alanlarda yaratılmaya 
çalışılıyor. 

Böylesine özgünlüklerle yara
tılan mücadeleler düne göre da
ha olumlu, daha anlamlı örgütlü
lükler do~uruyor. Ne ki , toplumsal 
mücadeleleri sistemi ve onun ay
gıtına karşı yönelmesi , elbetteki 
güçlü birleş ik bir komünist parti 
yapısını zorunlu kılar. Bunu ya
ratmanın zeminleri gün geçtikçe 
gelişip güçleniyor. Türk-Kürt ko
münistleri bu gerçe~i görerek bu
günden toplumsal hareketlerin 
gelişimini ve mücadelelerini her 
zaman kendili~indenci bir gidişe 
bırakamazlar . O güçlü çıkışların 
nedenlerini ve gelişimini küçüm
semeden önünü kesip darlı~a it
meden. her an onunla, onun ya
nıbaşında görev almalı ve hare
ketlerini po l itikleştirmelidirler . 
Yoksa tarihin çok kereler kanıtıa
dı~ı gibi, k it' J mücadeleleri ser
mayenin azgın saldırılan karşı
sı nda uzun süreli direnmeleri 
mümkün olmamıştır. Gelişimin 
önü açılamaz, sisteme yöneltil
mezse hareket kısa sürede buda
nır ve yaşlanarak etkisizleşir. 

Kitle eylemiiliklerindeki bozul
ma ve geri çekilme yöntemlerine 
yakın tarihimizde yaşanan acılar 
tanıklık ediyor. 1990' 1arın başın
da işçilerin bahar atılımların ı n ya
rattı~ı olumluluklar, uzlaşmacı , 
şoven ve san anlayışların ellerin
de kalarak etksizleşmesi kamu 
emekçilerinin ekonomik-demok
ratik ve aynı zamanda politik ek
senli sendikal mücadelelerinin 
son iki yılının pasifist bur tutuma 
girmeleri vb.'lerinin sonucu ö~
renci hareketlerinin de aynılaş
maya benzer tehlikeler barındır
dı~ı bir gerçektir. 

Bir yandan ö~renci hareketle
rini kontra-medya aracıÇııyla meş
ruiyetini zedeleme girişimleri, bir 
yandan hareketin kendi içinde ta-

şıdı~ı reformisı e~ilimlerin etkinli
~i. üç-beş metropol kentin dışın
daki diÇıer illerle bütünleşememe
si ve daha da önemlisi; ulusal 
mücadeledeki etkin bir yapın ı n 
gençliÇıin önemli kesiminin müca
deleye kayıtsızlıg ı , kendini sabit 
bir gündeme kapatmasının dı şın
da, gençlik mücadelesine kendi 
cephesinden asılmaması, TC'yi 
meşgul ederek bir yayg ınlaşma
ya eriştiremem iştir. Ülkemiz Yurt
sever-Sosyalist Gençli~i ise, her 
ne kadar işin başından beri hiç 
tereddütsüz bu mücadelenin için
de yeraldıysa da genel Kürt 
gençli~inin hatı ra sayılır kesimin 
katılımını sa~layamadı. Ama bu
ludu~u mücadele alanında ön
derlikten geri durmadıÇıını söyle
yebilirz. 

Kürdistan yurtsever gençl iÇıi 
"Bizim mücadale alanımız farklı
dır, bizler farklı yız. bızleri farkl ı 
şeyler baÇılar" gibi enternasyona
list nesnelliÇıe ters duruştan bir 
an önce vazgeçip, sosyalist Kürt 
gençliGinin birlik anlayışına katı
larak merkezi TC devletine yöne
lik paralelde haraketler yaratmalı
dırlar. 

EGITIM-SEN 
olumsuzluğu aşmalıd1r 

ögrenci gençligin, özelleştir
me ve har(a)çlara karşı yükselt
tikleri meşru mücadele toplumun 
tüm yoksul kesimlerini etkilemek
le birlikte, öÇırencilerin "Ekono
mik-akademik" talepleri ile egitim 
emekçilerinin "Sendikal Hak ve 
Özgürlükler" mücadelesinin po
tansiyel güçlerin iç içeliginin ya
rattıÇıı zorunluluklar bu iki kesimin 
mücadele birliÇıi diger emekçi 
güçlerini de motive ederek meşru 
mücadele alanına taşımayı başa
racaktır. DeÇıilse bu sıcak müca
dele atmosferine bir daha girilme
si kolay olmayacaktır. 

Sözünü ettiÇıim:z güç ve ey
lem birlikteligini savunup hayata 
geçirmesi gereken eÇıitim emek
çileri olmalıyken , bu ciddi ve gün
cel sorun karşısında gerekeni 
yapmayan da yine egitim emekçi
leri ve onun öz örgütü olan E~i
tim-Sen olmuştur. Şöyle ki ; 

Ankara'da EÇıitim-Sen "Tüzük 
Kuru ltayı" esnasında ö~ren ci 
gençliÇıin haklı mücadelesini des
tekleme amac ıyla bir grup dele
genin önerge vererek "Milli EÇıitim 
BakanlıÇıı önünde bas ın açıkla
ması yapılsın" çagrısı genel sek
reter Nurettin Aldemir'in 'zaman 
yetmezli{)i'ni bahane ederek 
önergenin rededilmesini isteye
rek öÇı renci gençlik eylemlerde 
yalnız bırakıldı. Ve bundan son
ra Istanbul'da birkaç şubenin dı
şında ögrenci eylemlerine yönelik 
somut bir destek gelmedi. 

Egitim-Sen ve yöneticilerinin 
gençlik hareketi karş ısında öne
çıkan diger o lumsuzlukların en 
başından geleni ise; Adana EGi
tim-Sen'de yönetimin, öÇırencile
rin yapmak istediÇıi basın açıkla
masına, sendika binasından veya 
önünde izin verilmemisidir. Ayrı
ca 13-14 Nisan'da Ankara mitin
gine destek vermeye gelen öQ
rencilerin pankart ve flamalarını 
toplayıp, öÇırencilere, alanları ter
ketme anonsunun yapılması. Sö
zümona bu yap ı lan l ara karşı, 
adet yerini bulsun türünden ol
mak üzere ögrencilerinde haklı 
tepkileri alınarak birkaç yapı adı
na basında "Kınama" türü açıkla
ma dışında kaydadeÇıer bir tepki 
olmadıÇııdır. 

Biz Yurtsever-Sosyalist Egi
timciler de ayn ı duygularla mev
cut pasifisi yönetimi her fırsatta 
ve alanlarda eleştirdik ve kınadık. 
Dün olduÇıu gibi·bugün de öÇıren
ci gençliÇıin haklı mücadelesi ya
nında olacaÇıız ve emekçi kitlele
re gereken desltÇıi sunması yo
lundaki ı srarlı çabamızı sürdüre
ceÇıiz . 

Başta işçiler, emekçiler olmak 
üzere, her ulustan sosyalistler 
sistemin ezmeye yetindigi öÇıren
ci gençliÇıe karşı kayıtsız kala
maz/kalmamalıdır. 12 Eylül faşiz
minin yarattıÇıı agır baskılar ve 
sindirme atmosferini yı rtarak yeni 
bir mücale ivmesi veren güçler 
düne göre daha çok birlik, daha 
çok güven ve direnç gerektirdigini 
kimse yats ıyamaz . Bu devrimci 
kararlılık içerisinde olma görevi 
bilinci ile donanıp, pasifisı anla
yışiara karşı mücadaleyi de yük
seltmelidirler. 

.• •..•..... .. ............... .... .. ... ... ... ....•• 
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1 ZLE IMLER 

Daha iyi bir Rehevol için bölgesel turlara çıkıp , okurL:Jn isteklerini dinledik 

Reheval sizlerle büyüy~cek 
ERHAN TOHUM 

G 
eçen hafta bulunduğumuz tüm bolgelerde 
temsile. muhabir. okuyucularımızia göruş
türıı ve toplantılar yaptık. Toplantılardaki ız

lenimleri, gençlıgı n Rehevale bakışını. Reheval'den 
beklentilerin neler oldugunu ve çıkan tartışmaların 
sonucunu degerlendırdim. izlenimleri sız okur arka
daşlara aktarmak istiyorum. 

Bürolarımızın bulundugu bölgelerde uzun uzun 
tartışmalar öneriler yapıldı ilk dikkatimi çeken genç 
okurların aynı zamanda genç yazarlarımızın (çun
kü dergiyı genç kalemler çıkarıyor) dolu dolu olma
larıydı. Yenı yeni tespit ve değerlendirmelerle daha 
güçlü, daha güzel bir derginin çıkarılmasının önerı
lerinı yapıyorlardı Dergimizin Kürtçe olması. bulun
dugumuz tum bölgelerde muhabir temsilci ve okur
larımız üzerinde yoğun sistem saldırısı vcırdı. Ülke
miz yurtsever-sosyalist gençlik, dergisini her sayıda 
toplatma kararıyla birlikte dağılımına izin verilmiyor
du. Gençlik bu takım uygulamalara rağmen kendi 
sesı, sözu olan Reheval'i okuyor, tartışıyor ve dağı
tımını yapıyordu. Her genç okura ·'Dergiyi nasıl bu
luyorsunuz?·· sorusuna, "Her geçen sayı dolu dolu 
çıkıyor" cevabını alıyordum. Yurtsever-Sosyalist 
Gençlik kendi dıliyle. keDdı üslubuyla. kendini anla
tabilecek gerçekliliğıni ortaya koyacak ve tartışacak 
yayınını oluşturmuştu. Sıra, yayını her yeni sayısın 
da gür bır sesle dolu dolu çıkartmaktı. Her okuru
muz bu anlamda çaba sarfediyordu. Tüm sorulan 
sorulara karşı kendımizi tanıtıyor, hedeflerımizi, 

amaçlarımızı belirtiyorduk. Neden ve niçin çıktı gı

mızı bırincı sayımızda "Birkez daha yeniden merha
ba" yazısında oldL ğu gibı bel ı rtiyorduk. Dergıden 

beklentıleriniz neleıdir? sorusuna şu an not defte
rımde göze çarpar önemli başlıklı cevaplar oldu. 
Bunları aynen akta ·ı yorum 

Antep'te bir genç bayan: Kadın sorunlarıyla ilgili 
yaz ı çok az. 

Adıyamanda bır öğrenci: Kültür sanat anlam ında 

yeterli değıl. 
Malatya Haber niteliği az. en az dergi sayfala

rında altı ya da yedı haber ol malıdır. 
Urfa'da bir üniversite öğrencisi: Bölge üslupları 

o kadar etkın değil. Bölgelerde daha fazla yazı ve 
haberin olması gerekiyor ve 1-2. sayılarda kısmen 
tashih hatası vardı. 3 ve 4 sayılar istediğimiz nite
likte çıktı. Marksizm-Lenınizm'i öğrenıyoruz, Yaşa
mak Dırenmektır Ruzgara karşı yürüyüşte konıso
mal ve Alfabeye Zinıane Kurdı (Kürtçe dilbilgisıl gibi 

dizi yazılar oldukça oğretici bu gıbi konular devam 
ederse bizler açısında sağ l ıklı olur' vs ... 

Okuyucunun dergıyle bu kadar ılgilenmesi 
sevindıriciydi Reheval'in amaçlarına ulaşıyor olma
sına çok sevindim. Bu önerilere verdiğı~ cevap 
dergimızde de öneekı sayılarda belirttiğırniz gıbi 

gençlik katmanları bu•undukları her alanda yoğun
laşmalı, herkes kendi sorununu dile getirmelidır Bu 
tarz yaratıldığı taktırde Istanbul dan tutun da Van'a 
kadar gençlık sorunlarını Reheval aracılıgıyla bırbi
rine ıletmelıdir. Bunları yaparken de, kadın okurları
mız kendi sorunlarını daha net kendi agızlarıyla. 
kendı kalemiyle dıle getırebılirdi Ögrencı arkadaş 
kendı sorununu en iyi şekilde kendis dile getirir. Iş
çı arkadaş çalıştığ ortamı en iyi kendi yaşamında 
örnek vererek anlatabılirdi . Okurlarımızda Safıye ar
kadaşın belirttiğı gibi .. Reheval. hint filozoflarının çı 

kardığı bir dergi olmamalıdır'. Amac mız tepeden 
sorunlara bakış değil, kendı sorunlarımızın neden
lerini kendimiz çıkarmalı ve sorunlara bilımseı tarz
da çözüm uretmelıyiz. Bunu da ancak ve ancak 
kendimiz Reheval'e yazarak çözebilirız. Bir dergiyı 
ıki kisi bır ayda normalde çıkarabilir· ancak bızim 
öyle bir amacımız yok. Reheval" Kürdistan gençliQi 
çıkarmalıdır, çıkarıyor da Hatasıyla. zaafıyla bunlar 
sorumludur. 

Son olarak tum temsilci ve muhabirlerımızle 
yaptığımız toplantı yukarıda belırttiğimiL okuyucu 
isteklerı ve temsılcılerirrizın bizden. bizim de onlar
dan bek enlilerimiz nelerdır tartışması yapıld . 
Reheval dergi merkezı hakkında kısa değerlendır
me yaptıktan sonra bölge temsılciler i derginin duru
munu anlattılar. Toplantıdan sonra daha güçlü bır 
Reheval için alınan kararlar belli oldu. Aynı zaman
da temsilcı ve muhabirlerimizin yapmış oıduğu top
lant ıda: öğrenci eylemlerı , dunyadakı son gelış
meler. Newroz surecı ve 1 Mayıs değerlendirmesi 
yapıldı. Bu görüşlere ılişkin temsilcı ve muhabır ar
kadaşlar ayrı ayrı değerlendirmeler yaparak 
Reheval'i en iyi temsıl etme durumunu tartışarak 
toplantıyı noktaladılar. Bende buradan tum Reheval 
okurlarına. temsılcıliklere. kısaca tüm emeğı geçen
Iere Enver Gökçe'nin bir şıırını annağan ediyorum. 

·sen bızden olan bütün ınsanların dostu/ Adı 
harılalarda bile bulunmayan ' Bır köyündey m 
Anadolu'nun Güzel şeylere hasrettir memleketımf 
Güzel şeylere hasrettir bu dünya'. Ve hepim z bılıy
oruz kı guzel dünyalar yaratmaktır amacımız 
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HABITAT ll'nin yaklaşmas1yla birlikte; istanbul 'daki sokak kedileri, 
köpekler ve en önemlisi tinerciler, 'faili meçhul adliler'ler oldu. 

~ ~ ' ' 
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' 
-· 

BiLAL LEKESIZ ------
DL.nya konjoktüründe reel sos· 

1. alizmin yık ılışından sonra, tek 
Kutup lu ülkelerin (emperyaliz
min) emegenliği altında olan 
nlklar için. mevcut kurulu du 

· zenın/sıstemin artık herşeyı re
va gördüğü pek muktevildır-net

~ır. Kapitalist üretim erkin in. pro
leter emeğine saldırısının tohumları 

yer yer kendinı olanca berraklığıyla gös
tenyu·. Bunu (kapıtalızmin tam olarak işlevsel olmadı
gr) lll Dünya Ulkelerı'ne baktığımızda görebiliriz. Yal
nız buna paralel olarak da ışçi sınıfının örgütlu, birleş
tirici yönelişleri zaman zaman karşı koyuşları günde
me geti riyor 

Bu sald:rıların esas nedenı en basit ifade edilış bi
çımiyıe: kapıtalızmin ve bir üst aşaması olan emperya
lizmin: proletaryanın diktatörluğünü belirleyıci kılan , 
emek-sermaye çe l işkisini ortadan kaldıran, daha 
onemlısı emperyalizmin sonunu hızlandıran o büyük 
ve kutsal sosyalizme olan korkularının yansıyışıdır. 

Böylesi derin ve ayn ı zamanda sarsıcı dalgalan
maiarın yaşandığı bir süreçte emperyalıst güçler ·top
lumun refahtnı yükseltmek ' için, 'yaşanabilir bir 
dünya kurmak ' için ve 'daha iyi beslenmek' adına 
bir dizi reformsal arayışlara girdiler. 'Insanlık için' ya
pılan bu reformsal aray ışlar somut olarak kendısıni ll. 
DJnya Savaşı'nın ardındaki yıllarda gösterdi. 1950'1i 1 
y ılların başlarında sınaı ülkelerinin dünyaya hakim ol
ma ımsı. yine aynı dönemde teknolojik ıleriemelerin 
yaşanması da emperyalizmın 'iki başlt ejderha' imaj ı-
nı yansıtıyordu Mevcut askeri-siyasi-iktisadi erkin re
formsal araşıyları artık giderek kurumsaliaşmaya yö
neliyordu. 1 ı.. olarak ulı...slararası emperyalizm. kendi 
sermayesini daha ıyı pazarıayabilmesi için bir güç 
noktasında birleşmesi: ekonomık, dünya genelinde 
g'3lişecck olan işçi sınıfının radikal dalgalanmalarını 
engelleyecek bır kurumun olmas ı. askeriydi. Bu süreç-
le oirlikte NAFTA. NATO. UN UNICEF, IMF, WB. 01-
CED. WHO gıbı uluslararası askeri. ekonomik ve ·in
san-i yardtm' kuruluşları giderek çoğaldı. .. 

Gunümüzde ise daha 'çağdaş·, daha ·modern· 11e 
katıl mcı bir demokrasının olması itıbarı ıle bL ktırulu~
lar: özel.ıkle gerı kalmış lll Dünya Ülkelerı ne yardım 
yapmaktadır Örnek verecek olursak: Güney Afrika Ül
kelerı·ne (Sudan. Etiopya. Mozambik. Nijerya vb .. ) gı
da. giyecek ve barınak kurma olanagı sagıamaktadır. 

Emperyalizmin reformsal meyvelerini verdiğı btı 
kurumlardan biris de HABITAT. Kısa adı HABITAT 
olan Birleşmış Mılletler Insan Yerleşimlerı Konferansı 
(HABITAT} ilk olarak 1976'da Kanada'nın Vancouver 
kentinde düzenlendı. Istanbul'da bu yıl gerçekleşecek 
olan HABITAT ll. ilk HABITAT Konferansı'nın 20. yıl
dönumünde toplanacak. HABITAT ı, 1972 Stokholm 
Birleşmiş Milletler Insan Çevresi Konferansı'nın sonu
cunda ortaya çıkmıştı. Stokholm Toplantısı bünyesin
de uluslararası çevre sorunlarını barındırırken, HASi
TAT l'in amacı: konut barınma. alt yapı. ulaşım gıbı 
yerel sorunları tartışmak oldu HABITAT ll'nın çıkış 
noktası 1992'oe Brezilya'nın Rıo eyaletınde düzenle
nen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'na dayan ı yor . 

HABITAT Konferansı ' ndan alınan kararlarda şu 
maddelere yer verılmişti. Uzun vadede dünyanın her 
herinde insan yerleşımleri koşullarının kötüye gidişinin 
durdurulması. uluslararası duzeyde özellıkle yoks•_ılları 
etkileyen dışlanma ve eşitsızlik yüzünden engellerle 
karşılaşan kadınların ve hassas sosyal grupların ge
reksınim ve katKılarının gözönünde bulundurulması, 
gelecek yüzyılın 20 yılında. ulusal ve uluslararası ça
balara yol gösterecek bır küresel eylem planının for
mule edilmesı. HABITAT ll'nın görevleri ise şöyle sı ra
lanıyor: HABITAT 1 de alınan kararları gözden geçire
rek '2000 Yılına Kadar Barınma Için Küreselleşme 
Stratejisi 'nin orta vadelı bir değerlendirmesini yap
mak. insan yerleşimlerine bağlı guncel-küresel-ekono
mık ve sosyal eğilimleri değerlenairmek. ulusal ve 
uluslararası düzeyde gelecekteki eylemler içın öneriler 
hazırlanıdk .. 

HABITAT' ın genel bir tarihınden sonra Türkıye 
cephesını değerlendirelim Yalnız bır dipnot d:.işmek 
Larunaayın Bugün içinde oulunduğumu7 mEivcut sı
yasi-ekonomik erkın surdurougu bır kirlı savaş vardır. 
Bu savaş hem Kürt ralk ına. hem de Tur~\ halkına kor-
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kunç ve bol sıfırl br tablo yukleınektedı r . Genel olarak. 

HABITAT' ı (Turkıye baz ı nda) degerlendirırken neden

leri ve sonuçları lizerindeKı bıleşımieri birfiil süren bu 

kirlı savaşa baglamarnakla beraber. savaşın etkilerinın 
olmadığını da söylemek yanlıştı r . 

Tt.irkıye buquvazinin 'sınırsız bir umman danizi ' 

gıbi aoyuma u aşınası guç olan kar hırsı, daha çok 12 

Eylul ask.eri darbesinden sonra olanca gücüyle pekişt. . 

T 0rkıye bdrjuvazısınin uluslararası emperyalist tekel

lerle yaptıgı anlaşmalar, serbest bir piyasanın oluşa - ı 

bı mesı ıçın özellikle ABD'nın başın ı çektigi ve günJ

muzde G-7 olarak. bilinen Süper Devletler'e (ABD. Al
manya. Fransa. ıtalya. Japonya, Rusya. Çin) sağladı 

ğı-zorunda kaldığı pıyasa dolaşım sonucunda ortaya 

çıkan meta çılgınlığının Turkıye'ye yansıyışı emekçile-
re büyük bir fatura olarak döndü. 

(Dikkat edilirse yine bu süreçte dünya ölçeğin
de "küreselleşme '' olgusunun ön plana çtktJğt gö

rülüyor. Küreselleşmedeki hedef; -sistemin söyle
diğinin aksine- emperyalizmin 'daha çok kar, daha 

çok sömürü ve yine daha çok zulüm' slogamyla 
bütünleştiğini bizim açtmtzdan özellikle gençliğin 
bilmesi gerekir. Yoksa dönüşü zor yamlgtlarm ya
şanacagı -tabi ki gençlik cephesinde de- kesin.) 

Süren kirli savaşa akıtılan Iniyonlar (Ki bu savaşın 

sürmesinde en çok payı bulunan kapitalistlerin ba
şında Koç Grubu ve Sabanct Holding geliyor). büt

cenın 3 '2 sini al ı yordu Durum böyle olunca burjuvazi

nın pazar pıyasasında istikrar sorunu ve bütçe açığ ı

nın nasıl kapatılacağı gündeme geliyordu. 
Devreye yıne emperyalizmin uluslararası bır kuru

mu gı rıyor IMF -lnternatıonal Money Found- (Ulusla
rarası Para Fonu) ıse, uyguladıgı stand-by (kalkınma 

reçete/eri) modelıe riyle burjuvazıye faız oranı yüksek 

dvzeyde yıllık prımle r verıyordu I MF'ın stand-by mo

deller•nırı Türkıye'de uygulanabilmesr ıçın de şa rtların 

enflasyon oranına göre belirleyıcı olması ve enflasyo-

AıcuEL 

nun yüzde 200-300'1ere varan rakamlarda olması ge

rekiyor. Öyle ya da böyle IMF'in uyguladığı hangi mo

del olursa olsun, faturası burjuvaziye değil, tam tersi

ne işçı emekçiye ödettiriliyor. 
Bu parçalanmışlık; butçenin dengesiz dağılımını. 

eğitimdeki kred ı-vizi bil i ten i n düşürülmesin i . sosyal fa 

aliyetlere ayrılan fonun en asgariye çekilmesıni. bilim 

kültvr. sanat, edebiyat alanlarındaki faaliyetlerın tıkan 

masını, konut, alt yapı. kondulaşma ve doğanın tahri

bıne kadar varan sorunlar yumagını oluşturau 
"Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanmak" vaka· 

sı bel kı de Türkiye içın söylenmesı gereken deyimdir. 

HABITAT mı Türkiye'yi kötu yakaladı? yoksa . Turkıye 
HABIT A T' ımı? sorusu hemen akla gelebilır. B ız e göre 

her ik ı si de bırbı"ni kötu yakalad ı ! Yalnız Tt.irkiye deki 
HABITAT Kooraınatörlerı her ne kadar hazır oldukları

n ı söyleselerde HABITAT'ın gündeını Türkiye ' nın 

aleyhine birçok sorunla konuşulacaga benzıyor Tabi 

böylesi bır belirlemeye gıttig ımizde HABITAT'ın ne ka
dar adil, demokratik, uzlaşmaz ve objektif olduğu ke

sinlikle duşünülmemelidır. 
Çünkü H ABIT A T'ı tarafsız olarak değerl endırsek 

bile sonuçta uluslaraıası emperyalist bir kurumlaşma 

dı r . Bu faktörü gözönünde bulundurmak son derece 
önemlidir. Dolayıs ıyla hem uluslararas ı silah tekelleri
nin (Pentagon ABD v.b) ürettiği mallar ı Türkiye alıp 

su ren kırli savaşta kullanmaktadır ve bu kirlı savaşın 

Orünü ola rak ortaya çıkan çarpık kentleşme. sosyal 
faktör alt yapı. kondulaşma gıbı sorunları da ayrı bır 

uluslararası emperyalist konferansta tartışmak bıraz 

şaşı rt ıc ı deği l mi? Tabı kı evet. 
Kendimizi biraz dJşunmeye zorladığımızda daha 

çok çelışkiy i göreceğ i miz kesindir. Emperyalizmın 
HABITAT vb. kurumlaşmalar nın adi ll iğini daha çok ön 
plana çıkaran yenı versiyonları yok da değil' 

Ancak somut olarak görünen ve gözlemledıgım 

kadarıyla yakla~an Bırleşmış Milletler insan Yerleşim 
lerı Konferansı'nın istanbul lizerindeki yansımaları 

'katıltmcı demokrasi ' kavramını n çok ötes inde . 
Duşünsenıze çevre sorunların ı alt yapıyı, sosyal kat

manları ınceleyen bır kurum geliyor. Bi r ülke ıçın 

kaçın lmaması gereken fırsat. Zaten dıplomasi ceplıesi 

de böyle değerlendiriyor HABITAT ın gelişinı Buraya 

kadar güzel! As ı l ilginçlik bundan sonra başlıyor: Is

tanbul genelinde belediyeler tarafından başlatı lan ve 
medya des tekli ' Hayvan Operasyonu ', 'Tinerci 

Operasyonu ' (Taktiksel ve stratejik anlamda 
büyük önemi olan bu operasyonları, acaba AT

MACA-1 operasyonu düzenleyen özel komutanlar

dan mı seçtiler? Bilinmez ama, merak konusu ! .. ) 

sonucu Istanbul: HABITAT karşıtı, yasa-dışı hayvan
lardan. tin e rcı l erden. şüphelı şahıslardan ('şüp

heli 'deki kasıt ise; üstü-başı kirli, sakalı uzamış in

sanlardan sözediliyor!) temizleniyor! 
' Ba lı k baştan kokar' yanlış da değil yani. Işte 

HABIT A T'ta öyle 
HAB/TAT geldi seyreyle, tinerciyi, kediyi, 

köpeği ve insanı af ö/ ey/e ... 
Bütün bu olanlardan sonra dıyeceğım şu. 
Düşündürucü! .. Çok ama çok düşündürücu ... 
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Hükümetin Kürt hamlesi 
A 

nı -sanlı ve yollu hukumet Kürt politikalarını esrık 
leştıren yeni oır politıka hazırlıyor sözüm o:ıa Ba
kanlar Kurulu Kürdistan da toplanıyor' Aman ·ya· 

rabbım· ne ılahı ne içten bir buluş . Desenize artık Kürt 
ıllerinde Kurt oylarıyla tesadufen seçilmış vekıller de dahıl 
olmak üzere bütün bakanlar Kurdistan'ı bır kez daha ya
şayacak. 

Muhtemelen sizler bu yazıyı okudugunuzda Kuroısta
n'dan bir bakanlar ordusu geçmış olacak. Bu ordu iyisıy· 
le. kötüsüY.Ie (beklenen en iyi ihtımal savaşın daha da tır
ınandıniması ya!) bazı kararlar alacak ya da çok öı:ıceden 
alınan bazı kararları dikte ettırecekler kendilerine Baka 
lım, günümüzün aynasıyla alınacak kararlar nasıl yansı 
yacak? 

Birinci ihtımal savaşın tırmandırılması. . Ki bu zaten 
beklenen en kuwetlı ihtimaf. Yani bunun üzerıne yüksele· 
cek bütün polıtıkalar Bır kulenın sarmalları gibı. bir büiL 
nun parcaları gıbi birbirın tamamlayacak bu kararlar. 

lkincısi: ıtiraflarına bınaen , savaşın (pardon) ·teror'un 
bıtırılemeyeceğini. ama en asgariye inoırilecegini beyan
da bulunup. artık kökü kazınan terörün yerıne halka bazı 
hakları vermek (') . Dikkat çekılmelı: bu haklar, kızınca 
ayranı kabaran al Türk ulusunun köle Kurde bır bahşı . 
Kimse. ama hiç kimse. ülkenin bir çakıl taşını alamaz' 
Ancak, baştaki "büyukler" ısterse kendi dilinde ninnisinı 
söyleyebilir ... 

Üçüncüsü: Kürt dilinde eğıtım Coşkun Kırca aibı 
tescilli taşislierin etkide bulunacağı kaçınılmazdır Bu za
tı-ı muhterem (muhterem kelımesıne acıyorum) zaten 
Kürt dilinin varlığını kabül etmıyor! Onun yerine. kendi ya- ' 
zı yazıp konuştuğu üçyüz kelimelik dilin kutsıyetini koru· 
yor. Kanımca Kürt dilinde eğıtim, "Dıcle'nin Sesi" radyo
sunda olduğu gibı itirafçı-kontra Kürtçe'sinin kullanı ldığı 
ve Kürt halkının kötülendiğı bir eğitım olma vasfını asa
mayacaktır. 

Dördüncusu: OHAL'de yaoılacak değişıklik ya da adı 
anılan yönetimin tümden kaldırılması. Buna alternatif çı
kartılacak yasalar bana Nazı Almanyası'nı hatırlatıyor 
Çü~kü OHAL kalkarken yerine çıkartılması düşünülen lı
ler ldaresı Kanunu. baştan aşağı bütün Anadolu'yu aıan
laştırmaya dayalı bır tasarı: Herkes kınılik bilgilerıni ma
halle muhtarlarına ıletecek, mahalle muhtarları bunları il
gili mahalle karakoluna bildirecek, bunlar bilgısayara ge
çecek Yanlış bildirmede bulunan üçmılyon cezayı haciz 
yoluyla ödeyecek. Çek ... Çak . 

Bir oe düşünülen yerel yönetimleri güçlendirme proje
si var ki bu tam evlere şen lik bir proje Neden qersenız? 

(ıl!l"{"l.'f..Te 

iiç ytldtr 
d ii şii ll iii i ip 
bir riirlii 
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/, Illilll /lll/ (~1"1111 

bu projl'11i11 
ihintfe 
1\iirr 

lwlkmılc11t. 

tlola_rıllyla 

DEP ı ·e 

lf.-Wl;P're11 
k fiJ"IItl f..l (1/ /lll/ 

bir ~orku l'l/r. 

Ba•,ar ." r nrrı C··: .. ~.,.~ •rtrıı ~•. Kurt halkına ve 
coğrafya5ına olağan gelir mi? Bilinmez ... (mi!) 

Gerçekte üç yıldır düşünülüp b;r turlu uygulamaya konu
lamayan bu proıenın özünae Kürt halkından. dolayıs,yla 
DEP-HADEP'ten kaynaklanan bir korku var Çünku bu 
projeye göre yerel yönetırnler, merkezi yönetımlerden da· 
ha bağımsız olacak, seçilen belediye başkanı vb. gibi 
oranın mülki amin ışievini görecek, oranın guvenlik kuv
vetlerı vb O'na bağlanacak Bir de HADEP'in belediye 
başkanlıklarını aldıgını düşünün. Ki dürüst bir seçım ol
saydı 1994'te Kurdistan'da HADEP'ın diğer partileri silip
sü~~recegı ortadaydı. Bır yurtseverin Diyarbakır emnıyet 
amırı olması, faılı meçhullerin 'şıp' diye kesi lmesi. halkı 
sındirme politikasının iflası anlamına gelirdi ki, hükümetin 
surdurdüğü bugünkü politıkanın iflasıydı bu 

Politıka adı altınca yurutülen tüm bu politıkasızlıklar. 
tırmandırılan savaş, atılan zafer çığlıkları ve yükseltilen 
milliyeıçı dalga (ne yaz ı k kı') ınsanların ölmesin i, akan ka
nın durdurulmasını sağlarnıyor. Bu işçıye-rnemura daha 
az maaş olarak yansırken. bütçedeki yama tutmaz delik
ten dolayı halka da periyodik zamlar, enflasyon ve insan
lık erezyonu olarak yansıyor Gelecek günler, bastakı 'bü
yl.ikler'in daha birçok itırafına. gözyaşına ve af dilerne se
anslarına gebedir. Bugün. nasıl ki 93'teki ateşkesin bo
zulmasına aglanıyorsa. gelecekte de bugün süren ateş
kesın oozulacağına ağianacak. sızianacaktır Dıler;zkı bu 
kez. ıunı aunyadakı emsallerı gıoı, sorumlular halka 
hesap verebılsin 

..................... ..... ................ ....... 
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1 May1s'1n 
___ s o~syiJ---o '-s i ko 1 o· i s i 

HALilKAYA -----------------

1
. dealist ideologl~rın ~ersini iddia etmelerine rağ

men materyalızm, ınsanı maddesel varlıgının 
yanısıra tinsel yönüyle beraber bir bütün olarak 

ele alır. Materyalistler insanın tinsel yönünü tanır' 
ancak onun bu yönünü maddesel yapısından ba
ğımsız olarak düşünmezler. O kadar. Dolayısıyla, 
tinsel davranış ve davranış bozukluklarını inceliyen 
psikolojiyi bir bilim olarak materyalistler de tanırlar. 

Göreceliklerini unutmaksızın normal ve anormal 
tinsel tutum ve davranışların tümü pisıkolojinin ince
leme konusudur. Muhafazakar bir Japon'a göre ha
rakiri normal, bir Alman'a göre ise intihar anormal 
bir davranıştır. Hümanıst tinsel tekamüle göre ve 
pek doğal olarak psikolojiye göre hem harakiri ve 
hem de intihar, belirli etkenlerın "normal" bir sonucu 
olduğu halde, olayın kendisi anormaldir. 

Benzer şeyler toplum için de geçerli olmaktadır. 
Toplumun tutum ve davranışları ise sosyopsikolojiyi 
ilgilendirmektedir. Yukarıda birşeyler için verdiğimiz 
örnekler t<?plum bazı nda da kendini gösterebilmek
tedirler. Orneğin saldırganlık ve yağma, bilmem 
hangi barbar Afrika'lı bir aşiret için normal fakat bir 
lsveç toplumu için anormaldir. Sosyopsikolojiyi ilgi
lendirdiği kadarıyla sonuç onu oluşturan etkenler 
açısından "normal" fakat olayın kendisi tümüyle 
anormaldir. 

Şimdi sadece gelip 1996 1 Mayıs' ı ndaki geliş
meleri dilerseniz sosyopsikolojik yönüyle ele alalım. 

1 Mayıs'ta şiddet ve talan şeklinde kendini gös
teren bir sosyopsikolojik davranışı hep birlikte gör
dük. Psikolojiye göre yağma, şiddet ve talan şeklin
de tezahür eden sonuç anormaldir. Ancak bu anor
mallik, gelişmelerin, nedenlerin şimdiye dek olup bi
tenlerin '·normal" bir sonucudur. 

Sosyopsikolojiye göre "normal'' sayılan bu sonu
ca yolaçan gelişmeler nelerdir? Aslında verilecek 
cevap, tüm siyasal, ekonomik ve etik yaşamı kap
sayacak bir genişliktedir. Cevabı tüm genişliğiyle 
enine boyuna ele alıp incelemek ciltlerce kitaba sığ-_ 
maz. Ancak anlaşılabilmek için birkaç satırbaşıyla 
yetıneceğiz. 

./ EKONOMiK YAŞAM 

Türkiye'de yukarıdan aşağıya ve emperyalist ba
ğımlılık tandanit bir kapitalist gelişim seyri izlenegeldi. 
Gelışim, devrimci olmadı. Bu ıse devrimci gelişimin ge
rektirdiği zor'un ve sancının uzun yıllara yayılmasına 
yolaçtı. Toplumun sınıfları ve bireyleri arasında derin 
~konomik uçurumlar oluştu. Paylaşım anormalleşti. 
Uretim dışında aŞırı ve büyük rantiyer zenginlikler türe
di. Zenginlik kısmi de olsa topluma, onun ekonomik ya
şamına yansımadır. Toplumun büyük bir kesimi hemen 
hemen sürekli büyük bir ekonomik sıkıntı içinde yaşa
mını sürdüregeldL Bireylerin çok büyük bir kesmi salt 
ekonomık güçlüklerden ötürü son derece doğal olan ıh
tiyaçlarını giderememenin baskısı altında yaşamak zo
runda kaldı. Ve bu baskı kuşaktan kuşağa süre geldi. 

./ SiYASAL YAŞAM 

Ekonomınin bu tarz gelişım trendıne zorunlu olarak, 
siyasal zor eşlik etti. Devlet, tarihsel ve geleneksel ola
rak anti-demokratik temellere dayalı olarak oluştuğun
dan, ekonominin evrimci gelişimi tarzının gerektirdiği 
siyasal zor'a adeta biçilmiş kaftan gibi geldi. Devlet 
1923'1ü yıllardaki yeniden oluşumunda bile zor. baskı
cı niteliğinden hiç birşey kaybetmedi. Onun yeniden ör
gütlenişinde kitlelerin aşağıdan yukarıya etkisi olmadı
ğı gibi, ordu tarafından yukarıdan bir hareketle, kitlele
rin üzerinde bir baskı aracı olarak oluşturulması sağ
landı. Ekonominin evrimci gelişim tarzına dek gelen bir 
siyasal araç, zor ve baskıcı yönü önde giden bir araç 
böyle oluştu. 

Kitlelerin politikadan uzak tutulması. örgütlenmesi
nin engellenmesi sivil yaşamın gelişip serpilmesinin 
baskı altına alınması, muhalefetin her türünün tırpan
lanması vb. şeklinde kendini gösteren anti-demokra
tizm, devlet tarafından dayatıldı. 

./ HUKUKi YAŞAM 

Hukukı yaşam, her yerde olduğu gibi ekonomik ve 
siyasal yaşamın anti-demokratik niteliğinı yansıtan bir 
yasalar manzumesi olarak şekillendi ve niteliğine uy
gun bi_r işlev üstlendi. Hukuki yaşam, anti-demokratiz-

• 
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min yasal temeli olarak yerleştı. Kitleler açısmda. yü
rürlükteki hukuka dayanılarak hak arayışına girmek, 
hiç değilse düşüncesini ifade edebilmek imkansızlaştı
rıldL 

./ ETiK YAŞAM 

Toplumun etik yaşamı, hümanist gelişim seyri. hat
ta bu bır yana kendiliğindenci bir gelişme seyri izlen
mesi engellenerek, devletin resmı ideolojisi çerçevesin
de şekillendirilmeye çalışıldı. Her türlü ahlaki değerin 
aşımı adeta teşvik edildi. Yeter ki apolitik suya-sabuna 
dokunmayan bir işlev içerisınde olsun. Buna kof Ameri
kancı yaşam tarzının empoze edılmesi eylemi eşlik etti. 
Dejenarasyon, ilgisizlik, duyarsızlık biat gibi sorunların 
etik yaşamı oluşturması için elden gelen yapıldı. 

./ ETNOLOJlK YAŞAM 
Devletin anayasasına göre; "TC 'ne vatandaş lık 

bağ ı ile bağ lı olan herkes Türk" olarak belirlenmiş
tir.Var olan Kürt_ ulusunun ve azınlık halkların ınkarına 
yönelik resmi tutum, bizzat Türk toplum yaşamı,ve 
onun sosyopsikolojisi üzerinde· bile olumsuz etkilerin 
oluşmasında rol üstlendi. Kürt ulusal kurtuluş mücade
lesi karşısında devletin uyguladığı çıplak askeri şiddet 
bizzat demokratik doğallığı dahi alt-üst ettı Binlerce 
Kürt köyü yakılıp yıkılarak. Kürtlerın metropol kentleri 
varaşiarına vurması zoraki bir seyir izledi. Büyük şehir
lerın varaşiarına vuran Kürt kitlesel göçlerinin ve eko
nomik kaynaklı diğer göçleri n kentsel yaşamı alt-üst et
melerini burada özellikle belırtmek gerekmektedir. Bu 
varoşlarda. sefalet. hastalık, cehalet, çaresizlik kitlele
rin doğal kaderi haline getirildi. Ya da geldi. 

Bütün bunlardan sonra, 1 Mayıs 1996 günkü şiddet 
ve yağma sosyopsikoloji açısından tümüyle "normal'' 
bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü dejena
rasyon, ilgisizlik, duyarsızlık vb. kayıtsız-şartsız boyu
neğişi, edilgenliği süreklileştirmez. Bunlarla beraber zıt 
kutbun; başıboşluğun, kuraltanımazlığın, şiddet eğilimi
nin vb. oluşunu da beraber getirmektedir. Devletin he
deflediği toplumsal yapı, zorunlu olarak radikalizmi ve 
radikalisı çıkışları doğurmuş ve doğuracaktır. Ki süreç, 
zorunlu olarak devletin tantanlı MHP radikalizmini de
mode kı l ıp, devlet dışı olanına kaynaklık etmiştir. Din
sel kaynakl ı gelişmeleri hep beraber görmekteyiz. Ken
dinden geçip, kendini şişleyecek kadar ileri gidebilen 
bireylerden oluşan dinci sağ radikal guruplaşmaların 
ve en küçük bahane veya provakasyonla yağmaya, ta
lana yönelebilen bireylerden oluşan sol radikal gurup
laşmaların doğması, yü rürlükteki ekonomık, siyasal, 
hukuksal ve toplumsal yaşam tarzının "normal" sonuç
larıdır. 

Devletin ideolojik kalemşörl eri, her ne kadar yırtın
salar da. 1 Mayıs'taki şiddet eylemleri, olagelen gelişi 
min "normal'' bir sonucudur. Bu türden sonuçların olu
şumundaki yegane unsur devletin kendisidir. Geçim sı
kıntısı içinde olduğunu duyurmak isteyenler kan revan 
içinde bırakılır. Siyasal zulme muhalefet etmek isteyen 
kişı kurşunlanır. Kürt olduğunu ifade eden ve bunun 
gerektirdiği toplumsal yaşamı yaşamak isteyen Kürt'ün 

Y ÖNTE\Il-TARZ 

köyü, ilçesi, şehri tank ve uçaklarla yakılıp yıkılır. De
mokratik ve hümanist yaşamı savunan yazar, ayd ı nlar 
içeri atılır, kurşunlanır; Kürt'e Türk sus. aç'a öl! denir 
ise başka türlü bir sosyopsikolojik tutum oluşabil i r mi? 

Devlet. bireysel ve kitlesel çıkışların önünü açmak 
suretiyle toplumun nefes almasını değil fakat, çıkışları 
provake ederek, bazen de manüple ederek olumsuz
laşmayı baş taktik olarak seçmıştir. Nekı toplam geliş
meler. provakasyon ve manüplasyonun devlet açısın
dan artık çığırdan çıkış ve denetlenmezliğe ulaştığın ı 

göstermiştir. Devlet toplum bazında ektiğini biçmekte
dir. O kadar kı sistem artık meşrutiyetini bile tartışıl ı r 
hale getirmiştır. 

Sosyopsikolojik değinimizin sonuç olayı için de söy
lenecekler var. Ne denirse densın. hangi gerekçe öne 
surülürse sürülsün 1 Mayıs gunkü olaylar açıkça şiddet 
olarak tezahür eden bır sosyopsikolojik vakadır. Ve so
nucun kendisi olarak anormaldir. 

Şiddetin sol gruplar tarafından gerçekleşiiriimiş ol
ması. anormalliği arttıran bir faktör olarak da değerlen
dirmek gerekmektedir. Kuşkusuz Marksizm-Leninizm. 
hertürlü şiddeti ilkesel olarak reddetmemektedır. Bu
nunla beraber yağma ve talanı da hoşgörmeyecek ka
dar gelişmiş bir dünya görüşüdür. Sosyalizm ideali; 
ideallerin en tekamül etmiş olanı olması gerekir. Bir 
sosyalist ise, tekamül etmiş bir psikolojik davranış ve 
tutuma erişmiş olmalıdır Ne yazık ki 1 Mayıs'ta, teka
mül etmiş normlara sığmayan anormal bir davranış bi
çimi karşımıza çıkarılmıştır. Nedeni, üst-baş aramas ı 
na karşı çıkışın, polisin silahlı saldırısına yolaçması ol
sa bile, bu böyledir. 

Bireysel veya grupsal maddi ç ı kar sağlayan örneğin 
ticaret. meta üretimi, inşaatçıl ık . rantiyecilik gibi eylem
ler sistem muhalifl ı ği düşünülmeksizin "normal" karş ı la
nıyorsa, izini alınm ı ş bir mitinge giden lerin üst-başları 
nın aranması da ·'normal" karşılanabilmeliydi. Zira kar
şı çıkabilecek o kadar çok şey var ki , bunlara tak ıl ıp 
kalmak. amaçtan tümüyle uzaklaşmayı gündeme geti
rebilir. Üst-baş aramasına karşı çıkış ile kitlesel bir mı
ting yapabilme becerisi arasındaki bir seçimde ikincisi 
tercıh edilebilmeliydi. 

1 Mayıs günkü olaylara iştirak eden çevreler, 
amacı ayrıntıya feda edebilecek bir darlı ğa düşmüş
lerdir. Bu darlık ve sekterizm, acaba 1 Mayıs'a katı
lan veya katılmayan kaç işçi tarafından ya da toplu
mun ne kadarı tarafından "normal" karşılanm ı ştır. 
Devletin amacı zaten mitingi provake etmek hatta ön
cesinden manuple edip mitingi yapılmaz hale getir
mek. Veya görsel basında çıkan gel i şmeleri elde 
edebilmekti. Devlet amac ı na u laşmıştır. Ama gerek
siz şidette yönelen gruplar amaçla rın ı açıkça ayrıntı 
ya feda etmişlerdir. Ustelik bu olaylarla. halen ·kendili
ğindenci olarak kalmaktan hoşnu t ve toplumsal bir 
devrimci dinamik ve devindirici olmamakta tasasız ol
duklarını göstermişlerdir. 

Burjuva kalemşörl erin sa l dırıları karş ı s ı nda sa
vunma psikolojisi içerisine girip olumsuz l uğu olum
lama gıbi bır basitlığe düşmeden kendi kendimizi 
eleştirebilecek erdeme artık u l aşabilmeliyiz. Düş
manın tersini iddia etmek herzaman doğru deği ldir. 

.......... " .......................... ........... . 
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8 Mayıs 1945, Alman faşizmin, tarih sahnesinden yokedildiği zafer günüdur 

A. ~EHMUZ DEMiR ' 

H 
ans Eıden, bır ışçi tornacı. komunist. 1932'den ben 
Almanya'nın Trier kentinde "Faşızme Karşı Dıreniş 
Bırligı"nın üyesi ve Buchenwald toplama kampında 

anti-faşısı hareketin bır kahramanı ve önden 
Weimer Cumhuriyeti anayasası üzerine yemin eden, 

Hanım yuksek ıdari mahkemesi hakimleri. 1936'da ona 
üç yıl ıslahhane cezası verdıler. Aynı hakınıler Hans Ei· 
den ıle birlıkte 35 tutukluya toplam 117 yıl 8 ay ıslahhane 
cezası ve 11 yıl 6 ay hapis eeLası ~erdiler 

1939 Islahhane cezası bıtıyor Ve Gesiapo olayı şu 
şekılde açıklıyor: ·serbest? Buchenwala'a . 

Arıtı-faşıst Hans Eiden. Weimer yakınlarında bulunan 
en kötu koşulların bulundugu bır Nazı toplama kampına 
gönderıliyar Orada dığer antı-taşıstler Nazi Muhafız Kıta
sı'na (SS) karsı illegal direnış hareketı oluşturması ve ör
gutlenmesı durumundadırlar Hans Eıdeıı hiç tereddüt et
meden tmekete katılır. dıreniş hareketının önemlı bir ön· 
deri halıne gelır 

Uluslararası Kamp Komıtesi t1LK) çok kısa surede Trı· 

er'den gelen bu ışçı nin cesaretıni. doğruluğunu görebılme 
ve direnışı orgutleme yeteneğınin farkına vararak SS'Iere 
onu kamp sorumlusu olarak önenrler 

SS'Ier ıçın o, Buchenwald'dakı ışç ı gruplarından so
rumluydu Fakat uluslararası Kamo Komıtesi CLK) ıçin ise 
onun ustlendıgı asıl gorev sılahil ıllegal direnışın. legal 
alandakı çalışmalarını yürütmek desteklemek olmuştu 
Buchenwald'daki ayaklanmanın örgütlenmesı ıçın SS ler 
ı le yapılan göri.Jşmelerde müttefık güçlerın Buchenwald'ı 

bombalaması durdumunda. tutuklulardan oluşan bır ıtfa
ıye grubu, bombalamadan sonra yıkıntıları temızleyecek 
ayrı bir grup ve ölüleri kaldıracak ilk yardım gruplarının 
gerekli oldugunu belirtti. Vu bu istekler kabül ettirildi. Hiç
bir SS üyesı. bu gruplara seçilen insanların. ILK tarafın
dan seçılmiş ve askeri eğitimden geçmiş anti-faşistler ol
duklarından şuphelenmıyorlardı bile. 

Hans Eıden gece uçak alarmı yüzünden yatakların
dan kalkmak zorunda kalan ve ayrıca günduzlerı de gö· 
revlerinı yerine getirmek zorunda kalan acınası SS'Iere 
karşı ''büyük bır endışe içındeydi ııı. (Günduz yerine geti
rilen görevler arasında dayak, işkence. tutuklulara kötu 
muamele yeralıyorou) 

Nazi Toplama Kampı sorumlusu Hans Eıden. SS'Ienn 
işlennin hafıflemesı ıçın tutuklulardan oluşan bir polis gu
cüni.m oluşmasını SS'Iere önerir Aptal ve bır o kadar da 
tembel olan üniformalı canıler bu ö~riyı de kabül ederler 
Böylece kampı koruma da oluşmuş olur! Ayrıca kampı 
korumanın ancak kampta bulunan yabancı tutuklular ile 
kendı ana dılierinde konuşmak gerekliliğinı de kabul etti· 

Y .;ışlı or:ıünist. N.:ız'-Aim myası'rıdan kurtuluşun 

51'inci yıldönümünü, orak·çekiçli bayrağıyla selamlıyor ... 

rirler Böylece Fransa, Belçıka , Polanya. SSCB Çekoslo
vakya vb. ü'keleraen gelen askeri eğitimden başarı ıle 
gecmış antı-taşıstler SS'Ierin gözu önünde Alman arka
daşları ile birlikte sılahlı dırenışin ana gücünü oluştururlar. 

Daha sonra Nazı Toolanıa Kampı'nın 1. sorumlusu 
Erich Reschke. bir ihbar sonucu Gespato tarafından su
rülür. Isyan öncesi geçen hafta ve aylarda. Hans Eıden'in 
yaşamı önemli tehkilerle karşı karşıyadır. Hergün SS'Ierle 
ilgili gelişmeler konusunda rapor vermek zorundarı. Ve 
sağdönüp dönmeyeceğı bell i değıld ır ... 

(Alman Anti-faşist arşivinden ) 

27 Şubat 1933'te Alman Parlamentosu (Reıchstag) 
alevler ıçindeydi Yangına neden olan Naziler yerıne. Ko
münıstler suçlandı ve aynı gece Almanya'da komunistle
re. sosyal demokratıara. Hrıstiyan ve Yahudilere karşı 
(Özellikle politik çalışmalar ıçınde olanlara) toplu tutukla
malar gerçekleştırıldi Reıchstag yangını provakasyonu 
ile, özellikle komünıstlerı. ama aynı zamanda sosyal de
mokratları ve burjuva derrıokralları da kapsayan yaklaşık 
10 bın tutuklu evlerinden alınarak hapishane ve toplama 
kamplarına kapatıldılar Bu tutuklama ve terör dalgası ıçin 
gerekli sinyali veren Naziler, KPD'ye (Almanya Komünist 
Partisi) karşı azgın ve dehşet verici propaganda sahnele· 
meye başlandı. Komünıstlerin parlamento bınasını yaka-
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rak yağmalama, halka karşı terör eylemleri uygulaması 
ve özel mülkiyete karşı bir ayaklanma için sinyal verdikle
ri şeklindeki iddialar yayıldı. Bu kampanyanın amacı; ko
münistıerin gaddarca bir takibe alınmalan için ön koşullan 
hazı rlamak; KPD'ye karşı kin ve nefrete dayalı bir hava 
yaratma; sosyal demokratıarla diğer anti-faşistleri sindir
rnek ve komünistlerle birlikte mücadelelerinin önüne geç
mek, Nazileri de uluslararası gericiliğe, komünistlere kar
şı güç olarak sunmaktı. 

Bu şiddet haraketinden önce A. Hitler 30 Ocak 1933 
yılında yönetime el koymuştu. Hitier'i iktidara getiren bü
yük sermaye, Alman toprakları üzerinde şiddete dayanan 
bir terör rejiminin yerleşmesine yol açtı. Büyük N azi topla
ma kampları oluşturuldu. Özel mahkemeler kuruldu, özel 
Nazi birlikleri SS'Ier oluşturularak yardımcı polıs olarak 
tan ıtıldı. Böylece kanı, zulmü ve baskıyı içeren Hitler dev
letinin birinci dönemi başlamış oldu. Silahianma başladı, 
başlamış oldu. Işgal edilen ülkelerde başlayan terör, ülke
de de yaygınlaştırıldı. Binlerce insan katledildi, onbinler
cesi hapishanelere ve ıslahha-nelere kapatıldı, yuzbinler
ce insan Nazi toplama kamplarında setalet iç:ndeydiler. 
1940 yılında Rheinland pflaz ve Baden würtünberg eyale
linden Yahudilerin ilk önce Güney Fransa'ya, sonrada 
doğuya imha kamplarına götürülmeye başlandı. Toplu 
götürmeler, zorunlu çalışma, hapishane ve ölüm Nazile
rin özgür sosyal bir toplum için çaba göstereniere karşı 
verdikleri yanıtlardı. 

Bugün bu gerçekler çok defa basitleştirilmekte ve kü
çümsenmek istenmektedir. Naziler daha da ileri giderek 
bu gerçeği yalanlamaktadırlar. Neo-faşistlerin ortaya çıkı
şı anti-semitizm ve yabancılara karşı kışkırtma eylemleri, 
öldürmeye kadar uzanan gelişmeler sonucu ortaya çıkan 
sonuçlardı r. 

Demokrasi, sosyal eşitlik, başka kültür ve renklerden 
insanlara karşı tolerans, Almanya politikasının temel ilke
leri olmalıdır ... O gün not defterlerine düşen şu notlar bu
gün de Mla önemini taşıyor: 

"Suçsuz ölen insanların anısı; düşünen insanlardan, 
barış ve uluslararası dayanışma için çaba gösterilmesini 
bekliyor ... • 

1 Nisan 1945 bir pazar sabahı itfaiye grubu büyük bir 
prova başlat ır. Resmi görev yangın söndürme, barakala
nn ve diğer yerlerin güvence altına alınmasıdır. Gerçek 
görev ise, toplama kampı komitesinin başlataeağı isyan
da silahlı insanların gerçek gücünü ölçmektir. 

6 Nisan 1945'de SS'Ier ~ampta bulunan tüm Yahidile
rin kapıya yönelmeıecıni emrederler. Bu emir sarı yıldız 
takmak zorunda kalan 6 bin arkadaşları için geçerlidir. 

Uluslararas ı Kamp Komitesi (ILK) artık hiç kimsenin 
öldürülmeyeceğini belirterek emre uyulmamasını emre
der. Bu bir-isyandır. Hans Eiden görevi gereği SS'Ierin 
komutanı ile gorüşerek, akşam saatlerinde ve gece kam 
pın değişik yerlerine korkudan saklanan 6 bin Yahidinin 
birarada toplanmaya çağırır. Verilen emirin, ertesi sabaha 
kadar ertelenmesini önerir. Erfut yöresinden silah sesleri 
duyulmaya başlanmıştı. · 

"Üstün insanlar'' Naziler korkudan altlarına ediyorlar
dı. Kamp komutanı Hans Eiden'in önerisini kabül eder. 

Gece Uluslararası Kamp Komitesi (ILK) 6 bin Yahudi-

KoMüNIST KişiLIK 

nin takmak zorunda oldukları sarı yı ldızların elbiselerden 
koparılmasını emreder. Güvenilir blok sorumlusu anti-fa
şistler tüm bilgilerin toplandığı kartları yok ederler. 

ILK, SS'Ierin 6 bin arkadaşlarını toplayıp toplayama
yacağğını sorarlar. Ertesi sabah SS'Ier korku içinde ağı r 
silahlar ile tutuklutar arasında Yahudileri toplamaya baş
larlar. 

3 binin üzerinde Yahudi kurtarılır. Kurtulan Yahudiler 
yaşamlarını en çok Trier'den gelen komünist işçi Hans 
Eiden'in cesaret ve becerisine borçludurlar. 

Bu türden eylemler, SS'Ierin toplama kamplarında bu
lunan Fransız, Rus ve diğer gruplara yöneldikleri her du
rumda tekrarlanır. 

A. Hitler, "Hiçbir tutuklu müttefik güçlerin eline sağ 
olarak geçmeyecektir" der. 

Tam bunun içinde UKK 
mümkün olduğu kadar fazla 
tutuklunun sağ kalması için 
çaba harcar ve koşulların 
oluştuğu her dönemde ey
lemde bulunur. Hans Eiden, 
silahlı ayaklanma hazırlıkları 
olan bu eylemeri tegal alan
da destekler ve bu eylemleri 
SS'Iere açıklamak zorunda 
kalır. 

11 Nisan 1945 saat 
11.45'te sirenter uzun uzun 
çalarak panzer alarmı verir- liiii~i!iiiit. 
ler. Dağın tepesinde bulu
nan Buchenwald toplama kampına ilgi göstermeden Et
tenburg yakınlarında ilk Amerikalı panzerleri görülür. Bu 
esnada UKK isyan için emir.verir. 

Kısa bir süre içerisinde çelik teller, isyancılar tarafın
dan yıkılır. Hitler kahramanlarından hiçbiri bu isyana karşı 
direniş gösterememiştir. 12 yıl boyunca barbarca işkence 
yapanlar, kurbanları n silahiara sarsılması ile birlikte ne 
kadar zavallı ve aciz yarat ıklar o l dukların ı göstermişlerdir. 
Nazi toplama kampında yıllarca mikrofon önünde terör 
emirlerini yağdıran kamp komutanının yerine yeni 
kumandan Hans Eiden duruyordu. 

"Hans Eiden, dikkat dikkat... Tüm uluslardan kurulan 
kamp komitesi adına en eski tutuklusu konuşmaktad ı r. 

SS'Ier kampı terkettiler. Tüm uluslardan temsilci ler birer 
kamp koordinatörü oluşturdular ve belirlenecek olan 
düzenmatere mutlaka uyulmal ı dır. Tüm giyecek ve gıda 
maddeleri bizlerin ortak mal ı dır, buna uymayanlar, ya~
mac ı olarak cezalandır ıacaklardır .. ." diye mikrofondan 
gür sesle haykırmaktaydı. Bu an anti-faşist Hans Eiden'in 
yaşamında en büyük bir an olması gerek. O, bu özgür
lüğü uzun bir süre tatamadı. Çünkü Nazi toplama kam
pında süren uzun bir t utsakl ı k dönemi ve bu dönem 
içerisinde SS'Iere karşı verdiği yaşam mücadelesi O'nu 
epey yıpratmıştı. O, Hitler faşizmine karşı vermiş olduQu 
çetin dolu mücadelenin yaratt ı ğı hayati tehlikeler sonucu, 
1950 yılında 50 yaşında yaşama veda etti. 

(") Yazanmız A Şeiımuz DEMIR'in yazmış oldu~u yazı; bütün olarak Alman faşizmin 
tarıhmı, ıopiama kamp•annı ve dönenwı diğer siyasi gelışmeleruu an/alıyor. Anı:ak biz der
ginin kapasitesini göıOnündc bulundurarak; toplama kampları cklneminde bUyük bir cesaret 
ve bı!lnçle savaşım veren Han s Eiden 1n mücadele surecıni yansıtrık. Dolayısıyla yazıyı 
kısaJnıK. Yazaflmllln biZI anJayışla karşılayaca~ull umuyoruz. 
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Burjuvazi açmazl ığını hoyallerle süslüyor ve kendin.ce 
tüm zamonların son adı; 'postmodernizm' 

tl 

SERDAR YÜCE 

usa gibi, isa gibi, Muhammed gibı. Karl 
Marx'da ınsanlığa mutluluk vermek ıçin 
geldi. Onlar gibı bir de kitap getırdi Es
kiler zulme sefalete karşı mutluluğu 
alıirette vadederken. Marx ise: rrutlu
luğun dt.nyada olduğunu ve dünyadaki 
mutlulugun nasıl kazanılacagını öğret· 
ti. eskiler zenginlıği kabül ettı ve ruhla
ra inandı, Marx ise mülkiyeti ve ruhları 
redetti, fakir'eri başa aldı ve bı! me 
inandı. Insanlığa kendisini tanımay· ılk 
kez Marx (Marxızm) ögretti. Yü7yıllar
ca mutluluğu kazanmak için mücadele 
veren insanlara ayd nlatıcı bir rehoer 
olarak klavuz etti. Mutluluğu kazanma 
yolunda Marxizm öğretis,yle lıareket 
eden insanlığın karşısına. zulümkarlar 
adından da anlaşılacağı gibi zulümün 
yaratmış olduğu binbir türlü baskı ve 
aldatmacayla çıktılar. Doğaldır zaten 
yenı eskinın çurümüşlüğünün yokolu
şuna kadar, yenıye karşı dırenerek yo
kolacaktır. Fakat yeniyi yaratma yolun
da Marxizmi rehber alan öznelerin ki
mileri farkında olmadan sapmalara ka· 
yarak sürekli hareket halinde olan top
lumsal yaşamın gerç~kliğinden kopuk. 
dogmatik anlayışlarla hareket halınde
ki olguyu dönüsüme uğratmaya girişil
dL Oysa Marxizm bilımsel bır doktrin
dir. Hareket halındeki toplumun paral
lelliğine uygun, onu özünden çıkartma
dan bilimsel tahliller üretmek gereki
yor. 

Bunu yapmaya çalısanlar ise (Marxizm'i üretmeye 
çalışanlar) malesef Marxizm·ı üretme yerine. onu revı
ze ederek Marxizm'e karşı olan ylizyılların egemenle
rinin değirmenlerine su taşıma yoluna koyuldular. Ne
den böyle bir girış yaptım, genel klişeleşmiş kelimeler. · 
sözler sarfetmek değil de amacım. Yirminci yüzyılda 

endistüriyel ve sanayi toplumunun oluşrnasıyla buyük 
bır aydınlanma yaşayan ınsanlık bugünün toplumun 
oluşmasının temel taşlarını örerek, bugünün bilımsel 
teknolojik toplumunu yarattı. 

Bugün insanlık toplumunun bu kadar gelişip dö· 
nusmesıne rağmen hala insanlık ilkel toplumda olduğu 
gıbi bır ekmek peşinde koşmaktan bır adım ileri gitme
miştir. Her yerde savaşlar karı. barut. ölüm yaşamın 
bır parçası gibi gayet doğal olarak insanl ı ğa yaşam 
menüsü olarak sunuluyor. Ve 21. yüzyılda gerçekten 
insanlığın tarifıne yenı bir ısim gerekiyor. Bu ıs i m ise 
savaşın, kanın, barutun, ölümlerın tüm yükünü sırtında 
arsıL ve yılınadan taşıyan ışç sınıfının aç beden lerin
de olduğunu biz komünistler olarak biliyoruz. 

Özellikle bunu unutaniara ıse Marxizm'in bugün 
dönemsel olarak yaşadığı girdaptan kurtarıp 'Nasıl Bir 
Sosyalizm?' sorusuna gerçekten bilimsel tahlillerle ce
vap vermek gerekliginin sorumluluğunu taşımal ı yız. 
Çunkü reel sosyalizenın çözülüşüyle birlikte savunma
ya geçen Marxizm, burjuva ideologlarının yeni toplum
sal model adı altında söyledikleri ve bununla birlikte 
Marxizm'i uretme adına kalemlerini dans ettiren küçük 
burjuva parlamenter devrimcılerin soylemleri kitleleri 
etkisi altına alır ki, bunun bizlere çıkaracağı ise öde· 
mesi zor bir faturadır. 

Yukarda belirttiğırniz gib i sosyalizenın çözülüşü 
dünyada alt-üst oluşları gündeme getirdi . Bunun so
nuçları özellikle bugünün insan tipine, toplumsal yapı
lanmaya bakıldığında bir kü ltürel yozlaşmanın ve bu· 
nalımın olduğunu açıkça görülür. Bu belirsizlikten fay
dalanan bL..rjuva ideologlarının sosyalizmi bir kurtuluş 
olmaktan çıkarıp, kriz ve bunalım halindeki kapitali zmı 
rahatlatmak için harekete geçtiler. Önlerıne ne geldı 
ise saldırdılar. Saldırmadıkları ve doğal gördükleri: 
şüphecilik, belırsizlik. farklılık. hetrojenlik (karışıklık) 
v.b yaklaşımlardır Anladığım kadarıyla burjuvazı ken
disini nihai olarak korumayı ve sorgulanmamayı geti· 
rmek istıyor. Bu savları 20. yüzyıl endistrü ve sanayı 
atı ımıyla birlikte. modern ve çoğulcu toplum oluştuk
tan sonra kurumsal yaoılanmanın toplumun yönetme
de etkili olmadığını. iktisadi altyap ı ile politik üst ku
rumların birbırlerinden ayıı: her ıkisinin ise toplumun 



reheval .......................................................... .. B AKlŞ AÇlSI 

kültürel şekillenmesinde ideolojik olarak bunların belir
leyici olmadı~ını, hatta klasik, bayatlamış yaklaşımları 
olan bilincın madden bagımsız oldugunu, düşünsel bi
lincin salt kendi kendini, modern toplumun gelişmesiy
le ürettiğini, 'ideoloji' diye bir düşünsel bilincin olmadı
ğı v.b. gibi modem toplumdan modern-ötesi topluma 
geçildigini, yani bilimsel ve teknolojik devrimle toplu
mun en yüksek aşamasına geldigini, bundan sonra bi
reyin kendi yaşamını sistemleştirecegini, bireyin öz
gürleştigini, bilgi ötesi toplumsal bir yapılanma oluştu
gunu ileri sürüyorlar. Böylesi savları ileri sürenler ta
mamen kapitalist-ekonomik yapılanmadan bagımsız 
ele alışları dikkat çekiyor. Kısmi olarak ele alsalar dahi 
emek-sermaye arasındaki temel çelişkinin bitti~ini, ka
tı bir sınıf egemenli~inin olmadıg ını her geçen gün ise 
eridiQini ileri sı·ırüyorlar. Bu esnada ise tam bir demok
•at kesilip her türlü totalitarizme karşı olduklarını savu
nuyorlar. Oysa bız yüzlerce yıldır diktatörlüğün de de
mokrasisi oldugunu savunuyoruz. Çünkü her türlü dik· 
tatörlük kendisınin özgür geli şip ilerlemesi için kendisi
ne yargı, yasama, yürütme konusunda tam bir demok
rasi prograrnı düzenler. Düzenlenen demokrasiden 

·mahrum olan ise alt ezilen sınıflardır. 

Sosyalizmin çözülüşü dünyada 
alt-üst oluşları gündeme 
getirdi. Bunun sonuçları 
özellikle bugünün insan 

tipine, toplumsal yapılanmaya 
bakıldığında, bir kültürel 
yozlaşmanın ve bunalımın 

olduğunu açıkça görülür. Bu 
belirsizlikten faydalanan 

buı'juva ideologlarının 

sosyalizmi bir kurtuluş 
olmaktan çıkarıp, kl'iz ve 

bunalım halindeki kapitalizmi 
rahatlatmak için 

harekete geçtiler. 

Mevcut toplumsal yapının sosyolojik tahliline soyu
nan M Weber'in çocukları, Weber'in modem toplum 
kuramının bır adım ilerisine gidemediklerini, tek farklı
lıklarının modernizm kuramına 'post' ekleyerek post
modernizm ütopyalarını kurmaları bu söylemiere sol 
yelpazede durup kapılanların da olması bana biraz 
bunların, yılgınlı~ın. evrirnciliğin entellektüel ütopyacı
ı yın namelerini anımsatıyor. Postmodernizm sorunu
nu Marxızm'in üretilmesi konusundaki sorgulamalar 
belli sol hareketler açısından girilen bir bataklık oldu. 
Daha doğrusu burjuvazinin sosyalistler içerisine attıQı 
bir sorun. Postmodernizm sorunu hakkında pekçok kı· 
tap okurnamama ra~men, bu arada tüm okuyucuları 

da bu soruna dikkat çekmeye davet ediyorum. Az çok 
Marxizm bilgisi olanlar göreceklerdir ki; söylenenler 
saçmalıktan başka birşey değil. 

Zaten tarihin her döneminde sosyal, siyasal, eko
nomik, kültürel olarak sistem, egemen gücün her türlü 
tavrı toplum tarafından doğal ve olagan olarak kabül 
gören amprik (yüzeysel) yansıması olduğunu niteliksel 
olarak ise, toplum üzerinde kesin bir dönüşüm olmadı

~ ını biliyoruz. Bunun açık örnekleri Almanya'nın bir 
dönem girdi~i siyasi-ekonomik-sosyal çıkmazda Adolf 
Hitler gibi faşistin dünyayı kana bularnasında kitlelere; 
"Sizin yerinize de ben düşünüyorum" demesinde kitle
lerin bunu gayet doQal karşılaması gibi, bir diQer örne
ğı ise Türkiye Evren faşizmidir. 

Işte kapitalizmin geldiği dönem üret im-iletişim-ula
şım alanında hızlı bir gelişim ve bunun toplumsal eko
nomik yap ı uLerindeki etkisi; sosyal-siyasal-ekonomik 
olarak tam bir çıkmazdı r. Diyalektiksel olarak gelişen 
lıer olgu niteliksel olarak kendisini dönüşümle yenile
rnek zorunda. Bunu yapamayan kapitalizm acı buh
ranlar içerisinde kıvranarak, belki de yapmak istediği 
bilim-kurgu filmierindeki senaryoların gerçekleşmesi 
için yeni peygamberler yeni ayetler peşinde. Olur ya! 
Nilıai bir egemenlik ya kendisini tarihin çöplüQüne gö
mecek olan devrimci sınıf niteligini ortaya koyup dönü
şümü yaratacak, ya da kendisi dünya ile birlikte rıerşe
yi yokedccek. üç seçenek kalm ı şt ır h::: •• ı de 'olmazsa 
olmaz' temelinde. Şimdilik kendisine soyut toplum ku
ramı olan postmodernizmle teselli bulma peşinde. Ne
dir bu r'"~stmodernizm? Tanım olarak; 1970'1erde baş
layan kapitalizmin gelişimindeki ekonomik ve siyasi 
değişımierin tıkanıp, sınıfların daraldığı, zamanı ve 
mekanı denemenin yeni bir yöntemiyle dengelemiş bir 
kültürel degişiştir Diger bir deyimle modern-ötesi bir 
toplum tasavur ad ı aıtında teknoloji, doğru gelişim, po
zitif bilimlerı rcdederek; belirsizliQe, farklılığa, hetrojen-
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liğe ayrıcal ı k tanır. Dünya ne kendi butunlüğu içinde 
tutarl ı t.ıır biçımde ıfade edinilebilinir, ne de tarihsel ge
lışimın tuta rl ı bır anlamı vardır. Evet sermaye açısın
aan tam da böyledır. Tam bir belırsızlık anlamsızlık 

çıkışsızl ığın anlarının tari'ini ifade edıyor. 
Bu noktada Marxislieri ve~'a Marxizm ı tarihi geç

mis modern coğulcu topluma ayak uyduramayan 
gençliği ise; siyasi, ekonomık, kultürel olaıak ::ıagıın
sızlı~ın· kazanmamış kişiler olarak değeılendırip genç
ligın toplumsal sorunlarda giriştiği eylemleri çocukluk
tan olgunluğa geçış dönemi olan 'gençlık evresi dea
ğimiz süreçte gençliğin kendisinı toplumda ' kanıtıama' 

olarak değerlenairıyorlar. 
Oysa toplumsal yapılanmanın sosyolojık tahlilını 

yapan burjuva sosyologları: bireyin toplum ıçerisindeki 
tavır ve davranışlarını psikoanalııik temelde inceleyip 
bunoan kalkış yaparak bıreyın ozgürleştığinı. modern
leştığinı katı olan herşeye karşı oldugunu. toplumsal 
ekonomik yaoıdan kopuk yeni toplum modeli oluştur
maları bunu tam böyle olmasa da savunan fakat sol 
soylem kisvesi kMına bürunen ülkernızdeki yansıma
sı; söylemden tut bıleşeni daha somut olarak görece
ğımiz OOP'dir Bu konuda (Jorge Larraın/ldeoloıı ve 
Külturel Kiml'k-Sayfa 141 145). postmodernizmin te
mel anlayışını oelırleyen (Anton C. Zııderveld Soyut 
Toplum) savlarını ögrenebılirız. Fakat merak ederler 
bu iki kitapta sınırlı "almamalı. Benını somut önerece
ğım bu ikı kitap 

Aşağı·'{Lkan hepimız bilirız ÖDP bıloşeni herşey
oen once tarıhsel bir sürecın ve uzun tnrtışmalar·n so
nucu olcıral\ doğdu Ve ıyi anımsıyorum bunlar sosya
liznıiıı proletarya aı"tarörlüğünL;•ı raaikalızmin kaba 
olduğunu, toplumun bugünkü yapısına denk duşnıedı
ğıni, toplumda yenı sosyal sorunların doğduğunu bu - ' 
nunla beraber yeni toplumsal kesitler oluştugunu bun· 
ların uzıaşrnaz oıduklarını demekrası kavgasına çekil
mesi gerektiğı tartışmaları sonucunda oluştu. 

OOP; özgJriGK içın aayan·şma partısı. Bızim anla
aıg mız 'Tlanada özgüriuğün. bıreyin en doğal demok
ratik haklarını kullanıp. koruması. geliştirmesi degil el
bette. Bunların özgurlüğü. burjuva demokrasisindeki 
hak;arı kullanma". Çünkü özgurluk içın aayanışmayı 
yaratan (belli gruplar dışında) gerçekten birçoğu belki 
söylernde kapitalizmi reddetsc dahi istemlerının karşı 
duruş olarak kapitalizrnı aşmadığını kendi içlerinde de 
söylüyorlar zaten. 

Yan bunlar her !Jrlü totali·arızme karşı olan, söy
lernde radikal demokrasiyı savunan entellektüeller ol
duğunu görurüz. Ve bunların gelecekleri yer olsa olsa 
devr mci demokratlarının yeridir. Neyse bizım için be
lirleyicı olan ÖDP değil. Belırleyıcı olan gerçekten ken
di felsefemiz olan Marksizm-Leninızm i üretmedir. 
Özellikle oır noktaya. dikkat çekmek ıstiyorum: M-L işçi 
sınıfının bılımsel felseiesidir Onu küçük burıuva lafa
zanların ellerinden çekip alıp gerçek sahibı olan ışçi 
sınıfının eline vermemiz gerekiyor. Bugünku paradak
su aşmamız gerekıyor. M-L üretimden kopuk küçük 
burjuva ıümpenlerın yazıp-çizdiğı bir dl;rumda Oysa kı 
ışçı sınıfının felscfesı: bilimsel olarak işçiler tarafından 
u ıetilınelidır Aksı. kanaatimce bir paradokstur. 

B AKI$ AClSI 

Belirleyici olan gerçekten 

kendi felsefemiz olan 

Marksizm-Leninizm 'i 

üretmedır. Özellikle bir 

noktaya dikkat çekmek 

istiyorum: M-L işçi sınıfının 

bilimsel felsefesidir. Onu 

küçük burjuva lafazanların 

ellerinden çekip alıp gerçek 

sahibi olan işçi sınıfının eline 

vermemiz gerekiyor. 

Bugünkü paradoksu 

aşmamız gerekiyor. 

Bu bilirnın gelişımi gerçek sah iplerının eline geçme
dığı taktirde yeniden bilimsel temellerde üretilmesı bi
raz 1ordur Nedeni. somut pratikten kopuk tahliller ye
terınce annmış olanıazlar Bugünkü toplumsal yapının 
sosyal-ekonomik siyasal-kultüreı-teknık olarak yorum
larınıası gerekiyor. Belkı de bu söylediklerıme dünya
nın lıcrhangı bır ulkes rıdeki toplurnc;al patlama ÇOK 

daha çabt..ık ışık tutacaktır. 
A:na şu bir gerçektır kı burjuvazının bütün umutları 

bır lıayalden. bir ütopyadan başka birşey değil. Daiıa 
doğrusu geçmış tarıhte söylenenlerden farklı b1rşey 
söylediği de yok Söylcaıgi özne 'lin ı sm ine yenı bır sı
fatlandırnıa takmasıdır. Oy::.a Zamanı'nın guzeı bır sö
zu vardır· "Yalanlar ü?erine kurulu olan her şey gerçe
ğin ateşı karşısında erir'' ve buquvazi bu sürece gır
rniştir. Ustünde durulması gereken devrimcı kadroların 
iÇHisınde bulunduğu sjrecı derinlemesine kavrayıp. 
uretim iletişim. ulaşım bıl imsel-toknolojik devrimle, 
ekonomık siyasi-kültürel olarak toplumsal yapı ustün
deki etkısinı kavrayıp. geleceği yaratma yolunda 
somut politikalar uıetmelidir. Acıcak bunu 
başarabıldiğimiz ölçüde Markxızmı kendi özüne uygun 
üretebiliriz. 

ı. Dunya Ülkelerı aediğımız Avrupa UtKeleri sosyal
siyasal-ekonomik-kültürel olarak blıtü'nıeşirken. lll. 
Dünya Ülkelerı'ni heroeçen gün dışlıyorlar. Ve yaşarn 
garantılerıni bu ülkelere endekslıyorlar. Bu süreç ll l. 
Dünya Ülkelerı açısından kendi içinde hızlı bır çelişki
ler yumağına donüşüyor Dünya devrim surecınin geli
şımı. bugün daha hızlı açıkça göruluyor. Burjuvazinin 
iktidarı şu anda pamuk ioligıne baglı. Proletarya varol
dugLından bugüne. bugünden geleceğe kadar da ya
şamı ürettığı gibı. yeni dünyaları da üretecektir Hem 
de kan. barut. ölümler ıçensinde yaşamın varolduğu 
butün bitmişlıği kendi devınımi içerisinde yeniden. 
yeniden cıretecektir Bana öyle geliyor ki k ı sa bir 
zamanda burjuvazınin postmodernızmin rüyası bir 
kabusla bitecek. 



reheval GE~Ç OKUR 

Sosyalist yayının zorlukları 
• Azod Ekmen 1 isı i< RE ---

D 
ünyamızda medya cok 
önemli bır yer lutmak
tacı r Kapsanılı medya 

araciarına !>ahip olan burjuvazı 
kendi cıkarları doğrultusunda 
istediği sekilde kullanmaktadır. 
Dünyanın her yerinde burjuva
l.i. kendi istediği insan tir>ini 
yaratmak icın medyayı günün 
yırmidört ~aatını kullanıyor. 
Kendisinın yuprığı lıütün saldı
rılaıı. işledığİ suçlurı halklarda 
gizlenıek icin g(iclü med~·ası~;la 
insan beynini bomlıardımana 
tutmaktd ve insanlar üzerinde 
etkili de olmaktadır. Bu her 
yl'rde böyledir. Sorrürülen mil
yonlarca i~çiye karsı: patronun 
~önıürüsünü gizlenıekte. parro
na karşı cıkvniara saldırrnakta
dır. Yıllardır sömürülen. ilhak 
edılen halkları ve onların öncü
lerine ·teröri~r· damqa:;ını vur 
nıakıalar. 

Burjuva basını lilkenıı"-le 
her türiii insanlık dı~, lıaskıları 
ycıpaıı faşist TCyi desteklc 
nıekte. vaptığı soykp·ımı gizle
mekı~dir Dünyanın basbela~ı 
olan -,\BO nin bütün o•J unları 
nı --ı,Lır-arıu " rolüne kovmakta
dır B~ına kCHşı ezilenler. sömü
rülenler_ ılericiler cok sınırlı 
medya araciarına sahiptir. Bur 
juva medyasına kars ı koyacak 
gücte çok uzaktır. Burjuva o 
hakkı yapabildiğı sürece bu 

karsır güçlere. yani kend;sini 
yok edecekleı·e vermez. Böylesi 
araçlar devrimcilerin eline geç
ı ıği zaman burjuvazinin bütün 
pbliklerıııi cıplaklığıyla ortava 
çıkcıracagını kendisi de bilmek
tedir. Ama biz devrimciler. ko
nıL;nıstk.ı burjuva medyasına 
karsı koymak. buıjuvaziyı lıu
tün çıplakl ığıyla oı ı aya kov· 
nıcık ici '1 güclü medya araciarı
na sahip olmamız gereki~;:)r. 
Hunldl"ı ycıratnıal< ıçin lıüyük 
caba sarfetmemiz gerckivor. 
Bır cırpıda ~'aratılacak bırşey 
değildir. TC her ~ıevrimci vayın 
çıktığı and<ın itibaren dağıtınıı
nı engellenıekte. dergi. gazete 
c<ılı5anlarını öldürrnekte. mil
)'drlarca para. onlarca yı l hapis 
ceza.;;ı vermektedir Biz ezilen
ler. sömiirulenler fler ne paha
sın<t olur~ıı olsun bitinı sesımiz 
olan çığlıl·darımiLI. direnişimi 
.:i. mücadelemizi halka duyu 
ran bıt.i güclendiı en bu aracia 
rınııza sahip cıkırıı~lıyız. 

Ülkemiz komıiıııst gençliği
nin cıl-;ardı~~ı Reheval dergısı. 
biz geneler icin önemli lıir mev
zidir Reheval Klirdbtan gençli
g;nı büt in bdskılara karsı . bü
tün olanaksızlığa ragrneıı ay
dınlatmak ve Kürdistan'da ulu
s<ıl ve sınıfsa l mücc.ıdele~,:ı v~ren 
f\ ) msomol örgıiı unü kitlcılere 
tasımak. sosyali7.rn bayrc:ıgını 
daha da yüceltmek icin atılmış 
bir adımdır . Biz gençler Rehe-

val.in atmış olduğu bu adımı 
kazanmış bir mevzi olarak gör
meliyiz. Blitün gene komün ist
lerin yapması gereken bu de
gerli mevzivi korumak daha da 
guclendirm~ktir. Reheval bu
gün bizinı icin büyük bir arac 
tır. Fakat yapma'Tlız gereken 
Reheva i kısa süre icinde daha 
da güçlendirerek, sosyalizm 
kavgasında yüc.eltmektir. 

lcinde bulunduğurnu1 sürec 
te yapılan işleri hep kücük gö 
ı ebi 1 iyoruz. fazla çaba sa rfet
mivoruz. Fakat bir bakmı~ız ki. 
dün elimizde olan araç bugün 
yok1 Dün varolan ve bugün ol
mavanı yaratmak icin çalışmı
şızdır. 

Ancak bugün Reheval var: 
coğu gene arkadaş gereken 
desteğı vermemekte. yapılması 
gerekeni yapmamaktadır. Ama 
şu kesindir ki: yarın eğer bazı 
nedenlerden dolayı Reheval 
çıkınayacak/çıkamayaca k olur
sa en ba~ta yeterli destl-'gi ver
nıeven arkadaslar ·kem-küın· 
edeceklerdir. Yayınlarımı% va
rolduğu zaman bu duyaılıl ı ğı 
pratik olarak sergilesek yayın
larıınız hiç bır zaman durmaz
lar. TCnın gücü de buna yet 
me1. Biz geneler her yönüyle 
Reheval"e sahip çıkmalıyız. 
Rehberimiz Reheval"e bütün 
gücümüzle destek vermeli y iz. 
lleride rehbersiz kalmamak 
için • 

Avni Yoldaş Yaş1yor! 
_\\ni Gökoğlu yoldaş ~o-syal illıı mücadelesine THKO-MB saflarında 

başladı. THK0- \1!3 anannda mücadele eden Arni yol daş, 
Suriye s ınırından ülkeye 6:rerken eli kanlı askeri faşistlerce 

taranarak katiedi Idi. Anı ını sosyalizm kın gamızda ya~atacağız! 

istanbul'dan Yurtsever-Sosyal!st Gençler 

··· ···· ·-· ··- ································· ··4§!1@t;MIM· 
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ÖzelliRle 1990'dan sonra 
ü!Remizde yaşanan savaş 

nedeniyle yoğun göç alan ve 
Rısa sürede nüfusu 1.5 

oranında artan bu 
bölgemizin güçlü ulusal 

dinamiği ile sınıf 
perspeRtifi olan fa.Rat 
susRun olan dinamiği 

buluşturan bölge 
durumundadır . Sınıf dina
miği ulusal dinamiğe göre 

daha gelişRin olmasına 

B ölGE PROFI LI 

rağmen daha SUSRUndur. Bcıg.:o.: ycı~ayan gençliğı 'l büyük çoğunlı .. ğu ya i~siz, ya da sanayı sektörü no.:. 

Ne a 
A. TAYYIP GÜLGÜN 

11 . . 

U 
lkemız komsomol hareketı-
nin genel programatik yak
laşımlarını bölgeler özgü

lünde yaşama geçirebilmesi için; 
yaşadı~ı bölgenin kendi özgün 
koşullarını çok iyi tanıması ve 
kalkış noktalarını doğru tespit et
mesi, hareket açısından zorunlu
luktur. Program, hareket açısında 
etrafında birleşilen en genel doğ
rulardır . Hiçbir hareket kendi 
programatik yaklaşımlarını tam 
anlamıyla özümseyip kavrama
dan, mevcut programın pratikte 
üretimi saglaması mümkün ol-

maz. Bölge özgülünde yönelişler 
bel i rlenebilmesı için ifade etmeye 
ça l ıştığımız genel doğruların kav
ranması gerekmektedir. 

Ülkemiz komünizan gençl iği
nin örgütlü mekanizması olma 
yolunda ilerleyen Komsomol ha
reketinin omuziadığı bu ağır so
rumluluğu layıkı ile yerine getire
bilmesi içın kendi programatik 
yaklaşımlarını her bölgenin özgü
lüne uygun şekillendirmeli ve ge
liştirmek zorundadır. Bunu yapa
bilen Komsomol hareketinin gele
ceğe doğru emin adımlarla yürü
yebileceğini söyleyebi liriz. Asır
lardır esaret alt ı nda yaşayan hal-

mal1? 
kımızın ekonomik üretim ilişkileri, 

pazar ilişkileri bölgeden bölgeye 
farklıl ı k l ar göstermektedir. Bu 
farklıl ı ğı en bariz biçimde dışa 
vuran bölgemiz kuşkusuz A böl
gesıdi r. Komsomol hareketinin A 
bölgesinde kalıcı örgutlülük yaka
laması ve uzun soluklu yol alabıl
mesi bu bölgenın özgün koşulla
rının doğru tahlilinden geçer. Kü
çük ve Orta Büyüklüktekı Işletme 
(KOBI) mekanizmasının üretime 
egemen olduğu bu bölgemızde 
gençlik hareketinin gelişmesi için 
oldukça elverişli zemin mevcut
tur. Yurtsever-Sosyalist Gençlik 
hareketinin programsal yönelişle-
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rine zemın bakımından e l verişli 
ortam hazırlayan, bu bölgenin ay
nı zamanda komsomol hareketi
nin kendi zemininde gelişmesını 
sağlayan ve geliştıren sıçrama 
bölgesi olarak da görmek gerekir. 

Bunun için; 

1-A bölgesi, ekonomik üretim 
ilişkileri bakımından diğer böl

gelerimıze göre kimi belirgin fark
lılıkları vardır ve bu fark l ılık ları 
komsomo hareketı görmek duru
mundadır. KOBi'lerde çırak, kalfa 
ve hatta usta olarak çalışan ve 
karın tokluguna talim eden yoğun 
bir genç potansiyel mevcuttur Ve 
bu potansiyel örgütsüzdür. Işçi 
gençlik içerisinde komsomol ha
reketinın yaygınlaşması ve kalıcı 
örgütlenme yakalaması yaşamsal 
zorunluluktur. Komsomol hareke
tinin ülke gençliğinin öncü gucü 
olabılmesı ıçin ve devrim müca
delesinde ıddiasını surdürmesı ış
çi gençlık ıçersinde örgütlü olup 
olmadıgına bağlıdır. Iplik sana
yınden ayakkabı sektörune. triko
tal atölyelerine kadar çalışan po
tansıyelin büyük çoğunluğunun 
J••nçlerden oluştuğunu görerek 

komsomol hareketinin bu alanla
ra gırmesı yaşamsal önem taşı
maktadır. • 

2-Özellikle 1990'dan sonra ül
kemizde yaşanan savaş ne

deniyle yoğun göç alan ve kısa 
surede nufusu 1.5 oranında artan 
bu bölgemizin guçlü ulusal dina
mıgı ıle sınıf perspektıfi olan fakat 
suskun olan dinamiğı buluşturan 
bölge durumundadır Sınıf dina
mığı ulusal dinamığe göre daha 
ge işkin olmasına rağmen daha 
suskundur. Komsomol hareketi
nin prograrnsal yaklaşımiarına ve 
guncel yönelişlerine bu bakımdan 
da elverışli ortam sunan A bölge
sinın, özgunluğunü görerek: özel
likle de ulusal dinamik ile sınıfsal 
dinamiği buluşturarak yurumesi 
komsomol hareketini geliştirecek
tir. Göç alan bölge nıteliğini, istıh
dam alanı olması özelliğinin yanı 
sıra. savaş kaçkını olması özelli
gini de görmek gerekır. Dolayı
sıyla yönelişler koyarken bu iki 
önemli faktörü görmezden gel
mek hata yaptıracaktır Eylemlı
likle gelişen ve gıdasını pratikten 
alan gençlik hareketinin, eylem 
hattında hata yapma rıskini alma-

B ÖLGE PROF Ll 

sı, özellikle de böylesi bir zemin
de hareket ediyorsa gençlik hare
keti hata ihtimalini daha çok gör
mesi gerekir. Eyleme soyunma
yan teorik yaklaşımlarla yelinmek 
hem gençlik hareketinin ruhuna 
aykı rıdır hem de özellikle de ulu
sal ve sını fsal dınam iklerın yan 
yana olduğu bır bölgede kendi 
özgünlüğunde gelişmesi mümkün 
değildir . Bugün savaşın yoğun 
olarak yaşandığı Hakkari, Şırnak. 
Siırt. Diyarbakır. Mardin bölgele
rınden savaştan dolayı göç eden
ler ile hala 12 Eylül ölü toprağını 
üzerinden atamamış sınıf dinami
ği ruhsal bakımdan doğal farklı
lıklar taşımaktadır. Bu ikı zeminin 
genç potansiyel inin yan yana gel
mesi ve omuzomuza vermesi ıçin 
komsomol hareketinın pratık ey
lemliğini dayatmaktadır. • 

3-Farklı dini ınanışiarın ve et
niklerin renk verdiği bir bolge 

olması itibariyle de komsomol ha
reketine musaıt zernın vermekte
dir. Sünni, Alevi. Ermeni dıni ina
nışların mevcudıyetinin yanı sıra 
Kürt. Turk, Arap vb. etnik ve ulu
sal kokenleri itibariyle de renkli 

Ulkemlz gençliğinı Güney Koreli gençlerle kıyasladığımızda; hem polıt.•k hem de pratik olarak uçurumların olduğunu görebil.riz. 
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bir mozaiktir Düşman bu farklılık
ları bölme ve ö rgutsuzleştırme 
aracı olarak değerlendirirken ko
munizan gençlik hareketi bu 
renklıliğı pratik eylemiilikle bütün
leştirme aracı olarak alternatifini 
sunmak durumundadır Ulusal ve 
sınıfsal talepler uğruna öncü parti 
yelpazesinde hareket eden kom
somol örgütünün bu noktada üst
lenmiş olduğu agır bır sorumlulu
ğu ve görevı vardır. Teorik farklı
lıkları ortaya çı karmak ve yöneliş
ler belirlemek komsomolu aşan 
bir 'iş olduğunu bilerek öncü 
partinin programatık yönelışlerinı 
takıp ederek kendı ozgünlugünde 
eylem hattına gırmesı komsomol 
hareketini geliştirecek ve müca
delesine dinamizm katacaktır. Sı
kı sıkıya bağlı olması gereken bir 
ilkedir bu. Böylesı renkli bir mo
zaigın mevcut olduğu bölgede 
görev ve sorumluluklarının bılin
cıyle hareket eden komsomolun 
ulusal-sınıfsal mücadeleye kata
cağ ı önemli dınamızm vardır. Ye
ter ki görev ve serumlukluklar ka
rıştırılmadan bu yapılabilinsin • 

4 -Bu bölyede sanayi yoğunlu
ğunun yanı sıra ünıversitenin 

de bulunması konısomol hareket ı 
bakımından şanslı bir ortam sun
maktadır. ama mevcut durumda 
komsomol hareketının bu şansını 
kullanabıldığını söylemek mum
kun değildir. Gençlik hareketinin 
universıtelerin bulunduğu tüm 
bölgelerde üniversiteli öğrenci 
gençlik içerisinde örgü tl enmesi 
zorunludur Hele sanayinın geliş
mış olduğu bu gibi bölgelerde da
ha aci l bir görevdir. Komsomol 
hareketinın u l usal-sınıfsal müca
delede ezılen emekçı kıttelerin 
yanında yerini alabılmesı ve mü
cadeleye aktivıte kazandırabılme
si için kendi özgun alanları'ldan 
ve özgün sorunlarından kalk ı ş 

yaparak mücadeleye katılması 
en doğru yöntemdir Örneğin: bır
buçuk mılyon nufuslu kent olan A 
bölgesinde buyuk çoğunluğu 
emekçilerden oluşmaktadır. Çalı
şan potansiyelin önemli bır bölü
münu gençler o lu şturmaktadır. 

Çalışan gençlerın büyuk çoğunlu-

ğu okula hıç gıtmemiştır ya da il
kokul veya ortaokul mezunudur. 
Hele son zamanlarda savaştan 
dolayı goç eden kesimlerin genç
lerının tamamına yakını okullu 
olamamıştır Altı bın öğretmenin 
görev yaptıgı ilk ve orta dereceli 
A bölgesınin okullarından üniver
sitelere gırebılen öğrencılerin sa
yısı genel rakam ıçerısınde olduk
ça küçük bır oran ı oluşturu r. Üni
versitelere gırme şansını yakala
mış olan emekçi sınıfın çocukları
nı ıse düşman. ıstemlerı doğrultu

sunda ve kendisine yarar'ı eğitım 
p rogramlarıyla yetiştirmektedir. 
Ezilen sınıfın ve ulusun özgür'ü
ge kavuşması içın düşünebilen 
eğitilmiş beyıniere ihtıyacı vardı r. 

Komsomol hareketinin 
ezilen ulusunun haklı 
davasında, halkının 

yanında, gençliğin kendi 
özgün sorunlarından kalkış 

yaparak savaşması ve 
sömürelen işçi emekçilerin 

yanında mücadele 
verebilmesi için, 

yönelislerini doğru koyarak 
pratik eylemde ısrarlı 
olması gerekmektedir. 

Bu ı'ltiyacı gözönunde bulun
durursak A bölgesı üniversıtesin
de komsomol hareketı örgütlü de
ğil ise bu buyuk bır eksikliktir ve 
mümkün olan en kısa sürede bu 
eksikliğın aşılması gerekir. Ulusal 
dinamiğin güçlü olduğu göçer kit
lesinın işsiz gençligi, s ı nıfsal 

perspektıfi olan fakat henüz 12 
Eylül ölü toprağını üzerınden ata
mamış sınıf dinamiğinin işçi 

gençliği ile universıle gençliğinin 
ortak paydalarda buluşturulması 
ve pratik eylem bırliğırıin sağlan
ması komsonıol hareketinın göre
vıdir. • 

5-Ülkemızde yaşanmakta olan 
savaştan dolayı dort b n ı n 

üzerinde köy boşaltılmış ve köy
lerden kentlere göç eden bu kesi-
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mın gençligi işsızdır. A bö gesı 
ise. kırsal alandakı potansıye ını 

Avrupa'ya olan goç dışında koru
maktadır. Tar m alanında çalışan 
yarı proleter gençlik komsomolun 
hedef kitlesidir • 

6-Bölge gençliğinin gözlem
lenınesi gereken bir başta 

özelliği ise. ente llektüel gelişımi
dır. Cılız olmasına rağmen A böl
gesı gençliğının böylesi bir eğılimi 
mevcuttur ve komsomol hareketı
nın bu hususu gormesı gerek
mektedır. Savrulma ihtımali yük
sek bır kesımdir bu Savrulmanın 
önünü tıkamak ve entellektüel bı
rikım kazanan gençlık kesiminin 
düzenle barışık yaşamasının 
önüne geçmek ıçın bilinçtı yöne
lişlerle mücadeıe içerisinde dirı 
tutulması gerekiyor. Komünizan 
gençlığin bölgedekı sınıfsal ve 
ulusal muhalefeti bir araya getırıp 
mücadeleye kazandırılmasının 
yolu bölge insanının psikolojisini 
kavramaktan geçer. Çok boyutlu 
bir okuma ediminde bu unan . 
başkasıyla kültürel olarak uğraşıı
ğı gibi, asıl kü turel kavgayı kendı
sine karşı yapan. sanatın bırçok 
dalı ile ilgilenen çok renklı sempa
tik bir kişiliği oluşmuş bır komünı
zan gençl k bunu yapabilır. • 

7-Komsomol hareketının ezılen 
ulusunun haklı davasında. 

halkının yan ında. düşmana karşı 

gençligın kendi özgün alanların
dan ve özgün so runlarından kal
kış yaparak savaş ım içensinde 
olmas ı ve sömürelen işçi emekçi 
sın ıf ının yanında mücadele vere
bilmesi için. yönelışlerıni doğru 
tespit ederek pratik eylem hattın
da ısrarlı olması gerekmektedır. 
Kitlelerin buluştuğu tüm alanlarda 
yanında yer almalı ve her zaman 
pratık ey emin en ön saflarında 
yurumeyı esas almalıdır. Komso
mol hareketinin dartıklarını aşa

rak, kıtlelerın buluştuğu tum alan
larda ve meşru mucadele zernın
lerinde olmaları kend gelişimleri
nı saglayacak ve ulusal-sınıfsal 
kavgada özgürlük uğruna temel 
dir~mik güç olacaklardır. • 
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•• 
kadinlar 

vakfi 

\ 

Kürt \ 
Rozalar ) 
Yaratma 

Kadınların gelışımi önündeki HER türlü cinsiyetçi 
ayrımcılığın. yasal VE fiili engellerin kaldırılması, her türlü 

bireysel, SINIFSAL ve ulusal baskılara KARŞI mücadele 
edilmesi. kadınların KÜLTÜREL, sanatsal, toplumsal 

yaşamlarınin aktifleştırilmesi , SOSyal VE SIYASAL 
yaşama katılmalarının sağlanması !Q1N, demokratik, 

ÖZGÜRLÜKÇÜ. bilimsel bir anlayışla fiili ve düşünsel 

çalişmalar YAPMAK ... 

••• 
i!.iui-:: !!,ibi dünyada yaşa· 

111111 ,,iyasal ı!l'lişmt!ler herabe
rinde yeni dalgala11malart da !!,ii1uleme 

~etirdi. Uu siireçte: 'A'admm A'i1nlik Soru
nu·. 'A"adı11 '1't' T(Jplu111·. 'Fe1uiui:,m' r,lı!ulart kadı
lllll .\111/.flı toplu1nlardal.•i yerini td•rar f.!.iindeme 
f.!.elirdi t·e .\or,;ultlllll/ası b'ueuıli bir lumu olara/.· 
duruyor. /Junun ulu.\l/1 ı.:e bii/!f.esel yausnualrırt so
ll ucu krıdnı lwreketleri11den sıllrn sö"-::edilı1ıeye 
haşla1ulı. /Jildiif.imi:: kadarıyla Ö:f.!.ürliil.·çii A'a· 
dm/ar l 'akji da: lwdn1 sunmwı tam alı•t•lt'ndi,~i 
bir lumjiJI.·tiirde lumdisiudeu sii:elfirdi ı•ı' sı~wısal 
yaşama kendi adnıdaıı sb'-::ettirecek j(w/iyetleı· 
için yoif.uu çalışmalar yiiriiliiyor. /Wtiin bu u/ay
lar ı·e !!elişmeler OKı·:vi uasd etl.·iledi?, O!<:ı' na· 
_, ıf oluştu ~·ı' niçin O AT? 

e ÖKV: Özgürlükçü Kadınlar Vakfı'nın tarihi 
iki yıl öncesine dayanıyor. ÖKV. Yurtsever-Sos- , 
yalıst Kadın Hareketı (YSKH) ıle başlayan bir 
oluşumdu. YSKH'nin ilk tohumları; ezilen insan
ların ve savaşın yoğun olduğu bölgelerdeki ör
gutlenme çalışmalarıyla başladı. Bu çalışmaları
mızı bolgesel turlar halınde yoğunlaştırd ı k. Bu 
bölgesel turların verımlı bir sonuç vermesınden 
sonra dıreki bir şekılde kurumlaşmaya yönelcW<. 
Yöneljşlerimızın sonucunuda ve bölgesel kadın 
sorunlarının bize'dayattığı normlar içerisinde 

yaptığımız tartışmalarda aldıGımız kararlar vakıf 
kurmamızı dayattı. Vakfın ilk adımlarını ise, Adı
yaman'da yaptığımız kitlesel toplantıyla attık. 
Vakıf kurma kararının altında YSKH yöneticileri, 
çalışanları ve daha önemlisı kadın kitlesinin bü
yuk bir ısrarı etkindi. Bu kararla beraber 1994'te 
başlayan Yurtsever-Sosyalist Kadın Hareketi'ni. 
1995'te Özgürlükçü Kadınlar Vakfı'na dönüştür
dük. Ulusal-sınıfsal taleplerı olan, özgürlüğe, 
eşitliğe en çok ıhtiyacı olan günümüz kadınları
nın hakalma mücadelesinde Yurtsever-Sosyalist 
Kadınlar olarak bu Vakfı kurmayı uygun gördük. 
Özgürlükçü Kadınlar Vakfı'nın Genel Merke
zi'nin Antep'te olmasının nedeni ise; Antep'in 
metropol bir kent olması ve bu kentiekı sosya
lıslierin az olması, Antep'in bizler açısından de
ğerlendırilmesı ıhtiyacını doğurdu. Aynı zaman
da Kürt illerindeki göçlerle birlikte kültürel bir 
mozayik teşkil etmesi. Vakfın çalışmalaıt açısın
dan uygun bir zemin oluşturuy0~ 

• NNw;:al: l 'ak.fin 0 1/. \1. 11/t'rl.·ı'~/i ol111ası; 
hiil::e itiluıriyle de sii::-l.·,musu kadın sorunlarnım 
r1.· /uı çol.· oldu~/11111 ralıatlılda ,t.!ii-:;lenıleııll' ~tn/sinı 
d/J~III'Ityor. Hu yii':;dt!ll 0 11. \ / , wıırlan11da/.:i l.·a- · 
dm lar. ()~!filr/iıl.·rii A"udmlur 1 al.:/i 'ı1u nasıl hal.•,. 
yor:> OA'I "\e ilt;i ntr 1111:1 .'·li.;den 11e liir talepler· 
de lmluuuyorlar t'ı'ya .H.~i11 /JIIIarduıı lıeHeııtileri
lli':; ~~t•lenlir,-J 
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e OKV: Oneelikle şunu oelırtnk- 
liyiz. ÖKV herşeyden önce bir ilk ol
ma özelliğindedir. Aynı zamanda An
tep'te bölge kadıniarına yönelik oluş
turulan yine ilk kurum.laşmadır. Bu 
özelliklerinden dolayı OKV'ye ılgı ol
dukça yoğun bir düzeyde Yalnız bu 
ilgı. bılinçli .bir ilgiden dolayı kaynak· 
lanmıyor ÖKV'nin ne olduğu, kimler 
tarafından kurulduğu ve diğer kımi 
noktalar ister istemez ÖKV'ye olan il
ginin artmasını sağlıyor Fakat biz bu 
bılinçsiz ilgiyi giderek: kadın faaliyet· 
leriyle. sosyal-kultürel etl;inliklerle bi· 
lıncli bır ılgıye dönüşturüyoruz. Dola
yısıyla kadın kitlesini. ÖKV'nın kuru
cu üyeleriyle bırlıkte aktifleştirmek 
içın yoğun bir örgütlenme çabasına 
sevk edıyoruz. 

• Nl;/i;•ı:ul: 1 aki.lllt~ma siirı-ciyfe 
birlikte. yafıtt~nu: l·itlew/1.·{1(/111 /ofJ· 
lalltılarnıdrt, oluşrtl'al.· O:![iir/iikçii 
A:admfar 1 'al.:fi içiıı 1/t' (iir ayrıca/tk· 
faıHarHılıklar diişiiudiiıui: .'! } ani bi
~~e OA 1 "ııin t'(l'fl genel ola ml.• mkjitl 
ö:eltiHı•rindeıı sü:t'llebilir mi.,nıi-:.9 

e ÖKV: Vakıflar şimdıye kadar 
dinı kurum ve kuruluşlar ta rafından 
kullanılmıştır Maalesef biz se.syalıst: 
ler bunun bilincine varmadık, değeri· 
ni anlayamadık. Oysa vakıflar; halka 
hizmet anlıyışı taşıyan kurumlardır. 
Özellikleri bakımından bırçok kurum 
ve kuruluştan daha fazla ışlev gören 
bir mısyona satııptirler Şimdi bu yö
nüyle bakıldığında vakfı n bu yönunü 
kullanmaya çalıştık Sosyalıstler ola
rak şunu yapmak istedik. halkımıza 
götüreceğımız en önemli aracım ı z . 
silahımız dilimizdir. Dilimızi kullanır
ken ne yapmak istiyoruz. ne yapaca
ğız, dılin önemint kavrayarak kitleye 
ne götürebı li riz türünden sorular he-

men ar-.ld gelebı lır OKV'nu ail ı ~,- LJP · 
ILimünde şu özellikler oe li rt ıl mıştır 
Her turlu cınsel , sınıfsal. ulusal bas
kılara karşı mücadele eden kadının 
siyasal ve toplumsal yaşamda etkin 
kılmayı amaçlamak. Hedef olarak se
net listemizde belirtilmiştir zaten · 
Kendi özgün durumundan kaynakla
nan sağlık ekipleri ve kad ı nları hu
kuksal alanda anayasa maddesinde ı 
neredeyse horlanma, aşağılanma 
maddele rinın alt ında kadına hukuksal 
danışmanlık yapmak. Bu danışman
lıkla birlikte kadını savunmaya yöne
lik pratık faalıyetlerde bulunmak. Ka
dını toplumsal yaşamda etkin kılacak 

l •®iıfil 1 

O•• zgürlükçü Kadınlar Vakfı , kadın ların 1 maruz kaldıQı ulusal, uluslarorası bos· l kı ve sömürüye karşı mücadele ederek 
r kodının özgürleşmesi ıçın aşoQıdokl faolı· 

Yönelişler 

yelleri yapar: 
o> Sosyal. kuıt~reı. estetik. sagi,K ve 

sponıf omoch egitirn ve kJitur merkel'eri, 
b) Amaca uygur konularda sosyal-si

yasal to rıhse araştırmalar yooon enstrtü 
okademı vb. gioi ço.ısmo merkezleı . 

c) Amocıor dogru 1 .;s..ı'1do vokı' bün· 
yesinde. buıten. iian . gazefe ç.karabdir 
oyııco yazı bo:;ılı gersel ·şıısel. sl:·eıı veya 
süresiz. basın-yavin . radyo ve tv dahil ol· ı 
mak 0zere her ur'" enformasyon rr.a1<ezi 
kura· •sletir. 

d) va~ı! arnoçıonr.cı u!oşooımaK :ç n. 
po'1eller konferanslar sem rsritır ·SSm· 
pozyu'Tllar serg•ler. senlikler yarısmo,o• . 
konserler. to:klor. 'ıyortro vo gol gösteri er . 
oecerı ve meslek cd ~me kurston va etkir· 
' ık 1e· duıen'eı ı 

e) s ~gınmo evleri. yurtlor, krf'ysler 
onoo~uftorı özel okuılaı OlA· ho>'o:ıeler. 
soglı~ mer1<ezlerı. dersonoler vb Q•bi yerler ı 

ı oç cr. ışoet i.". 

.................... ..................... .... ... Cl!IJm 
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olan kültür merkezl erı ve dernekler 
acmak. Yine bununla beraber kadı· 
n ı n yıne özel şartlarından eğitımsizli
gıne , dayak yeme problemine ya da 
esıtsızlik problemıne cevap verebıle
cek kadın sığınma evleri kurmak ve 
;oplumda kadını örgütlüğu ve siyasal 
1aşam içinde örgütlü kılmak. Amaç 
ve hedef olarak bunla rı söyleyebiliriz . 

• NPhe~·al: O.~giirliikrii A'adnıf11r 
l aA:/i 'n w (0 ATJ lıalurıı!!i h ir pro!!· 
mm"'(' tii:ii~ii -..•ar 1111.~ 

• ÖKV: Bız şu anda ÖKV'nın sa· 
oece senedinı oluşturduk ve bu se
ııed ı mahkemeye verdik. Vakfı tam 
olarak anlatan gen.işletilmış tüzüğü· 
·njz yok. Ama biz OKV öncesi YSKH 
surecınde temel perspektiflerımizi an
latan broşür basmıştık. Sanırım bu 
oroşürde Reheval Dergisi'nde yayın
tandı Bu sayede kitleye yayın yoluy
la ulaştırdı ğımız amaçlı hedeflerimiz 
olau. Bununla beraber vakıf olarak 
şu anda öyle bir taslak oluşturama
yız Ama ileride daha kapsamlı , daha 
boyutlu vakıf çalışmalarıyla ortaya çı 
kacak faaliyetlerimiz var. Bu anlamda 
özellikle Reheval'e ve diğer basın ku
ruluşlarına ihtiyac ımız olacak. Bu fa
aliyetlerimiz sürecinde ilk iletişim ku
racağ ım ız yayın Reheval olacaktır 

• RNwt•af: O:!!iirliikıii Kadınlar 
1 al.:fi adı altında bu;iiiııe lwdar yap
mı~ ofdu~uuu -: jaaliy('tlenle en~elferfc 
l.•arşıla~/1111: m ıP l 'akıf ii:eriudı• hi
liurli ~·ı:wı dotaylı lwsl.•ı o;_·ar mı? 

e ÖKV: Vakıf üzerinde şu an 
herhangı bır baskı yok. Fakat bu de
mek değildır ki; vakıf çalışmalarında 
bask ı lar olmayacak. Sonuçta siste
rnın yoneleceğinden eminiz. Bunu ilk 
olarak; neden bu bölgenin seçild iği, 
nas ı l kurumlaştığı , ne şekilde çalışt ı · 
ğını merak edeceklerdir. Ama vakıf
larla direkt bir şeki lde Emniyete bağlı 
Dernekler Masası ilgilenmiyor. llgi
lenmediğ i icin de polis. vakfı bas ı p 
merakını giderecek bırşey yapamı
yor, mahkeme kap ı larına çekecek 
gerekçede bulam ı yor. Bizim muhata· 
bımız Vakıflar Genel Müdurlüğü'dür. 
Ancak mahkemenin bu yönlü baskı
sı var Yalnız Mahkeme bizi onayla
mak zorundadır Şimdilik muhatabı 
m ı z ise 1 Asl iye Hukuk Mahkeme
si'dir Vrıkı f ılerikı süreçte resmıleşir· 
se yı ne baği. ,_ı~~ağım ız yer: Vakıf lar 
Genel Müdürluğü olacakt ı r. Yalnı7 bu 
anlamda baskı olur mu olmaz mı he
nüz belli değil. 
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• Hı~lıet·ttf: A'urum olarak bulwı
du~unur: höl!!e itibariyle, 1'iirkiyı0ıiıı 
siirdiirllıt!l.·te oldu~u bir sa-.·aş ı.•ar. 

/)ıJ~al o/am!.· /m .wıt•aş. insmılar Ü':t!· 

rindt! p.1iko/ojil.· çM·imtuler yamlmal.·
la hemher. insmılarm e~itimiııi sosral 
çalışmalannı uiitr bir şekilde etl.·fli
yor. Nu sa-.:a~ A'iirl kadiiiiiii 1111.\/l ı:t
kiliror. A'lirl kadnıme~tlimine. ii~reti

miı;e ilişkili pro~rammı: nwı·rulmuP 
e ÖKV: Savaş dedinız Savaşa 

yönelik en iyi cevabı yine. savaşan
lar savasın acısını çekenler verirler 
P•. Of<V i lPr olarak savas. sıst•·ınin 

parçası olarak göruyoruz. Bız de ou 
na alternatif olarak ortaya çıktık. Bir 
kurum ve Kürt kadınları olarak. kendı 
sorunlarımıza cevap veren kuruluş 
olma amacındayız. Dünyada "Büyük 
balık. küçük balığı yutar" ılkesı bura
da daha somut olarak görülmektedir. 
Bugüne kadar ilhak edilmış ülke top
raklarındaki halk, sistem tarafından 
hergeçen gün biraz daha güçsüzleş

tirilmektedir. Bir tarafta hakkını iste· 
yen ulus, dığer tarafta ıse: sindirme 
çalışmalarında olan bir devlet yapı
lanması var. Savaşı tartışmaya gerek 
yok Savaş her yerde iğrenç. her yer· 
de kanlı. yer yerde ölürıı'e imhaya yö
nelik Ama kirli savaşta Kurt kadını 
direnmenın en iyı örnegini gösterdi 
Yıllardır mücadele içınde yerini aldı 

Kurumlarıyla. kurutuşlarıyla örgütsel 
yapıda yeralan Kürt kadınları bunu 
ilende aaha bilınçlı, daha örgütlu bir 
hale dönüştürecekler Savaşta. sava 
şın en önemlı tarafı olan kadın. bun 
dan oöyle taleplerinı bılinçli. bılımsel 
olarak dile getirmelidir Ulusal ve sı

nıfsal taleplerinı bırleştiren bir kadın 

örgütlenmesıni yaratmak IJizım betıi 

başlı öncelikli hedeflerirnızden birisı

dir' Vakıf olarak yapabileceklerımiz 
elbette sınırlı ama, örgLjtlenme mo
delımiz örgütlenme anlay•ışımız sınır
sızdır. Bu modelimiz ıse, daima ka
dınlarla ılişki geliştirmekten, mevcut 
sosya -sıyasal sorunların sorgulama
sına gidip tartışmaktan geçiyor Dola
yıs ı yla kadını topluma tanıtmaktır, 
bütünleştırmektir. Sınırlı dünyasını 

dışarıya açılmasını sağlamak ve 
dünyanın daha genıs yönlerini kadın
larlrı oavlasınrık artık zorunluduı 

• /(,·/i,: al: ( hıc c•lıJ..It 11l111 11l· f,tJ/::,• 

lwtlnııuw .wruıılunyla aı,:ll'l.•k l·a~~~~

ıllıll çaltşmalanut~· lıuluuu!t (·tu. J),. 

ftmsıylo ,l'fl~tllt h ir şe!.· ilde () 1.:1 'ri lıiıl
ı:e diidl'lniutlc• !fı•nişlt'fiyfii'.\IIJ/11.'. Hi~1'

•{ece biil!!edc istt't!i~iııic: ~elt~i111i sa~la
dtktau sımra. 0 !·,'1 'ri ii/kc• ı.:eut'liue 
yayınap ditşii111iyor musullu;;Y 

e ÖKV: Bu oızim zaten en önem
lı hedeflerimızden ~iri. Bizim şu anda 
30 tane kurucu üyemiz var Ki bu 
üyelerımızin çogu farklı ıllerden Ku
rucu üyeler kendi bölgelennde sube 
açma eğilimindeler Malatya'da. Adı
yaman da. Diyarbakır' da. Uria'da. Is
tanbui'da bu yönlü çalışmalara baş

lanmış durumda. Şube girişimi daha 

1 
çok Dıyarbakır'dan geldı Zaten Dı· 

yarbakır bizi ifade eden bir bölge ol 
dugu için şubeterin açılmasıyla bır

likle savaşın yoğun olduğu bölgeler
de örgütlenme çalışmasına girişece
ğız. Sonraki sureçte ıse gelişım sağ
ladıktan sonra Türkiye genelinde ör 
gütlenmeyi gündeme getireceğız. Bu 
bizım açımızdan hem Türkrye·ye gö 
çelmiş olan buyük bır Kurt potansıye-

!ini egitmemizı, ortların metropotter
deki sorunların ı tartışmam ı zı sağla

yacak, hem de Türkiye'dekı kadın ör
gütlenmelerıyle ilışkilerımizın bağlan

nı saglayacaktır . Böyle bir yöneliş 
sergiledığimizde emınız ki ÖKV, ka
dın mücadelesindeki yerini alacaktır 

• Nı'lıet·tı!: Ce':aet'lerilldı•l.·i lu/
.\(/klam sistem/ı lnr şektldı salcim ya

piiıyor. lluıta !.·arşı /u/sal.· aileleriyle 

' i/!fi/i bir di_l'alo~wıu:, ar 1111.'1 OA·ı· 

lasla~mda il~ili birtutum ~·armt.; 

• ÖKV: Şımdilik öyle bır çalışma
mız ol madı. Mahkememız sürmuş ol
dugundan dolayı bunu yapamıyoruz. 
OKV olarak hedefimiz; tutsak aileleri 
ı le suren savasla ölen genila ve as 
ker ailelerini vakıf bünyes. altında to
parlayıp kaynaştırmaktır. Yanı sava
şa surulen gençlığin durumunu. aıle

er taraf ndan bilince çıkar lmasını 
sağlamaya çalış ı yoruz Sonuçta yok
sul ve emekcı cocukların n zarar gor
düğü savaşta, aileleri bır çatı alt ında 

toplamak ıstiyoruz 

• UNıet·ıd: /Jır!!imi~·i tal.·ip edi
yor musunu:.'1 .\'a.\1{ hulurı,rsunu:f' 

• ÖKV: Rehevaı bile hem proto
kol olarak geliyor. hem de kendimiz 
alıyo ruz lsm ve içenği bakımından 
ıla yle karş lan yor Reheval sosyalist 
K,ırt gençlığıııin çıkarmış oldugu bir 
oergi ve bu boşluğu dolduran ideal 
bır dergı durumdadır ilk sayıdan ili· 
baren amatörUğünü kapatmış. gide
rek daha çok profesyonelliğe yonel
mış. Bu anlamda Reheval; tüm genc
lik katınanlarını içensınde barındıran, 
kendı özgulünde Kürt gençligının so
runlarını dile getıren bır dergı duru
munda Reheval'in başarısını kullu
yor ve tüm Relıeval çalışanlarına 
dost selamlarımızı ilelıyoruz 

• RJ/ıe•·ttl: /Jer!ftmi: ımınlı~ıyla 
kıtlelt'l'ı' ula~tınnal.· istedi~ini.' hir 
lllc ' .Wij t'l/1'111/;> 

• ÖKV: Kadın örgutlennıesine, 
küçük bir örgütlenme modeliymiş gibı 
bakılmarnalıd r Kadınlar bu coğraf
yanın kültürel mozayığıdir. Bundan 
sonra kadın lar i ç.ın bizım yaoacağı

mız çağrı şudur: Toplum yapısından 
kaynaklanan ezilm sliğın ve d şlan
manın vermiş oldugu faktorler sonu
cu kadının kendisını daha özgür. da
ha atılgan oır şekilde bılinçli bır örgüt
lenmeye girışebılrnesı için vakıf safla
rında mücadele etmeye çağırıyoruz . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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• Direnmek yaşamaktır! (4) 
işkenceyi küçümseme ve hesaba katmama anlayışı: 

Z 
orlukları aşılmazsanma ve onlara teslim olma gibi, onları hiç 
kaale alınama da yanlıştır. İşkence sınavına aday her devrimci, 
bu sınavın ciddıiyetini ve anlamını kavran1ak zorundadır. 

işkencenin ciddiye:tini kavramayanlar, onun bir hesaplaşma alanı 
oldugunu tınutamk, oyun oynamaya kahrnmanlık gösterilerine 
heveslenen ler, -tüm i yi niyetlerine rağmen- sonuna kadar 
dayanamamakta, din~nememektirler. 

İlk yanlış: Hava atma, tahrik etmedir. 
İkinci yanlış: Hesap yapıııaımı, durum degerlendinnemedir. 

Düşmanın ve kendi·ni avantajlarını dikkate almayan, gücünü hesaba 
katmayan kimse, h<ıta yapar. Ciddi bir kapışınada yapılan ufak bir 
yanlış lık, hata, veya alınan bir küçük yenilgi bile, durumu 
karıştırabi tir. Kuşk.usuz devrimcinin, "u erde iuceyse orda km/sm" 
diyebilmesi, en uç noktada kapışmayı göze alması, ölüme hazır olması 
gerekir. Bu keskinlik değildir. Keskinlik; yalnızca btınlann direnmek 
için yeterli olacaf~ını sanmaktır. Bu ise kendini bilgisiz, işkencecinin 
yöntemleri karşı~anda hazırlıksız kılacaktır. 

lşkencede sakin ve soğukkan lı olmak, heyecandan, aşırılıktan, şov 
yapmaya kalkışmaktan kaçınmak gerekir. Önemli olan direnmek, 
sökülmemektir, direnmenin biçimi ve kalıbı yoktur. Bütün mesele 
kendine saygıyı, davaya ve inançlarına bağlılığını yitirmemektir. 

Bu noktada ancak şu söylenebilir: lşkencede söyleyeceğinizi 
önceden belirleyin ve belirlediğiniz smırlarm d ışma çıkmaym! 

Herkes soru şturmada kendisine yönelecek soruları az-çok b itmeli, 
kendisiyle ilgi! i olarak polisin ne bildiğini hesaba katmalıdır. Bu, 
kendiniişkencenin zorlu sınavına hazırlamanın ilk şanıdır. 

Birçok insan, paliste ifade bile imzalamadan çıkmıştır. İşte esas 
hedef bu olmalıdır. Y.'lni mahkemeye işkencehanede hiç konuşmanıış, 
ifade vermemiş, vermeyi reddetmiş olarak çıkmıştır. 

Sorulan soru lara hiç cevap verme mek ya da durum verıneyi 
gerektiriyorsa, az, öz ve kendi içinde tutarlı, mantıklı cevaplar vermek 
gerekir. Cevaplarmızın polisi tatmin etmesi ve inandırması kaygısını 
taşııuayın. t~ikenceciye doğruyu söyled iğınizi inandırma ve 
kanıtlamaya kalkışmayın. Bu, tehlikelidir. 

Bırakın iddialarını işkencecikendi knnıtlasın. 
İşkencec inin kanıtladığı iddiaları da kabul etmek zorunda 

değilsiniz. Size, partiye ve yoldaşlarınıza zararlı olabilecek hiç bir 
iddiayı ispa·tlı da olsa kabul etmeyin. 

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

Polise, gerçeği söylemeınek, yalan söylemek esastır. Devrimcinin 
işkenceciyll! oıtak bir doğrusu, paytaşacağı bir ''gerçeği" yoktur. Ama 



reheval 
işk~nceciyle ortak bir doğrusu. payla~acağı bir 
"ger~·eği" yoktur. /\P1a bu konuda ustaca dawan
ınak. tutar lı , mantıklı olarak bütünsel bir senaryo 
h:mrlamak gerekir. I ~J...enc..:ci yalan söylediğini 
bilınc:.i ne rağmen , çaresiz kalacak, inanmı~ 
görünecektir. ikna olmasa bile söykdiklcrini;i 
geçerli saymak duruımı ndauır.lfadenizin sağlam\ e 
çelişkisiz olması size bi.iyi.ik bi r güç, moral \e 
güven verecektir. l şkcnccc i yalanın ızı aç ığa ç ı ka-r
maya, senaryonuzu d elıneyc ça lı şacaktı r. Onun içi n 
unutayacağınız, çetre fill i. ayrıntıl ı w uzun lı ikay~ 
aniat may ı n. Ya lana gcrektikçc baş\ uru ıı . T3 u. soru
l anı doğru ce\ap verıne ııizi . öğrenmek istcdiklenni 
aniatmanızı gerektirmez. Onlara bilgi \..:rıney i ıı. 

Vereceğiniz uygun cevaplar k ı sa olsun. g~ııi~ 
izahatlara, ayrı nt ı lanı gi ri !) i rseıı iz, çe l i ş ki ler \c 
hoca lamalar baş la r; işkri ka rı ~tı rd ı ğıııı;ı l~ıılcdcr~

cıı i t \C moraliniz hozulur. Kanıt göstermeye ise lıi~_· 

hews \·c itibar etmeyin. 

3. Her şeyin bittiğini sanma, 
___ _9irenmeyi gereksiz görme: 

Bat ıl arı polisin ~ l i ndekı bilgi lere bakaraJ..., lıcr 
!)eyin aç ığa çıkt ığını. hiçbir şey sak l a ınaya, dircıım 

cye gerek kalınad ığı nı d i.i ~ünür. Pol is, "hi; her şeyi 
biliyonı1, arkada:ıını7lıer şeyi anlattı .. tler 

Bir kere polis her şeyi bilmez. Ya l ı11/ca ~limh:ki 

ba/1 bilgi k ıı.ııt ı larıııı ustaca kullaııaraJ... her şeyı 
hıl iyorınuş lıa\'asına girer. Bu ohalara acemiler 
takı lı r. Öte yandan, arkadaşl a rın hl"!r şeyi itiraf 
etıiğ i . çü;üldüğü yakınd ı r. 1 lerkes çözül me;:, 
çözülçn ll"!r bile (hainkr hariç) bütün bildiklerini 
anlat ınazlar; ya po lis sornıadığı için, ya dasorsa 
bi k dir..:nd iği için onbrı n dahi söylenıed ıği şe) ler 
\ardır. İ şkenceci l er, ba~kasının söylediklerini si;c 
kar~ı, sitin söyledikleri niz başka larına karşı yem 
olarak ku ll anır. Belki de dindeki bilgiler erten 
püften bir kaç kın nt ı d ır, ama siz onu bilemezsi niz. 

Ayrı ca ge rçekten herkes konuşsa, her şey aç ığa 

çıksa bile; sizin göreviniz dirçnnıck, hiçbir ~cyı 
kabul etmemek, konuşmamak t ır. "Ben bir şey 
konuşmadım, başkalarının söyledikkrini 
onayladım'' diyerek kendi nili anıtmayın. 13u 
devekuşuluktu r, kendi kendin i kandırmak, kendine 
ve başka larına karşı sayg ıs ızl ı k etmektir. Si7, 
çö7ülcnlerin söylediklerini de onaylanıama l ıs ı ı ıı L 

" ller şey belli olduğu ha lde niye dirc ıı..:yiın'' 

diye :.urulabilir. Unutmamak gerekir, siz işkenc~:de 
aynı ;:amanda bir ilke ka\ gasını Yeriyor::.unu7. 
Kiş i liğinit sınanıyor. Devriınci onurumızu. i:ıçi 

s ı nıfı n ı n yüce ideolojisinin ta rt ış ı lmaz üstün lüğünü 

işkence karş ısı nda da kanıt l ıyorsu ntı/. l ~kcnccc i lerc 
soranı nkadi r mutlak olmadığ ı nı, her şeyı..:: hük-

ıııcıı ı1L'dı0.ıııı. de\ ı ıııı.:ıııııı bıl ı 11:ııı~· \c\ u rc:lııiL· 
~ - ~ 

i~lı..::ıııcdiğini, ::ıöJ...ıııedığıııı gu~ıeri~ lırsuııu/. On br~ı. 

si/i ycneml.'!yecçkkrin i i .... pa t lıyorsu nuz. 13unların da 
:>i7in için hiçbir anlamı VI.'! değeri yuksa; 7aten her 
~ey aç ığa ç ı ksa da çıJ...llli\'>:1 da iki riske bil..: 
yemeden bül bül gibi şak ı rs ııll/! 

T3a;cıı poli s, örgüıc çoJ... ağır. çok ~iddctl i darbe 
indirir. Bır süre içiıı "lı..:r ~C} bitti'. gibi görü nür. 
Gl:!ç ici olaraJ... örgütlin tümü el~ geçiriise bile "her 
şeyin bittiği" bir yaııılsaınadır. O anki durumu ımıt 

lak, dcği;.mc; sannıakıır. Siyasi ınücad..:kııin d..: riıı 

ekonomik. ·osyal, tarilıs..:l kökleri va rdır. Cebir \ 'i.! 

ş iddeık bu yok edi leına. Proletaryan ın , d i ğer 

cmı..:kçi yığınların ve c;ilen u lusla rın çıkarların ı 

tçmsi l eden güçkr. siyasi polisin, i şkenceci l eri n 

kcyf'in~ \C isteğine bağl ı olarak değil. sını nar 

mücadelesinin zorunlulukianna dayanarak doğar, 
yay ı! ır. gi.içlcnir \ C örgütlcnirler. O nedenle dışarda 
kavga verecek savaşç ılar her zaman bulunur, esir 
düşenler ise içerde ;aten savaşı yor. İşke ncede olan
lar iç in savaş bitm i ş de.ği l aksine d<ılıa da şiddetle
m i şt ir., biçim değişt irmişti r. nu savaşta devrimc i, 
yenerek çıkma l ıdır. Çözü lmemek. ilk zaferdi r; bunu 
diğerleri iLler. (ö;ülmcycn, mahkemede hem ken
disini kolayca s ıyırır, hem de diğer arkadaşlarının 
kurtulmasına yardımcı olur. CcLa alsalar bi le, 
hapise giden ler. orada da mücadele edecek, 
düşünecek, hataların ı di.izeltccek, daha da bilinecek 
\C nihayet ya bir fır~at ını.bu lup kaçarak. ya da 
censını tamamlayarak daha olgun bir biçmide 
d ı şarı çıkacak k:wgayı sürdüreceklerdir. Onlar 
J... aybcd il mcın i ~, bitmcmi~t ir. l:n ağır polis darb..:si 
bile. kalıcı deği l , geçicidir. Bunun en 
gi.i7el örneği 12 Marrta peri şan edilen, 
darma dağ ı tı l an THKPCıı in \C TIIKv nun 
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küllennden binlerce saYaşçııHn çıkması; 12 l·.yliilde 
defalarca çökerıilınesınc '"kökleriııi kn11dıh: .. diye 
lanse edi l nıesiııc rağım:ıı bir <;ok devrimcı örgiiıüıı 
yeniden yeniden dirilmesi, bır ılirlü ··kök lerının 
ku ı nmaması .. d ır. 

O halde, ··ı lerşey bill i . ..,aklayacak bir şe;. ını i; 
kalmad ı ·: dü~üncesı yanlı~tır. Sah.laym:ak çok 
şcy ımız Yar. Bildikkri nıizin hepsi paha bi<;ılı 1..:1 

ha1inelerdir. Sırlarımil kutsald ı r: eylemlerımi;, 
yoldaşla rı ıııı;, anıları ını; po! ısı n iğrenç ı.:liıı~: ıc..,J i m 
~:deıneyeceğinıı7 eınaııeılcriınitdir. 

• 4. Herşeyi üstlenme, kendine zarar verme: 

Sorumluluğu üsıleıııııek. yoldaşlarını kuııarınak 
için tedakarlık yapmak) iice ve saygıdeğer bir 
daHan ı ştır. Ancak buna /!erek yokken. başkalarını 
koruduğunu sanarak kendine zarar ncmeh. ):aıılı~tır. 
Yo l da:;.larını korumanın cıı İ) i yolu. kt.:ndıne w 
onlara ilışkın çö;ülnıcıııckıir De\ rı mc i hır ınsan. 
ayn ı zamanda kcııılıni klırumak da zorundadır. 
('ünkü seıı ;.alıııLcıı kı.:ndine aır dt.:ğihındır. bir onur 
1-.m gasının parçasbııı. :o.\ınımluluğu hşakahırın:ı atma 
\'C ba~kalarını ... uçlama 

Ba11 kimsekr i şkencedc sı l-. ı~ııkları ;anıan. ··o 
1-.oııuyu ben bılmeın. bcııiın :;ön.:\·ım değil'. ~ddıııd..: 
üstkrındeki -.onııııluluğu başkalarına): ıkıııakı:ı: 
.. falan bilebilir ını'!" soru-.una .. ha;. ır bilıık·/· :erıne 
kaçamak yaparal ... bılıni:ı orum·· : anut .. beli\ i 
bilebilir .. demekte: Ba;cıı ek düpı.:dü; .. ben hılın.:ın. 
falan bilır'' diyerek. o yolda:;.ı ;.or dunıında h.rak
makıadır. 

Bu ILir ta\ ır! ar. ~on dcreec sakat 'e yan 1 ı şıır. bi ı 
de\ rimcı yalnl!(:a kendisinden sorunılu dc~ildir. 
Y ı l nl!ca kendi 'onurumı .. koru)aıılar. örgüıiin 
güh:nlığini düşünme~ .:ıı . başka : oldaşlarının da 
çözülmcmcsinden sorumlu olduğunu anl:ıın,ı: ,ın lar. 
de' rımcı mücadele' ı \Cı~rıncc kmravaınamı-.laıdır. .. . ~ ) 

Bu lUr davranişlar, sebebi ne olursa olsun. yani i-;kr 
bi 1 i nçsiLliktt:n, isterse bencil ıl kı en i k ri gelsın :-.n n uç 
değişmez. 

Bir diger;. anlışlık da. ilgisil gürünmed ir: "Ben 
·de\ rimci değılım" şcklıntk. -;ankı denimcilik 
utanılacak bir şcyınış gıbı dananışlaıa gıı ııll.·ın~·k 
gerekir. DeHimci. inandığı nıcşnıluğu \C haklılı~ına 
gölge düşıirıncındidir. [)e, rimcılıği konu:-.uııda 
eLi i ip büzülmemcli. ıııaııc' ı lisninlüğünü yar<ılaına
malıdır. Bö: k da' ı anı"lar onu ışi-.em:eci kar:;.ı~ında 
a l çaltır. küçük dü:;-ürlir. O. si) asi ki:;-ılı~ını c;ılip 
bü;ülıneden sa\ unnıalı. lıundan ta\ i; \Crııı,·ırc 1 idir. 

Önemli cılan örgüt li;.t.:liğinı. ör.:,:üueki ~ör.:\ krini 
kabul eıın..:mck \1.! yolda~larını de \Crmı.:ıııekıır 
Örgüt üyelığıııı reddetme!-.. tb riıııcıliği de redJL·t
nıek demek dı.:ğildır Bazı ısıısnaı duruıııl:ırd;ı b~i' k-

~i ··saL ılgı"ıL. habersı/· ,l!Örliııliınkn: girmesi 
gerekcnlcı Lılnbilir . .ı\nıa bunlar da ışkcııccci 
karşıs ı nda yaiYar :akar ktıııumlara gırmemelı. 
!tn k~ ·ır gıhi da\ ranınamal ı. el cıl'i-.: öpmemelid i ı. 

Bazı kimseler işkencede sıkışlıkları 
zaman. "O konuyu b en bilmem, benim 

görevim değil" şeklinde üstlerindeki 
sorumluluğu başkalarına yıkmakta; ''falan 
bilebilir mi?" sorusuna "hayır bilmez" 
yerine kaçamak yaparak, "bilmiyorum" 
yahut "belki bilebilir" demekte: Bazen de 
düpedüz ''ben bilmem, falan bilir" diyerek, 
o yoldaşı zor durumda bırakmaktadır. .......... " .. ······· ........................ ............................... .. 

B:11en sorgudakı arkada~l,ır. lıı.:nü; fırarda olan
ların 'e: a öııcı.:deıı) akalanıp ınalıkıını olıııu~ kim
.;clc•iıı .ıkvlıını.: ılad\!ler veri:nrlaı. 11u çnk ::ınl ı ~ \C 
ıclılıkelıdır. Ölüler ya da çul\ ll'funlu hallerde k..:ııdi
kriııe zarar gelmeyecek olaıı) urt dışındakı kims..:kr 
dışınJa hıç kiııı-.c ü;crindc ifadL' \Crilmcmdidir. Bu 
(-.ıi.-.naları. örn.:ğ:n yak<ılanaıı bır -.ilahı kımden 
aldıl!ı vb. !.!ıhı sorıılm k,ı·~ısında ~ih· lcnıck !!,cn.:ke
bıle~c~i için bclirıı:onı; 1-.ıısıı,ıl.ır-dı~ında ~~tür 
ın-.anlaı ııı ü;crın.: i fade 'ı.:rınckte Çl'K : :ınlıştır. 

Pnlısçc ba;cn di~eı ürgüıl rk ılgılı bılgıkı i<,:ııı 
dc :-ıkışıırılabılırsıııi;. Polis ii;ellikk ral\ip ôr!,!"it'<:rt.: 
W)a :ı) ııı ikgüı i<,:ııhk hinpler ak) lıiııe bilgi edın
ınek ı-.ıer. Bu ILmıkiara ke.;inlil\k dihülıneınclı. kar-;ı 
de\ rı mc ı ~1rgüılcr 'eL') kınlerı koııu-.uııda bile pPlıse 
bilgı ,·erılmcınclith. Plılıs. kı~i~cı I,'Ciişl\ikrd..:"ıı 
si) a-.al du~ıııanlıklara k::dar hL'r ~.::i h ullaııabilir. 
Polısc ihbarcılık ;.apmak bi;iııı ı:;;imız de~ildir. 

• 5. Başkasının çözülm~ini gerekçe sayma~ 

Toplu ıutuklaımılarJa herke:- aynı direnci 
göskrl'ını.:ycbılir. Pnlıs. ı,.ii;iil..·ııkri dircn.:nlcre karşı 
kullanır Onbrın \crdiğı bılgılcrlc. dıreııcıı kimseyi 
sıkı~ıırıı. 1 Taııa ger<·kırst.: yu;k~tırnıc yapar. 

'ı' üzk~ıirnıedc daha ôııce h iri ikil· iş yaptığını \e 
kendı...iııdcn hiiyle bir d:n ran ış ummadığınız km ga 
arkad , ı~ını; cı anda yülliniitc kar~ı ..,izı 'lll,·la::ıabilir. 
"ötdıılır'· . Bu. ;or bir durum ;.arat ır. -Kı)ı) ı sar:-.ar. 
nınralini bo;ar, ama di;~iıılcıi -.rılıııaınak gcrL·kır. 
~:ı~kınlığa \C paııige kapıiınaınak, .;nğuıı kaıılılığı 

htHtıınak. nnuıı dü~ıiiğu lıat:ı:- a dLi~ıncmck ge e kir. 
Çô;iikııiıı, p1ıli:-.tc l)l~nın sotkri ,ıııaylaıııııanıalıdır. 
.. AIIalıııı lı!!lu·· ol.;n. arııl-. ,.,,..ıı lıi~ bı:- değeri. 
:et k isı. nh ı ı iı.: ... i ) okı ur. 

e SÜRECEK ... 

Gulan 11996 c· 
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May~s ~oşkusu_ 
YASAKLARA RAGMEN KÜRDİSTAN VE ÇUKUROVA'DA 1 MAYIS 

Mersin'de 1 May1s 

Reheval/ M~rsin· Bakanlar Kurulu'nun Kürdistan ve 
Çukurova'n n kimı illerinde ı Mayıs'ı yasaklaması üzerine 
demokratik 1\itle örgütlerinin 1 Mavıs'ı kutlama hazırlikları 
da sürdü Çeşitli illerde yapılan tartışmalardan sonra in· 
san hakları savunucular ı . sendikacılar aldıkları kararlarda ı 

'Yasaklara rağmen uluslararası ışçı sın fının Bı lık, Müca
dele ve Dayanısına gunü olan 1 Mayıs· kutlamalıyız' d~ 

diler . 
Mersin'deki 1 Mayıs kutlaınaları Demokratık Kitle Or

Qütleri (DKÔ) ve Halkın Demokras. Partisi (HADEP)'indc 
~ınde yeraldığı partıler sendıkalarında yer aldıgı Tertıp 
Komıtesi öncülüğünde her zamanki rrıtinglerin başlangıç 
yeri olarak belirlenen lstasyof" Alanı'nda 12 bin kişı bira
raya geldı. 

Yoğun onlemlerın alırıaığı Cumhuriyet alanda polisın 
bir kisiyi gözaltına alması. k:'lenın te::ıkisine neden oldu 
Kurtuluş dergisı okurlarından ikı kişınin kıtle içensinde go
zaltına alınması sonrasında polis ile kitle arasırıda tartış
ma çıktı Yapılan oturma eyıemi yal-.laşıl-. ikı saat surdu 
Gözaltına alınanlar için Tertio Korrııtesı·nın gırişımleri so
nucu, gözaltına alınanların bırakılması sonrasında belırle
ncn Cumhurıyet Alanı na doğru yürüyüşe geçıldı. 

Yürüyüş sırasında ··Silahlar sussun. ateşkese uyul
sun·· Askere gitme kardes kanı dökme" "Yasasır halk
ların kardeşlıgı" -Bijı Azadı. Bijı Sosyalizm" sloganları eş
liğinde Cumhuriyet Alanı·na varıldı Burada devrim şelııt· 
leri için 1 dakikalık saygı duruşu yapıla . Davul ve zurn~
lar eşlıgınde halaylar çekildi, türküler söylendi Tertio Ko
mıtesi'nin yaptığı konL:şmalardan sonra mıtıng sona erdı 

Adana'da 1 May1s 

Reheval/ Mersin· Diger tarafta Adana· da yapılan 1 Ma· 
yı s kutlamaları da büyük bır coşkuyla geçti. YaklaŞik 1 O 
bin kisinın katıldığı kutlamalarda polisin yoğun güvenlik 
önlem'i alındıgı göruldu. Polisın, alana gelen kıtleyi teker 
teker araması ve bazı eylerrıcılerın pankartlarını alması 
üzerine kitle ve polis arasında tartışma doğurdu . 

Halkın Demokrasi Partısı (HADEP). Özgürlük ve Da
yanışma Partisi (ÖDP) Emek Partisı (EP). DISK KESK 
ve sosyalisi basın o~<urlarının katılımıyla duzerııeneı m -
tıngte polıs. yer yer kıtleye saidıra ı 

Tertip Komitesi'nın oelırledigi güzergahta ilerleyen kor
teılerde. "Yaşasın halkların kardeşligi". "Bıı Azadi Bijı 

~osyalıznf. "Yaşasın 1 Mayıs", "Bıji Yek Gulann. '·Silahlar 
sussun··, ·ya sosyalizm ya ölüm" pankartları tasıncı. Yrık-

lası~. uç saat suren mitingle. Tertip Kornitesi 1 tvlayıs Şe
hitlerı anısına 1 dakikalık saygı duruşunaa bulundu Datıa 

sorıra send•kacıların yapmış olauğu konuşrnalarda. "Tür
kıy~ oeki varolan 11ukümetın savaş hükumeıı· olduğu vur
gulandı Ardından Eylem Tertıp Komitesi'nın mitır.gin bitti
girıı söylernesı uzerıne kitle ı.ıağılc . Bu arada polısırı bazı 
kişileri gözaltına alıgı ve daha sonra serbest bıraktıgı öğ
rerıildı. 

Malatya'da 1 May1s 

Rehevai/Malatva· Gelişen toplumsal muhalefete karşı 
Malatya'da i' zlı bır uyanış gözlemlenmiş ve kitlesel ey 
lemlcr hergeçen gün artmıştır. Bu eylemlerı sıralayacak 
olursak: I<ESK'in (Kamu Emekçiler Sendıkaları Konfede
rasyonu) hukunıeti protesto eden memur eylemlerini, ay
dınların, serıdılacıların. demokratık kıtle örgütlerinin içın
de bultırıdugu ve lstanbul'drın Kürdıstan'a dogru yola çı
kan Barı s Tren i' nı karsılamaya gelen 300 kışılik ı<itlenin 

gecenın gee s::ıatlerine ragmen sabırsız bi şekiıde bekle
yip slogan!arla uyurlarımasını gösterebılıriz Malatya'da 
gel.şen ou yukselişe tahammül edemeyen sıstem: .. ı Ma
yıs' ta hertürlü gırisınılere ve ısrarlara rağmen· DKO leri 1 

Mayıs'ı meydanlarda kutlamak için ızin verrnemış Lıste! k 
kapalı alanlar bile Malatya Valiliğı tarafından yasaklan
mıştı' 

Biilun ou gelısınelerden sonra toplanan DSBP Dev 
rimcı Sosyalıst Basın PlatformiJ- (Reheval, Atılım, Alın
teri, Kurtuluş, Partizan) her şeye inat: ışçi sınıf ı nın bı rl ik. 

nıucaaeıe ve dayanısına günu olan 1 Mayıs'ı Divrik'te 
kutlamak için '<arar aldılar. 

1 Mayıs g..ırıu saat 6 OO'da Malatya'dan yola çıkan 
yaklaşık 150 kışilık kitle saat 11 oo·de Divrıgi alan ı na 

ulaştı Her zaman olduğu gibı Dıvrigi ilçesine girişte as
kerler ve polisler eşlığinde bjtün araçlar teker teker 
arandı. ınsanlar araciardan indirılerek kimlik tespitlef' ya
pıldıktan sonra ::ılana girilmesıne izin verildı Divrigı ndeki 
kutlamaya 1000 k isi katılmıştı. Devrımci Sosyalıst Basın 
Platformu konejde yerini aldı. 1 Mayıs'ın tarihini anlatan 
konuşmalar yapıldı . Ardından davul. zurna eşlığırıde ha· 
ıayıar çekıldı Devrimciler tamamen alrına hakimdı·er Fa
sizme karsı omuz omuza'. ·Yasasın 1 Mayıs'. 'Biji Yek 
Gulan·, 'Bijı Azadi Biji Sosyalizm·. ·Yasasın Halkların Kar
deşlığı . '1 Ma~ s Kwldır, Kızıl Kalacak' sloganları atıla
rak 1 tJ1ayıs·a yaraşır bir tutL.nı sergiledilcr. 

Halk taraf naan coşkuyla karşıtanan Devrimci Sosya
lis' Bas '1 Platformu konPJır1de yeralanlar. disiplinli bir şe
kilde alandan avrılarak arabalara o.ndı Ardından nır baş
ka mıtinge hazırinnmak için yola çıkıldı .. . • 

···· ··· ·· ·········· ·············· ··· ··· ······· ··«mm•;am:. 
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Pax-Americana \ş 
rtadogu'dakı son katlıam. ABD'nin, isra
il'e, Güney Lubnan'da bir operasyona 
girmemesı ıçin baskı yapınası ile başla
m ı ştı ısrail televızyonu. 20 Nısan 
1996 da ABD'nin lsraıı Büyukelçisı Mar
tin lndyk'ir ısrail Başbakan Şırıon Pe

res'i telefonla arayarak. Guney LJbnan'da bir operasyon 
yapması 'çağrısında bulunmasıyla şek·ııenıyordu. ABD 
Buyükelçisi, ülkesinın. lsraıl'in Surıye ile yürüt!Liğü barış 
sürecinın "iyi kullanılmasını" ıstıyordu. Daha önce yaptı
ğı konuşmalarda. radikal Islamcı Hizbullatı örgütünün 
israil karşıtı saldırılarına rağmen, şu an için Lübnan'da 
bır operasyon düzenlemeyi düşünmediklerini söyleyen 
israil Başbakanı Şimon Peres. yenı duruma uyum sağ
lamakta güçıi.ık çekmiyordu Kısa bir sure sonra da. sı
yonizmin Güney Lübnan'da resnıı rakamlara göre, 200 
sivilin hayatını kaybettiğı. yüzlercesinin yaralandığı ve 
500 bın Lübnarılı'nın evlerini terkettigi "Gazap Üzümleri'' 
op8rasyonu başlayacaktı 

ısrail'in tüm dünya kamuoyu tarafından lanetleneo 
bu "operasyonunda", Sur kernı yakınındaki, içerisır}de 
Lubnanlı sıgınnıacıların bulundugu B rleşmış Milletler 
(BM) karargahına saidımıası sonucunda çogunluğu ka
dın ve çoruklaraan oluşan 1 01 kişi ölmüş ve en az 300 
kışide yaralanmıştı. israıl. savaş uçakları. gemılerı. top
çu birlikleri ile topyekün saldırdıgı Güney Lübnan'da taş 
üstünde taş bırakmaınıştı 

Ismi! saldırılarına Hızbullah, Rus yapımı Katyuşa ro
ketlerıyle karşılık vererek ve ısrail hava sahasını delerek 
psıkoloıı~o. usturıluk sağlamaya çalışıyordu. Bu esnada. 
Lubnan Başbakanı Refik Harir de. çatışmada ateşkes 
sagıanr.ıası için Suriye ve kendilerinin Hizbullah ile te
mas halinde olduklarını söylüyordu_ 

Öte yandan, hem tcrönst hem de uzlaşmaz bir tavıra 
sahip olan !srail. Hizbullah'a karşı operasyonu sırasında 
Lübnan'daki BM Barış Gücu'nün üssünü bombalama
sından dolayı "özür dileyebıliyordu". Lübnan'daki BM 
Barış Gücü (FINUL) Komutanı Tümgeneral Stanıslaw 
Wozniak. bombardıman sırasında 101 kisinırı öldüğü 
Cana kasabasındaki Fijı Bırliği'nin karargahını ziyareti 
sırasında, ısrail Ger.elkurmay Başkanı Arnnon Şahak'ııı 
BM üssünun bombardımanını "büyük bir trajedi" olarak 
nitelendırdigini ve ''bir hatanın söz konusu olduğunu" 
kaydeaiyordu. 

Peres: Ateşkes hepimizin lehine 

Bır yandan sa.dırılarını surdüren. öte yandan da "ba
rışçı" gözükıneye çalışan Şimon Peres. · Lübnan'da 
ateşkes saglanmasının, herkesin lehıne bır gelişme ola
cagını" söyleyip, Lübnan'da içinde bulunulan çıkmaz 

dan kurtulmak ve lsraıl'ın kuzey sınırlarına ıstikrar ka
zandırılması çözüm önerisinde bulunuyordu Peres in 
önerilerinden ilkı. ta rafların karşılıklı ateşkes yapmaları
nı. ıkıncısi , geçıci bır anlaşmaya varılmasını. üçüncüsü 
ise barış anlaşması imzalanmasın öne sürüyordu 

lsrail Başbakanı. karşılıklı ateşkes ilan edilmesi ile il
gili olarak 'ABD bunu saglamak içın çaba sarfediyor. 
ABD Başkanı Bıll Clınton ateskes konusunda surekli 
çağrılarda bulunuyor. Hızbullah örgütü ateşkesı kabul 
ettiği taktırde. bizim de buna uyacağımızı daha önce 
açıklamıştık' diyordu. 

Karşılıklı çatışmalar yaşanırken. Radikal islamcı Ha
mas örgüt(; , lsraıl'i, yenı intihar saldırıları gerçekleştire· 
ceği yolundaki tehd-llerin sürduruyor ve AFP'ye, ·'Lüb
nan da ölenlerin arkasından aglayanıara ıntilıar saldırı
larımıza yeniden başlayacağımızı cuyurmak i:=,tiyoruz 
Lübnanlılara ve Filıstınlilere karşı ışlenen cınayetlerin ın
tikamını alacağız. Hizbullah'ın seçtıği yol , barışa u l aş
manın en ıyi çözüm yoludur'· faksını gönderiyordu. 

Hizbullah'ta n şartlı ateşkes önerisi 

Tum ou geli~meıer uzerine. HızDullah orgütun:.ın ru· 
hani lideri Şeyh r.1uhamrrıed Huseyin Fadlallah. ısrail'e 
· ·şaıilı' ateşkes önerisirıde bulunarak. ısrail'in Lübnan·a 
yönelik bombardımanını durdurması halınde. kendilerı 
nın de lsrrıil'irı kuze~~ine yönelık saldırıları keseceklerıni 
söylüyordu 

Şeyh Fadla!latı, Beyr:.ıt'un guney banliyösünde ver
diğı vaazda ··ısrail. ciddi olaraK ve hilesız bir şekilde 
bombardımanlarını kessirı. mucahıtlerin de lsrailın ku
zeyıne ne bır nıermi. ne de bir roket atacaklarını gör
sün . · dıyordu 

Şiı ruhanı lider. lsrail'ın, bombardımanı, öldurmeyi ve 
tahrıp etmeyi sürdürmesi durumunda. Hizbullah militan
larından roket saldırılarını kesmelerini beklemenin saç
ma olacağını ve bunu asla kabul etmeyeceklerini de 
açıklarıış ve başta ABD. Fransa nın yoğun "diplomatik 
çabaları·· sayesınde yazılı bir ateşkes sağlanıyordu. 

lsrail ve ~izbullah arasında yaşanan soıı gelişmeler 
Onadoğu'daki alt-ust oluşların devamı nıteliğindedir Ya
ni yeni sGreçle bırlikte. ·ortadoğu Kazanı'nın daha cok 
kaynayacag' pek açıktır. bunun yanında ise ABD'nın yi
ne 'barış nıdaları atacagı olasıdıı. Ve ·Pax Amerıca
na nın Ortadoglı lıalklarırıın kaderını etkı eyeceği de 
meçhuldür Fakat şunu unutmamak gerekıyor· Emper
yalızrn destekli ·çabala r" ouıyesel olarak, yeni sıcak 
olayların yasanmasına gebeoir Her an ,;atlamaya hazır 
halk dinam.gı ve ııer an soruna dost elı atacak ·Pax 
Amerıcana' iormülünün nereye kadar işleyeceğinı halk 
belirleyecektır . 

...... ......... ........ .. ..... ... .......... ...... an;n•'*· 
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m;mmrn öğreniyoruz (5) 

'' Burjuva boyunduruQundan kurtulmaya yönelik proleter 
savaşımın açıkça ilan edilmiş öneoso olarak 
Komonis Partisı. ulusal sorun konusundaki politikasını da 
soyut ve bıçımsel tahlillerfe de~il. özgol tarihsel 
durumun ve öncelilde ekonomik koşulların titiz bir 
degerlendiıilmesine dayandınlmalıdır '' 

[!,(_~ [t-J n [K) 

~------- -- - - ---- - --- - ---- -- - --- --- - - ----- ------ -- - - ---- - ---- - - - - -- - - -- ---- ----------·· - ~ 

t BILIMSEL SOSYALIZM 
TANIMI VE KAYNAKLARI 

BilimJel So.\yali:;m 6•a du Marxbu
Lenini:m, J..omiinist görüı): 
işçi smıji11111 kurlll lu ş öğrcıisidir. 

•• 

O 
ğreti (') dıyor uz, çünkü bi· 
leşenieri ni gördüğümüzde 
Bilimsel Sosyalizmin ne 

salt felsefi bir bilgi ne de özel bir 
!?ilim dalı olmadığı anlaşılacaktır. 
Öğreti {doktrin) teriminin içeriğin
den de anlaşriabıleceğı gibi, söz· 
konusu olan daha başka bir bi
leşkedir. Dünya görüşüdür, Bilim
sel Sosyalıst öğreti Marxizm-Le
ninizm olarak da anılır ve böyle
ce, Marx ve Lenin'in kurucu ve 
önder vası fları da olarak vurgu
lanmış olur. 

Bu öğreti, tarihin tesadüfi bır 
zaman diliminde "icat edi lmiş" 
sın ı flar dışı bir öğreti değildir. 
Markxıst-Leninist dünya görüşü 
proletaryatla maeıdi silahını, pro
letarya ise bu dünya görüşünde 
manevı silahını bulmuştur. 

Bilimsel Sosyalist öğreti bir 
doğma (*') değil, bir eylem reh
beridir. Gerektiği şekılde uygu
lanması öğrenildiğinde bu öğreti 
gelecegin yollarını aydınlatır . On
suz ilerlemeye çalışmak, yolları 
ellerle yoklaya yoklaya yürürnek 
gibidir; yol görülmediği gibi, etraf
ta olup bıtenler de bütün genişli
ğiyle anlaşılmaz 

Herşeyden önce Marxizm-Le
r,inızm, bütün ezilen ve sömürü-

lenlerin büyük kurtuluş hareke
tinde öncü ve yönlendirici rolü 
oynayacak olan işçi sınıfının tari· 
hi görevınin ne olduğu sorusu
nun karşılığıdır. Ya lnızca işçi sını
fının gerçekliğe ulaşmış biricik 
umudu değil; vazgeçemiyeceği 
silahıdır da. 

Yine Marxizm-Leninizm bütün 
emekçiler, bütün çalışan lar için, 
bizi çevreleyen yaşamı doğru bir 
şekilde anlamak; gününü gün et
mek değil, zamanımızın büyük 
olayiarına bilinçli katılmak isteyen 
iler iciler için değerli bir enerji 
kaynağıdır. 

Amaçsız yaşamak istemeyen 
tarıhi gelişmede etkin ve bilinçli 
bir rol almak ısteyen insanların 
gitgide daha geniş ölçüde dev
rimci harekete katıldıkları görül
mektedir. Marxizm-Leninizm on
lar için değer biçilmez bir yol 
gösterıcıdir 

Bu daha çok gençlik için ge
çerlidir. Marxisı-Leninıst dünya 
görüşü gençliğin politik olgunlu
ğa çabuk varmalarını ve güçlerıni 
insanlıgın yararına adamalarını 
sağlar. 

Aynı şekilde Marxisı-Leninist 
öğreti, gerek sosyal bilımierde 
gerekse de doğa bilimlerinde her 
bilimsel araştırmada güvenilir bir 
rehber olabilir. 

Doğru bir dünya görüşünün, 
bilimlerinin genel yasalarının 
bağlantılarının ve gelişim süred
nın bilinmesi şeklinde bilimle uğ~ 
raşanlar için iyı bir yardımcı ola-

cağı açık değil midir? 
Ayrıca, Marxist-Leninist dün

ya görüşünün i nce lenması tüm 
sanatçı lar için genış bir açı sağ
lar. Onları, yapıtlarında yaşamıı 
gerçekliğini yüzeysellik ten uzak 
bir biçimde yansıtmaya yöneltir. 
Kötümserlik, burjuva edeb iyat ın· 
da gitgide yayg ı nlaştı ğı halde, 
ilerici yazar ve sanatç ıla rın yapıt
ları canlı .bir iyimserlikle yaratı l
mıştır. 

Batı burjuvazisi i nsanın inan
cını yitirmesinden ve uygarlığ ın 
geleceğinden umutsuzluğa kapı l
maktan doğan bir bunalımı sak
layamazken, Marxizm-Leninizm 
büyük toplumsal Glkeler uğruna 
savaşmak iradesini aşılar. 

Bu öğretiyi benımseyen her
kes, kim olursa olsun yalnız pro
letarya davasının doğruluğuna 
deği l , aynı zamanda dünyada 
sosyalizmin kaçın ı lmaz zaferin in 
tarihsel zorunlu luğuna da inanır. 

Marxisi-Leninist öğreti ile si· 
lahlanmak, moral bakımından 
kuvvetlenmek, politik ilkeler ba· 
kırnından istikrarlı duruma gel
mek ve yaşamın tüm ilkelerine 
yıkıımaz bir inanca sahip olmak 
demektir. 

Marxizm-Leninizmin Kaynakları 

ML 'nin belli baş!J üç kaynağt 
şunlardlf: 

• 1} Alman Felsefes i, 
• 2) lng ilız Ekonomi-Politigi, 
lııl 3) Fransız Sosyalizmi. 

.. .. .. ... .. .................................... . ..... ..•.....•... .. •.... .... •. .. .... .. . .......•. 
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Kapitalist ilişkilerin daha erken boy attıgı Avru

pa. feoda. egemenlığr ayakta tutmaya çalışan dü
şünce tarzıarına karşı mücadelelerinde en yogun 
geçtigi yer oldu. Felsefi. ekonomik ve siyasal ku
ramların gelişen burjuvazının önünü açan ilerleyişi. 
kapitalist ilişkilerin artık oturmuş olduğu zaman di
imlerinde kapitalizmi sorgulayan düzeye varmakta 
gecikmedi. 

Alman felsefesi bu alanda öne çıkan b•r özellik 
!aşıyordu. Alman felsefesinde. bır yandan Hegel'de 
ıladesini bulan dıyalektık, diger yandan Lutwig Fe
uerbach'ta gözlenılenen kaba nıateryalizm, birbirin
den ayrı ve birbırine karşıt şekilde duruyordu Karl 
Marx (ve Marx'tan ayrı düşünulemiyecek olan Fri
edrich Engels) Hegel'in diyalektiğin i, L. Feuer
bach ' ın da materyalizmini alarak, diyalektık ma
teryalizmin omur~asını oluşturdu. Ancak hemen be
lirtmek gerek r ki. Alman felsefesinin K. Marx'ın fel
sefesine kaynaklık etmesinı mekanik bır şekilde 
" Hegel' in ve L. Feuerbach 'ın düşüncelerinin ka
baca sahiplenilmesi ve b i rleşti ri lmesi" olarak an
lamamak gerekır Birincisi. Marx, -diger kaynaklar
da olduğu gibi- olumlu değerleri almakla yetinme
miş; bu değerleri b r üst noktada yeniden üretmıştir. 
lkincısi ise, olumlu değerler alınıp, olumsuzluklar 
ayıklanı rken. sozkonusu kaynakların açmazları ser
gilenmiş, kıyasıya sorgulanmıştır. 

Hegel, gelişim ve değışimde diyalektikçı fakat, 
evrenın temeli ve yaşamın dınam k gücu konusun
da idealisttı: Karl Marx Hegel' n ıdeal•st yönünü 
ayıklar diyalektıgıni alırken bu başaşagı durumu da 
yeniden değerlendırıyor ve dıyalektiğe gerçek anla
mını katıyordu. Aynı şey materyalist ve 1 fakat me
tafızikç Feuerbach içın de söylenebilir. 

Olumlu değerlerin bır üst düzeyde yeniden ure
tilınesi. sıfırdan başlamak anlamına gelmedıgi gibi, 
eskinin bır eklenti olarak yeniye yapıştınlması hiç 
degildir. Geçmış . yeniden içselleşmiştir fakat, yeni 
de artık · ' başka bir şey"d ır. 

Ingiliz ekonomi-politiği ise. (Temsilcileri Davit 
Ricardo, Adam Smith) kapitalızmin sonsuzluğu te
orilerinin en gel şmiş durumundaydı ; bu temel üze
rinden kapıtaliını sorgulanıyar ve ortaya klasik eko
nomi-politik çıkıyo rdu. Rıcardo ve Smith'de ifadesıni 
bulan klasik ekonomi-politik, o güne değin gerile
memış alana- ekonomiye ve ınsanlararas ı üretim 
il i şk il erine cesaretle giren. oradan yeni yeni soyutla
malar ve bilgiler çıkaran konuma geldi. Ancak bilgı
leri daha ilen götürmek gelişmenin ıç yasalarını bu
lup ç ı kararak ekonomi politiği bir bilim düzeyine 
yükseltmek klasık ekonomı politiğin işı değildır. 
Çünkü bu. kapitalizmin sonsuzluğu görüşlerinin ılia
sı demek olacaktı ki, bunu ancak " kapının ardın
daki sınıf'ın adına konuşanlar başarabilırdı. 

Marx, k l asik-ekonomi-polıtiğe karşı savaşımın
da; D.Ricardo'nun Emek-değer teorisine ili ş kin 
ipuçlarından ve A.Smith 'in arz talep yasası gö
rüşlerinden yararlandı. Bu görüşleri sorgulayarak 
ve bir üst duzeyde yeniden üreterek, Ekonomı-Poli 
t ik bilimini temellendirdi. 

T OPLUM B LIMI 

A
lman felsefesinde, bir yandan 
Hegel'de ifadesini bulan · 
diyalektik, diğer yandan 

Lutwig Feuerbach 'ta gözleml en en 
kaba materyalizm, 
birbirinden ayrı ve birbirine karşıt 
şekilde duruyordu. Kar l Marx 
(ve Marx'tan ayrı düşünülemiyecek 
olan Fri edr ich Engels) Hegel'in 
diyalektiğini, L. Feuerbach 'ın da 
materyalizmini alarak, diyalektik 
materyalizmin omurgasını oluşturdu. 

Kapıla ıst sıstem in sonuçlarının ortaya çıktıgı 
donemde. bu sıstemin hıç de sonsuz bır iyilıği tem
sil etmediğı anlaşılıyor, insanlığın binlerce yıllık, 
adalet. barış . özgürlük. refah ideallerine yanıt vere
medıği arılaşılıyordu. Böylece. aydın insanların ara
yışları yenıden hız kazanıyordu. Bu arayışlar içinde 
toplumsal gelişmen n dinamikleri üzerinde yüksele
cek " yen i" sureç. yani sosyalizm de duyumsanma
ya başlıyordu. Ancak. o dönemde hem kapitalızmin 
tarihsel potansıyelini t üketmemiş oluşu ve hem de 
yeni sürecın yeni s nıfı olan proletaryanın kendi adı
na arayışta bulunacak yetkinlikte olmayışı nedenıy
le , el yordamıyla gelecek süreç duyumsanıyar ve 
modeller çizilıyordu. Fransız sosyalızmi böylesi ara
yışların en gelışmışiydı. Saint Simon, Charles Fo
urier ve Robert Owen bu ekol un temsilcileri sayı
lır Bın rahıp. diğerler çiftlik ve işletme sahıbi bu ın
sanlar toplumun iyiliğ ustune tasarımlar yapıyor ve 
hatta bu sosyalıst tasarım arı kendi alanlarında uy
gulama denemelerine g iriyorlardı. Bu tasarımiara 
ütopik (•*") denilmesınin nedenı, kendılerinin öneeli 
olan ingiliz duşünurü Thomas Moore'nun (1478-
1535) " Utopya" isımli yapıtından esinlenmiş olma
larıdır. 

Tasarladıkları sosyalizm ve buna varış dü
şünceleri ütopikti. Çünkü, işçi sınıfının kurtulu
şunun yine işçi sınıfının elinde olduğunu göre
memişlerdi. Kurtuluşu "erdemli yöneticilerinden, 
ahlak sahibi mülk sahiplerinden" beklediler. An
cak bu arada. Maxist-Lenınist öğretinın sosyalizm 
kuruculugu bılimıne (genel olarak) geliştirdikleri ikı 
değeri bıraktılar. Merkezi planlama düşüncesi ve 
bölüşüm ilkeleri. 

Fransız ütopık sosyalızmin sozkonusu değerleri 
Marxızm-Lenınizmın kurucuları tarafından alınd ve 
ütopyacı l ıgından arınmış olarak yeni bir tarzda ifa
delendirildi. 

Marxizm-Lenınızm bu üç temel kaynaktan yarar
lanarak, kurucuları olan Karl Henrich Marx (1818-
1883), Friedrich Engels (1820- 1895) ve Vladimir 
lliç Ulyanov Lenin {1870 - 1924) tarafından işçi 
sınıfının kurtulu ş öğret is i düzeyine yükseldi. 
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e Marxizm-Leninizmin Bileşenleri e 

Marxizm-Leninizr üç bıleşenden oluşur: 
• 1) Felsefe 
• 2) Ekonomi-Politik 
• 3) Sosyalizm (Uluslararası komünist hareketin 

strateji ve taktiği el sosyalizm-komünizm kuruculuğu) 
Bunlarm tek tek tammlanm ve kapsamlanm ele al

maya çalişaiim ... 

relsere 
a) Felsefe: Doğaya. topluma ve insan düşüncesı

ne yön veren en genel yasaları inceleyen sistemli bil
gi dalıdır. 
Karartılan bölümlerin üzerinde durarak tan ımı açalım. 

Felsefenin "sistemli" bir bilgi dalı olmasının anla
mı, edinilmiş her bilginin felsefe olmayacağını vurgu
lar. Bir bilginin ya da bilgiler toplamının felsefi bilgı sa
yı Iabilmesi için; yaln ız doğa, toplum ya da insan dü
şüncesıne i lişkin olmaması. bunların tumüne yön ve
ren en genel yasaları el alması gerekir. Aynı şekilde, 
bilginin felsefı bilgi sayılabilmesi için doğa. toplum ve 
insan düşüncesine ilişkin bilgilerin birbirleriyle uyum
lu/her birinin üzerinde ve her birini açıklar durumda ol
ması gerekir " Sistemli" sözünden bunu anlıyoruz. 

Bu tanımın güncel felsefesi süreçte önemi şurada
dır: Günümi.ızde " yeni" ya da "değişik" felsefelerden 
söz edildiğini duyarız. Yakından inceledigimizde "ye
ni" ve "değişik" denilen felsefı akımların: doga top
lum ve insan duşüneesine ılişkın sistemli bır oılgi topla
mı oluşturmadığını, sadece temel felsefi akımların ge
lışmiş ye. da değişik şekillenmeleri olduğunu görurüz. 
Yani doğa. toplum ve insan düşüncesinin ortak dina
miklerı üzerinden en genel yasallıklar konusunoa bir 
" yeni "lik yoksa, felsefi akımların kımı evrımleşmelırini 
·'yeni" bir felsefe olarak nitelernek mümkün degildir. 
Bu durumda ayrı bir " sistem"lilik bulunmadığı ıçin , 

ayrı bir felsefeden bahsedilemez. 

' ' Kapital iktidarda kaldıkça, değil yalnız t opra k, 
değil yalnız insan emeği, değil yalnız insan 

kişiliği , değil yalnız vicdan, değil yalnız a~k. 

değil yalnız bilim, her şey, her ~ey kaçınılma z 

olarak alınıp satılacaktır. '' (LE;\"İ'\') 

lleriki sayılarımızda göreceğimiz temel felsefi 
akımlar günümüzde gelişmiş ve derinleşmiştır. Bu fel
sefenin kimi şekillenmele ri, kendisini " yeni" bir felsefe 
olarak gösterebılmektedir. 

Tanımımııda alt ı çizili ikinci terim , " bilgi dalı"dır. 
Bu felsefeyi bilimle karıştırmamak için yapılmıştır. Fel
sefe bir bilim değil, bılgi dalıdı r. Bazen kimi felsefi ta
nımlarında telseteye bilim denildiğine rastııyoruz. Oy
sa bu iki olgu arasında farklar vardır. Bu farkı anlaya

bilmek içın bilimin ne olduğu üzerinde duralım. 
Bilim: Aynı koşullar yan yana geldiğinde aynı 

sonuçları veren , doğruluğu deneylerle kanıtlanmış 

T OPLUM BILIMI 

objektif bilgiler toplamıdır. 
Bilimin daha kısa tanımın ı da şöyle yapabili riz; Bi

lim, doğruluğu kanıtlanabilir objektif bilgidir. 
Felsefe ve Bilimin tanımlarından hareketle arasın

dakı farkı sıralayalım 

1) Felsefe geneli, bilim özeli inceler. (Felsefe; do
ğaya, topluma ve insan düşüncesıne yön veren en ge
nel yasallık ları incelerken; bilım, bunların her birını ayrı 
ayrı ele alır gCnümi.ızde daha iyi gördüğümüz gibi bu 
üç alanın her birinde de gittikçe detaylanır) 

2) Dogru felsefe de vardır: yanlış felsefe de. Oysa 
"yanlış bilim" olmaz. Bir bilgi bilim düzeyine gelmış
se. o bilgi zaten doğru demektir. Ya da tersı: yanlışlığı 
ölçüsünde bilimse lliği olamaz. Fakat en genel yasallık
ların incelenmesine bilgi demek olan felsefede doğru 
ya da yan l ış " inceleme" soz konusu olabi lir. (Örne
ğin; idealist felsefe yanlış, materyalist felsefe doğru
dur.) 

3) Değişik sınıfların değişik felsefesi . ya da değişik 
sınıfların kendilerine klavuz ettiklerı felsefeler vardır 

Yani felsefe sınıflar-üstü değildir Oysa bilim, sınıflar

dan görece bağımsızdır. Ancak bundan, bılimin kulla
nımının sınıflar-üstü olduğu sonucu çıkmaz/çıkarılma
malıdır. Aynı şekilde bılimin ortaya çıkışı ve gelişme 
olanakları ıle ve sınıflar-üstü deöiırıir· bilirnın sınıflara

rası ilişkı . çatışma ve üretim sey-riyle sımsıkı oagı var
dı r . Dahas ı, kimi bilimlerin ortaya çık ışı bıle sınıfsal çı

kar ile doğrudan bağlantıya sahiptir Ancak bu, kimi sı
nıfların bilime sahiplenme ve b lime ters duşme ko
numlarını açıklar; yoksa yalnızca bır sırııfa has oldugu 
anlamına gelmez. 

Bilimin s ı nıflar-ustü oluşumu , s ınıfların iradesini 
aşan doğruluk özelliği ile birlikte anlamak gerekir. 

Diğer yandan, felsefe ile bilim arasındakı farkların 
ortaya konulmasını, ikisi arasındakı ilişki ve bağ ın ol
mayışı şeklinde algılamamak gerekir. 

Felsefe ıle bilim arasında çok yatkın baglar da var
dır. Felsefe. en genel yasallıklar üzerinde belirlemeler 
yaparak bilımın yolunu doşer. Daha az genel sorunları 
inceleyen bilimin varg ıl arı, genel yasallıkları doğrula

yarak ya da yanlışlayarak felsefeyi besler. Birbirlerini 
sürekli etkilerler. Felsefe bilime dayanmak zorundadır. 
Bilimler felsefeden ilki alır. 

Bilim ile felsefe arasındaki sıkı i lişkiyi vurgulamak 
ıçin telseteye "bil imlerin bilimi"de denildiğine rastla
rız. Doğru felsefe bu ilişkiden güç alır. Bilimle gelişen 
felsefe (materyalıst felsefe) " bilimsel felsefe" duru
mundadır. 

Marxizm-Leninizmin bi leşen i olan " diyalektik ve 
tarihsel materyalist felsefe" bilimsel fe lsefe o lduğu 

için, bilimin gelişmesine de sonsuz ufuklar açar, bili

min yolunu sağlam taşlarla döşer. eSÜRECEK ... 

./ Dıpnotlar· 
(') Oğretı (Ooktrin): Ana duşunce ve ılkelerın tumu Polıtık program· 

/ara yon ~eren düşünce sıstemı dunya goriışiı 

(") Do~ ma: Somut tarıhsel koşullar gözotılmeksızın ve hıç btr ınce/e · 

me ve eleştınden geçmlmeksi.tın körükorune benımsenen düşunce. biigı. 

btıtun zamanlar ve butun koşullar için dogru ve degışımez olduguna ınanı

Jan ve tartışılmayan d:.ışunce 

(''") Utopya (Grekçe; olmayan yer): vyuurma. duşsoı. do(}anın ve 

toplumun gelışmesının yasa111gma uymayan. b,,,,... ~,şr 
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Yaşad1ğ1m1z ve yaşayacaklar1m1z 
e Birsel AKAS 1 iSTA \Bl L 

B 
ir an yasamın ektivitesin
den kopardıgıınız t.anıan 
kendimizi. dönüp k,,ndi 

içimizde yaşayan gizlı beni ilde 
diyaloğa gectığimiz olur. Ya ge
lecekle bir hayale. ya gecrn i ~le 
biı muhasebey~. ya da her gü 
nün getirdiği isteyipte ula~ama
dıgımız. arzularla boğu::-urken 
buluru; kendimizi. 

Gündüzün .:;ahibi olan güne 
sin. gecenin sahib ı olan cıy ve 
yıldızların gi;Jice in5anları oyala 
dıgı bir oyun mu'? Yok5<ı bizleri 
günl..:rin. ayların. yı lların cırzula
rın açlı!jın ın bitt i ~i insan yaşa
mındaki solan bc:ıhar deJigimiz. 
öımünün eriyiıı bitligini getir ir. 

Yok yok bizleı yasayan ölüler 
gibi dolaşırken. iciınizdeki berıli
gi uyuştunıp uyutcııı iksinn ba 
gıınlılığı. Bı zı bizden calan guı ı 
!erin. gecelerin. yılların. reDS 

nin sahibi olan zamanın koşupta 
bitiremed igirniz bir maratanun 
istemiyen'k de olsa güneş. ay ve 
yıld zlaril takılarak koşu~umuz. 
yaşarken belirsizlikler olarak 
gördügürni'ıt şeyler. ıksiri üretip 
bizlere enjekte edenlerdi ı aslın
da. 

Rir an korkup koparıyorsun 
kendini bu enJbeli karanlıktan. 
Düsunliyorsun ... 

Gençsin. hem de onsekizinde. 
güzel ve sıcak. Rir dünya Adı 
c.:~nrıe l olan bir dünva kuruyor
sun düslerinc.le Süslüyorsun onu 
bastan asagı. 
Sıcak bir bahar günü, nisan 

~'agmurunun bardaktan bcı..,alır
casına saclaı ın ı yalayarak yıkayı
sını. sen pur gurur kararlı açı
yorsun kollannı bir tepeden gü
nese. Özgü ı lüğü kucaklarc.:asına 
sınırsız ve doyumsuz. 

Ve kollannda sevgilin a l ışkan 
lık ulmcıycın sevgiyi yaşıvor:.un. 

Ayrılığın. yalnızl ı!jın ac ı hüznü 
yok yüreğinde 

Bir Dostlar Korosu'yla yürü · 
yoısuıı. Aynı sevgiyi yaşam ış. 

aynı kavgacia Sdvaşmış. aynı ya· 
şamı ııaylaşan. 

Ölümler görüyorsun Sonsuza 
kadar görüsemeınenın acı ve so· 
guk endisesı yok gözlerinde. 

Ycı-,amın ekmek olmadığı bir 
hay<:ıt yaşıyorsun Masmavı gök
yüzünde sonsuzcı Jek yüzercesi 
ne. 
Cyandın. Bütün bunların açlı 

ğının verdigi susaınıslıkla düşün 
müyorsun artık. Düşledıgin dün 
yayı. avuclarında tuttuğunu bıl i
~.ıorsun. Elierinle yaratacaksın 
·canı cehenneme' diyerek .. Sa 
na dcıvatı'an bu yaşamı yıkı p 
binbir mozayıği bütünleştirip en 
ince güzelliklerle estetik bir dün
ycı kurmayı .. . • 

1 May1s Şehitleri ölümsüzdür 

Hasan ALBAYRAK Dursun ODABAŞ Yalçın LEVENT 

"Günlerin getirdiği baskı, zulü1n ve kandır" 
işçi ınıfının ulus lararas ı birlik. dayanışına ve mücadele günü olan 1 Mayıs\ faşist 
de\ !et yine kana bulad ı. Mayıs Şehit l eri'nin kızıll ığ ıy la sosyalizm yolunda zafere! 

Diyarbakir, Urfa, Hakkari, Mala tya, Adana, Ad1yaman, Antep, Mersin ve 
istanbul'dan Yurtsever Sosyalist Gençler adma; Deniz Cem Çelik 



reheval S AV AS GUNCESI 

Henüz ll' sinde llseli bir gençti O. Ülkesinden göçetmiş olmanın derin izleri vardı gözlerinde ... 

Tülay'1n gözleri Amed'e bakar 
Mukkades ALATAs ·ı 

---- Tülay Ekin, 

Sevgili Tülay. 
Seni irk Hikmet Çetınkaya'nın köşes inde yazdığı 

yazıda tanıdım. 

ülkesinden zorla 

göçettirildikten 

sonra ailesiyle 
Henüz 16 yaşındaymışsın Diyarbakır'dan lzmir'e 

göçetmişsın .. 16 yaş. ·gençlığın baharıdı r' hep der
ler .. . Kabuğa sığmayan bir yaş pırıl pırıl , cıvıl c ıvıl . 

tam da sevme yaşı. 

bı rlikte izmir'e 

yerleşmiş ve 

burada liseye 

Kendimi düşundum. Senden bir yaş daha küçük 
tüm. Umut doluydum. Önümde hayal ettıgım hedefle
rim vardı. 

gitmiştir. Kirli 

savaşın psikolojik 

etkileri ve 

Bır sabah uyand ığımda .. Askeri cunta geldi" de
diler Cuntanın ne anlama geldiğını bilmezdım . Fakat 
cuntaları yaşayan tecrübeli büyüklerımin korkusu be
ni de korkutmuştu .. Haksız da degillermiş. 

toplumsal faktörün 

uyuşmazlığı, 

Tülay'ı da etki lemiş 

ve ölümüne 

yolaçmıştır. Köyümdeydim. Cunta çok kanlı gelmıştı Artık be
beler bile onu tanıyordu Kısa zamanda okulıar kara
kol oldu. insanlar fişiendi . . ışkencelerden geçirildi. 
gözaltı lar .... ölü mler. 

Darağaçları kuruldu sorgusuz. yargısız gencecik fidanlar idam edildi Cezaevleri dolup taştı. Açlık grevle
rı, ölümlerle sonuçlandı. Analar ağladı. Cezaevlerınde doğanlar dahı oldu. 

Ben de bu dönemde senin gıbı l ıseye başlamıştım. Bulunduğum şehırde askerler okulda lstıklal Marşı 

na dilinin 
Kürtçe 
olduğunuda mı 

anlatamadın? 

Anlamadılar 

değil mi? 
Dilinle 
alay 
ettiler, 
seni 
dışladılar , 

horladılar. 

Ve dördüncü 
Rattan atlayıp 
yaşamına son 
vermen e 
neden oldular . 

okutuyorlardı . S lahları n gölgesinde ··rap rap" sesleriyle ders işliyorduk . 

Çok korkmuştum . yalnızdım. 

Sevgili Tülay. 
izmir'e geldiğınde içıne kapanıkmışsın .. . Arkadaşların Türkçe'yi düzgün 

konuşamadığın içın alay ediyorlarmış . Köylerin yakılıp yıkıldığını, orman
ların kul edildiğinı. herkesin göçe zorlandığını anlatsaydın. Senin ülkende
kı Kayıp analarını anlatsaydın. Hala mumlarla çocuklarını aradıklarını. .. 

Hiç şeker yemediğini anlatsaydın .. 
Kımsesız kalan çocukları anlatsaydın. Kimısinin koşarken öldürüldügü

nü , kimısinin yurtlara yerieşiiriidiğini . 
Kım ısınin Taksim'de ''körleri-sağırları-d ılsizleri oynayan ınsanlara" men

dil satmaya çalıştıklarını anlatsaydı n ... 
Orada kalan çocukların ise. çöplüklerde ekmek topladıklarını anlatsay

dın. Ana dilinin Kürtçe olduğ u-nu-da--mı ! anlatamadın? Anlamadı la r değil 

mi? Dilinle alay ettiler, seni dışladılar, horladılar. Ve dördüncü kattan atla
yıp yaşamına son vermene neden oldular. 

Hayır! Savaş çocuğu hayır, ölumune neden olan O çocuklar değil. Ölü
müne neden· egemenlerin kana doymamış olmas ıdır. Seni de istediler. 
Amed'den kaçtın, lzmir'de yakaladılar ... 

Savaş çocuğu! Bugün resmini gördum bir gazetenin (Demokrasi) arka 
sayfasında; gülüyordun! 

"Anlatamadım" dıyordun . Sen rahat uyu savaş çocuğu. yeni doğan be
beklerımize "BARIŞ" ismın ı koyduk bıle . 

Sen rahat uyu savaş çocuğu. Senın anlatamadıklarını biz anlatmaya 
başladık bile ... Bilesin istedim. BARIŞ TR ENi'ni uğurlad ık senin ülkene. 
Davullarla .. . zurnalarla .. . halaylarla . 

Barış halayı çektik. 

• 15 N-son 199o aa ızmır'de tnt .. 'ıor ed, . ., '"'vc'bc"- Tufo y Okc~ ,oz·lmrş b1r mektup 

n iHD istanbul Cezaevi K"-vıisyonu Yönetimi 

.... ........ ......... ........ ....... ............... aa;•;ww. 



reheval A YA.K SESLERI 

Oluşan toplumsal 
muhale t ve görevlerimiz 

DEVRiM KURTULUŞ 

G 
eçmıs hukumetıerden fark
sız olara~ ıktıdcıra gelen 
Anayol lıuk(ırnetı c-os 11 al 

demokratların UeSteğiyle kvoiL:I"c

rına ıyice yerleşmışlerdır lkt,darrı 
gelmelerinın birınc: ayında tek icra
aıları zam olan bu hükümetın dı 
ğerlerinden lıiçbır farkı yoktur Ku ı· 
sorununa somut bir yaklcışır'ı gos
termeden ve surdurmekte olduKiaıı 
kirli savaşı durdurmadan nıc bır 
sorunun üstesinden gelemiyccek
lerini anlamaları gerekiyor Kurulan 
yeni hükumetın programını iki ana 
başlık altında ele alnıttk rnurnkün. 
Birincisı: ~Ekonomık ıst ıkrarın sağ
lanması" ıi<incısi de "Toplumsal 
muhalefet onlemel.; ·. 

Bu ıkı baslık aslırıda TÜSiAD ın 
(Patronlar Klubü) onerdığ bundan 
önceki hükurnetm ve Anayol hüku
metinoe uygulamak zorunda oldu
ğu ternel programiand r. Toplum
sal nıurıalefetı orılerneK" denıPk : 
kırli savaş polıtikasının sıstemlı ve 
baskıcı nolitikalaıının en vahşı 
şekliyle devam ett rı rnesı demektir. 
Emekçı kesimden alınan vergının 
savaş bütçesıne. daha çok kan. 
daha çok sılalı. daha çok işkence 
olarak gitmesi demektir. Sermaye 
türrı bunları yaparken. kıtJelerde bu 
alanda tepkılerıni koyup seslerini 
yükselttiklerı egemen ÇJüçleri yıld•r
dıkları söylenemez. ama bu aian
da oluşan wplurnsal muhalefet 
günden gune genişledıgı ve kitle
lerde direıırıe eğ lunının baş gös
terdigı de bır gerçeki r Oluşan bu 
toplumsal nıulıalefet karşısında 
sistem yeni onlemler. yerıı tedbirler 
getırnııştır. Eski polıs şeflerini yenı 
bakan yapması -us:e!ık Adalet Ba-
1-.anı ynpiT'aları- bu alandaki ;u:um
larının ilk işaretıdır 

Yeni lıukunıetın iulıaf t)ır taralı 
var ki o da: datıa onceki lıükünıet-

erın b r de•ııogoı malzern._sı ola 
rak kı..llandık 1arı denıokratıklı:>şrııe 
den ı iç batısetmeınelerıclır Bu ta
rnanıen ınantıklı bır davranış Çün
kü polıs şefini Adaıet Bal<anı yn
pan bır lıukurnetın kalkıpta ''de
rnok-rcl tık leş ıne-dı:ın· bahsetme
si ÇOK abes ı<a :ard doğrusu . Ba
zen bunu yapı kfarıdan dol, yı ka 
ç yor da. 

Yenı Anayol hukumetı ı.>rogra
mında: yıllarca toplum gun<Jeminin 
bırirıcı maddesı olan Kurt sorunu 
konusunda da etkısız kalmıştır 
Yukselen ulu.,al mücadeleye. "Dış 
desteklı terfır" dflyip. '·Kökünü kazı
yacagız' tehtıdlerı hukurnetın bir 
devekuşu DOiıtikası çizd;ğinı açıkça 
gosterıyor Sısternın yıllardır illedi
ği politika esas ıtibarı·1ila aynıdıı. 
DL:n nasıl ıdiyse bugün de öyle . 
Degısen tek şey baskıların n taşız
me dayalı karakterıyle kendılerın 
daha çıplak gosterrneye baş adıgı
dır Fakat aldıkları tum ou onlernler 
yeınıemistir. yetmevı:ıcect.:Ktır de 

Sınıf ternelindekı kıpıiOanmaia· 
onlar urki.ıtr ıuştuı. Öğrencı hare
kE.t karll.. calışanları hareKet. 
kent yoksullaı ı hareketr islenen fa-

ılı bellı cınayetlerc karşı oluşan 
toplumsal muhalefet. genel bır mu
cadele anlayışının yeıleşnıeye aşı
larıdığının göstergesidir Bu ge ış
rıeleı gün geçtıkce daha bir glır 
sesle soyleniyor. daha fazla insan 
nıucadele alanlarında yerlenni alıp 
safları sıkiaşırı ıy,Jr Fakat biz dev
rımcilerın geçnııs deneyımlerımil
den ders çıkardıgırnız pek söyle
nemez. 

Çunku son yılıarda guclenen. 
sısteme karşı toplumsal nıuhaletın 
ışçi sınıfıyla bırleşıp duşmana karşı 
aynı saflarda birlikte mücadele et· 
mesi gerekir. Görünen o ki bunu 
tanı olarak sağlad ığımız söylene
mez. Bu bağlamda devrimcilerin 
kendı gorev ve sorumluluklar ı nı 
daha sıkı, daha bılinçli bır şekilde 
yerıne getirmelerı gerekiyor. 

Oluşan toplumsal muhalefeti iş
çı sınıfının bırle~tirıcı yonüyle bu
ıuşturulnıası ve aynı yonde hare
ket e:rııeleri. egemenler karşısında 
:: ·rıriı Dir güc olacaktır Srstenıle 
mucad>?ıc ,:-tmek proletaryayla be
raber yurumekle münıkundur. An
cak bu yolla sıc:;t' ·mı alabora eder 
devriını ~ıerçek.cştırebılirız 



reheval G ENC O><U"< 

Ortadoğu ve Kürdistan 
e D. Gül/ D Gunay 

.ll 1:.1? s i\ -------

E 
mperyalizınin glubalızm 
ddı c~ltındi1. sömürü ve ba::. 
kı mckaniLın<ı:.ının pcrva 

;;ız saldırıilırı cılrında. Ortadoğu 
ezilcn·-hınlırüleıı i~ci ve emekci
leri her gecen g!'ın d<.~ha da bu 
saldırılc~ıla kuŞ<tlılıvor. Bir avuc w
kelcı holding kunılu;;un daha faz 
la kar ve para hırsı ıcin. c.ıuetcı 
ezilen halklaı üzerinde terör ~ti 
rih::or 

Bugün Onadoğu 'da ~: asanan 
ola~,'laı. lsr<:t!l'in Lübnan ·ı bomba
laması. Güney Kürdistan 'da ya:xı
nan catı.;ıncılcır. burada vasavan 
halklar ara.;; ında ortaya cı kan geı • 
ginlikleı. emperyalistlerin kendi 
~;ıkarcı politikalan sonucudur. TC 
devleti lıeı zamanki gibi dönen 
cark iceıısiı ıde yeı ini almıştır. ls 
ı ai lle ~·apılan s<•n askeı ı anlasına 
cercevc<;incle Lübnan· ın l.ıonıba
l,mnıasında kendine düşı:>n göre\; 
f,ızlasıylc1 yerine getirmistir. 

Emperyalistler ve T C bugüne 
kadar giz~i yiiruttiikleıi cıkaı gö 
ri.işmele rı nı pervasız biı sekilde 
sürdürüyor. Ortadogu üzPrine yÜ
n.itülen politikaları ·Barıs! adı al
tında sürdiirülınektedir. hli.;rin 'de 
gelisen ulusal mücadele d.:ı ·bu an
layıs cerı:;e,·esinde ınasd~•a yatıı ı· 
l<.~rak Fılı<;tın halkının özgur ırade· 
si yokedilmıst ir. Arafat 1988 ı,-ı-

!ında Tunus·ıa /\BD ile ma::.a:.-·a 
oturarc1k ~özde l'ilistin halkının 
lsıail'e kcırşı terör cyl.mılerini kı 
navar,1k. O ı ıado~u ernpcr~·dliz 
nıiı' u ... .:ıklığınd soytınmu-;tur. 
Kcr'di halkının nıfic<ıd< lc,;ıııi lıiı 
WUL lıuı juwıziyc :e.,lıııı etıııi~. lıu 

l Tu u.!dl.! 1 <)cı:~ yılılıd;ı l-k·yaz 
S~ray t.lcı 'B.:.ı.ı ıs 1\nl<ı-:;ınas· nı ım
lill.:ıını-.tır. 

/\BD Kı:: ı hcılkı ü;c•ı mde Jö 
rı~n eni: iknlaı ın bir num.ır<ılı ~o
ıurnıll',udur G Kürdi-.taıı'dcı 1.'<!

şaııan 1\DP-'r'NK catı..,ına!c~ı ınJa 
pe ı vas ı ~:lıgıı ıı c.ıukca scr~lilcınb 
olup. c<ıtışmalard,ın ~·<1: drla:ıı!a
rak vcır olcııı ·o:oı ite bo-;;lu~w·nu 
kendi lehi·ıc> çeviı ınr>ye calısnıı~

tır 1-\Lirdi<;tan 'dil geli!:-•> n ve bo~'llt 
lanc~n Ulu~al Kumlu~ :'-1ücadele
~i. cmperyalistlcrın Ortrıdoğu po 
Iilikaldı ını c.:!tkilcıl'::)lıı Dublin ve 
Oslo (ırnekl,,ri ulıı-.cıl hr~rdwti dı~ 
ldvcııcıl-; 1-\DP. Yi'\K ve. Türk vetki
li!erinın de ıcinde ~eı cıldı~; top
lcıııtılcıı 1\B!Yniı ı bncül\ı~Ond.z Vö

p:ldı. Toplunlılardt~ 'ocidk nok 
ta 'ı,.:ı PKK ulu~tlllli\.'Oı du. Ge.lişeı ı 
uiusal ve ... ınıfsal ınucddelt.!: eın 
ııeı~..ılımıiııl.ıu <Mınl.:.ırını bo:;;cı cı
kımmı<;tır Son gdi~rıı(>lt>ı bunu:ı 
c.ıı.:ık 8U~teıg( sıdıı PKK'nin G. 
Kürdistan da KDP ve Yf'\1< ıle 
~·aptıgı eli ıltı~mdldl. Vd ı olan Otori
te bosluğunu doldurdrak. federas
yon olusurnunuıı temelleri atıl-

mıstır. Bu atılım Oı tadoğu denge
lerini köklü bir <;<?kikiL' eıkilerni~
tiı. 

s. •n olarak 1\RD ve! Tüık ·.:pt 
i;ılık:rimı C. Klirclislcııı .Gi~·dı:e<i. 
yc.ııJılan anla~ındlıırııı l.:ıoş" cıkani
masına l!Oneliktı. l~ı.ı soııı.,ıııeleı 
j-.;v lı~·askoylcı o;oııtıçlaıııııı~tıı. 
Cünkı.i: ı.iıı-..ll h,uckL'tin d,ıvatnıa 
!arı snnucu KDP \C Yi\1\ yeıkiii
ı~n cınp ryali.;tlt•rle ıslıiı liğine 
yan sıııamıstıı. UKil--1 Kuzı:::ı.· 1\uı

Ji:.tcın'da dogarak K[ıı t halkıvi cı 
bi"ıtiinl~~m: ve Kuz.:~ i\uıcbtan·ı 
a,-,aı <ık üigeı parcaku·ı.ı d,, yayıl
mıştır. 

1\i.ırdistoı~ ·daki ulu~aı sınıfsal 
ınücadeleo;;ınde patlak wrecl•k 
oları df'\1 ım: c;ileıı ve ~öıııiiıülen 
haıhlaı n kurtulu~ ~JÜilU olacaktır. 
Orradugu hc-ılklan ·bugün nasıl ki: 
1-\C•rl Vl.. Türk halkının k .. 1der birli
gı \'<ıı:;cı· hugiiıı Aıaplcll. rc1r-;l,ıı 

VL"' diger halklardu Kürt halkıvlcı 
bcl.:ı birliyine girrııistir. -

iiu anl,,mda Kürt halkının 
~os~ctli~:m urıciilü~üııdeki ınüca 

del-zo;;i halkiann enıcma.:;:-.:otıal cın
lamda ıntkadclc lıiriiktelif'jini ya· 
ı atmak ~ıj\ıi bır ~orunılulııkla kır::; ı 
k,u sı~.ıayız D<tho güzel bir dünya 
dcı yasanıılk istıyor,ık P1ÜC,1ddle· 
de yt?ı i ın ili ttlt~rçık. t nıpl'ıyc~lı,ı 
kapııalisr :;önıunı <lüz~nııw karsı 

o nı uz oınulil Sc.l\"uoXı ı c~ k soruınlu
luklarıınızı ~·eıine getiıcılını. • 

Av ni Gökoğlu Yaş1yor! , 

Komünist' e de\ rime i -..ar ıl maL bir ki~ili ğin gerçek -ıahıb i .\\ni 
Gökoğlu 'r'olda~: 1072 J ı lı nda Suriye 'de cğiti111 kampınthn 
dönerken. TC a-ıkerleri n ııı hain pusu~u ~omH.:u so~~ al iz m 

ka' ga~ınJa ~d11t dü~rü Bütün JeHıım i -..ar~ılmaz in(ınc ım ıL 'c 
~O~\ al iz m kı z ıllı~ı\l:ı .-\\ ni Yolda~ ·1 ~elam lı\'OrUZ. .. """'.. ' .. 

Diyarbakir, Antep, Mersin, Adana, Malatya, 
Ad1yaman, Urfa, istanbul Reheval okurlari 

............ ................... .. ......... ..... ·C#J'II@Iiiiijt:. 
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Birleşip Kazanal1m! 
e Zeyni Karak 

ALMANYA 

B
irleşip Kazanı n! Evet böyle 
yazıyordu Kore'de ı Mayıs' ı 
kutlamak için alanda topla

nan genç ögrencı yoldaşlann kafa
sındaki bandajda. Ve bu bandaja 
rağmen Kore'de 1 Mayıs alanı ka
na bulanmıyordu. Ya Türkiye ... 
Acaba bu ülkede alışılagelmiş bir 
gelenek midir?, Işçi ve emekçinin 
bayram alanını kana bulamak (?) .. 

1 Mayıs; işçi ve emekçinin bay
ram günü olarak ilkkez kapitalizm 
ve anası olarak kabül edilen Amert
ı~a 'da ilan edildi. O tarihten beri 
birçok ülkede resmi bayram olarak 
kutlanan bir 1 Mayıs ' ı daha 
ı 996'da geride bıraktık. Türkiye 
hariç bütün dünyada coşkulu geçen 
1 Mayıs, Almanya'da da coşkulu 
bir şekilde geçti. Almanya'nın he
men hemen bütün metropollerinde 
kutlanan 1 Mayıs; Berlin'de zaman 

zaman kitleyle polis arasında çatış
ma çıkarken insanlarda ve çevrede 
fazla bır hasar olmadı. Öte yandan 
şüphesiz ı Mayıs Bayramı'nı en 
coşkulu bir şekilde geçiren Alman
ya metropollerinin başında gelen 
Hamburg ve Frankfurt idi. Ham
bur'ta "Dommtor" denilen alanda 
ve üniversitenin öminde toplanan 
onbınler, uzun bir kortej oluştura
rak şehir merkezındeki "Rathaus" 
denilen belediye binasına kadar >ıü
rüyüşe geçtiler. Yürüyüş boyunca 
atılan sloganların başında, uluslara
rası dayanışmayı çağıran sloganlar 
vardı. Eandolu bir grubun eşlik etti
ği kortej, yürüyş boyunca büyük ilgi 
gördü. Yürüyüş sonunda belediye 
binası önünde folklor ve müzik gös
teıisinde bulunan örgüt ve platform 
gruplan daha sonra temsileller nez
dinde halkevlerinde ve derneklerde 
yaptıklan ortak bir programla bay
ramı kutlamaya devam ettiler. 

Frankfurt 'ta ise "Marıenplutz"a 

toplanmaya başlayan, sayılan binle
re ulaşan kitle, Frankfurt'un ünlü ve 
tarihi "Röner" alanına d<>!)ru yürü
yüşe geti. Yürüyüş esnasında Ham
burg'ta oldugu gibi atılan sloganla
rın başında, halklarm dayanışması 
dile getırillrken, aynca; Türkiye'nin 
Kurdistan'da sürdürdügü katliamcı 
kirli savaş atılan slogantarla kınan
dı. "Römer"e varan kitle, sendika 
ve çeşitli örgüt temsilcilerinin yap
tıklan konuşmalar ve müzik dinletl
lerinden sonra 1996 1 Mayıs'ı da 
Frankfurt'ta coşkulu bir şekilde so
na erdi. Ya Türkiye'de ... Eylül dar
besiyle, 1 Mayıs'ın yasaklandıgı in
san kanının döküldü~U. Barış, De
mokrasi, Özgürlük üzerinde kirli 
ernellerin sergllendıgı, kısaca halk 
ve hakların yokedildigi bir ülkede 
ne kadar coşku olur? Her şey orta
da, düşünmeye gerek yok. 

Haydi o zaman, birer bandajda 
biz takaiım! • 

Gençlik okumal ı! 

G 
ençlik denince akla ilk gelen 
şey gelecektir. Hiç şüphesiz 
ki gelecegi kurmakta bugünkü 

gençligın ellerindedir. Bugeınden yarı
nını oluşturmay0.n/oluşturamayan 
gençlik köle olarak kalmayamahkum
dur. 

Şu veya bu şekilde (temel neden 
politik) Avnıpa 'ya, özellikle Alman
ya 'ya gelen yurtsever-sosyalist genç
lik üzerinde -az da olsa- durmak isti
yorum. Gelecegı ellerine almak iste· 
yen yurtsever-sosyalist gençlik.; araştı

ran, inceleyen, irdeleyen ve olmyan 
olmalıdır. 

Ülkede \fürkiye ve Kürdistan) si
yasi içerikli dergi, gazete, !<itap vs. 
okumak kendi başına bir tehlil<edir. 
Bu tehlike hepizimin de bildifli gibi, 
TC'nin yasakçı ziyniyetidir. Fakat AJ
manya'da böyle bir durum sözkonusu 
degildir. /\labildigince okuma olanak
lan, maddi. ve manevi zorlukları yok. 
Durum böyle iken yurtsever-sosyalist 
gençlik okumaınakta diretınehtedir. 
Özellikle W<M'yi savunan, sempati
zan ya da aktif gençlik hiç okumuyor . 

Tepeden gelen laflan ezberled ikten 
sonra, herşeyin bu laflarla olacagına, 
bunun dışında hiçbir şe)•i okumanın 
öneminin olmadıf:iına inanmaktadır
lar. Bu durum bir nevi hantaltaşmaya 
ve çözümsüzlüğe yol açmaktadır. Oy
sa ki gelecegin yurtsever-sosyalist 
gençliği mevcut burjuva düzenine al
ternatif olmak zorundadır. Alternatif 
olmanın yolu da okumaktan geçiyor. 
Elbette geleceği kurmakta Marksizm
Leninizm bilimini teorik olarak öğ

renmekten geçiyor. 
Özellikle iltica ~tmiş yurtsever

sosyalist gençlik, günün yirmidöıt sa
atini kampta oturarak geçiımektedir. 
Oysa ki her kampta en az beş Kürt 
ve Türk yurtsever genci bulunmakta-

dır. Günün belli bir bölümünü, gere.k 
bireysel ya da biraraya gelerek bir
şeyler okunabilir. 

Ülkede ulusal ve ulusal-sınıfsal te
mellerue yükselen mücadelenin ya
ratmış olduğu prestij sayesinde, yurt
sever gençliğin azımsanmayacak bü
yük bölümü, okuma, yazma, araştır
ma ve inceleme için ''Zamanı geçti" 
demektedirler. Gençlik aynı nakarat
lan tekrarlayıp, hergeçen gem tonunu 
daha da çogaltmaktadır. Oysa ki oku
mayan gençligın beyni gelişim sagla
yamadığı gibi, pratikte de gelişemez. 

Sonuç olarak; yurtsever-sosyalist 
gençlik okumalı, ineelemeli ve araş
hrmalıdır. 

•ALMANYA 

. . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. ·C#Jfl61illf~ ................ ... ............... .............. . 
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Dersenzimane kurdi -IV-
Dergimizin 

İkinci 
sayısında 

başlayan ve 
bundan 
sonraki 
sayılarımızda 

imkanlarımız 

ölçüsünden 
vereceğimiz 

(Derse n 
Zimane Kurdi) 
Kürtce dil 
dersi konusu 
ile ilgili 
göstermiş 

oldugunuz 
ilgiye 
teşekkür 

ediyoruz. 
Cünkü bir 
ulusu anlatan, 
tanımını yapan 

1 

o ulusun l 
kendi dilidir; 

1 

bu değerden 
kopmuş bir 
ulus 
kendini 
tanımlayamaz. 

Dil en iyi 

iletişim 

aracıdır; 

toplumlarda. 
Bu yüzden 

dilimize Sdhip 
çıkmalıyız. 

Dile sahip 

çıkmak ise 

tüm baskılara 
rağmen ona 

her anlamda 

katkı 

sunma/ka olur. 

Rengderen Wesfin 
Niteleme Sıfatları 

~ıtt!h:nıe -..ıfaı l aıı ·ıdl.ırı ııiıd~'eıı -..ıf.ıı

lardır Biiyük C\ , ~i~nı<lıı adam, u1un kıt, 
kı~o;a h.;.ılcnı 'h. ıanıııılaınalarda kullaıııl;ın 
... ı f-ııla r n iıekıııe ~ıraılnrıdır. 

Kiirı.;e"de bir ad niıelığınde 'e: a ıa
nımlandığı nda, onu ıaııınılayaıı n:~a niıe

k;.cn :,ö:rcüklerin soııd.h.:rı ik bırbirine 
baglanması ~erekmektedir Abi ıakıınk 
:ıni arda gelen -..ôteük lc birbirleri ik ılgi ... i; 
kalır 'ı.: on:ık bır anl:lııı \erınaler Orıı.:· 
gın. ~ i~ma ıı adam tanımlamasını. Kürı~,·e 
zilam qclc" :'a da q clc\\ ~:ilanı :ıeklınde 
yatarsak mwk bir anlam bu lama;. ı:t ve do
lay ı sı;. la bir for m olu~ıurnı u :i olmalı;. 11. 
T3ıınl:ırın ortak bir form \e anianı ;.·.ır:ıınw

laı ı ~,in kcsilıkle -..oıı~k , ·eya takıl:ır kııl 

l.ııınıalı;- ı z. 13u son ekler dı.: ı ki grupıur: 

Bclir-ii:rlih. lakıları (~ch./ch.. iıı ) alan 
adiara ekkııı.:nkr \1! bu ıakıları alnı:ı\';ın 

:ı dl:ır:ı (yalın adlaral ~·kkııeııkr. KCırıçe"Je 
yalın ad belirlilik giisı erır. Bc ı· il~ itlih. \l! 

hclirlilih takı lan tanııninnan '~ya nııck

ıı..:n :ıdııı ıekil-cril , t t• kil-diŞii 'e çoğul ol
masına !!.Öre fnrklılık ı,!ÖS!Crit. 

Belirsiz 
e 
i 
e 

Belirli 
a (Tekıl dı~iı 
c (lehıl .:rı!) 
en . ((. ogul) 

(''') B·lll af!ıtlarda konu~mn dilinde -c 
takısı dl.i:iürüllir: jinck direj. 

("-"".')Çoğul bclırsı7 fornıdakı adı kendi
-..ınden -..~mra ge k n sö;cuğe bağl a~ an -c ta
kı sı. prat ikte -i \<.:;a -i ~eklintk de g~~·
ıııekıcdir: kcçinf dirt·j: 1-cçini direj . keçi
n! dircj . Ayrıca. çoğul helirsi/.lık wkı::-ı -
iıı , bu takılarla biitii:?iip. - ıı c, -ııi . -ni :,ek
linde ıelafYu; edilebilmekted ir kCÇ!!C 1 
keç!li dircj. 'ıa/llı dild..: -c takı sı kullanıl

makta oluP. -in ıakı...ının büıiinlüğiinünli 

bonılnıanıası .ıçısından -iıı c şeklınde y:ıtı 

lır. Ancak: ın..: de telnlliı; edılirk..:n -i har
fine 'urgu :·apmalı~ 17. 

re,·,·,) Batı : iirckrdc -en y~:rinc -cd 'c-

:a -et kullnnılınakıadır. Bunun nedeni 
Kürtçe'de a, c, en ıakıları nd ıın ~on ra -di 

edatının kullanılması. Örnı;:ğin; jinl'n d i
rcj, jincn di clircj :ıcklinde olurdu /a
nıanla çoğu )Örelerde -di dii~erkcn. b:ı;ı 
yörderde (Ö;cllikk l3ahdinan) -di, en ık 
hü;li*üp -ct halin i aldı. (Bu konudn daha 
genı~ bilgı için Emir Ce/adet Betlir.nıu'11ı 
A"iirtre Gmmeri kı tabı na baş\'lırulab ıl ır. ı 

Yııtılı Kürıçe'dc -di tümden ku ll an ılma; 

'e ::.adeee -en ku llanılır. l3azı yörelerde de 
pratil-. ı..~)ııu:ıınada -en takısın ı n n \ı atı lır 

'e ::-.ıd~ce c kullanılır O zaman da ıcki l 

eril tak ısı: la a;. nı olup. keııl çoğul a: rı ını 
kalınamı:;. olacağından. ya?Jlı dılde bu kul
lanı lmaz. 

Yukarıdak i ı ak ı lar bir St! SI i harften son
ra geldikleriııdı.: ses uyumu sağlamak ama
cı;. la~ harfi alırlar· -ya, -ye, -yen. -c ıakı
-..ı. -in takısının bır sesli harften sonra ge
lırkcıı -yi n ~eki ın~: ~.·kleııdiğiııde -~ine ola
bildığı gıbı. - ne ol;ırak bütüşchi l ır: nıa

ıııo ~ tcl.i.ı!f. ha~. ınamostcnc haş. 

Y:vılı Kürtçe'de b:ı:?ında yolan ı:ıkılar 

(~ a, ~c. ~en. v.b) son harfi c veya i ~)lan 
kelimekrc ckknd ığinde. c ve 1 harll~ri 
i':c döııü~ıürülemekıcdir. ·eden olarak c 
'~ i ::..;:skrini n y'd..:n h.;:men öne..: ıcla !Tu; 

.;:dilmesi durumunda i (Türkçe 1) ses ı ne 
dönüştüğü söylenmektedir. Aslında ola: c 
\1! i scskriııın i'ye dönüşmesi dcğıl. c, i \C 

y scsieri nin hirbirını.: çok yakın olmas ı do
layı s ı ;. la pe~pt!:?C 'c 'urgusuz olarak telaf"
f"u; ed ildiğinde peşpeşe gelen her ıki se::. 
de pekala kendi ~esler i ııde telatl"ut edile
bi lmektedir. Örııegiıı: xa ni~·e haş'da '-ani
H ::-ö;cüihi \ urt!ulu olarak vi ne '-aııh c . ..... .... . ~ 

olarak ıı.:lal'fut edilebildiği gibi vıırgusu; 
olarak '-aııyc gibi telaffuz ed ılmekıedır 
Scsıck ı deği)iklik yeni bir -;es in gclıııeo;ı 

değ ıl fakat iki hen:rer sesten binnin dü~
mesıdır. lJurunı bu ~eki lck bır ı ..: l :ıtYut ola
yı ı keıı. bunu bı r ya11m kuralı na döııu~ıür
nıcnın Kurıçe :atımı \C tıku ıııa: ı gereksit 
yere güçk~t ıreceğı ııı \C :- ı k sı k ya;ım ha
ıal,ınna : ·ol açacağı gıbi oku~ ucuının yeni 
gördüğü bir si'ıtcüğiin yaz ılı illlı yan lı ;i 
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kaHamasına nl!den o lacağını dii~ iin diiğünıü z ı çin di
ziıııi zde bu kural a uyulına mı~ t ı r. Örneği n : ~a ni~ c 
sözcüğünü :\ ani~e gibi yazdığı nı ızda, yc'nin ıak ı ol
duğunu bilen bir okuyucu, xani sözcüğünü \a ni gibi 
a l g.ı layabili r. Do layı s ıyla sonu ~ veya ! ilc biten söz
cüklerin ~ harfı ile başlayan bir ıakı aldık ları durum
da ~ ' eya ! ıle biten sözcüklerin l ik ckği şıirınek yeri
ne ya olduğu gıbi yazmak, ya da telaffuz 'erilıııek is
ıenıyorsa (') i şare t i ni dü şen sesin yerine koyarak ya/
ııı ak daha uygundur. 

Ş imdi bu ıakı l a rı içcrt:n çeşitli örnekler görüp, da
ha sonra bu örnekler Ü/crınde konuyu tartışmayı siir
düre l i ııı . 

Keçekg dircj 

Lilanıek! lawaz 

kcçin~ dircj 

keçl! direj 

zilam~ la\\3L 

Kcçen dircj 

u/un bir k ız (bı r uzun k ız) 

(Tek il-bel i rsiz-d iş il) 

zayıf bir adam 
(Tekil-belirsiz-erit ) 
(bazı) uzun kı.dar 
{Çoğul-belirs iz) 

U/Un kız 

(Tekil-beli ri i -d i~ i 1) 
zayı f adam 
(" l'ckil-bclirli-cri 1) 
uzun kı/ lar 

(Çoğul-be lirli ) 

'ı'ukarıdak ı örnekl erde fa rklı sonek ieri n ada yükle- , 
di kleri an ianı değ i şik l iklerin i tck tck inceleyelim. 
Türkçe'de belirli (Binavkiri) ile belini~: (nehin avki
ri) formla nııda nc ı ayrımlar olmadığı için. ağı rl ı ğı 

Kürtçe 'lerini öğrenmeye vermek daha yararlı olur. i n-
g. i 1 ize e 'dek i a (be/irsi:: l an1111 arrikeli) ve the (he/ir/i 
tan ım artıkeli) arasmdaki bu konuda dnha aydııılatıcı
dı r. keçcke direj tanımlamasında -ek ıakP.ı herhangi 
bir kızdan (belirli , bilinen bi rinden değil) bahsettiği
nıizi gösterirken, -e sonek i kulla nılan ad ı n dişi l (me) 
olduğunu göstererek ad ı n ni teleme sı fatı olan dire.i'c 
bağianınas ı nı sağl a r. keça di rej ta nı mlamas ı nda ise 
bel irsiL ta nı nı tak ıs ı ek yok, a soneki bi/e adın tckil
diş ii o lduğun u -.c belirli (bili nen, tanınan) bırinın 
sözkonusu ol duğunu göstererek, adı niteleme s ı fat ı 

nabağl ar. keçinc direj tanımlamas ında in, ad ı n çoğu l 

\ C belirsiz olduğunu bı::li rı i r; -c ise adı ni teleme sıfatı
na bağla r. kcçcn dircj tan ı mlamasında -en sonek inin 
i şlc\·i ad ın çoğul ve belirli (bi linen, tanınan) olduğu
nu göstermektedi r. Dik kat cdilirst.: hem keçi nc direj 
hem de keçen dircj için Türkçe karşılık olarak uzun 
kıı;lar denılm ı ~t ir. Bu du ru m Türkçe'de fonnun ol
maması nda n kaynaklanıyor. keçi ne d irej derken (ba
zı) uzun kı .tlar deni lmek isteniyor, yanı uLun bir 
kız 'ı n çoğu lu olmuş oluyor; ingi lizce'de ta lla girls. 

D n DERSI 

Oysa keçcn dircj derken. ya bütün uzun kızlar. ya da 
beli rli bir durumda hem konuşmacının hem de dinle
yicinin önceden bildİğı belırlı uzun kı.t l ar kastcdil
mektcdir. İngili .tce'de the ta li girls. 

• ÖR:\ EK CC'~1LELER: 

Ez X\\endekareki jir im. 
Ben çalışkan bir öğrenciyim. 
Tu '\\\Cndcka rckc teral i. 
Sen tembel bir öğrencisi n. 

E\\ nıamo~ teyeki baş c. 
O i yı bir öğretınendir. 
E1. keça lawaz im. 
B~ıı .tay ı fbir kızım. 

Enı gundiyen jir in. 
Bi.t çalı~kan köylükrı.t 
Hun kar kerenjehafi ne. 
Siz becerik i i i~ç i krsıniz. 

Zilamc qciC\\ ne ba~ e. 
)ı~man adam i;. i değil dir. 

Em \\\Cndckarinc jir in. 
BiL çalışkan öğrencileri?. 

• HhnARi 4 

A) Cilıe11 m la tije biki11. 
ı: A7ad kurek ...... ba~ c. 
2: r.\ ki!\Çiyek ...... zi ra\ e. 
3: [,, kcçek ...... lawaz e. 
..ı : Gog~ıı gi ran e\ .. .. .. 
5: Malcn nü e' .... .. 
6: Mamoo.;tc ...... ba~ ıu. 
7: Em;::ıro ...... paq ij in. 
8: Mi.tgcfın baş ne gemari ...... 
9: Xaniy~n raqıj baş ...... 
10: ll uıı cotkar ...... lawaz in. 

B) 6 lı e1'0ke11 çewt bibiuiu. 
ı : Cı u le kcçeka dirt3j e. 
2: Serbest kureke qcb' c. 
3: Fw kurinen la,,a/ in. 
4: Vcyso gundiye jir c. 
5: Üso xwendekarcki ıen.ıl e. 
6: Enı kure baş iıı. 
7: Hun_ıina kin in. 
8: 1: \\' karkeren baş in. 
9: KcYçiya nuh C\' e. 
1 U: Kl:ra dir~j k e' n e. 

C) H erKerl11i11 Tirl.f 1 Tiirkçe 'ye çel'irini: 
ı : E" peni:ısek biç iıl-. e. 
2: E\ zilameki dircj c. 
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3: h kure lawaz e. 
4: ı.,, goga ~i\'ık !.!. 

S: Ma C\\ karkcrınl.! .ıir in? 
Na, C\\' ne karkl.!rinc jir in. 
l-\\' karkerine teral in. 

6 : \1 a scn~n xweş C\ in'! 
l·.ri:. C\\ in. 

7: ~ t a tu kun~ me; ı n i'! 

• FERllE;"(GOK: 

ea, lm) 

• hajar (n) 

• bal'if (m) 

• bilindi 

• ciran 
• çakfı_ç {n) 
e _ç,iya (n) 

• de" lemcııd 
• din 
e dur 

• goş! (n) 
• gul (ııı) 
e guldanh (n) 

• gun (n) 
e he, al 

• r eheval 

ehc1 < ın ı 
ekcr (nı) 

el, inc (n) 

• ho 
eho,ar (ın) 

• kurs! (ın) 
elihCf ( ın ) 

• mase (m) 
• mitcl ( ın ) 

• nan (n) 
e llCX\\eŞ 
• nezik 
enizm 
epel (n) 

epir(m) 

• piyan (m) 

• rojname (ııı) 
• rupel (n ) 

•~arker (m) 
• ti~t (n) 

• ıuj 
• ~izan 
• xurt 
• X\\cndegeh 

:~u 

:~ehir 

:) a~t ık 

: ) üksek 
: komşu 

: (,'Ckiç 
: dağ. 
: ;engin 
. d iğer 

: u;ak 
:et 
:gül 
: \ a;o 

: kö} 
:arkadaş 

: yolda~ 

: yumurta 
: bıçak 
: çaına:;-ır. elbise 
: kör ( b ı çak. 'b.) 
: dergı 
: sandıılye 
: yorgan 
: ınasa 
· döşek 
: dıııek 

: hasta 
:yakın 

: alçak 
: yaprak 

: köprü 
: bardak 
: ga;ete 
: Sa) fa 
: bu.t.dolabı 

::;;ey 
: keskin 
: yoksu l, faki r 

: gi'ıçli'ı 
:okul 

(Dümahik Heye) 

DıL DERSI 

doğunun yalın ayaklı yağiZiarı 

topöğrofık öıcüierı h ıçe saydılar 
benlerinden sıldile-r • erieri 
osk soylemıerinı 
bır boş soğan ve 
pılov toneleriyle birlık te 
söylediler dinlediler 

halaylarda ağıtlar 
zılgıtıordo öfKeniz yüklü 
öfkenizle yüklü dağlar 
kusmoyo hazır kömür damarlar 

kozonlarda kaynar acının şorobı 
alanlarda sağlA zoferın serbeli 

sevınce küsmeyi çabuk öğrenir 
gözlerıniz 

kızınca feiakatler aogurur ateşsi 
nvı ·~larınız 

saman son elleriniz mavzere 
yar duronda 

!oy bıyıklarınız oynok kolçalara 
vuranda 

daha bir soğur 
daha bır ateşlenir 
erkeksi gülüşünüz 
kodınsı süzüşünüz 

sıcak savaşıarda soğuk şerbeller 

isterse yüreğinız 
toprak ciğneyin sarı dışıerinizle 
karlanan demırcı korüğü lırnaklorınız 

luneton miğfer el örmesi so pk anız 
çelikten hoıola dönersümer işi atkınız 

anka kuşuno bınerse hülyalarınız 
dıcle'de su içerse 
fırat'ta yıkansa yonık bedeninız 

dalıp çıksa yayiaiarının soğuk oyronlorındon 

türküleşir noralorınız dersim dağlarında 

ve geçliğınde yureğimıze sılanın halotları 

amonsız olur korokış 

yamonsız oldu bahar-yaz 
gecekondulara umut 
nalıniara çakıl 

buğdaya başak 

çiğdeme su olanda cevohır tohumlorınız 

en ınotçı 
en kavgacı 

' en bıçkın · L• eo ><Ndoca bag,anacakh' b<n ''"' kökk>'e 

ıhilat ooQu 
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Deniz olunmali 
YOLDA 1 

••• 
U 

luslar ve s nıflar tarıhınde yogun anlam yuk
Ili donemler vardır. Mayıs ayı yüklendiği yoğun 
anlamı neaenıyle. Kürt halkı ve dünya emekçi 

halkının en fazla öfkesınin kabardıgı sınıf düşmanları
na karş bilendıği. oaglarda. zindanlarda alanlama dı
renış destanları yaratarak sermaye ıktidarının yuregi
]1"' korkı. saldıgı tarıhı anııı adıdır 

Mayıs1972 .. ) Yusuf Aslaı• ( .. 6 Mayıs1972 .. ) ve Hü
seyin inan ( .. 6 May ı s 1972. ) yoldaşlar biz (Kurdis
tan) komünizan gençlere kızıl bayrağı emanet ettiklerı. 
ıdam edılişlerinin 24 yılınca onları ve onların şahsında 
bütün Mayıs Şehitleri'nı saygıyla anıyoruz .... 

··.. Yoldaşlar, Onlar Marksizm-Lenin znıirı yılmaz 
, birer savunucusuydular. Sosyalizmin bırer savaşç ıla

rıyd ı Emperyalizmin dayattıgı eşitsiz 
düzene son vermek, ezen-ezilenı or
tadan kald rmak ve dünya halklarının 
kardeşligını yaratmak içın, bu ıdea lleri 
uğruna hiç birşeyden tavız vermeden 
işb i rlikçi burjuvaziye karşı onurlu sa
vaşta sehıt düştuler ... " 

... 6 Mayıs Türkiye ve Kürdis
ıan'da unutumayan bir gundür. 6 Ma
yıs ; Denı7'ın. Yusuf'un ve Hüseyin'in 
idam sehpalarında, "Kahrolsun em- · 
peryalıLm. Yaşasın Sosyalizm·· diye
reK cellatların yuzüne haykı rdıkl arı 
gunaüı O gt.in unutulnıadı. Onlar hal
kır-ı zın y:ireğinde yaşıyorlar. Onlar'ın 
t.ıız Kürdistan kornunıst gençliğe bı 
ıaktıgı bayrağ ı daha da yükse ltiyor, 
Yaşasın Sosyalizm" şıarını her gt.in 
bıraz daha gürleştiriyoruz. Onlar'ın 
davası bizını davamııdır .. " 

... Böylesine derin anlamlarla 
yuklü bir günü/ayı anarken Kürdistan 
komunist gençliği büyük tarihi sorum
luluklarla yüzyüzedir. Sürecin gençli
ğe yuklediği ougünkü tarihsel görev 

Deniz'ler THKO'nun tohumlarını Ankara Siyasal Bilimler Fakültes''nde atr"' ~lardı. ve kendı geleceğıne sahıp çıkma iste
mi. ulusal ozgürlük ve sosyalizm kav-

6 Mayıs Şehıtlerı ıçın Mayıs Şehıtleri'ni anmak. De
niz'lerın Yusufların, Hüseyin'lerin gençlık ruhunu ya
şatmak, yurtsever-sosya ıst gençligın kaynaşmasını 
pekıştırrnek amacıyla. 5 Mayıs'ta Yekıtiya Ciwanen 
Komünist a Kurdistan (YCKK) isviçre nin Zürih kentin
de bır ge7ı ouzenleoı Çoğunluğu gençlerin oluşturdu
ğu ve YCKK'nın işvıçre'de yaptığı bu gezi ilk olmasına 
rağmen katılım yuksektı. Gezıde YCKK'Ii yoldaşlar 6 
May s ıçın şunları soyleoıler 

.. Turk ve Kürt halkının bağımsızlıg ı içın emper
yalizme ve işbirlikçı Türk burjuvazısine karşı devrimcı 
mücadele verirken idam edilen Denız Gezmiş ( .. 6 

gasına daha milılanca sarı lmas ı nı zorun lu kılıyor. Ha
yatın lıer alanında giderek artan burjuva ideolojik sal
dırılar karşısında yalpalanmadan. hıçbir yılgınl ı ğa 
kapılmadan. değerlerımız ve saygın ıdeallerimizden 
ödün vermeden "Ya Ozgürluk ve Sosyalizm. Ya Ölüm" 
şiarıyla butünleşen oır mücadele hattı gözetmeliyiz .. .'' 

KKP ve YCKK'nin pankartlarının aç ı ldığı gezide, 
voldaşların Mayıs Şehıtlerı adına yapmış oldukları 
konuşmalardan sonra halaylar çekildi. Halaylarda, "Biji 
Partıya Komunista Kurdıstan" ve "Bııı KKP. YCKK" 
sloganları atıldı. 
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Akm varakm 

güneşeakm ... 

Güneşi zaptedeceğiz 

güneşin zaptt yak m! 

ölenler 

dövüşerek öldüler 

güneşe gömüldüler 

vaktimiz yok onla rm 

matemini tutmaya 

akm varakm 

güneşe ak m 

güneşi zaptedeceğiz 

güneşin zaptt yakın! 

Avni GÖKOGLU ... 

Sinan CEMGIL. .. lbrahim KAYPAKKAYA ... 

Mayıs Şehitleri'ni 

saygıyla anıyoruz 






