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S öze artık biJitım klasik "Bu 
sayımıda birlikte okur/arımızla 

buluşmanın /ıeyecamm yaşıyoruz ... " 
;eklinde başlamak istemiyoruz. Elbette 
biz de bulu;mamıı heyecamm yaşıyoruz 
ama o heyecam bimz daha diri tutmak 
için fazlar-rtk 'yıpratmamak' ger:ekti,ği 
itınncıtJdayt.z ... 

Cezm'VIerine yiinelik sistemin giriştiği 
komplo/ar; devrimci tutsaklar tarafindan dün 
olduğu gibi bugünde bo;a çıkarttlmı;, Eskişehir 
Ttıbullukları 'nm h4-bir zaman devrim 
tutsaklarımtı bedmini esir alamıyacağt bir kez 
da!ltl kamtianmıştır. Devrim tuisaklarımn 
ölüm pahasma girdik leri açlık grevi rı i Reheval 
olarak destekliyor ve tutsakların taleplerinin 
biran önce yeritıc getiril;,esi için kamuoyunu 
duyarlı olmaya çaifınyoru.~. 

Bildiğiniz gibi Ri?heval'in (!/k sayı harif) 
tüm sayı/arına DGM gerekli olaıı ilgi ve şevkati 
( 1) göstererek, büyük bir öz veri içerisinde 
topladı/ .. Tebrikler DGM! ... Bizi topfatmaya 
devam edit~,farkı göreceksifliz ... f;te !m baskılar 
bi.~i daha da perrinledi, olant'O gücümüzle daha 
iyi bir R.Eheval için irıadına yoğun/aştık. Artık 
DGM'lerin bunu anlamaları gerekir ... 

Bu sunuda daha çok Riheval'in f'lkışmda 
emeği geçm arkada~·lara değinmek istiyoruz. 
Matbaa stirednde emekleri geçm Ali, Sadık, 
Ruki,re ve diifer matbaa {tllışmılmma Riheval 
i{in göstermiş olduklan ö.weri için ketl{/ilerini 
kutluyoru.z. Hatta bazen sabahla.rarak. 

Reheval' in bir ar~ ö11ce fYkma.w için büyük çaba 
sarfedm (özellikle Ali) arkada,>larımızı yürekten 
kutluyor, ot1/arı da artık R.Eheval Ailesi'flifl 
birer emek{isi olarak göriiyoroz ... 

Şimdidm giderek güçimm Kürt gm{liğiflitı 
St' si olan Reheval; görev ve sorumluluk bilinciyle 
rlavrattaıt ymi birgmç emekri1•fe kucakla}-!t. 
Yerıi gelen gerıç arkadaşımız Ahmet, bundan 
böyle merkez büromuzda yaym faaliyeti vem:ek. 
Kendisitic "H o;gelditı" diyerek, 
fa/ışma lamıda başarılar diliyoruz ... 

Buradan sizlere bir de "tüyo" vermek 
istiyoruz: Kürt ga.~etrxi/iğinde-yayuwlığmda 
"Newroz gelmeği" tekrar gü11deme gelmiş 
durumda. Ye11iderı Newroz isimli; aylık, 
teorik-politika dergisi ha.zırlıklan yaptıkları 
kulağınıı.M geleti fısıltılar arasmda. Bildi/fitliz 
gibi Newroz geleneifi; Kürt komüllistlerifl, 
ilerici/erin, aydttılamı bile}'kesini oluşturuyor ... 

Biitün yaym/ann "meçhul editb'r"ü gibi bizim 
su11u da "me{iıul"e gidryor. Bazen Erhan, bazm 
Bi!tıl ve bazmda başka arkada}itıtJfl katılımıyla 
kimlik değiştiriyor ... Bu ay yoğun bir Riheval'le 
okuyucuyin bulu;uyoruz. 

l}'te Reheval'i11 bu ayki yazılan' KKP 
"r;tklaıııası, Cezaevi direui,-leti, Kayıplar, Öğreııci 
gmy-lik, Öttüiii ödmeHn·, Sosyt1lizıııde dil ve 
kültür, Memleket dolandmcılart, YCKK bildirisi, 
Direıııııek, Kütt{e Dil ve y-eviri, Kadm sorımu, 
Marksizm-Lmir~i.zm ögretisi ... E•e diğerleri ... 

Gelecek sayıda bultt}·mak ümidiyle ... 

,.. 
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Özgürlük için açllğa yatanlar; insa ı lik 
onurunu ayakta tutanlardtr! 

TUTSAKLARA 
ÖZGiiRiıÜ 

işçiler, Emekçiler, Dostlar! 

2 S 
H~san'da~ itibaren, Tür~iye ve Kuzey Kür
dıstan zındanlarında.Rı onbinlerce dev
rim tutsağı, TürR devletinin insanlıR dışı 

uygulaı:ı~arın~. Rın_ama.R ve imha politiRasını teşhir 
etmeR ıçın, suresız-dönüşümlü, süresiz-dönüşüm
süz açlıR g:revine ba~adı. TürR devletinin halRımı
za Rarşı yürüttüğü Ruralsız ve dizginsiz bir savaşın 
tam ortasında Kürt ve TürR devrimci tutsaRlarının 
bu en insani eylemi, cezaevi sorununun düzeltil
mesini isteyen bir eylemdir. Bu arada tutsaRlar fi
ilen yürütülen ve tüm resmi yöneticilerin "sa~aş" 
dediği gerçeğin, Rendi Ronumları açısından da 
Rabül edilmesini ve siyasi tutsaR temsilciliğinin 
resmen ve fiilen Rabül edilmesiıli ve tanınmasını 
istiyorlar. TutsaRların istemleri; dünya insanlarının 
binlerce yılda biri.Rtirdiği insan ha.Rları değerleri
~in en başında gelenlerindendir. Jlnca.R dünyada 
ınsan haRlarını; açıR ve sinsice ihlal etmeRle tanın
mış TC yöneticileri hala sağır sultanı, hala üç may
munları oynama yı sürdürmeRtedir. 

BüyüyereR önemli gelişmelere ve etRilere yola
çacaR tutsahların bu onurlu eylemi, sağır RulaRları 
açacaR, dünyanın gözleri önünde yürütülen bu 
vahşeti ve Rirli sav~ın boşa çıRarılınasında önem
li etRiler yaratacaktır. 

Tarih, bir diğerinde olduğu gibi bu açlıR gre
vinde de, onbinlerce bedenin açlığa ve belRi de 
ölüme yatmasını, önemli RavşaRlardan biri olara.R 
RaydedeceRtir. 

TürR devleti, ülRemizde vahşet savaşını sürdü
rürRen, vahşetin diğer barbarcasını cezaevlerin
deRi devrim tutsa.Rlarına Rarşı uygulanan insanlıR 
d~şı Rurallarla sürmeRtedir. TürR devletinin ye
nı Rurulan Anayol hüRümeti işbaşma geldiRten 
sonra, esRi polis şefi olan işRenceci Mehmet 
Jlğar'ı dünyanın gözü önünde Adalet Ba.Ranı yap
~ştır. Daha ilR ba.Ran olduğu gün bu işRenceci; 
"IJ.R işim cezaevlerini düzeltmeR olaca.R. Bu arada 
bazılarının canı yanaca.R!" diyereR adetaRelle is-

temeRtedir. Bu caninin gücünün yetmeyeceğini, 
halRlarımızın temsil gücünü oluşturan güçlerimiz 
olara.R devrim tutsa.Rlarının yalnız olmadığını hep 
beraber göstermeliyiz/göstereceğiz. 

Her yönüyle insanlıR onurunu diri tutan bu 
onurlu direnişi bütünüyle desteRliyor, vahşete Rar
şı; barış ve insanlıR değerleri için bedenlerini fe
da etmeye Royulmuş tutsaRiara selamların en yüce
sini iletiyoruz. Ve devrim tutsaklarının hahlı talep
lerini birRez daha vurguluyor, insan olan herResi 
aşağıdahi talepleri desteRlemeye çağırıyoruz: 

• Siyasi tutsaR temsilciliğinin resmen ve fiilen 
olara.R Rabili edilmesi, 

• TutsaRların ayrıştırılması , tecrit uygulaması, 
teR RiŞiliR hücrelere Ronulması amacıyla yapılan 
sevR ve sürgünlerin durdurulması , 

• SevR, sürgün ve hastane gidiş-gelislerinde 
zincir taRılmaması ve onur Rırıcı uygula'maların 
Raldırılınası , 

• Adalet Ba.Ranı Mehmet Ağar'ın görevden alın
ması, 

• Dışarıda serbestçe satılan her türlü Ritap , 
dergi ve siyasi içeriRli gazete-dergi ve değişiR 
yayınların hiçbir Reyfi Rısıtlama ve engellemeye 
tabi tutulmadan serbestçe verilmesi, 

• Dosyası aynı olan tutsaRların savunmalarını 
hazırlayabilmeleri amacıyla biraraya gelme Rosul-
larının sağlanması, · 

• TutsaRların ihtiyacı için Rurulan Rütüphane, 
Rantin, Roğuşlararası görüş , vs ... yerlerin süreRli 
açıR tutulması , 

• Sa.Rat ve sedyeliR olan tutsaRlar için açıR gö
rüş imRanının sağlanması, 

• EsRişebir Cezaevi'nin yeniden açılmasını ön
gören; 6, 8 ve 10 Mayıs tarihli genelgelerin geri 
çeRilmesi. 

Partiya Komunist a Kurdistan 
(Kürdistan Komünist Partisi) 

KKP Almanya Komitesi 
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KENDiMiZ i NE K A DAR T A NlYORUZ? 

Gençliğin siyasal 

kültürel 

• SERKAN iNAN 

• nsanlar yaşamı boyunca çeşitli kategorik dö-

l nemler içerisı nde değerlendirili rler. Bu kategori
Iirden biri de ·gençlik dönemi'dir. Gençlik döne
mi: bireyin biyolojik ve duygusal süreçlerindeki 
değişikliklerle başlayan, cinsel ve psiko-sosyal 

olgun luğa doğru gelişerek bireyin bağımsızl ığını ve 
sosya l üretkenliğıni kazand ı ğı: belirlenmemiş bi r 
zamanda sona eren kronolojik bir dönemdir. Yalnız 
bu döneme. hızlı fiziksel ve sosyal değ i şikler eşlik 

eder. 
Fiziksel ve sosyal değ işiklikler içindeki kesimin 

bazıların ı aşağıda üniversiteli gençlik üzerinde ista
tistiklerle değerlendireceğim. Belki kimi okurlar bun
lara itiraz edebilir, ama i t iraz edenler sanırım bunla
rı kendine yed iremediğinden itiraz edeceklerdir. Bu 
değerlend irmeler hergün onlarca insanın ölmeye, 
öldürmeye devam ettiği, her gün baskı ları n kat kat 
arttığı. insanların hala anadil leriyle konuşamad ı ğ ı , 

memurların hala coplandığ ı , fai li belli cinayetlere 
hala devam edildiği . kısacas ı Kürdistan'a hala bom
baları n yağd ığı bir ülkeden; Türkiye'den bahsediyo
ruz. Biz ise Türkiyeli öğrenci gençlığin (liseli ve üni
versıteli) bu dönem içerisindeki durumunu ele ala
cağız . 

Tüm bunlar komünist gençliğe ne kadar yararl ı 

ipuçları olabilir, onu da komünist gençliğe bırakıyo

ruz. Öğrenci gençliği bir bütün olarak tanımam ı z 
gerekiyor. Tanımalıyız ki: ona göre de örgütlenme 

• • • • 

BIRIKIMI ... 

G ençliğin önemli bir çoğunluğu aile 
içerisindeki psikolojik ve manevi 

sorunları; siyasal süreçle beraber 
yaşamına ilişkilendirmiş ve kendisini 
olumsuz yönde etkilemiştir ... 

ad ımları mızı ata l ım. 

Evet tüm gençlik gibı üniversiteli gençlikte: müzik 
dinler, tv seyreder, olanak varsa sinemaya gider, 
bir kısm ı okur, spor yapar, sigara ve alkol al ı r, hatta 
'FENERBAHÇE'yi bile tutar, hem de 'FANATIK' ga
zetesi alarak. Işte size kısa bir değerlendirme: 

M üziKLE ARAMIZ NASIL? 

Kültü rel etkinliklerin başında müzik ge li yor. 
Genç arkadaşlarımız ı n % 15'i Türk Halk Müziği , 

% 15'i Türk Sanat Müziğ i , % 40'ı Türk Pop Müziği, 
% 10.8'i Arabesk-Fantezi. % 20'ye yak ı n ı da özgün 
müzik din lemektedir. Dikkat edilirse '·% 40 Türk 
Pop Müziğ i " din lemekte. Bunun genç l iğe sosyal 
ka t k ı sı ne kadar o lur. ona okurlar karar versin. 
Pop'un önüne 'Türk' getirilerek, Türk Pop değil de 
olsa olsa: "o sanatç ı kılıklı kişilerle" 'Türk Pop" mü
zi ği yapı labilir. Bu müzlğ i n dinleyici leri ne yazık ki : 
% 45' ini mil lıyetçiler ve Kemalistlerler oluşturuyor. 

Herhalde mi lliyetçilerin aşırı 'milli' duygu lar ı nın so
nucunda olsa gerek . 

. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . --47ik!ihMI--- ...... ..... ........ .... .. .... ................. .. 
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T ürkiye öğrenci hareketinin, Kürdistan 
öğrenci gençliği ile ayrı örgütlülük aynı 

(birlikte) eylemiilikle buluşması 
mutlak suretle sağlanmalıdır. Bu li seli 
gençlik içinde geçerli bir olgudur. 
Yalnız "Birlik" kavramının altını 
doldurmak gerekiyor. Yani taraflardan biri 
olan Kürdistan öğrenci gençliği 
kendi öz örgütlülüğünü yaratmalıdır. 

edebilirsiniz. T yatro. resim sergisi. müzeleri gezme 
olaylarında da kaydadeğer bir oranın olmadığı ger
çektir. 

OKUMAYLA iLIŞKIMIZ 
Gençliğimizde düzenli kıtap okuma (% 29 5) 

oranıda oldukça düşuk. Tabiki bunun tek sorumlu
su bugünkü kapitalist sistemdir. Bugüne kadar "ya
sak kitap". ·'iyı kitap·. "kötü kıtap" v.b ... gibi belirle
melerle; kıtapiarı öcü. kitap okuyanları da "terörist" 
dıye lanse eden sistem, gençliğı bu aşamaya getir
mişti r Yalnız bu kitap okuma oranı içindekilerin bü
yük bır kısmı '"Fanatik" ve ''Taraftar" gazetesinin de 
abonelerıdir. 

SPORLA iLişKiM iZ 
Gençlerimizin büyük bir kısmı 1/3'ünden fazlas ı 

futbol oynarken 3/2'sı de futbol izleyicisi . Tabı spor 
guzel bi rşey ama. maçlar; milli mesele olmad ı ğı ve 
insanlarımızı uyutmanın sömürü aracı olmadığı sü
rece! Türkiye'de futbol yapılmaktan çok, izleniyor. 
Yani spor amacına değil de: düzeni beslerneye hiz
met edip. düzenı ayakta tutuyor. 

SIGARA ve ALKOL 

Yapılan bir araştırmada ünıversitelilerin % 50'si 
sigara içerken; % 54'ü de içki almayı ihmal etmiyor! 
Araştırmada; intihar eylemlerini saygıdeğer bir ey
lem olarak görenlerin oranı % 10. Evet intihar, say
gıdeğer bır eylem olarak görülüyor aydın gençleri
miz tarafından . Durum liseli öğrencilerin cephesin
de de vahım. Liseiiierin büyük çoğunluğu ıse kav
gayı : bır ··rahatlama biçimı" olarak görüyorlar. 

ÖRGÜTLÜLÜK 

Yapılan başka bir araştırmada; gençliğin % 25'i 
bir derneğe üye. Bununda büyük bir kısmı , dincı

gericı-ırkçı derneklerden oluşuyor Geri kalan kısmı 
da yöresel ve kültürel derneklerdir. Küçük bir kısmı 
da öğrenci gençlik sorunlarıyla ilgıli siyası-politık 

gençlik dernekleridir. Aynı araştırmada; gençliğin 

G uNDEM 

büyük bir kısmı ~'o 50 den fazlası Türkiye dışında 
başka bır ülkede yaşamay ı istiyor. Bunların % 70'i 
de millıyetçi ... 

Evet tüm veriler ortada! Bu istatistikierin çoğu 
Istanbul. Ankara. izmir, Adana gibi büyük illerde ya
pılm ş . Herhalde Kürdistan'dakı okullarda okuyan 
gençlık bundan daha ilr ueği ldir. Gençlik ıçerisın
de en dinamik ve atı lgan kesim olan öğ rencı genç
likte durum, hiçte bazı l arın ı n iddia ettığ i gibı çok iyi 
degıl. Komünizan gençlık bu koşullarda böy le bir 
öğrenci gençlikle, böyle bir ülkede örgütlenecektır. 
Diğer gençlik örgütlerı de bu malzemeyle hareket 
etmek zorunda. Öğrenc i gençlık kitlesıni değışıme 
uğratıp . politikleştirmek elbette diğer gençlik (işçi , 
ışsız . köylü .. gençliğe) kesımine oranla daha kolay
dır . Çünkü yukarıda sayd ıgımız ve sı ralad ıgımız 
olumsuzluklar ışçi ve köylü gençlikte daha fazlad ı r . 

ÖNERILER ------
Elbette bu olumsuzluklara rağmen destanlar ya

zan bır öğrencı hareketını ülkemiz gördü, hala da 
öğrenci gençlik destanlar yazacak eylemlilikler ser
gilerneye devam ediyor. Ama bize destanlar yazan 
bır gençlik değil , devrim tarih leri yazacak bir bütün 
olarak gençlik hareket le rı lazım. Yoksa "Gençlik ge
lecektir" şiarı anlams ı zdır. 

Öğrenci gençlik kendı sorunlarından hareketle
genel gençlik sorunları ve ulkemizin ulusal sosyalist 
devrım sorunu 'le kendisini birleştirip bütünleştirme
dığı surece köklü genel çözumlerın (DEVRIM) oluş
ması imkansızdır . 

Bundan kalkış yaparak Türkiye öğrenci hareke
tinin. Kürdistan öğrenci gençliği ile ayrı örgütlülük 
aynı (birlikte) eylemlilikte buluşmas ı mutlak suretle 
sağlanmalıdır. Bu liseli gençlik ıçinde geçerli bir ol
gudur. Yalnız "Birlik" kavram ı n ı n altını doldurmak 
gerekiyor. Yani taraflardan biri olan Kürdistan öğ

renci gençliği kendi öz örgütlülüğünü yaratmalıdır. 
Orgütlülük yaratamamak; kit l eselleşememiş Kürdis
tan öğrenci gençliğinden eşit ve özgür bir bı rlik bek
lemekte herhalde mantık kavramına biraz uzak ola
caktır. 

Yukarıdaki kısa değerlendirmemiz öğrenci 
gençliğe (liseli ve ünıversiteli } aittı. Bundan sonraki 
yazılarımııda köylü ve ögrenci gençliği ayrı ayrı ır
deleyip i nceleyeceğiz. 

Komünızan gençlik bu veri lerden hareketle öğ

renci gençl iğin içine gınp. bugünden örgütlenme fa
aliyetıne girişirse: mutlak suretle başarı sağlayıp 
gelişecek hatta kitleselleşecektir. 

ı 
BÜTÜN ıstatıstıkler , DEMOKRASI, YENI YÜZYil, Milliye t 
gazetelerinın değışık tarıhlı sayılarından, ltetı~im 
Yayınları 'n ın "Genclık" isımli kitabı ve Yenı Yüzyıl 

K itap lığı 'n ı~ "Türkiye Sorunları Dizisi"nden alınmıştı r . 

· · · · .. .. ............. ........................... fil..tipi·D-, , .••..•.. •................ ••• ••••••••••.•..•..•..•• 
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• SOSYALIZMDE 
dil ve __ kültüre __ y_akla_ştm: 
• HALiT KAYA 

G 
enel olarak sosyalizmin. özel olarak 
sosyalist politikanın dil ve kültur ve 
bunlardan kaynaklanan sorunlara karşı 
temel yaklaşımları bellıdir Dünden bu

güne, sosyalizmin dil ve sosyalızme ılişkın genel 
yaklaşımında özel bır de~işiklıl\ söz konusu olma
m ştı r. 

Yaklaşım nedir? 
Özgürlük! Bu sozcukte ifadesini bulan serbest 

diyet: iradenin, davranış ve düşüncePın yabancı 
veya yerli siyasal baskıdan arınık olarak tecelli et
meJ6ı. Bu noktaya ulaşabılmek sosyalizmin birınci 
tıedefid r. Bu hedef vazgeçılmezdir Sosyalizm. dil 
ve kültur üzerindeki baskıya karşı çıkarken, kendi
side bu konuda baskı yapmayacağını garanti etmiş 
oluyor. 

Özgürluk. pek dogal olarak gelışim. gelişimin 
önünün açılması anlamına gelmektedir. Bu bakım
dan sosyalizmin dil ve kültüre ilişkın yaklaşımın 
ikinci temel ôğesi gelişimdir. Sosyalizm, genel ola
rak, hatta özel olarak karşıtı olduğu sistemin dahi 
gelişmesine karşın özel bir çaba ıçerisine girmez. 
Sadece. karşıtı olduğu sistemı. özellikle geliştirmek 
için uğraşmaz o kadar Dil ve kültüre ilişkin temel 
yaklaşım, gelişim şeklinde kendin ı belli etmektedır. 
Buradakı ince ayrıma özellikle dikkat çekmek gere
kiyor. Dil ve kultürün gelişmesinden yana olmak ile 
onu geliştırrnek arasındaki farkı görmezden gele
meyiz. Geliştirmek. bir eylemliliği zorunlu kılmakt r 
Bu ise müdahale. el atmaksızın gerçekleşemez 
Oysa mudahale, ister ıstemez bır çerçeveyi ıradı 
olarak çizmek demek oluyor ki, bu müdahale. baskı 
olmadan gerçekleştirilemez Halbuki sosyalızm 
bundan kaçınmak zorundad r. 

Ekorıomıye, siyasal şekiilenişe sosyalist müda
hale ve yönlendirme zorunlu ve gereklı olduğu hal
de; dil ve kültüre biçim verme çabası gelışim ilkesi-

ne aykırıdır. Dil ve kültür, alt yapıdan görece ba
ğımsızdırlar. Özellikle kultur bır ust yapı kurumu 
olarak eninde-sonunda oluşacak veya oluşan yapı
ya uyum sağlayacaktır. Bu noktadaki bir müdahale 
sözkonusu uyumu geciktirır Pekı sosyalistler, dil ve 
kulturün gelişimi için hiç bir şey yapmamalımıdır
lar? Onu kendı haline mı bırakmalıdırlar? Böyle bir 
şey önerilmemekiedir Sosyalizm gerek düşünce 
olarak gerekse de reel tıale geldikten sonra sosya
lıst kültür nsanlarını ortaya çıkmasını zaten yol ve
recektır Bu nsanlar ışin bırer erbabı olarak gerekli 
etkınlıklerı göstereceklerdır Sosyalızmin geliştirme 
çabası bu sınırlar dahilınde kaldıktan sonra ilerle
menin. gelişimin doğal sey ı bozulmamış olacaktır. 

ÖzglıriCıl< ve gelişim ilkesı zorunlu olarak zoraki 
asimılasyonu dışta b rak r. Sosyalistler üçüncu ola
rak ilkesel düzeyde dıl ve kültürün zoraki asımılas
yana karşıdırlar Karşı durmakla kalmazlar. asımi 
lasyunun zor ile gerçekleştirilen yönunün ortadan 
kaldırılması ıçın ugraşırlar. Bu uğraş; sosya ızmın 
kendisinın de a$imılasyonu zor yolu ile veya daha 
hafif bır deyım ile özel bir teşvikle gerçekleştırrve
yeceğı anlamına gelmektedir. 

Peki sosyalızm ideali gelecekte. tek bir dilin ve 
ulusal farkliarı ortadan kalkmış tek bır kültürun olu
şacağı şeklindeki yaklaşımıarını unutmalımıdırlar? 
Hayır~ Böyle bır şey önerilmernekte ve ıdea edilme
rnekte. Kuşkusuz genel gidişat dilde ve kültürde 
ulusal farklılıklarının sılinmesi yönünde fiili bir sey
re ~<oyulmuştur. lktisadı ve siyasi yönden güçlü top
lumlar. diger toplumlarının dil ve kultürunlı asimi
lasyona koyulmuştur bile 

Sosyalızm bu genel gidişatı değişmeye yelten 
miyecektır. Sosyalizm. sadece farklı dil ve kültürle
rin inkarına, küçürnsenmesine ve sahip oldukları bi
çım ve içenklerindeki estetıgin mıhver dil ve kultür 
adayına özgurce katkı ve katılımda bulunmasınır. 
önündeki engellere ve do~al olmayacak olan seyir 
biçimine karşı duracaklardır. 
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Sosyalizm, hangi topluma ait olursa olsun. şu 1 

" ankı gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun geleceğin 
tek dil ve kültürünün halı hazırdaki tek bir dil ve kül-
tür tarafınaan gelecegin gelişmış üstün toplumunun 
ihtiyacına cevap veremeyeceğinden hareket et
mektedır. Geleceğin toplumunun uluslar ustü bir 
gelis m düzeyine ulaşmış olması örı gorünmektedır. 

Böyle gelişmis bir toplurnun dili ve kültürü dünya
daki 'Lim dıl ve kültürlerin en ileri, en estetik vb 
olan yönünu ih tıva etmiş olmaktadır. Kaldı ki bu 
muhteva olmazsa. sözkonusu üstün top um oluşa-
maz. 

Sosyalizm. özellikle kültüre ilişkin sadece ıçerık 
konusunda seçıci olacaktır. Şu yaklaşım hatı· 

listlerin temel anlaşma ve halkla dıyalog kurmaların 
aracı olması son derece önemlidir. Bugünkü süreç
te sosyalızm ıdealinın sosyalistlerce Kürtçe dile ge
tirılmemesi baskının ve asimilasyonun devamına 
gönullu katkı anlamına gelir Bundan özellikle ka
çınmak gerekmektedir Görsel ve işitsel basın-ya
yın ve yüzyüze anlaşmada Kürtçe gıderek ve hızla 
kullanılmalıdır. Böyle bir aktivite zamana ve kendi
lindencilige bırakılmadan gerçekleştirilmelıdir . Çun
kü sözkonusu olan anlaşma aracıd ı r . Genel bir po
litik yönelım le bırlıkte. bireysel bır ihtiyaç olarak da 
sorun göz önünde bulundurulmalıdı r. Sosyalistler
den d:lbilimci değil. Kurtçe'yı bilen. konuşan ve ya

zan olmaları ıstenmektedir Kürtçe'nin gelecek
te oluşacak tek dünya dıline kelime, estetık, ralardadır Her gelişmiş kulturde proletarya 

ve burjuva olmak üzere iki yön vardır. Bu 
yaklasım . kaba bir şekilde aniaşılıp yo
rumlanmamak kayd ı ile doğrudur ve 
gecerli liğinı surdürmektedır. Sosya-

Sosyalistler fonetık ve turerne yetenegı açılarından 
K'' t ,' . katacaklarından kesin olarak var oldu-

ur çe nın ğuna inanmak gerekmekledır Belirti!· 
gelişmesi diğı gibi bu duygusal bir anlam taşı-

lizm kültürde, sanatta, hangi sınıf 
veya sınıflarca yaratılmış olurlarsa 
olsunlar. demokrat zm hümanizm 

için sözü edilen maktadır Sosyalizm Kürt dilinin 
ortamın oluşmasına zenginlik ve güzelliğinden vazgeç

memelidir. 
yardımcı olmalıdırlar· Kültür açısından da zengın olu-ve estetik ararlar. Seçiciliği, sos 

yalıımı bu noktada gundeme geti- Kendileri dilin şumuza dikkat çekmek gerekiyor. 
rir Boyle olmazsa rfunya kuru l alı 
beri .nsanlıgın tıemen tüm yara
tım ları görmezden gelınmiş olur ki. 
böylesi bir yaklaşınıda ileriliğin ile-

yapısına müdahale Toplumumuz. örneğin en küçük 
eden değil, öğrenen bir etkinliğıne bile folklorik bir içe-

ve bilenlerin rık vermıştır. Divette bulgur müzık 
eş liğınde dövülür. Ekin biçme mü-

zik eşliğın de gerçekleştırılir. "D ılan··. 
kad ın-erkeğı müzık eşliğinde esteti

ze eder vb lnsanımız. mımarısını. 

giysısin iklimini göz önüne alarak 
oluşturmuştur IMECE. misafirperverlık, 

mertlık dürustlük geleceğin toplumunda 
yoksa bu toplum gelışmemiştir Muhafaza

baskısız ve 
müdahalesiz 

çabalarına destek 

ricilıgırı zerresı bile yoktur Proletar-
ya ıle ılgısi yoktur diye örnegin Ve-
nuş neykelı. tvıo·ıa Lisa tablosu. Mo
zart'ın klasik müzıgi vb karşısında 

hayranlık duyrnamak en hafof deyımle 
basıtlıktır Proleterya bu cstetık duygu bi
rikınııne ulaşabıldıgı surece kendın aşabile· 

veren 
olmalıdırlar ... 

cek ve yeni güzelliklerin oluşumuna Katkı şuna
bilecektir. 

Gütün bu anlatılanlardan sonra Kurt dil ve kültü-
rüne ılışkın de bir kaç şey soylemek gerekıyar 

Kutçe, tartışması zengin bir dildir. Bu basit bir 
ideadan ote bilimsel ve teknık kanıtlarıyla böyledır. 
Anlatım yetenegı, türeyiş ve türetim özellikleri. keli
me sayısı, fonetk yapısı vb açıs ı ndan son dereec 
zengın ve guzeldır Üstelık gelişimi engellenmiş ol
masına genel düzeyde farklı şivelerine birleşıp çok 
daha zengin gelışmiş bir dil o ı ması engelfenmi~ ol
ması na rağmen böyledır. Sosyalist!e:r Klırtçe' nın 

özgur bir dil haline gelmesı ıçin etkin bır ugraş ver
melerinın sadece siyasal değil, bilimsel-teknik ne
denleri de yeterince mevcuttur. 

Sosyalistler. Kürtçe'nin gelişmesi için sözu edi
len ortamın oluşmasına yardımcı olmalıdırlar. Ken- ' 
dileri dilın yapısına müdahale eden değil , öğrenen 

ve bılenlerin baskısız ve müdahalesız çabalarına 
desteK veren olmalıdırlar Ozellikle. bu dılirı sosya-

karlık toplumumuzun geçmış yaşamında yoktu. 
Kadınların toplumda ve aile ıçe risinde sahip olduğu 
konum. daha iki asır önce bölgeyı gezen yabancı 
gezginlerın dikkat i nı çekmışt ir Kadının bir ricasın ın 

geri çevinimesi ayı p sayılması. kadının kan davala
rında bile öldürülmesinin ayıp olması. silah lı bir ça
tışmanın kadın tarafından durdurulabılmesı pek az 
toplumun geleneğinde vardır Bu gelenek sosyal 
gelışimin bir ilk basamağı olarak neden der-- rlendi
rilmesin. 

Peki kültürLımüzde geri, hatta gerici olan hıç bir 
şey yok mu? Kuşkusuz vardır. Sosyalızm ıdealı ile
riciliğı. gelişımı estetiği. demokrat zmi ve humaniz
mı halkın dili ile halka göturebıldıgı oranda kültürü
muzdeki genci unsur'ar hızla yerine yenisını ve ola
nına bırakacaktır 

Sosyalizm ve tabiki sosyalistler dil ve kül tü r 
konusunda ınısiyatıfi elde edebildikleri oranda. 
genel gelişim ve yenıden şekillenış oluşumunda rol 
alabıleceklerdır. 

................................................ 4&P#;D®:.···· ································· ···· ·· ··· .. ·· 
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ÖRTÜNÜN 

E 
skiden tarih yazan insanlara "vakanüvis" 
adını verirlermiş. Bunun kelime anlamı 
"Olayı yazan(lar)" demek. Bir dönem padi
şahın yaşadıklarını kendilerince yazarmış. 

Ama kahraman olarak anılmak isteyen padişahlar bu 
Vakanüvisler'e yüksek ihsanda bulunur ve verdikleri 
altın oranında değer görürlermiş. Olayın bu aşama
sından dolayı bu Vakanüvisler'in yazdıklarına itibar 
edilmemekte. daha çok dönemle çağdaş yabancı ta
rihçilerin yazdıkları kaynak olarak alınf'T'~~:,tadır. Bu 
satırları karalarken amacım okura tarih bilgisi ver
mek falan değil. Sadece günümüzle özdeşim kur
mak için böyle bir giriş yapılmasının yerinde olacağı
nı düşündüm. Çünkü günümüz boyalı kalem erbabı 
bu Vakanüvisler'i ona, belki de yirmiye katıayacak 
bir ihsan arayışının peşindeler. 

Bilinır, TC her dönem yönetenlerinden sonra kor
kunç bir yargılama. darbe, infaz vb. süreçleri yaşan
mıştır. M. Suphi ülkeye dönerken 14 yoldaşıyla bir
likte Karadeniz'de haınce öldürulmuş, yerine M. Ke
mal Atatürk'ün eliyle Şefik Hüsnü'ye sahte bir TKP 
kurdurulmuş, belki de Türkiye'de de olması muhte
mel bir sosyalist devrimin yolu kesilmiş, kitleler TKP 
eliyle pasifize edilmiştir. Çerkez Ethem komplolarla 
hain ilan edilmiş, Yunanlılar'a sığınmak zorunda bı
rakı lmıştır. Sabahattin Alı ülkeyi terkederken Bulgar 
sınırında başı ezilerek katledilmiştir ... Bir Türk Baş
bakanı olan Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar idamla yargılanmış. Adnan Menderes 
ve iki bakanı asılmıştır. Kıbrıs'ta Rum ve Türk top
lumları nın başına karşılıklı korku<ıç çoraplar örül
müş, insanlar başkalarının kumC)A'ldasıyla sürekli bir
birleri ile didişmiş, savaşmış v'e kardeşliğe dinarnit 
koymuşlardır. Türk sol harakıtıleri uzun yıllar içlerine 
giren ajan-provakatörlerin e1ınden zar ağlamıştır, bir 
türlü kurumsallaşmamışlqrdır. Bu gibi kurumlar asıl 
zulmü Kürdistan'da, Küı't halkı üzerinde uygulamış
lardır, yıllar boyu. ~;·ı çok insan, beyin. aydın vb. 
kontrgerilla eliyle öldtırülmüş , faailsiz kalmış cinayet
lere kurban gitmişlerdir. Köyler nedensiz kan davala
rına tutuşmuş, aşiretlerin ocağı söndürülmüştür, 
hepsı de tarihte ve beyinlerde mevcuttur. 

Bu ve benzeri olayların ekseninde tek bir kurum 
yatmaktadır. Bu 1. Paylaşım Savaşı sonucu "MM" 
adıyla kurulan daha sonra Teşkilat ı Mahsusa'ya 
(!v11T) bağlanan ve 60'1arın sonlarında bağımsızlaşan 
üzel Harp Dairesi'dir bu. Diğer adıyla; Kontr-gerilla. 

Bilinir, 40'1ı yıllarda ABD Anadolu'yu üsleriyle, ku
rumlarıyla adım adım işgal etmeye başlamıştır. 
SSCB'd.en gelmesi muhtemel komünizm dalgasına 

karşı setler örmeye çalışmışt ı . Bu setlerden en 
önemlileri "Komünızmle Mücadele Dernekleri", "Özel 
Harp Dairesi'' ve Türk Milli lst i hbaratı'ydı. Bu tür ku
rumlar ülkenin her tarafında kurumlaştırılmış ve gö
revlerini zıyadesiyle yapmışlardır/ yapmaktadırlar. 
Bunlardan MiT. yasal bir teşkilat gibi görünür. 
KMD 'Ier ise sıvil faşitlerin eliyle kurulur. Ancak 
ÖHD'Ier yasal değildir ve ÖHD'Iere verilecek her ku
ruş paranın hesabı ileride sorulabilir. TBMM'de büt
çe görüşülurken "Kontrgerilla ve kurumlarına ayrıla
cak bütçe" diye bır madde hiç bir zaman görüşülme
di, görüşülemezdi. Bundan dolayı nasyonal Ecevit'in 
de deyimiyle " Ülkenin başkan ı olarak ÖHD diye 
bir dairenin va rlığından 70'1erde haberim oldu, o 
günden sonra o dairen in ödeneğine örtülü öde
nek demeye başlad ık" 

Evet, yasal olarak verilerneyen bu ödenek bir ör
tü altına gizlenerek verilmeye başlanmıştır. 1996'ya 
kadar da bu ödenek sorunsuz yürümüştür. öyle ki: 
kontrgeri llanın ltalya'da "Giadio" Yunanıstan'da 
" Kuzupostu". Fransa'da ise "Rüzgargülü" diye 
deşifre edilmesine rağmen Türkıye 'de bu kurum da
ha da yasallaşarak görevine devam etmiştir. 

Artık televizyonlar naklen yay ı nlarda üçkağıtçıları 
çıkartıp röportaj yapıyorlar ve bu üçkağıtçılar. örtülü 
ödenek vasıtasıyla dolandırdıkları ülkenin başbaka
nına " kuşbey in l i" demekten zerrece tereddüt etme
yip ardından kuş milletinden, böyle bir sıfat ı kullandı
ğı için özür dilemektedirler. 

Tüm dünyada ÖHD benzeri kurumlar , özellikle 
SSCB'nin dağılmasının ardından yık ı lıp parça l an ı r
ken. ygkselen Kürt mücadelesinden dolayı Türki
ye'de OHD'Ierin işlev_i daha da artmış. insan ları sin
dirrnek için kullandı k ları yöntemleri daha da 
azgınlaştırarak sürdürmü_şlerdir. Bugün Türkiye ge· 
rek MGK ve gerekse de OHD'Ier eliyle yürütülen po
litikalardan dolayı son derece zor bir duruma düş
müştür. Kelimenın tam anlamıyla bir kaos yaşan
makta. yaşanan özümsüzlüklere derman bulunama
maktadır. Belki toplumsal patlamaların gerekçesi 
olarak gösterilen varoş edebiyatı yerine daha ger
çekçi davranılsa, yaşanan kaosun herkesi tahtından 
ve mevkisinden edebileceği açıkça görü lebilir. 

Günümüz çağdaş Vakanüvisleri, hergün top lu
mun suratına baka baka, kusar gibi en çok ihsan al
dıkları devlet yöneten ini yüce ltiyor. Ama eski Vaka
nüvislere taş çıkartarak yapıyorlar tum bu işleri. Ve 
dillerinde hala "Türkler'de Kürttür" edebiyatı ... 

Birşeyler çıldırmanın eşiğinde ve insanlar herşey
den bihaber gibi davranmayı ne güzel oynuyorlar ... 

.. -.. ........ .. ..... ............... ... .... -.... . Exip#;IJ-· ..... ........ ............. ..... ....... ....... ... . 
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Sevdamız ı , U mudumuzu, D irencimizi, C umartesilere B öldük ... 

Onlar K .. AYBOLUNCAYA 
dek! .. 

• GAZ i i NAN ----

K ayıp aılelerinin o.turma eylemı oır;ncı yılını ger-de 
bıraktı. Bir yıl önce 27 Mayıs 1995'te kayıp ya
k nlarının yeni bır umut. yen Dir ısık yeni kayıpla

rın olmaması ve sistemi protesto etmek •çın Galatasaray 
Lisesi önünde başlattıkları oturma eylemı tüm baskı ve 
saldırı ara rağmen bir;nci yılına gırdı. 

Oturma eyleminin başlamasından sonra kayıplar bit
ınedi tam tersı listeye yeni yenı isimler eklendı. Aysel'ler. 
Ferhatlar. Hasarı'lar sor olarak Talat Türkoğlu hedeftey
di ve onu da aldılar. Oturma eylemine gelenleri de hedef 
aldılar ellerindekı lısteyP. göre 'Yılanın başını kuçükken 
ezme!i' edebıyatıyla Metin Göktepe de göze batmış ol
malıydı ·ve daha niceleri, onlarıda göturdüler Kayıp aile
leri her geçen gün çoğaldı, her geçen gün bır yenisi ek
lendı kayıpların listesine Onların durumunu gözard eden 
zihniyet orada bulunanlara da göz koydu Geçmiş bir yıl
lık süreçte kayıp yakınları karda kışta. yaz sıcaklıgında 
bır umut olarak belki onları bır daha görebilını düşünce
siyle Galatasaray Lisesi'nin donuk duvarlarını seçmişler
di Ancak orada birbirlerinı anlıyor dertlerinı bırbırlerine 
anlatabiliyorlardı. Her geçen oturma eylerıinde yenı sis 
tem saldırılarıyla karşı karşıya kalıyorlar Oğlu, eşi , arka
daşı. kardeşı, babası. abisi kaybolan onlarca insan. her
şeye rağmen umutlarını yitirmiyorla,dı. Oğlumu kaybeltim 
ama şımdi onlarcasını kazarı
dım diyor Hatıce ana . Bir yıl 
dolarken adları kaybolan kendı
leri mücadelemizde yaşayar 
kayıpların aileleri şöyle diyorlar 
açıklamalarında; "Bizler yakın 
ları arkadaşları dostları gözal· 
!ında kaybolan analar, babalar 
eşler, kardeşler ve arkadas la · 
rız .. " 

27 Mayıs 1995 tarihındeıı 
bugüne kadar bir yıldır bu mey
danda toplanıp, kayıp insanlar·
mızı arıyoruz. Onların sesi ol
maya çalışıyoruz. Ellerimızoe 
fotoğraflarıyla işte bu benıın 
oğlum, benim arkadaşım. bizım 
insanımız diyoruz Görrıek ı5-
temeyenlere, duymak ısterne
yeniere . Bu ınsanlar kay ;1! 
Sessiz kalmayalım! "Bızde yok" 
diyenlere sesimize ses katarak 

bizimle birikle sorun sorgulayın , gözaltında kayıplar nere
de diyerek haykırın· Evet. devletin tum sessizliğine rağ
men bizler bir yıldan bu yana burada oturuyoruz, oturma
ya devam edeceğız. Kayıplarımızın akibetinı sorgulaya
cagız Gözaltına almanın kayıp anlamına geldığı bu ülke
de ve dünyanın bütün ülkelerindeki kayıplara karşı sessiz 
ama tavırlı tan ıklığım zı her cumartesi olduğu gibı bun
dan sonra da surdlirecegiz!' diye açıklıyorlar. 

Birden aklıma Rojhılat Doğu'nun şiiri geliyor: 'Ölen yi
ğitlerı düşüntir babalar. analar• yılmadan! usanmadan'/ 
kırılmadan'l zemherıne inat. Ve Şili, Peru, Uraguay. Viet
nam'daki kayıplar binlerce faili meçhul(belli) cınayet, olsa 
olsa insanlık ayıbı denirdi tum bunlara Ya suçıarı, suçları 
neydı acaba! lyıyi dogruyu mu savunmak ya da sınıfsız
sömurusüz bır dünyayı mı. binlerce ınsanın oldugu sa
vaşlara karşı olmak mıyaı yoksa özgurlüğunü isternek 
miydi acaba? Iyi de tüm bunları savunmanın ne kötülüğü 
var Olmalıydı onlara göre hedeflerı sermayeleriydi. bu 
da elden giderse onların ölümüydu. Askeri. pohsr, para 
babaları. bombaları ve cezaevleri bunlar yetmıyorsa eğer 
'asmayalım da besleyelim mi'' rrantığıyla ya asacaklar 
ya da öldüreceklerdı, görCrlur veya aörülmez açık ya da 
gizh . Kayıp yakınları geçen haftalarda olduğu gibi bu ve 
bundan sonraki haftalarda da yeni bir kayıbı tanıtıp ana
caklar Ta kı fasisi sıstPtı' kayboluncaya dek 

........................... .................... -C4i##;Uppr. ........ .. .... .. ........ .. .. ...... ..... ......... . -
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ŞUra'ya 

M 
ALATYA 1 Reheval: 13-17 Mayıs tarihleri ara
sında yapılan 15. Milli Eğitim Şurası'na karşı 
oluşturulan 1. Alternatif Eğitim Şurası'nda An

kara TÜRTAV'da 20 ilden 129 delegenin katılımıyla 15 
Mayıs'ta gerçekleştı. Liselı, dersaneli ve üniversitelıle
rın temsilcileri tarafından oluşturulan Şura'da Kürdis
tan'darr (Malatya ve Diyarbakır) temsilcileri taleplerini 
dile getirirken aynı zamanda bölgedeki kirlı savaşın 
eğitime yansımasına değindiler. Kürdistan bölgesi dı
şındaki illerin taleplerinin hemen hemen aynı olduğu 
gözlemlendi. 

Alternatif Eğıtim Şürası, daha ilk gününde polis sal
dırılarına maruz kaldı. Şura'nın ılk gününde TÜR
TAV'da yalnızca delegeler toplandı. Divan seçildi, açı
lış konuşması yapıldı. Daha sonra da il temsilcilerinin 
konuşmaları ile devam etti. Polisin. temsilcılerin ve Dı
van üyelerinin isimlerini öğrenmek istemesi üzerine 
Divan dağıtıldı. Özellikle Diyarbakırlı delegelerin Kürt 
sorununa değinmeleri ve bölgedeki gerçekleri dile ge
tirmelerı sonucunda ortam polis tarafından kızıştırıldı. 

Diyarbakır delegelerinin konuşmalarını tamamla
maları sonrası salonda ilk slogan patladı: "Savaşa 
Değil Eğitime Bütçe! " Polis daha sonra hemen dele
gelerın salonu boşaltmasını ıstedı. Aksi taktirde içerıye 
saldıracaklarını bildirdiler. Bundan sonra Şura yöneti
cileri ve delegeler kendi aralarında tartışarak karar 
vermeye çalıştılar. Delegelerin ortak kararı ile salon 
boşaltıldı ve Şura yönetimi kendi hazırladıkları eğıtim 
ve öğrenim taleplerini dile getirdiler ve böylece Alter
natif Eğitim Şurası ' nın 1. günü sona erdi. 

Şura'nın 2. gününde ise öğrenciler ayrı ayrı gruplar 
halinde Ankara Üniversitesi'nin Iktisadi ve Siyasi Bi
limler Fakültesi'nin kampüsü önüne geldiler. Orada 
toplandılar ve alkışlarla üniversiteye girildi. Yine öğ
renciler burada polis barikatlarıyla karşılaştı. Sonunda 
öğrenciler barikatı yararak. Ankara Üniversitesi Siyasi 
Bilimler Fakültesi Kampüsü'ne girdi. Burada ilk önce 
öğrenciler toplu halde türküler söyleyip, halay çektiler 
ve slogan attılar. Daha sonra Malatya ve Eskişehir 
temsilcileri birer konuşma yaptılar. Şafak Işçileri de 
şenlikte verdikleri kanserle öğrencileri coşturdular. Bir 
öğrencinin "Arkadaşlar polis bizi kameraya alıyor" 
demesiyle " Polis dışarı bilim içeri" sloganı atıldı. 
Bunun dışında atılan sloganlar; " Yaşasın iş, bilim, 
özgürlük mücadelemiz", "Sevaşa değil, eğitime 
bütçe", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Faşizme karşı 
omuz omuza", " Kahrolsun Faşizm" gibi sloganlar 
atıldı. 

Sonra alkışlar çalınarak ve sloganlar atılarak ün
versite kanlinine girildı. Gruplar burada ayrı ayrı dağıl-

Ö GRENCi DÜi\YAS 

dılar. Böylece 2. gün öğrenciler artık hıç bi r gösteriye 
izin verilmeyen Kızılay Meydan ı'nda Milli Eğitim Ba
kanlığı 'nın önünde bakanlığa taleplerinı bildireceklerdi. 
Aynı saatlerde Milli Eğitim Bakanlığı Şürası da yapılı 
yordu. Öğrenciler yine ayrı ayrı gruplarla Kızılay Mey
danı'na girdiler. 

Polis bütün güvenlik önlemlerıni almıştı. Bu sırada 
toplanan öğrenciler içensinde IHD Ankara Şube Baş
kanı Naciye Erkalı, ÇHD Genel Başkanı Şenal Sarı
han ve IHD Yönetim Kurulu Üyesi Lütf ı Demirkap ı da 
bulunuyordu. Yetkililer polisle göruşerek üzücü olay
larla karşılaşmak istemediklerini bildirdiler. Kitle örgüt
leri temsilcileri kendilerinın gözlemci olarak Şura 'ya 
katıldıklarını ifade ettiler. Bu sırada polis bir öğrenciyi 
döverek gözaltına almak ısteyince IHD ve ÇHD yöneti
cileri engel oldular. Öğrenci ler hemen "Yaşasın 1. Al· 
ternatif Eğitim Şurası" pankartın ı açtılar. Yüzlerce 
polis daha kitle toplanmadan öğrenci lerin üzerine sal
dırdı. Saldırıda kurt köpekleri de kullanıldı. Sald ı rı es
nasında çok sayıoa oğrencı yaralanı rken , 60 kışı de 
gözaltına alındı. 

4. gün ise öğrenciler gözaltına alınan arkadaşları
nın serbel bırakılması ıçin basın açıklaması yapacak
ları yer olan Yüksel Caddesı·ne kol kola girerek gittiler. 
Polis yine barikat oluşturmuştu. Çevrede halkın top
lanmaya başlamasıyla Emniyet yetkilisi bir aç ıklama 
yaparak, "Basın açıklaması yasal değildir, yaparsa
nız hepinizi gözaltına alıp yasal işlem yapacağız" 
dediler ve burada öğrenciler gözaltına alınmayı kabul 
ettiler. 148 kişi gözaltına alındı. Araba yetmemesi yü
zünden geriye kalan öğrenciler gözaltına alınmad ı. 
Araba yetmemesi yüzünden gerıye kalan öğrencı ler 
gözaltına alınmadı ve basın açıklamas ı yaptılar. Bu 
öğrencilerin gözaltına alınmasıyla bir gün önce gözal
tına alınan 60 kişi serbest bırakıld ı. 1 O saat sonra da 
148 kişi daha serbest bırakıldı. 

Ayrıca Şura öncesine değinmek gerekiyor. Şura'ya 
katılacak delegelerin henüz örgütlenmeyi sağlamaya 
çalıştıkları süreç içerisinde bir tak ım olumsuzluklar 
meydana geldi . Emek Partililerin kendı aralarında ça
lışması, haberin ilk önce Emek Partı si'ne gelmesı ve 
yeterli kitleyi bulamayınca Şura'ya bir kaç gün kala 
HADEP, ÖDP gibi yasal partiler ve DKÖ'Iere böyle bir 
Alternatif Şura'nın yapılacağını bildirmeleri uzerine 
çok sayıda parti ve kitle örgütü Emek Partisi 'ne tepkı 
gösterdi. Ve Alternatif Eğitim Şura's ına katılmayacak
larını açıkladılar. HADEP ise aldığ ı kararla " Kişiler 
kendi isteğine göre gidebilirler, bize geç haber ve
rildiğinden dolayı bizzat kendimiz katılmayacağız, 
ama gerekli maddi desteği sunacağız" dedi. 
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MADDESI 121· TCK'nın 

gereği dolandirmak vAR YA ... 

T 
ürkiye ekonomisinin her geçen gün 
yeni krızlerle sarsıntı geçirmesi bera
berinde tartışılması önemli olan bir ko
nuyu gündeme getirdi. GSMH'nin ön
cekı yıllara göre fahiş bir oranda düş

mesinden sonra ve bununla birlikte dış borç açığı
nın bir türlü kapatılamaması , hükümet için yeni bir 
'gündem' malzemesi oluşturdu. Akabinde ekonomik 
sorunların doğuş sebebi; 'memleketi delandıran ki
şıler' şeklinde tespit edildi. Iyi ki de mali sorunlar ya 
da memleket ıçın kötü düşününler var yani. Yoksa 
Meclıs'te hangi sorunlar konuşulacak? Nasıl parla
menterler kursüde birbirlerine su atacak? Parla
menterleri sıcağ ı sıcağına ve düellolu bır ortama 
göturdügü ıçın 'Şenolasın mali kriz!' demek düşü
yor bize. 

Nasıl kı memleketı doland ı rmanın bir raconu 
varsa, o tarza il i ş kin bazı perspektif yönelişler ve 
nutuklar da vardır . Kimıleri alıntı yapar eskilerden, 
kımileri de kendilerınden bir şeyler katarak yaparlar 
bu işi. Fakat özu bakımından memleketi dolandır
mak öyle basit bir iş de değil. Dolandırmanın aşkıy
la yoğrulmak gerekir. Dolandırmanın verdiği sevgi
yi, coşkuyu iliklerinize kadar hissetmelisiniz. Bir ke
re 'Dolandırma psikolojisi'nin olması şart. Ya da 
' Memleketi dolandıracak adam tip inden belli 
olur' nitelemesiyle bütünleşmelisiniz. Yanı insanlar 
sıze baktığında veya bır po1ıs sızden kimlik sordu
ğunda ·v allahi bu adam memleketi dola ndırır ' 

kayg ı sı taşımalıdır. Bu şartlar olmazsa olmaz gibi
dir Hiç mi eskilerden ders çıkarılmamış acaba? Ba
kınız ünlü yazar Honore de Balzac da; memleketi 

dolandırmanın bir aşk , emek ürünü olduğunu belir
terek; insanların sürekli bozuk paraları altına, alt ın 

ları da bozuk paraya çevirerek ülke ekonomisini alt
üst edip, Maliye Bakanlığı' nın kafasını karıştırdıktan 

sonra bu iş in rahat olabileceğinin sinyallerini ve r
mıştır . 

Çağımız Yeni Dünya Düzen(sizliği)i'nde artık bu 
'iş' de ele-ayağa düşmüş durumda. Öyle ki doland ı 
rıc ılık ; ıtalya'da dönemin başbakanı Silvio Berlusco
ni'ye, Amerika'da başkan eşi Hillary Rodham Clin
ton'a, Türkiye'de ISKI yöneticisi Ergun Göknel'lere 
kadar uzamış bir soyağacına sahip. Kısaca piyasa 
alabildiğine çoğalm ış ... Istanbul Aksaray'daki işpor
tac ı furyası nasılsa, memleket delandırma da kara
borsa gibi aynı şekilde meyve vermiş ... 

Nereye gittiysem. hangi insanın konuşmasına 
kulak kabarttıysam, millet 'Memleketi dotandırma 
edebiyatı ' ile kendisine gündem yaratmış durum
da. Ne yapsın insanlar, can boğaza dayanmış! Do
landırma politikfiğini kavrayan bu insanlar, Memle
keti Dolandırmanın Temel Ilkeleri'nin ideolojik bi
rikimfni ald ı ktan sonra eylemsel tarzların ı gel i şt i rip 

ülke hazinesini ele geçireceklerini söylüyorlar ... 
Şimdi sokaktaki insan böyle düşün ü rse 'Büyük

lerimiz' memleket için acaba nas ıl düşünü r? Oyle 
ya! Ben de bu memleketin bir 'Yurttaş'ı olarak va
tan ı mın 'Bir zırnığına bile zarar gelmesi 'ni iste
mem! Artık böyle kötü vakalar karşı sında 'Vatan el
den g idiyor' şiarını yükseltmernek de haksız lı k 

olur! .. Sonra rabbin ve halkın huzurunda kendimizi 
nas ı l savunur, nası l hesap veririz?! 

Ancak DGM Basın Savcı ları sağolsunları B ı rak

mıyorlar ki memleketi dolandıranları teşh i r edelim. 

............... ......................... ........ .g4t#ppm. ......... ...................... .... ... ...... ..... . 
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Birşeyler yazsak veya yazmaya teşebbüste bulun

sak, bakıyoruz kı dergi merkezi basın polisleriyle 
dolmuş! Tansu Çiller'in dedi~i gibi 'Böyle olmaz'. 

Hani Anayasa'daki basın 'Hür'dür maddesi! Res
men ve re'sen Mustafa Kemal'in ve Simavi'nin ılke

leri çi~nenmiş olur ... Peşın konuşalım: Yazım hak
kında 'Memleketi dolandırmaya teşvikte bulun

ma ' veya 'Bölücülük' iddialarına ilişkin herhangi 

bır tebligat gelirse; halk o zaman sizden hesap so

rar. Büyük bir udtrao ı.te vicdan aza bı çekersiniz ... 
Şimdi memleKet -:ıoıandır(ama)manın önemine 

de~inmek istiyorum. Iki cepheli bır önerme oldu~un
dan dolayı çok farklı kriteriere sahıptir aynı zaman
da. Ilki memleketi birfiil dolandıramamaktır, ikincisi 
ise; memleketi cebren ve hile ıle, dahili ve harici do
landırmaktır ... 

ilki şöyle; halkı parlamentoda 'Temsil ' eden 
parlamenterlerimizin görevlerini layıkıyla yerine ge
tirmelerinin ürünü oluşan bir sa~duyu ve güven me
selesı sonucu amacına ulaşamıyor. Neticede tem- ' 

silellerimizin 'Görev aşkıyla yanma'ları , ' Her şey 

vatan için!' şiarıyla dolmaları, gönülleri tethetmele-
ri; ister istemez ·memleketi dolandıramama' soru
nunu gündeme getıriyor. Yani ne siz, ne de onlar 
amaçlarınıza ulaşamıyorsunuz. Başından kaybedi
yorsunuz. Çünkü politikacılarda somut görülen 
'Halka hizmet, hakka hizmet' nidası memleketi · 
dalandı rma gırişımınizi sadece bir 'düş ' olarak etki- 1 
siz bir konuma getiriyor ... 

Ha di~erinde (dolandırma da) ise amaç olarak 
zaten kazanmışsınız, devleti ve memleketı cebren 
ve hile ıle dolandırmışsınızdır. Anlaşılması için aça
yım : Memleketi dolandı rmak başlı başına çetrefilli
dir, kısa-uzun vadeli bir süreçtir. E~er ki dolandır
maya yönelik ciddi projeleriniz varsa 'Devletin malı 

deniz, yemeyen bilmem ney?' ılkesinden yönalış
ler belirlemelisıniz. Böylesı bir somutluk yakaladığı
nız taktirde, veya Civan'ları, Bezmen'leri, Edes'leri 
ve hatta Parsadan'ları ' Dolandırma tarihi süzge
ci'nden geçirdi~ıniz andan itibaren dört dörtlük (4 
4'1ük) bir dolandır ı cısınız art ı k. Memleketi iflasa yö

nelik vermiş oldu~unuz sınav ı başarıyla tamamla
mış olursunuz. TEBRIKLER! .. 

Hal böyle olunca, her iki cepheden de günümü
zün en modern, popüler kavramları olan 'in ', 
'out'lar çarketmeye başlıyor. Örnek vereyim: Par

sadan Çiller'ı dolandırdığı ıçın ' In Parsadan' olmuş
tur, Göknel ise ISKI'yi tam olarak dotandıramadı~ı 
için 'Out Göknel' ünvanını kazanmıştır. Bir yandan· 

da anlam vermek mümkün de~il. Memleket dolan
d ı rılıyor; IMKB okiarı yukarı çıkıyor. ekonomik trend 

genişliyor, dövız kurları, bileşik endeksler, ihaleler 
kar yapıyor. Akla-mantığa sığacak bir şey değil ... 

Son dönemlerin ultra mega prim-time dolandırı
cılarını ele alalım Bu dolandırıcılar tam gün izlen
me ve Guinness rekorları kırarak AGB Anada-

AKTÜEL 

lu'nun, CNN'Iin BBC'nin yeni gözdeleri oldular. Sü

ren raiting savaşları Selçuk Parsadan·a gur vermiş, 
Tansu Çiller'i dolandırmaya (5 milyarcık) aşvikte 

bulunmuştu ve bu teşviği zaferle sonuçlandırmıştı. 
Yanı Selçuk Parsadan memleketi veya Çiller'i do

landırdığı süre içerisinde medyanın büyük desteğinı 
ark~sına almıştı. Iyi de niye Çiller alamıyor? 

Ustelik memleketin suyunu kuruttu. 
Ustelik başbakan(dı) ... 
Bir yandan TEDAŞ skandalı, bir yandan da TO

FAŞ skandalı, diğer yandan ise 'Örtülü-örtüsüz 
ödenek' skandalı Tansu Çiller Uçuran'a yararnadı 
Söylediğim gibi 'memleketi dolandırma'nın da ken
dısına göre bir raconu var ... Her baba-ana yiğidin 
harcı değil ... 

Artık memleket maliyesı öyle bir boyuta geldı kı, 
dalandıran dolandırana .. MGK dolandırıyor, Çiller 
dolandırıyor, 'Başbuğ' dolandırıyor, o, bu, şu hep
si . Böyle devam ederse gelecek yıllarda Güney 
Afrika'daki Somali'den, Endonezya'dan bir farkımız 

kalmaz. Ve politikacılar otobüsler üzerinde 'Herke
se aş, herkese iş! ' kampanyasını da yürütemez. 
Yani olası bır erken seçımde atacak nutuk, sayieye 
cek söz. ve alacak oy bile bulamazlar. Tabiki bula
mazlar ... E yani halk bu! Nerde, ne yapacagı bellr 
olmaz. Hele ki köken itibari ile Osmanlılardan gel
meyse vay politikacıların haline! .. 

Fakat sorun sadece bir memleketi dalandırma 
sorunu değildir. Aslolan; memleketın niteligı, norm
ları. sevgisı, ça~daşl ığı ve demokrasisidir. Eğer ki 
bunlar yok ise. suçlu ne Göknel'dir, ne Civan'dır ve 
ne de Parsadan'dır. Kabahali başkalarına yükle
mek kolaydır. Ama ası l suçlu mevcut sistemdir. 

Sistem böylesi bir düzeye gelmişse; insanlar dü
şünmeye değil, elbette dolandırmaya yönelecekler
dir. Bütün kötülüklerin anası alkol diyorsunuz. Gü
zel. Bence de bütün kötülüklerin sorumlusu DEV
LETTIR . Çünkü devlet mekanizmaları, kurmayları, 
parlamenterleri hergün alkol alıyor. ispatlamas ı zor 

değil! (Yapmanız gereken 'sosyete-magazin' dergi
lerini karıştırmak) O zaman devlet içindeki devlet; 
df?_vl~~i dolandırıyor! Yani YE Ş ILA Y'ın tabiriyle KÖ
TULUK yapıyorlar. Haksız mıyım? .. Değilim tabi ... 

Konunun derin boyutlu olmasından dolayı, daha 
fazla ince ayrıntıla ra girere k, insanları memleketi 
dolandırmaya teşvikte bulunmak istemiyorum. An
cak nasıl yapılır, nasıl yapılmaz şeklinde iki ana kı
sımda açıklamaya çalıştım. Son olarak diyorum ki 
''Civangate'leri yaratanların anısına Parsadan'ı ina
dına selamlamakl ve memleketi TCK'nın 127. mad
desi gereği dolandırmak var ya ... " 

• NOT: Aslında "Memleket! Dolondırmo"yio ilgili yazı yaz

mayı düşünmüyordum. MHP'yi onlaton 2 sayfalık bir yazı 

hozırlomıstım. Ama sağolsun orkodoşlor! (Erhon ya do 

Nuron'don süpheleniyorum) Bılgisoyarı 'kurcolorlorken' 

yazımı 'telef' etmisier. N'opolım ... Kıme niyet, kime kısmet? 

.......... ..... ........ ... .. ....... ..... ........ fitf#i;hŞ. ..... .. ... ................... ........ .......... .. . 
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reheval C EZAEVLERI 

Direnisin mevzisinde 
~ 

tutsaklarin sesi geliyor 

C ezae,·lenne yonelık yaf)ılan saldırılaı gıoeıtı" 
boyutlanıp sistemli bir hale geldi. Tutsaklar 
üzerinde yapılan sıstemli faşist baskılar gerek 
12 Eylül'de gerekse 1 Ağustos Genelgesi'nın 

öne çıktığı dönemde; tutuklu ve hükümlüler siyasi kimlik
lerini korumak için defalarca direnişe geçip kanları-canla
rı pahasına bedel ödedıler. Tutsakların bu direnişleri on
larcasının yaşam ı nı yitirmesine, yüzlercesinin sakat kal
masına neden oldu. 

1 Ağustos Genelgesi; Türkıye ve Kürdistan'daki tüm 
cezaevlerinde tutsakların sürdürdüğü inançlı ve kararlı 
direnişleri sonucu gerilernek zorunda kaldı. 22 Haziran 
1989'da ise Eskişehir tabutlukları dayatıldı. Ancak tut
sakların kara rl ı direnişiyle tabutluklar kapatıldı Son ola
rak Buca Cezaevi'nde 21 Eylül 1995 tarihinde gerçekle
şen saldırı; üç devrimci tutsağın ölümü ve 40'dan fazla 
kişinin yaralanmas ı yla sonuçlandı. 

Toplumsal mücadelenin yükselmesı sonucu mılıtarist 
kapitalist düzen toplumun kanayan yaraları olan cezaev
lerini yeni boyutlu ve sistemli saldırıtarla tekra~a günde
me getirdi. 21 Mart'ta yapılan ve çogu polis şefi olan Mılli 
Guvenlik Kurulu (MGK) toplant ısında ele alının madde
lerden birisi tutsak ların "ıslah" edilmesi oldu. Bu doğrultu
da 6. 8 ve 1 O Mayıs tarihli genelgelerle ·yeniden yapılan
ma" adı altında Eskişehi r tabutlugu açılarak sald ı rı ve 
tecrit politi kası kalıcı hale getirilmek istendi 

Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın Adalet 

Bak::ırıı o'ması ve b :'1<1 Denzer biı,.uh. h.işın i n bah.<1ıı u:
ması yenı saldırıların ortaya çıkmasını sagtadı Bilinen 
kımlık ve kışiligi ıle göreve başladıgı ilk günden ben ceza
evlerine ılişkin "Bu iş düzelecek ama bır çoğunun da canı 
yanacak'' belirlemesı buquva medyan ı n cezaevlerini fark
lı göstermesi ile ilk sınyallerı vermiştı. Bu sinyaller doğrul
tusunda cezaevlerinde hak gaspları . mahkemelerde sal
dırılar , savunma hakkının engellenmesi. koğuş içi saldırı 
talan ve tutsak ailelerıne baskı lar yogunlaşt ı rıldı. 

Varolan insani yaşamlarını dırenerek alan tutsaklar, 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde ilk olarak 16 PKK'li tutsa
gın 25 Nisan tarihinde başlatt ığı daha sonra 82 tutsağın 
katıld ı ğı süresiz-dönüşümsüz açlık grevi Türkiye ve Kür
distan'da tüm cezaevlerine yayıldı. 

29 Mayıs günü Dıyarbakır E Tipi Cezaevi'nde süresiz 
açlık grevinin 35 gününde; gardiyan ve askerler kelepçe 
zinciri, coplu saldırısı sonucu 19 tutsak ag ı r yara landı. 

NEDEN CEZAEVLERi? 

Giderek derin buhranlar yaşayan sıyasi rejim, devrim· 
ci dinamikleri barındıran merkeziere yönelik ciddi kaygı · 
lar taşıdı/taşıyor Oevrımci tutsaklara yönelik girişilen sal
dırılar ise. özünde sindinneye dayalı tezgahianmış bir 
komplodur. Boyutlanan ulusal ve toplumsal mücadelenin 
şevkini ilk olarak cezaevlerinde kırmanın yollarını arayan 
siyasi rejımin bunu başaramıyacağını kesin likle görmesi 
gerekir Ancak bir başka tabirle söyleyeceksek cezaevle-

· · ···· · ···· · ····· · ······· · ····· · · · · · · · ·· ····· ···4*4i;Dijı. .... ..... ....... ..... ...... ....... ............ ... . 
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rinin "devrimcilerın kalesi" olarak yorumlanması ve 
ilk elden ·ınfilak' edılmesı şart bölgeler şeklinde poli
tika getirılmesı henüz yenı de degil. Sistem ilk olarak 
bu oolitıkayı 12 Eylul askeri darbesiyle yaşama ge
çirdi Fakat belırttığımız gıbı bu komploları. devrimci
ler. kararlı ve mücadeleci direnişleriyle daima yık
mışlard ı r_ Tutsakların tek ve üç kisılik tabutluklara 
konulması ise ·ıslah' edilmeyi arnaçiayan tutsakların 
beyınierini t..endilerince ele geçırilmesinı sağlayan 
sıstemi! bıı ımlıa ~'oFtikasının ürLinüdur 

ONLAR YALNlZ DEGiLLER! 

Devrımcı tutsakların direnışı, demokratik kıtle ör
gütlerınden iHD. ÇHO, TUAD. OETUDAP, HADEP, 
OOP. EP, TIYAD. gazete ve dergı çevreleri. ve yurt 
dışından destekleniyor. 

Bu arada açlık grevinı yurtiçinde sürdü ren KKP 
tutsaklarının yanısıra. yurtdışında olan ve bize KKP 
!sviçre Komitesi adına gelen faksta; tutsakların açlık 
grevini desteklemek amacıyla ısviçre'de 7 Haziran 
tarihinden itibaren açlık grevine b~ .adıklarını bildir
diler. KKP'nın yaptıgı açıklanıada " TC devletinin 
devrimci tutsakları ajaniaştırma ve fiziksel olarak 
imhaya yönelmesi yeni değildir. Ancak canlarını 
ortaya koyarak, seslerini yükselten tutsaklarımı
zı yoldaşça selamlıyor ve onları yalnız bırakma
mak, desteklemek amac ıyla partimiz; Partiya Ko
munist a Kurdistan (KKP), bu desteğin bir parça
s ı ve ürünü olarak isviçre'nin Bern şehrindeki 
açlık grevine 7 Haziran 1996 tarihinden itibaren 
başlıyoruz." şeklıde dile getınldı. Ayrıca açıklamada 

"insanl ık onurundan yana olan tüm Kürdistanlıları ve 
dünyanın bütün ilerici/kornunıst insanlarını Kürdıstan 
tutsaklarının ımhasına karşı TC devletıne dur' diye
bilmek için TC yi orotesto etmeye ve sessiz kalma
maya davet edıyoruz " denıldi . ** * 

C EZAEVLERI 

Eylemin vücutta açtığı tahribatlar 

U 
zun s. ürel ı ve kısa aralı klarla tekra.rlanan açlık grevlerı. 
gerı oonulmez tahribatlara yol açarken, insan saglığı 
ve vucuı fonksiyanlarına etkileri şoyle sı ralanıyor: 

.1 Kilo Kaybı: ilk 24 S3at içınde 800-bın 500 gram. sonraki 1 O 
gün icınde bır kılogram. daha sonra gıderek 300 grama kadar 
ınen kılo kayoı. Başlangıçta kilo sadece su ve tuz ile ilgilıy
ken. daha sonra doku kaybı da meydana geliyor Vucut ağır
I gınırı yı...zde 40'ı kaybedildiğınde ıse yaşam tehlikeye giriyor 

./ Kaslar: Vucudun prote ı n bırikın-i kullan ı ldığı dönemlerde, 
Kaslarda erıme görülüri<en, açlığın uzun sürmesi durumunda 
kalıcı doku kayıpıarı ortaya çık ıyor. 

.1 Beyin ve Sinirler: Beyir dokusunda kuçulme. Başlangıçta, 
beyınde ödem (su) toplanması olduğunda , küçülmenin farkı
na va•ılmazken, omirlikte incelme ve doku bozukluğu. sinir 
uçlar•nda illihapianma meydana geliyor. 

.1 Deri ve Saç: Deride ıncelme, kuruma, pul pul dökü lme ve 
elastikiye kaybı meydana gelirken, soğuk ve sıcak temasa 
duyarlılık azalıp. kıllar dökülüyor. 
./ Gözler: Gözlerde canlılık kayolup, bakışiara anlamsızlık 
geııyor 

.1 Kan: Toplam kan kaybı azalıp. kansızlık meydana geliyor. 

.1 Sinir Sistemi: Mıde-bagırsak dokusunda incelme ve bo
zuklukların yanı sıra iştah azalması ve ileriki dönemlerde .s
ha gö1 uluyor 

.1 Kalp-Damar Sistemi: Kalp dokusunda küçülme, n~pızda 
azalma. tansıyonda duşmenın yanısıra kan dolaşımı yetersız
iigi nedeniy1e baş dönmesı oluyor. 
Suresız eylemde açlıktan dolayı el-ayakta uyuşma ve sogu
ma. ıdrardan kan akması. kulaklarda uğultu. mide bulantısı, 
r<usma. başdönmesi, göz kararmas ı gibi rahatsız lı k l ar 

görulür. * * * 

Tüm Haziran ş_ehitle~ini sayg1yla an1yoruz 

iHSAN YILMAZ HALiL ULUG i H SAN ÖZSO YLU 
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' \lE nin oğullar• 

ormanlarda HAYKlRDI!. . 
• HAYDAR ÇELENK 

G 
eleneksel olarak her ikı yılda bir 24-27 
Mayıs tarihleri arasında Alman Sosyalist 
Işçi Gençlik (SDAJ) tarafından düzenle
nen ''Gençlik Kampı" bu yıl da birçok ya

bancı ülke gençlik örgütünün katılımıyla A'man
ya'nın Bottrop kentınin ormanlarında yapıldı üç 
günlügüne ormanları işgal eden gençlik çeşıtlı et
kinlikler ve eğlenceler düzenleyerek al da 
olsa o günde devrimin sevdasını yaşa
maktaydılar. Bu kamp yaşarn ında bir
çok eğlence programı ile çeşitli konu
lar uzerine toplantılar duzerıleyen 
SDAJ uluslararası alanda dayanış
man n Küba ve Kürdistan olarak 
yapmış olduğu toplantılar önem 
taşımaktaydı. SDAJ genç l iği 
toplantılar ı kaçırmamak ıçın, o 
çadırdan o çadıra giderek büyük 
bir dıkkatle dinlediler. 

Gençlik Kampı 'na yabancı da
vetliler arasında Küba'dan Komü
nist Gençlik, Kürdistan dan Yeki
tiya Ciwanen Komünist a Kurdis
tan (YCKK)'yrtemsı len Hüseyin De
mir) ve Sürgünde Kürdistan Parlamen
tosu·ndan Mahmut Kılıç, ayrıca gazeteci 
olarak Horst Gobrecth ve Abu Şehmuz katıl
dılar. YCKK temsilcisi, Kürdistan 'dakı gençlıgin du
rumunu anlatarak Kürdistan Komunist Gençliği ile 
SDAJ' ı dayanışmaya çağırdı. YCKK temsilcisi ayrı
ca. Almanya daki gençliğe yönelik çeşitli projelerin 
gelış t i rilmesi ve Kürdistan gençliğinin dergısi olan 
Reheval 'e destek veri lmesin i belirterek , ortak 
mücadele zemin le ri n ın güçlendirilmesini dile getirdi. 
A: ~nda YCKK'yi tanıtan Almanca bildiriler dağıtı la

ıaK A'rnan yoldaşların YCKK'yi öğrenme lerine ve 
ilerde yayın faaliyetiyle; "SDAJ'culara, YCKK tanı
tılmalıdır" denildi. 

Daha sonra Kürdıstan temalı toplantıya . katılım
cılar Kürdistan üzerindeki baskıların yanısıra Kürt 
halkının genel durumunun üzerinde durdular. Ve 

sosyalıst Alman gençliğinin Kürt halkıyla dayanış
masının önem ve anlamına değinilerek, Kürt halkı
nı n uluslararası dayanışmaya şu günde daha çok 
ihtiyacının olduğunu belirttiler. 

Sürgünde Kürdistan Parlamentosu adına konu
şan Mahmut Kılıç yaptı ğ ı k ı sa değerlendi rmeden 

sonra. Kurdistan'da yaşanan baskı lara dikkat çekti. 
Gazetecı Horst Gobrecth ise: geçtiğimiz yıl Newroz 
delegesi olarak Kurdıstan'a gittiklerini ve ''Benim ılk 

olarak dıkkatımi çeken her alana camii yap ı l-
ması ve ayrıca her tepeye Atatürk'ün şo

venıst sloganlarının yazılmasıydı . Bu 
elbette; o ulkede sadece ve sadece 

Türk vard r, diğer ulus ve azınlıkla
rın olmadığını ifade etmektedir. 
Eğer Turk devleti demokratikleş
meden söz edecekse ilk önce 
Kürt ulusunun ve diğer azınlıkla
rın varolduğunu kabül etmelidir" 
dedı. Almanya'nın Kürtler'e karşı 
uyguladığı krıminaliz etme pol ı tı

kas ı na da değınen Gobrecth. 
"Federa Almanya'nın Türkiye'ye 

silah sevkiyat ı hızlı bır şekilde yıl
dan yıla artmaktadır. Tüm bu veri

len silahlar Kürdıstan'da Kürt halkına 
JW ka rşı kirli savaşta kullanılmaktadır. Al-

man devleti bununla yetinmeyerek, Türk 
devletinın pol is ve askeri persone lini yoğun 

bıçımde A manya·da egitmektedir'' diyen Gobrecth, 
"SDAJ'tu Kürdistan komünist gençliği ile dayanışma 
içerisinde olmalıdır" dedi. 

Ardından gazeteci Abu Şehmuz, Kürt halkının 
içerisinde bulunduğu zor şartları ve koşulları anla
tan genış bır bilgilendirme yaparak, "Halkım ızın ve 
mücadelemizin yabanc ı dostlardan destek beklediği 
ve bu anlamda Kurdistan'da süren vahşetın ulusla
rarası alanda teşhı r edilmesı için, herkesin bir şey
ler yapması gerekir. Dolayısıyla Alman sosyalist 
gençl iği bu alanda dayanışmaya girmel ıd ı r" ' dedi 
Gazeteci Abu Şehmuz'un konuşmasından sonra 
türküler söyleyip, halaylar çeken gençlik kitlesi 
kampı noktaladı. 

............................................ .... C~ltk#;h-.... ........ .. ................................... . 
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'' Yığınların mücadelesi sırasında yanlışlıklardan 
kaçınılması olanaksızdır. Sosyalistler, bu yanlışlıkları 
gördükten sonra halka da gösterirler ve düzeltilmesi için 
çalışırlar. Ve, bu arada, bir yandan da, yığınların 
yanından kalkarak, bilinçliliğin kendiliğindenli~e üstün 

gelmesini sağlamak için uğraşırlar. '' 

LENiN 

öğreniyoruz (GJ 

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

e GELiŞIM VE DEGIŞiM 

F 
elsetenin yol ayrımına 
geldi~i konulardan biri 
de. gelişim ve değişimin 
nasıl olduğu konusu ol

du. Evrende her şeyin gelişti~i, 
değişim halinde olduğu-t:ıir ger
çekti; peki bu nası l bir seyir izli
yordu, bunun yasaları var mıy
dı? ... 

Bu soruya da iki temel yanıt 
geldi: Bir yanata göre, gelişim sa
yısal ve boyutsal artı ştan ibaretti. 
Bunlara göre, gelişim ve de~işim 
basit bir daire halinde gerçekleşi

yordu; tarih, tekrarlar yığınıydı ... 
Bu yanıtı getirenlere, 'metafizikçi
ler' denildi. Diğer bir yanıt ise, 
gelişim ve de~işimin sürekli ve 
sonsuz olduğunu , gelişimin basit 
bir daire halinde değil . helezonik 
(sarmal) bir şema gibi ilerlediğini 

söylüyordu. Bu gruba göre; geli
Şim, bir tekrar değildi ; herşey, sü
rekli ve sonsuz bir şekilde gelişe
rek, bir üst biçime dönüşüyordu. 
Bunlara da, ''diyalektikçiter " de
nildi. Böylece , fe lsefi akımlar, 
madde ve düşünce konusundan 
başka . bu kez de gelişim/değişim 
konusunda yine ıki temel kampa 
ayrıldılar; bir yanda metafizik, di
ğer yanda diyalektik. 

Peki bu bölünme ile önceki 
bölünme örtüşüyor muydu? Yanı 
idealistler metafizik, materyalist
ler ise diyalektik bakışı mı savu

nuyorlardı? Elbette değ il. Gelişim 

ve değişim konusundaki bakış 
farkılılı kları ile felsefenin ilk soru
suna verilen yanıttaki bölünme, 
tam olarak örtüşmüyordu. Her 
ıdeal ist metafizikçi, her materya

list de diy~ le ktikçi değildi. Şöyle 

bir tablo çıkmıştı : 

A) Diyalektik materyalistler , 
B) Diyalektik idealistler, 
C) MetafiZik materyalistler, 
D) Metafizik idealistler .. . 

Örneğin Hegel gelişim ve de
ğiş im konusunda diyalektik ber 

düşüneeye sahipken, madde ve 
düşünce konusunda idealistti. 

L.Fourbach. felsefenin ilk sorusu
na "aslolan maddedır'' yanıtıyla 

materyalizmi savunurken, geliş

me konusunda metafızik bir dü
şünceye sahipti. Aqinolu Thomas 

ise, metafizik idealistterin önde 

gelen filozofudur. Dıyalektik ma
teryalizmin kurarncıları ise, bilin

diği gibi, Marx. Engeles ve Le

nin'dır. 

Marxizm'ın kaynakları konu
suna değınmiştik: Marx, Hegel'in 

materyaliımı reddeden diyalektik 
yöntemını. materyalızmle olan 

gerçek bağlarını kurarak. "başa-. 
şağı durum"a son vermışti. 

Diyalektiğin babası olaraK bili
nen Hegel'in bu bakış açısın ı bır 

üst boyutta yenıden üretmıştı. 
Böylece. Marx ile birlikte diyalek
tik gelişme ve değişmenin yasa
larını ortaya çıkaran bır bütunlü
ğe kavuşmuştu. Şuphesiz bu ge
lişme . daha sonraki katkı ve ça
balarla da zengınleşmışti. 

e DiYALEKTiCiN YASALARI 

1-Nicelikten nitelige 
geçiş yasası: 

Bu. diyalektığin biçim yasası
dır. Daha geniş bir anlatımla: nı
eel birikımler sonucunda, anı bır 

sıçramayla niteliğe geçiş ve ora
dan da yeni nıcel bırikımie rin de
vamı yasası olarak da bılınir. 

Bu yasa, gelişme ve değış
menin biçımini. nicel bırikim lerin 

belli bir doyum noktasına ulaş

masıyla ve bır sıçrayışla , yeni bir 

niteliğe geçiş şeklinde olduğunu 

ortaya koymaktad r. En bilinen 
örnek, su birikitirilen ısın ın belli 

bir dereceye gelmesi ile yeni bir 
nıtelik (buhar) halini alır. Su. bu 

.................. .............. .. ............ .. &ip&;ıarneı-- ... ........ ........... ...... ............. ....... . 
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duruma, nicel bırikımın (ısının aı 
tamasının) belli bir anından son
ra, ani bir sıçramayla (kaynama) 
ulaşır Şimdi de, bu yasada bahsı 
geçen üç kavram (nicelik, nitelik 
ve sıçrama) üzerinde durmaya 
çalışalım: -

• Nicelik: Bır nesnedeki, sa
yılabılir ve ölçülebilır özelliklerin 
tümüne, "nıcelik" denir. 

• Nitelik: Bir nesneyi, o nes
ne yapan özelliklerin tümüdür. 

• Sıçrama: Nitelikten yeni bir 
niteliğe geçış anıdır. 

Bu tariflerden sonra, nicelik 
ve nıtelık konusunu bıraz daha 
·açalım. Bir masa örneğiyle, ko
nuyu somutlaştıralım. Bır masa
nın nicelikleri nelerdir? Sayılabilir 
ve ölcülebilir özellikleri; yani dört 
ayaklı olması. bellı bir hacim ve 
ağırlıkta ağaç ya da çelikten 
oluşması , şu kadar çekmecesi, 
bu kadar bölüm erı vb. olmasıdır. 
Masanın nıteliğı ise, masayı ma
sa yapan öıelliklerıdir ; yani uze
rınde yazı yazmaya, evrak koy
rrıaya ya da yemek yemeye yara
yan özelliğidir 

Nıcelik ve nitelik kavramlarını. 
statık olarak düşünmemek gerek 
Bunlar göreceli kavramlard ır. Bır 
duruma göre n telik sayı lan şey, 
bır başka durumda nicelik olabil
mektedir. Örneg!n. bir evin odası
nı belli bir nitel k saydığımızda. 
masa. o niteligin nıcel yanların
dan biridir artık .. 

Yeniden yasaya dönecek 
olursak; dıyalektiğin bu yasası, 
gelişim ve değişimin tek düze ol
madığını anlatması bakımından 
önemlidir Bu, toplumsal gelişme
nin şeklıni anlamak ve kavramak 
açısından oldukça önemlidir. Bu 
yasa gösteriyor ki. doğada oldu
ğu gib ı , toplum yaşam ı ndan da 
gelişme, nice! birikimlerin çoğai
ması sonucu ani bır sıçramanın 
(toplumsal yaşam bakım ından, 
devrımlerin) gerçekleşmesi ve 
yenı bir niteligin ortaya çıkması; 
hemen akabinde nice! bırikimlerin 
yeniden devreye girmesi şeklinde 
seyretmektedir. 

Demek ki, politika açısından, 
nice! birikimleri reddetme kadar, 
yani bir nitelik için gerekli sıçra
mayı (devrimi) reddetmek de, bi
limsel bir yaklaşım değildir. 

2- Çelişme yasası : - ----.---
Bu yasa. gelişim ve değişımin 

özünü vermesı nedenıy e. dıya
lektiğin öz yasasıdır Bu yasa, 
gelişim ve değişimin. karşıtların 
çelişmesinden doğduğunu anla
tır. Daha ıyi kavrayabilmek ıçin, 
yasanın içerdiği kavramları ve 
yönlerini ayrı ayrı ele a lalım. Ön
celikle, çelişme nedir, onu göre
lim. 

e Çelişme : Bırbirine organik 
olarak bağlı olan ikı karşıtın oluş
turduğu bütüne "çel!şme·· denir. 
Bu tanımda dikkat çekılen nokta, 
iki karşıtlığın birbirine organik 
olarak bağlı olmasıdır. Örneğin. 
bir merkebın sırtı na konmuş bır 
tarak da (merkep ve tarak!) kar
şıtlıktır fakat bu bütün. (ya da du
rum) bir çelişme oluşturmaz, çün
kü organik bir baglılık sözkonusu 
değildir. 

Evrende her bütün. organik 
olarak bırbirine bağlı ikı karşıttan 
oluşur. Oyleyse şu sonucu çıkar
mak gerekır. Çelişme. evrensel
dir. Buna bir dizi örnek verebilir. 
her alanda bu gözlemlenebilır. Fi
zikte pozıtif ve negatif kutuplar; 
kimyada elektron ve proton; do
ğada ölüm ve yaşam; matematik
te sonlu rnekanikle etki-tepki: fel
sefede madde ve düşünce ... 

Burada. 'Çelışmenın özgüllü
ğü' diye bir mini alt başlık da aç
mak gerekiyor. Çelişmenin özgül
lüğü kavramıyla aniatı lmak iste
nen, uzlaşır çelışkı l erın uzlaşır 
yoldan, uzlaşmaz çelişkilerin uz
laşmaz yoldan çözülmesi gerçe
ğıdir. Örneğin, halk güçlerı ara
sındaki çel işkiler (işçi lerle diğer 
emekçiler) ulaşır yoldan çözülür
ken, burjuvazi ile işçi sın ıfı ara
sındaki uzlaşmaz çelişki, değiş
menin dogal ritmının bozulması 
anlamına gelir 

Bu ara nottan sonra. şu topar-
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lanmayı yapmak g~rt '< ir: Evren
de her bütün, birbirinden organik 
olarak bağlı iki karşıttan oluşur. 
Bu karşıtlar, aynı anda. hem bira
rada bulunurlar, hem de savaşım 
halindedırler. Bu savaşırndan ha
reket i0ğar. 

Göruldüğü gibı, 'Hareket' kav
ramının tanımı da bu topariama 
ıçinden çıkmaktadır. Tanımı da
ha da kısaltabilıriz: Hareke t ; 
maddenin varoluş bıçımidir. Ha
reketsiz madde. maddesiz hare
ket olamaz. 

Diyalektiğin bu öz yasası, bir 
çok alt başlığı gerekli kılmaktadır. 
Bunlardan biri de 'Çelışmenin iki 
yanı' konusudur. Evet, her çeliş
mede, iki yan bulunur. Bır yan 
olumlu, diğer yan olumsuzdur. 
Yalnız, olumlu ve olumsuz terim
lerıni. günlük konuşmalardaki an
lamıyla degil; felsefi yonleriyle 
düşünmek gerekiyor. Burada 
olumlu, statüyü olumlayan; olum
suz ise. statü olumsuzlayan, aş
mak isteyen anlamındadır. 

Yanı her çelişmenın. bır olum
lu/tutucu yanı bir de olumsuz/yı
kıc ı. gelıştirici yanı bulunmakta
dır. ÖrneQin kapitalızmin aşılması 
gereklilığınin doğduğu günlerden 
itibaren. bu çelişmenin olumlu/tu
tucu yanını buquvazi, olum
suz/yıkıcı ve gelıştirici yanını ise 
işçı sınıfı temsil etmektedir. 
e Temel çelişme: Sistemin ba

şından sonuna kadar va r 
olan; sistemin temelinin oluştu
ran; sisteme damgasını vuran ve 
onun nitelığini belirleyen çelişme, 
temel çelişmedir. 

• Baş çelişme: Temel çeliş
meye gıderken öne çıkan çelş-
medir. -

Tanımlardan da anlaşılacağ ı 
gibi, temel çelişme temel görev
ler. baş çelişme ise başat görev
ler yükler aydınlara ve kadrolara. 
Toplumsal mücadelelerden bir 
baş çelişme aşıldıktan çelşmele
rin ortaya çıktığı da görülür. 

e Çelişmenin 5 evresi : Her 
çelışmenin; özdeşlik ayrışma, 
karşıtlık. savaşım ve antogon ızma 
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(uzlaşmazlık) evreleri yaşan
maktadır. Örneğin, kapitalizmin 
ilk çıkışında, bir özdeşlik evresi 
yaşandığı görülür; bu, toplumun 
gelişimınin en verimli dönemidir. 
Bir dönem sonra, sözkonusu çe
lişmede (kapitalizmde) ayrışma 
evresi gözlemlenir. Zamanla, yani 
süreç ilerledikçe, ayrışmanın kar
şıtlığa (temel karşıt sınıfların sah-. 
nede yerlerini almasına) rastlanır. 
Savaşım evresi başlamıştır artık 
ve nihayet, sözkonusu çelişmenin 
aşılması zorunluluğu döneminde, 
gidebilmenin yolu, o çelişmeyi aş
makla mümkündür ve uzlaşma 
imkansızdır. 

Hemen belirtmek gerekir ki , 
antogonizma, sadece toplum ya
şamına ilişkindir. Doğanın gelişim 
ve değişiminde, antogonizma gö
rülmez. 

3- lnkarın inkarı Yasası: 

lnkarın inkarı (yadsımanın 
yadsıması) olarak bilinen bu ya
sa, olumsuzlamanın olumsuzlan
ması olarak da adlandırılır. Gün
lük deyişle, bu yasaya " Eden bu
lur yasası" demek de mümkün
dür. Mümkündür; çünkü bu yasa, 
gelişim ve değişmenın bir önceki 
sürecini aşan her an'ın, hemen 
sonra, ortaya çıkması sağlanmış 
bir başka bir süreç tarafından da 
aşılacağını anlatmaktadır. 

Bu yasa, geliş1m ve değişimin 
işleyişini, yani mekanizmasim an
latir. Bu nedenle ' Diya lektiğin i ş
leyiş yasası' denir. Bu yasa, ge
lişim ve değişimin tez, anti-tez ve 
sentez (sav, karşı sav ve bireşim) 
ilişkisi içinde gerçekleştiğini orta
ya koymaktadir. Bir buğday tane
sinin geçirdiği değişimi ele alir
sak; tohum halindeki buğday, 
kendisinden filizlenen buğday fili
zi bitkisi taratmdan "inkar edilir". 
Ancak, o da bir süreç içinde, ba
şak haline geliş olgusu ile " in 
kar" edilir. Görüldüğü gibi, bir to
humdan yeni buğday tanefarenin 
(başak) oluşumunu belli bir sü
reç olark çerçevelendirdiğimizde, 
gelişim ve değişim, olumsuzlan-

mas1 b1çiminde gerçekleşmekte
dir. Tabii, bu çerçevenin çttalanm 
her genişlettiğimizde, aym süre
cm bir başka görüntüde devan et
tiğim görürüz. (Izah için yapılan 
örneklernelerin 'mekanik' sıra
laması, yaşamın kendisinde içi
çe ve süreğendir; her örnekle
menin yaratacağı donukluk ya 
statik görüntü, gerçek olguda 
yoktur; buna özellikle felsefe 
bahsinde dikkat çekmek gere
kiyor.) 

Aynı örnekten devam edecek 
olursak: Tohumu tez. fılızlenmiş 
durumu antitez olarak nıteleyebilı
riz. Sonuçta, başak, bir sentez 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
rada dikkat edilecek nokta sen
tez'in tez ya da antitez'in basit bir 
tekrarı olmadığı noktasıdır; sen
tez daıma tez ve anti-tez'den bır
şeyler alır ve üst bır noktada yenı 
bir "şey" durumuna yükselir O, 
kimi yanlarıyla biraz tez, biraz an
ti tez gibidir ve/fakat asıl olarak, o 
artık yeni bır şey'dir. Değişik bir 
örnekleme olarak, anne, baba ve 
çocuk olğusunda da benzer şey
ler söylenebilir; Bir sentez olan 
çocuk, üst evrede yenı bir 
"şey"dir. 

e DiYALEKTiGiN TEMEL ÖNERMESi 

"Her şey , birbi ı ıe bağlıdır" ... 
Bu kısa fakat önemlı currı:c, Diycl
lektiğin temel önermesı durumun
dadır. Her ne kadar Stalin bunu 
diyalektiğin dördüncu yasas ı oln 
rak nitelemişsede . ulus lararas ı 

marksist hareketin felsefe dalın
daki uzmanları, zamanla, bunun 
bır yasa olarak değil: temel bir 
nerme olarak ele alınmasını daha 
doğru bulmuşlardır. 

Çünkü her yeni buluş, özellik
le bilirnde durmayan her gelişme , 
bunu doğrulamakla kalmıyor; te
mel bir nerme olarak ele alınma
sını daha doğru bulmuşlardır . 

Çünkü her yeni buluş, özellik-
ı le bilımde durmayan her gelişme. 

bunu doğrulamakla kalmıyor, ye
ni "bağıntı" konu ları da ortaya 
çıkarıyor. Bu nedenle. ''Temel 
önerme" olarak ıfadelend irilmeye 
başlanmıştır. 

Diyalektiğın "Her şey birbiri
ne bağlıdır" temel önermesi, ge
lışım ve değişim içinde olguların, 
gelişim ve değışim evrelerinin, 
birbirleriyle ilintili olduğunu ; meta
fiziğin yaklaşımının tersine, geli
şim halkalarının bir önceki veya 
sonrakinden kopuk olmadığını 
anlatmaktadır. 

Doğa. toplum ve insan yaşa
mındaki hiç bir "şey··. hem kendi 
gelişim evresinin gelişim sureçle
rinden . hem de bır başka 
·'şey"den ve onun gelışim süreç
lerinden yalıtık değildir 

Temel önerme esas olarak 
bunu ortaya koymaktadır ve her 
alandaki her kıpırtıdan sayısız ör
nekleme yapılabilir 

• Üretim 

Yaşamın temel uğraşı. ınsa
nın üretimde bulunmasıd ı r. In
sanlar, yaşayabilmek için yeme
ye, içmeye ve barınmaya ihtıyaç 
duyarlar. Bu ihtiyaçları karşıla
mak iç in. üretim yaparlar. Peki 
"ihtiyaç·· nedir? .. 

Ihtiyaç, ınsanları n yaşayabil
meleri ıç i n gerekli olan ''her
şey"dir. Tanımdan da anlaşılabi-
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!eceği gibi ihtiyaç, görece bir kav
ramdır; yalnız çağa göre deği l , 
i nsanların konumuna göre de 
farklılıkl ar gösterir. Bu konuda 
belli başlı ayrım, ancak aşağıdaki 
temel kategoriler içinde yapılabi
lir. 

lhtıyaç kavramını, iki ana bö
lüme ayırabiliriz; 

1- Zorunlu ihtiyaçlar, 
2- Zorunlu olmayan ihtiyaçlar. 

Insanların yaşayabilmesi için 
barınmaya , yemeye ve içmeye 
ihtiyaçları olduğunu belirtmiştik . 
Işte bunları gidermeye dönük ihti
yaçlara, 'zorunlu ihtiyaçlar' di
yoruz. Moda, entellektüel faaliyet
ler, makyaj, seyahat.. . gibi ihti
yaçları ise, 'zorunlu olmayan ih
tiyaçlar ' olarak adlandırıyoruz. 
Burada dikkat edilmesi gereken, 
bu ayrımı , " Insanların yaşaya
bilmesi" kıstasına göre yapıyor 
oluşumuzdur. Yani barınma, ısın
ma, giyim, gıda gibi şeyler dışın
dakilerı gereksiz olarak nitelendir
miyoruz 

Ihtiyaç konusunu , dolayım 
farklılığıyla da ayrı bir kümelen
dirmeye tabi tutmak mümkündür. 
Bu aç ıdan bakıldığında , yine ihti
yacı ikiye ayırıyoruz: 

1- Dolays ız ihtiyaçlar, 
2- Dolaylı ihtiyaçlar. 

Ancak bu kategoride, ihtiyaç, 
bir ürün yada 'şey' deği l ; üretim 
faaliyetidir. Biraz daha açalım: 

Insanın kendi ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere giriştiği üretim, do
l aysız ihtiyaçtır. Örneğin bir 
ayakkabıcının yaptığı "iş", kendi
sinin dolaysız ihtiyacıdır. Insanın 
başkalarından aldığ ı yararlar ya 
da üretim faaliyetleri ise, da laylı 
ihtiyaç olarak tanımlanıyor . Bir 
ayakkab ıcının kendi işi, kendisi 
için dolays ız bir ihtiyaç iken (çün
kü 'zorunlu olan ve olmayan tüm 
ihtiyaçlarını bu işle karşılayabile
cektir), bir marangoz için ayakka
b r eının yaptığı işten dalaylı olarak 
(kendi i şi karşıl ı ğındak i gelirle di
yelim) yararlanabilecekti r. Yani 

LENiN 
diyor ki• 

. ';_., . ' 
"Sınıf mücadelesini kabül 
edenlerin şunu da kabül 
etmeleri gerekir: Burjuva 

cumhuriyetlnde, 'özgürlükler' 
ve 'eşitlikler', mal 

sahiplerinin eşitlik ve 
özgürlüğünden, kapitalin 
eşitlik ve özgürlüğünden 

başka bir şey değildir. Ve hiç 
bir· zaman başka bir şey 

olmamıştır ... " 

ayakkabıcı olmasa da marangoz 
işini yapabilir ... 

Artık temel konumuza, yani 
insanlığın temel uğraşı olan üre
tım konusuna dönebiliriz. 

Nedir üretim? 

Insanın , alet kullanarak doğa 
üzerinde girıştiği bilinçli faaliyetle
re '·üretim" diyoruz. Daha özlu 
bir ifade ile, üretim; doğayı değiş
tirme faaliyetleridir. Niçin 'doğa' 
vurgulanıyor; çünkü hangi üreti
me bakarsanız bakın , dalaylı ya 
da dolaysız olarak doğanın yaba
nıl halinin değiştirilmesi işlemini 
göreceksin iz. Her üretimde ya 
doğadan bir_şeyler alınıp işlen
mekte, ya da bir şeyler alınmak
sızın doğa üzerinde ki üretimle 
doğanın çehresi değiştirilmekte. 
Doğa ile ilintili olmayan tek bir 
üretim göstermek mümkün değil
dir. (Tabii bu gerçeği , kapitaliz
min doğayı mahvetmesi ile ka
rıştırmamak gerekir. Insanlar, 
doğayı dönüştürürken , yani in
sanlık kültürünü oluştururken, 
onu mahvetmek zorunda değil
lerdir; üretim olayının kendisi, 
böyle b ir şeyin zorunda değil
dir; üretim olayın ı n kendis i; 
böyle bir şeyi zorunlu kılmaz. 

Doğan ı n mahvı üretim sonu
cuyla değil ; üretimin i nsanlık 
için yapı lmamasıyla ilintilidir.) 

Üretim için 3 öğe gereklidir: 
1- Insan, 
2- Üretim araçları , 
3- Insanın, üretim için, bilgi ve 
becerisi. 

Üretim araçlarını iki kategori
ye ayırıyoruz: Iş aletleri ve ış nes
neleri. Iş nesnelerindekı kasıt , 
üzerinde iş yapı lacak, çoğaltıla
cak ya da dönüştürülecek nesne
dir. Iş aleti ise, adı üzerinde, bu
nu ışlemeye yarar alettir. 

( Iş aletlerine ' avadanlık ' di 
yenler de var.) Örneğin bant usu
lü bir fabrikada, akan bant ve/ve
ya bant üstünde (diyelim) tıpalan
mayı bekleyen şişeler, iş nesne
sidir. I şçinin, tıpa için kullandığı 
makina ya da alet ise, iş aleti. 

Üretim için gerekli 3 öğenin 
toplamına , "üretim güçleri" (ve
ya üretirnci güçler) diyoruz. 

Üretim güçlerinin gelişiminde , 
başı üretim araçları çeker: Üretim 
araçlarının geliş i mi, diğer öğe leri 
de, yani topyekün üretim güçlerini 
geliştirir. Bir fabrıkada yeni tekno
loji ile yeni bir makina sisteminin 
geliştiriidiğini varsaya l ım; bu üre
tim yapan insanın bilgi ve beceri
sini geliştirmeyi zorunlu kılacak, 
giderek hem çalışan insanın, 
hem de diğer jnsanların (üretim
de girilen yenileşme ve artı şın in
sanlara yansımasıyla) gelişimine 
ivme katabilecektir. 

Bir üretim esnasında, insanla
rın kendi iradelerinden bağımsız 
olarak başkalın ile girdikleri ilişki
lere, " üretim ilişkileri " diyoruz. 
Üretim ilişki lerinin temelini, mülki
yet ilişki leri oluşturur. Yani mülki
yet i liş ki lerinin (üretmi araçları 
üzerindeki mülk edinme şeklinin) 
nite l iği , üretim il işkilerinin niteliğ i ni 
de belirler. 

Üretici güçlere üretim ilişkileri
nin birliği, bize üretim biçimini ve
rir.Üretim biçimi, Ekonomi teri
miyle de anılır. 

SÜRECEK 
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Öğrenci eylemleri 

•• 
U 

nıversite gençliği ya ~a genel ~ır adlan~ır-
mayla öğrenci gençlık; 12 Eylul darbesın

den sonra olan suskunluğunu 19 Aralık'ta 

başlayan açlık grevlerinde ve bu~u takiben 

öğrenci eylemleriyle bozdu. Yıldız Teknik Universite

si 'ndekı (Y.T.Ü.) bir grup devrimci demokrat öğrenci 

çevresinde başlatılan ve diğer öğrenci çevreleri tara

fından desteklenen açlık grevi 19 Aralık'ta h·,.;>:amıştı. 

Bu açlık grevinde "paralı eğitime hayır" , "eQitimde 

özelleştirme durdurulsun" gibi haklı ve meşru ıstekler 

talep edildi. Açlık grevi boyunca bir çok sivil-resmı fa

şist güçler tarafından baskı altında tutulan öğrenciler 

kararlılıklarını gösterdiler, yılmadılar ve bunun sonu

cunda ,;ektıkleri eylemi biçmeye başladılar·· 4-5 Şu

bat'ta Taksim ve Kızılay'da yapılan öğrenci eylemleri. 

öğrenci hareketi bak ımırıdan bir dönüm ve ye~iden 

toparlanma noktasıydı. üzeilikle 4 Şubat 1977 nın 1 

Mayıs'ından bU' yana giriterneyen Taksim Meydanı'na 

girilmesi öğrenci genelinde azmin ve kararlığın gös-

tergesi oldu. . . 

• 4-5 Şubat eylemle rinden sonra gerçe~_leştırılen 

Beyazıt ve OTCF işgalleri öğrencı gençlığı ulke gun

demine oturmuş, bu yönde olumlu-olumsuz sonuçlar 

almışlardı r . DTCF işgalinden sonra bir sessızliğe b_ü~ 

rünen öğ renci gençlik, yeni öğretım yılında eylemlerını 

devam ettirmeli, bu eylemleri yeni öğrenci kitlesine 

ulaştırmal ıdır. 

Yalnız öğrenci gençlik talepleri arasına "~erkese 

anadilde eğitim hakkı" talebinde alınmalıdır. Oğrenci 

gençliğin kazanacağı bir zafer: Türk ve K~rt ö$.r~_nc! 

gençliğin ~ırleşik mücadelesinin eylemlerının urunu 

olacaktır. Oğrenci gençlik bu duyarlığ ını yalnızca eğı

tim sorununda değil Güney Kore ve Frans~ gençliği 

gibi toplumsal sorunlarda da göstermelidir. Ulke gün

demıne gıderek ağırlığını koyan öğrenci gençlik artık 

yolun sonuna gelmiştir. Bundan sonra öğrenci_ gençlik 

için geri dönüş yoktur. Geri dönecek olanlar. ıs~ kay

bedeceklerdir. Yükselen toplumsal muhalefetın onem

lı bır bölümünü öğrenci gençlik oluşturmaktadır. Bunu 

18 Nisan 'daki işçi-memur eylemlerinde gördük ve 

görmemiz gerekıyor. Söylediğimiz gibı öğren?i gençlik 

şu veya bu şekilde zafere ulaşacaktır. Gerıye kalan 

tek bir cümle vardır. "Zafer o, zaman mücadele veren 

öğrencinin olacak" 
Geçtiğimiz günlerde 'Eğitim Şurası' adı altınd~ üç 

değişik eğıtim kurumu toplandı. Bunları MEB, unıver

site gençliğı , öğrenci gençlik ve Eğitim-Sen yaptı. 

MEB tarafından 13-17 Mayıs'ta Ankara'da yapılan 

TüSiAD 

toplantıya TÜSIAD'ında katılacağı söylenmişti. Şunu 

sormak gerekıyor· Eğitim sorunlarını, eğitimin temel 

öğeleri olan öğretmenler, öğretim g~revlile~i, araştı_~

macılar. 50 kişilik sınıflarda okuyan _öğrencıler mı ço

zer yoksa eğitimle ilgisi olmayan TUSIAD mı çözer? 

Yapılan bu şuranın öneekıler gibı eğitım sorunlarına 

çözüm getirmeyeceği/getiremeyeceği yaşanan somut 

pratiklerden ders alınarak öğrenilmelidir. Bir ö_ğrenci 

olarak süreci gözönünde bulundurduğumda, TUSIAD 

desteklı bir şuranın sorunlarımızı çözmekten ziyade, 

katbe kat arttıracağını söylüyorum. MEB şurası sona 

erdi. Kararlar tam bir acı reçeteydi. Alınan kararlar 

arasında eğitimde özelleştirilme hı.zlandır ı lacak, tüm 

okullar paralı hale gelırılecek vs. gibi emekçi halk ın 

çocuklarına düşman kararlar alındı. 

Istanbul'dan Teslim TOPRAK 
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KURULTAY'a DOGRU 
• MAHMUT KOVAN 

H 
alkın Demokrasi Partisi (HADEP) 2 Olağan 
Kurultayı kapıya dayandı. Bu kuruilayda partı 
kımlıg yle ilgili tart şmaların yo{lun yaşanacag 
na ilişkin kimi ip uçları da görulmeye başlandı. 
Tartışmalar HEP (Halkın Emek Partısi) sürecinden HADEP surecine kadar bazen şiddetli ve bazen de 

hafıf tarzda bugt.ine kadar devam etti. Henuz kesın noktalar 
konulmuş değıl. bız de kesin noktalar koymak niyetinde de
ğılız Ancak konunun ıyı anlaşılabilmesi içın surecı biral ba
şa alarak ifade etmekle yarar var. Nasıl bır sureç sonunda ve ne tur çalışmalar sonucunda HADEP' e varıldı . Süreci ana 
vurgularıyla ve eksiksız verebilmek ıçin HADEP öncesıni da
gerlendırmek kaçınılmazdır 

12 Eylül asken reıimınin halkımız üzerındekı terôru. Kurt 
olmanın suç(!) oldugunu bir kere daha toplum biiineine çı
karmışt ı . Siyası örgütlenmelerin merkeze alındığı bir baskı: teror ve şıddet politikası tüm toplum katmanlarını ve ôrgut
lerımelen olan sendikalar, siyasi partiler, dernekler. tum ılerıcileri kaosayacak tarzda uyggulanıyordu. Sıyasi tutsakların 
bulunduğu cezaevleri olmak üzere. halkımıza dayatılan ımha polıtıkaları kitle bılincınde iz!er bırakmıştı. Bu politikalara 
yönelık karşı öfke toplumda derınden derine gelişiyordu 

Seksenli yı lların ortalarından sonra başta Botan halkı olmak uzere azımsanmayacak bir kıtle ulusal mücadeleye ka
tıldı/veya destekledi. Bu süreçte serhildanlar gelişerek ulusal 
bilirıçienmeyi derınleştırdi. Halkımızın ayağa kalkışı güçlenerek çok boyutlu politika yapma olanaklarını ve zeminini ol
gunlaştırdı 

Şiddet politikalarıyla sorunu çözeceğını zanneden mevc t sistem yeni gelışmeler karşısında zora dayalı şıddet polı
tıkalarını derınleştırerek; OHAL Bölge Valiliği, Köy Koruculuğu, Özel Tim, Özel Kolordu gibi yenı uygulamaları devreye soktu. Kitle muhalefeti karşısında bunların yetmedıginı gorünce bır yandan şiddetın dozunu bir yandan da gelişen krtle muhalefetinin başka kanallara yönlendirmenin yol ve yöntı>-

mini geliştırdi. 
Bu süreçte Fransa da düzenlenen Kurt Konferansı' na 

katılan 6 SHP'Ii mılletvekilirıin Kürt Konferansı'na katılmaları gerekçe yapılarak partıleri olan SHP'den ihraç edilmeleri sürece yeni boyut Kazandırdı. Bunların ihracıyla başlayan dönemde HEP kuruldu. Kürt dınamigının HEP'te güçl!3nmesıyle birlikte şaibeli bazı ınsanlar HEP'ten ayrılmak durumunda 
kaldılar. Boylece HEP Kurt dınamiğının etkin olduğu bir pa rtı 
kımlıgı kazand Devlet, Fehmı Işıklar gıbi ısımlerle halkın 
coşkulu kıtle muhalefetının onunu alamayacağını anlayı nca HEP'i hem ıçerden hem de dışardan kuşalma altına ald . lçerdekı kuşatma çerçevesınde HEP kurultayı bılınçlice yap
tırılmayarak, 1991 genel seçimlerıne tek başına gırmesı engel!endi Böylece HEP'ı SHP'ye bağlama proıelerı gelıştırildi. .SHP-HEP ıtııfakı gerçekteştırilerek 1991 genel seçımlerıne gidildi. Bununla HEP yutturulmak istendi 

Bu süreçte SHP-HEP itifakına i lişkin iç ve dış eleştiriler etkilı olamadı Seçimlerde oynanan oyun. Kürt politikalarınca HEP daha da küçülmüş olarak asıl kimlığine dönüş yaptı. Bu sureçte HEP'teki kımi güçler seçım ittıfakına karşı çıkarak 
seçımler sırasında partiden ayrılmışlardı. Bu dönemde HEP daha da küçülmesine rağmen kitle tabanı daraldığı halde 
varoıan kadrosuyla. tabanıyla yine de eaşkuluydu Bu coşku Turk devletinı ürkütmekteydi Türk devletının HEP' e saldı rıla
rı. niteliğı açısından bir dönum noktasını teşkil edıyordu. HEP Torkiye'nin ve Hizbullah'ın saldırıları nda SO'ye yakın 
yönetıcısıni yitirdı HEP'le ılişki ıçındeki her insan; ! iş lendi, 
gozaltına alındı, işkenceden geçinldı ve bir çoğu tutuklandı 
Devletın HEP'e yonelik saldırıları HEP'in k i mı yanlış politika
ları ıle bütünleşınce kitle desteği daha da küçuldu. 

Devletin HEP'e yönelik saldırıları aleyhinde yurütülen olumsuz kampanyalar, HEP yönetımi ve milletvekillerinin toplum sorunlarıyla ilgilı yeterınce polıtika üretememele rı HEP'i tıkanma noktasına getirdı. Bunun sıkıntıları çok ciddi ve koklü yaşandı Sıkıntıların ve ıhtiyaçların sonucu en geniş birlik özlemı devrimcı demokratık kamuoyunun bi lıncıne iyice 
yerıeşti. 

................................................ cıxt;aiurun- ............. .................. ................. . 



Ah 1'' l·e eva ····························································· 
Bu bırlik özlemi hem HEP'li güçlerın hem de HEP dışın

da kalmış devrimci güçlerın gündemindeydi. ı. HEP Kurul
tcıyı'ndan bnce HEP içinde partinin gelecegıne ilişkin tartış
ma•:ı.r vardı. Yalçın Küçuk Yeni Ülke gaze esindeki masası 
etrafında biraraya gelen çeşitli siyasi oluşurnlara mensup 
politikacılar ve aydınlar tarafından yapılan tartışmalarda; 
HEP'in Kürt-Türk sol çevrelerin biraraya geleceği bır cephe. 
Partisi konumuna yükseltilmesr gerektığini vurguluyordu. 
Bu çerçevede herkes HEP'e davet ediliyordu ... 

Diğer yandan HEP dışında kalan Kürt sıyası çevreleri· 
nin. aydınların başlattıkları partileşma çalışmaları Diyarba
kır, Istanbul, Ankara. lzmir, Mersin, Van ve Ağrı gib iller 
başta olmak üzere yaygınlaşıyordu. Bu çalışmalara katılan 
siyası çevre ve aydınlar yasal bir parti ihtiyacının varlığı ko
nusunda kararlıydılar . HEP'in bu boşlugu dolduramadıgı, 
bu boşluğu doldurmak için HEP de dahil tüm güçlerin katı
lacağı bir ortak cephe Partisi kurmak gerektıği fikrı üzerin
de birleşıyorlardı Katılımcılar çoğulcu, demokratik. katılım
cı ve kitlesel bir parti anlayışında birleşiyorlardı. Bir süre 
tartışı lan ama sonradan aşılan mısyon Partisi mi, Türk de
mokrasi güçlerınede açı k bir Turkiye Partisi mi tartışmaları 
da Türkıye Partisi şeklınde netıcelendi. 

Ayrı parti kurma çalışmalarının hız kazandığı bu süreç
te PKK tek taraflı olarak ateşkes (Mart 1995) kararı aldı 
Bunun ardından da PKK-PSK protokolü imzalandı. Böyle
ce siyasi çevreler arasındaki gergin ilişkiler yerini yumuşa
maya bıraktı ve politik ortam hareketlendi Ortak hareket 
etmenin zeminleri yine bu süreçte hızlandı 

Ayrı bir partı kurmak isteyen siyasi çevrelerle HEP yo· 
netimi ortak bır parti kurma fikri çerçevesınae bır araya ge
lerek ortak bir zeminde bu luştular. HEP yonetımı bu yönde
ki girşimlerin i hızlandırarak siyasi çevrelerle. aydınlarla gö
rüşmelerini hızlandırdı . Siyasi çevrelerle yapılan toplantı· 
larda HEP yönetımi : 

- Ön koşulsuz. en geniş guçlerle yeni bir parti kurmak 
ıstediklerı ni; 

- Teknik nedenlerin yanı sıra bu alanda örgütsüzlüğü 
göze alamadıklarını süreci hızlı göturmenın zorunluluk ol
duğunu; 

- Tüm güçlerle birlik yapıp. HEP'in handikaolarını birlik· 
le aşmak istediklerıni; 

- Bırliğın önce Kürt güçleri arasında sağlanması gerek
tiğ ini. oluşacak birliğin Türk demokrasi güçlerıyle birligin 
sağlanmasından yana olduklarını 

- HEP deneyiminden ciddi dersler çıkardıklarını, parti 
olarak yeni kurulacak olan oluşuma katılıp. onun bileşeni 
olacaklarını açıkladılar 

Bu dönemde yeni partı kurmak isteyen güçlerin temsil
cileriyle HEP heyeti arasında yapılan ortak toplantılarda 
karşılıklı tartışma ve eleştiriler olumlu bir zeminde gelişince 
bir mutabakata varıldı Bu mutabakat uyarınca yeni partı 
aşağıdaki perspektifler çerçevesinde kuruluş çalışmalarını 
başlattı : 

a) Tüm güçlerın bir parti çatısı altında bırleştıri lmesı . 
b) Öncelikle Kurt siyasi güçlerinin ve aydınlarının bırli

ğinin sağlanması, 
c) 94 malı seçımin takvimine uygun olarak kuruluş ça

lışmalarının hızlandırılması. 
d) Türk demokrası güçleriyle birliğin hedeflenmesı. 
e) Türkiye Partısi olarak orgütlenip, çalışma yapılması, 

iktidar ortağı hatta tek başına iktidar olmanın nedeflenme-
si. 

f) Sistem dışı ve devletin politikalarından zarar gören 

tüm kesimlere yönelik bir politıka izlenmesi, yani kitlesel bir 
parti yaratılması. 

g) Programın örgütlenmenin. politikaların ve mücade
lenın odağına Kürt sorunun oturlulması 

h) Türk emekçilerınin ekonomik-demokratik hak müca
delesını başarısıyla Kürt sorununun çözumünun doğrudan 
bağının Türk halkına ıyı anlatılması ve devletin kitle deste
ğinin azaltılması, 

ı) Sol yelpazedeki tum sıyasi güçlerın sıstemden zarar 
gören tum kesıllerın içınde yer alabileceğ ı demokratik, ço
ğulcu. çağdaş bir parti düzeyinin yaratılması .. gibi genel 
çerçeveler çizildi ve anlayış birliğıne varıldı 

. DEP (Demokrasi Partisi) bu anlayış çerçevesınde sıya
sal arenadaki yerini aldı Düzen ve sistem dışında kalan 
güçlerin kendisini ifade ettiği bır kitle Partisı niteliğini taşı
yan DEP. yarattığı heyecan ve coşkuyla yaptığı çalışmalar
la. kapsadığı siyasi güçlerle kısa sürede sistemin kendısine 
yönelmesine neden oldu. Yakaladığı halkalar bakımından 
Kürt-Türk halklarının ve emekçilerinin ortak siyasi Partisi 
olması bakımından önemli avantajiara sahip olan DEP. ay
nı zamanda Kürt siyasi güçlerinin birligini sağlaması bakı
mından dikkatleri üzerine çekti 

Devletin DEP'e saldırıları kuruluş çalışmaları sırasında 
başlayarak sürecin sonuna kadar devam etti; DEP'le ılışkili 
her insan !işlendi, yönetıcileri 'faili meçhul' cinayetlerle im
ha edildi ll. Ilçe ve Genel Merkez binaları 'karanlık odak
lar'ca kundaklandı veya bombalandı. Milletvekilleri saldırı
lara maruz kaldı, DEP Milletvekilı Mehmet Sincar öldürül
dü. DEP Genel Başkanı Hatıp Dıcle aahil bir çok üst düzey 
yönetıcısı tutuklandı. 1994 yerel seçımlerıne DEP'ın katılımı 
açık ve şiddetli baskılarla engellendi Milletvekillerinin do
h.un~:~lmazlıkları kaldırılarak 2 Mart 1994 darbesiyle hapse 
atılıp ··ceza"landırıldılar . Türkıye'de ilk kez bır sıyası parti 
barış ıstediği için Anayasa Mahkemesi tarafından hakkında 
kapatılma istemiyle dava açılarak kapatıldı. 

DEP in kapatılmasının gündeme gelmesiyle birlikte 
DEP'i oluşturan parti için girişimlerini başlattılar Bir süre 
mevcut zeminı geçici olarak terkedıp etmeme konusunda 
tereddutler yaşandıktan sonra legal demokratik zemını si
yasal çevreler bu süreçte yaşanan kimı sıkınt ı ların giderilıp 
gıderilmeyeceğı konusundaki tereddütleri ve yeni yaklaşım
ları sonucunda yenipartı sürecınde yer almadılar 

DEP'i oluşturan sıyasal güçler. aydınlar ve çevrelerin 
büyuk çogunluğu DEP'in kuruluşu sırasında esas al ınan 
perspektifler baz alınarak. 11 Mayıs 1994'te Halkın De
mokrası Partısı (HADEP)'ni kurdular HADEP'ın kuruluşu 
sırasında kamuoyuna açıklanan deklarasyanda açıklanan 
yaklaşım ve gbruşler, yeni partiyı oluşturan siyasi çevreler 
tarafından kabul gördü Bu metinde ··Kürt-Türk halklarının 
ortak Partisi" 'Türkiye Partisi" şeklinde ıladesini buldu. Ay
rıca DEP sürecinde yaşanan kimı yanlış yaklaşımla ra. tek
rarlanan kimi yanlış uygulamalara işaret edildi, bunların gi
derilmesi için metın tedbirler ıçeriğıne de sahiptı 

HADEP de kendisinden önce kurulan partilerde olduğu 
gibi devletin saldırılarına anti-demakralık uygulamalarına 
maruz kaldı. HADEP donemınde oldurülen part ı yöneticisi 
sayısı 1 OS'e ulaştı, faaliyetleri engellendı. üyelerı gözalt ına 
alındı. ışkence gördü. yoneticileri tutuklandı gerıye kalanlar 
hakkında ıse sayısız davalar açıldı. 

iki yıllık bır zorlu siyasi kavganı n sonucunda HADEP 24 
Aralık 95 genel seçımierine Türkiye'deki bir çok sol sıyasi 
çevre ve partıyle seçım ıttifakı yaparak katıldı Aleyhindeki 
tüm olumsuz koşullara rağmen toplam 4.5 oranında oy ala-

... .... ......................... ................ filtiUUıe-........... ...................................... . 
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HADEP 23 Haziran 1996 tarihinde 2. Olagan Kurulta
yı'na gidiyor. Yazının girişinde de açıkladıgımız gibi kurul
tay öncesinde belki de sonrasında da devam edecek olan 
parti kimliğine ve yapısına ilişkin tartışmalar şimdiden baş
ladı 

Parti kimliğini ve yapısını ilk tartışmaya açan Yaşar Ka
ya ve M. Can Yüce oldular. Yaşar Kaya'nın yurtdışında çı
kan Özgür Politıka gazetesının 14. 05 1996 tarihli sayısın
da yayınlanan "HADEP Kurultayı" başlıklı makalesi ıle M. 
Can Yüce'nin Özgür Halk dergisinın Mayıs 96 tarıhli 65. sa
yısında yayımlanan "Erken Iktidar hastalığı üzerine" başlık
lı makalesi arasında ıçerik bakımından herhangi bır fark 
bulunmamaktadır. Sözü edilen iki makalede de; açıklan
maya çalışılan yaklaşım legal-demokratik zeminin kullanıl
ması konusunda bugüne kadar yakalanan cephe nitelikli 
parti anlayışının aşılması, etkili olan siyasi çevrenin sürece 
tümüyle hakim olması. yönetimlerin bu çevrenin kadroların
ca götürülmesidir. HADEP'in bir siyasal gücun izdüşümü 
olabilecek bir partı yapısına dönüştürülmesidır Diger siyasi 
çevrelerin kendilerinı siyasal çevre olarak ifade etmekten 
vazgeçıp. kendilerini bırey konumuna indırgemelerıdir Bu 
makalelerde açıklanan ikinci yaklaşım ıse Türkiye Partisı 
yerine Kürt imajlı bir kitle Partisinin esas alınması yaklaşı
mıdır Kaya yazısını tespitler bölumunun 2 ve 3. maddele
rinde bu görüşlerinı şöyle ıfade etmektedir 

" 2- Geçmişte DEP içinde olduğu gibi "Dikana He
so'da" kalıp sabunuyla kendisini örgüt, parti gösteren
Ierin bundan vazgeçerek, 'ben yurtseverim, kendi şah
sım olarak buradayım, çalışıyorum ' demeleridir. Artık 
bir şeyler kapmaca yok, DEP ve HADEP geçmişte bunu 
yaşadı . Varolan gelir çalışır, yoksa parsulasyon yok. 
Bunu da onlara iyi ifade etmek gerek." 

"3- ( ... ) Kürt imajlı parti geleneği gittikçe kökleşi
yor. Buna dikkat etmek lazım. Artık Kürt kimlikli insan- 1 

ları legal sahadan silip atmak mümkün değil. Devlet de 
dış etkenlerde böyle bir g~.rüşle uzlaşmak işaretini 
çoktan dile geti rdiler. ( ... )" Oneelikle Kaya ve Yüce'nin 
bu görüşleri "kimi" ne kadar bağladığını bilmıyorum. yine 
de düşüncelerinı açıklıkla ıfade etme cesaretını gösterme
lerı sevindincidir Bu görüşlerin adresı açık. önumüzdeki 
süreçte görecegız . (1) 

Bir siyasal çevrenın kendi izdüşümü olabılecek bir Kürt 
Partisı yaklaşınıma destek de verilmelidır Ancak çeşitli si
yasal çevrelerin, aydınların emekçılerın ortaklaşa kurup, 
bugünlere getirdikleri HADEP'e böyle bi( mısyon yüklemek 
veya bir siyasal çevrenın izdüşümüne evrinıleştirme girişi
mi kabul edılemez. 

Sayın Kaya ve Yüce'nin yazılarında sozünü ettıkleri 
HADEP'in izdüşünıe evrimleştirilmesi ise bu yaklaşımın ve 
bu yöndeki çabaların yanlış olduğunu günumüz gerçeKligi
ni de gözönünde bulundurarak, gerçeği yansıtmadıgını he
men belirtelim. Bugünkü verili koşullarda HADEP mozayi
ğinin korunup, daha da geliştirilerek ilerletilmesi daha ger
çekçi bir yaklaşım olur Yok eğer aniatılmak istenen HA
DEP'ın kendi kimligının pekiştirilmesı ve geliştirilmesi ise 
bunun gerekliliğıni önceden söylemiştik Kongreler ve se
çimler sırasında yonetım kademelerine seçilecek ınsanların 
ve tespit edilecek adayların siyasi bırleşenlerce paylaşıl
ması anlayışının yaratacagı sıkıntılar ve tahrıbatlar bizimde 
deklarasyonla paylaştığımız bir gerçekliktır Tum birleşen
ler dahil olmak üzere boyle bir "parsulasyona" gitmemek 
gerekir 

YoNELlş 

" HADEP içerisindeki siyasi birleşenlerden güçlü 
olanı süreçte tek belirleyen ben olmak istiyorum, diğer 
birleşenler ise birleşen olma tutumundan vazgeçsinler, 
birey şeklinde kendilerini ifade etsinler" tutumu birliği 

bozmaya hızmet etmekten başka bir işe yaramaz. Bu tu
tum yeni arayışlara yönelmenin önünü açmaktan öte bir iş
lev görmez. Yaşar Kaya birligın korunmasını ıstiyorsa bu 
aşağılayıcı üslubunu terk etmesi lazım . 

HADEP parti olarak kımlik ve yapılanma konusunda ye
ni yönelişler içerisine girecekse buna karar verecek olan 
HADEP'in karar mekanizmalarıdır. HADEP'in karar meka
nizmalarının tartışıp, netıcelendirmesi hiçbir yönelişı bağla
yıcı olamaz. 

Partinin yeni sürece denk düşen yönelişler belirleması 
ve yasal zeminde elde edilen kazanımların korunması ile 
yetinmeyıp geliştırilmesi gerekliliğini vurguladık Ancak. "ki
mı""lerının ısteyip de açıkça ıfade edemedikleri. " dar olsun 
ama benim adresim olsun" yaklaşımıyla (ki tamamlanan 
il kuruilaylarıyla bu yaklaşım ne yazık ki vücut bulmuştur; 
büyük kurultay yeni "taktik" yaklaşım denilip de aslında ye
ni stratejik yaklaşımın formalitesinin tamamlanması anla
mına geliyor) partınin darlaştırıldıgını. oysa ki yenı süreçte 
düzene karşı devrımci-demokratik muhalefet cephesinin 
geliştirilmesine iht;yaç hissedilrnekiedir ve HADEP buna 
kendisinden başlayarak yenileşma sürecinı başlatması ge
rekıyor Bu ıki nedenle gereklidır. Bir; demokrasi mücadele
si veren bir siyasi oluşumun öncelikle demokrasiyi, yanı 
farkılıkları hazmetmesi. lkı; ülkemizde ve dünyada yeni bir 
siyasal surecin kapıları aralanıyor, bu yeni süreçte ülkemi
zin tüm sıyasal guçlerınin bırliğıne olan ihtiyaç. 

- HADEP. 2. Olagan Kurultayı'na giderken partinin üze
rinde şekillendıgı temel prensıpler ilkeler ve yaklaşımların 
korunması partinin, geleceği açısından vazgeçilmez koşul
lar niteligındedir. Bu konuda zorlayıcı tutumlardan kaçın
mak lazım . 

- Demokrasi mücadelesi mi? Benim çizdiğim rolada 
olacak, cephe mi? Herkes benim bünyeme illihak ede
cek, parti yönetimine katılım mı? Tasvip ettiklerim yer 
alacak. Parti içi demokrasi mi? Farklı sesiere ne gerek 
var? Biz söylüyoruz olması gerekenleri. .. gibı yaklaşım
ların partiyi güçlendırmeyecegı çok iyi bilince çıkarılması 
gerekir 

- Bugünkü verili koşullarda rejimın yönelemiyeceği kimi 
sistem içi çözümlerin dahi geliştırilip korunması ancak de
mokrasi güçlerinin ortak karşı koyuşu ile bu güçlerin geliştı
receklerı sistem dışı mücadele ve örgütlülükle mümkündür 
Bunun ıçın de Kürt. Türk halklarının devrımci-demokratik 
güçlennin ortak hareket edebilecegi zemının bir Türkıye 
Partisi'ne büyümekle gelışeceğini görmek gerekır. 

- Bu kurultayda; parti içi demol\rasinin partide yerleşip, 
kokleşmesi ıçın bugüne kadar geliştırılen kimı müdahaleci 
tutumların önlenebilmesı için tahribatların tarnın ıçın ~anah
tar lıste" gıbi tutumlardan vazgeçmek gerekir. Kademeleri
ne gelmelidir. Bu konuda delegeların iradelerine inanmak 
ve güvenmek gerekir 

- Bu kurultay; partının daha genış birlıkteliklere açık ol
duğu mesajını kitlelere vermelidır. Sılinmelidir ki kitleler 
için alternatif olmadan kitle desteginin alınması mümkün 
değildir. Bu destek tumturaklı sözlerle alınmaz. 

- Bu kurultay; bırlik harcının pekıştıği karşılıkla güvenie
rin geliştiği demokrası güçlerinin sısteme yanıtı olan 
yönelışe dönüştürülmelidir *** 

............................................... -C4fRi;llreın-...... -.......................................... . 



reheval 

Zülfü'nün 'Güneydoğu' edebiyatı 

GÜNAYDIN 
• iLKERTAŞÇI 

S ayın Livaneli 21 Nisan 1995 tarihli Milliyet Gazete
si'nde çıkan "Güneydoğu'ya Hoşgeldiniz" yazısı
nın "sözde" açıklamasını yaparak şöyle diyor: 

" ... PKK askeri güçten çok, siyasi güç halini alı
yor. Güneydoğu'da ençok MED TV izleniyor. Faili meç
hul cinayetlere yeni kayıplar eklendi ... " ve Livaneli şöy
le devam ediyor: "Istediğimiz kadar propaganda yapa
lım, istediğimiz kadar övüp göklere çıkaralım, gerçek 
değişmiyor" ve ekliyor: "Devletin Güneydoğu politikası 
yanlıştır, artık bunun tartışılacak bir yönüde kalmadı, 
sağlaması yapılmış hesabın tartışması olur mu?" 

Pes yani bunları siz mi yazıyorsunuz Sayın Livanel i? 
Hayret, Livaneli bölücü oluyor. Devletin "Güneydoğu po
litikası yanlışmış" yok canım doğru doğru ... Nasıl ania
dın bunun yanlış olduğunu, onbinlerce insan öldükten son
ra mı anladın? Bu yanlışlığı herhalde Milliyet gibi (Livaneli
nin çizgisine uygun) bir gazetede yazarak mı düzelteceksi
niz? Artık bunun tartışılacak yanı kalmamış(mış). Yok ca
nım sizin demokrasinizin mimarları olan Türkeş, Çiller, 
Ecevit, Kozakçıoğlu, Demira ı, Menzir ... bırde "siz döne k· 
ler" oturalım tartışalım! Yani sorunu da güzel bir şekilde 
çözersiniz Livaneli. Herhalde sorunu bu insan kılıklı ka
lemşör bilmem nelerle çözecek. Aaa! bir de seninde içinde 
yazdığın "Çanak çömlek basını" unuttum. Tartışmalarda 
basınınız ve medyanızda olsun. 
. Sağlaması yapılmış hesabın tartışması olur mu? Olur 
olur. Senin gıbiler var oldukça onbinlerce insanın kanıyla 
daha çok sağlama olacak gibi. Peki Livaneli bu sağlama 
matematik işlemlerindeki sağlama mı? Benim kanımca o 
galiqa .. 

Unlü "saz ustamız" devam ediyor: "Ortada bir başa· 
rısızlık varsa bir de sorumluları olmalıdır. Kimlerdir, 
acaba?" demiş ve sıralayarak sorumluları da bulmuş 
Ama galiba dönekieri ve kendisini yazmayı unutmuş, sı ra
lamada şöyle görmüş soruml uları: 

1- Yıllardır Güneydoğu sorununa sadece askeri ted
birlerle çözülemiyeceğini dünya tarihinde düzenli ordu giri
şimiyle gerilla hareketini ezebilmiş hiçbir örnek bulunmadı
ğını anlatan yazarlar mı? 

Hayı r gerçekten bunlar sorumluları değiller . Sorumlu
lar; gerilla mücadelesine karşı kontr-gerilla taktiğiyle mü
qadele edilmesi gerektiğini sunup yazan, bunun içinde 
Ozel Harekatı , koruculuğu boy boy övücü yazılar yazıp çi
zen seninde kervanına katıldığın gazeteleriniz ve yazarla
rınızdır. 

2- Güneydoğu insanının kültürüne ve anadiline sayg ı 
gösterilmesini savunan aydırlar mı? Kesinlikle hayır onlar 
deği l suçlular. Seninde içinde yazdı ğın tüm dönekieri ku
caklamış olan burjuva basınınızdır. Bu gündahi " Kürt", 
"Kürdistan" kavramlarını ağzına almaktan korkan ödlek 
ve bir o kadar da dönek aydınlard ır . Kürt kültürüne hala 
"zenginlik kaynaklarımızdır" gözü ile bakan aydınlardır 
suçlular. Gerçek suçlular bizi hala Türk yapmaya çalışan 
basını nız ve medyanızdır. 

Aaa bu arada unuttum sormayı : Güneydoğu insanının 
dili dem:şsinde ben de "Güneydoğuda" yaşıyorumda bu 
dili hiç duymadım. "Güneydoğuca" diye garip bir dil hiç 

ELEŞTIRI 

Livaneli! 
duymadım. Çünkü Al
man lar ı n dil i Alman
ca. Ingilizierin dili de 
ingilizce, Türklerin dıli 
de Türkçeyse; Gü
neydoğuluların dili ise 
" Güneydoğuca "dır. 
Ülkeyi böldüğünün 
farkında mısın Liva
neli? O zaman Liva
neli'nin dili de " Mar
maraca" filandır her
halde. 

3- Demışsin kı ... 
" Meclisteki DEP 
milletvekillerinin en
sesi nde tutup hap
se atılmasındaki 
yaniışiiğı eleştiren
ler mi?" 

GÖZDE 'AYDINIMIZ' LIVANELi 

Hayır suçlular bu yan i ışı eleşiiren dürüst aydınlar de
ğildir. Suçlular onları " terörist" diye yansıtan burjuva ba
sın ın ız ve medyanızdır Suçlular Meclis'te g ı kları ç ı kma
yan seninde bir zamanlar belediye başkan ı aday ı olduğun 
SHP ve onun faytasıd ı r. 

4- "Güneydoğu'da devleti Kürtçe TV'yi savunan 
Cumhubaşkanı mı suçlu?" O da suçlu değil Livaneliı? 
Buna çanak tutan sen ve senin gibi " meşhur aydınların , 
sazcıların " suçludur Kürtleri "Türkiye Kürdü-devletçi 
Kürt" gibi bir koruma amacıyla Devlet TV'sini savunan 
sizler suçlusunuz. Bilmem haberin var mı Zülfi Bey ya da 
duydun mu? Bizim burda bir radyo var " Diclen in Sesi" 
Senin bahsettiğin televizyon gibi ama senin haberin nere
de olacak. Çünkü sizler uzayda yaş ı yorsunuz. Aaa bu rad
yonun adını unuttum "KONTRANIN SESI" herhalde senin 
savunduğun TV'de "KONTRA TV" olmalı . 

5- Geçte olsa sizler Kürtler için insan hakları ve de
mokrasiden bahsettiniz. Güzel gelişme ama sizin demok
raside katiliere (Demiral, Evren, Güreş ve Kazakçıoğlu gibi 
binlerce Kürdün katili) yaşama hakkı tan ı dığınız için bizler 
bu demokrasiye karşıyız. Bizler tam mükemmel, eşitl ikçi, 
yaptığı yan ına kalmıyacak, suç ve cezayı dengeleyen de
mokrasiyi Sosyalist-Demokrasi-Devrimci Demokrasiyi sa
vunuyoruz. 

Sayın dönekler zaten sizın savunduğunuz demokfasi 
sizin de üniformalı kontralarla ve halkırıız ı n katilleriyle iç 
içe yaşadığınca bir demokrasi var zaten. Sizler kırıntı isti
yorsunuz. Bizlerse dünyay ı ama hemen şimdi istiyoruz. 

Tüm bunlardan hareketle sorumlular bana göre: 
1. TBMM'niz .. 
2. Genelkurmayınız ... 
3 .. Polisi niz ... 
4. Sivil faşistleriniz ... 
5. Ve en önemlisi hergün onlarca i nsanım ı z öldüğünde 

küçük küçük haberler yapan ama soydaş cumhuriyet leri
nizden bir insan ın burnu kanadığında da gün lerce haber 
yapıp veren senin ve yapanı içinde yer almaktan s ı kılma
dığın gazetelerin değı l mi Zülfü Dönekeli?! 

................................................ cıxtpifu;. ..................... .. ................ .......... . 



reheval D ENEYIM 

• 
Işkence sır.asında devrimci 

OTU 
A

RKADAŞ! Yoldaş unutma: Bir gün düştüğünde karani k ve soğuk iş
kence odalarına ! Kıyasıya dövuleceksin. Sana merhamet etmeye
cekler Işkence odasında insanlık bekleme! Inançlarını inkara zorıa

nacaksın Ağır küfür. hakaret ve aşağılanmaya maruz kalacaksın. Korkunç 
ışkenceler senı bekliyor. Çünkü sen sömürü, zulüm ve haksızlık üzenne ku· 
rulmuş düzene kafa tuttun; onu yıkıp, yerıne özgürlükçu demokratik. sosya
lıst bir düzen getirmeye çalıştın Onların tekenne çomak soktun. Hıçbır ç,. 
kar gözetmeden Kürt ve Türk halklarının mutlulugu içın savaştın. Halkları
mızın kan ını emen sömürücu guçlerın, bır avuç tekeieı kapıtalıst asalaQın 
ve onların efendısı emperyalızmın paralı uşakları olan aşağılık katıller ve iş
kencecıler çetesının elindesin. Zor ama o ölçüde de yüce onurlu rıır görevi 
alnının akıyla yerıne getırecek. bu sınavı başarıyla vereceksin 

Onurunu kırmak ısteyecekler. alay edecekler Kutsal ve ahlaKi bildiği n 
herşeye saldıracaklar. Çırılçıplak soyacaklar. sarkıntılık edip ırzırıa geçe· 
cekler, gözlerinin önünde eşine ve çocuklarına işkence edecekler ... Senı 
yerıerde süründürecek, kedinin avıyla oynadığı gıbi oynayacak ve gulerek 
senı izleyecekler. 

Kanı beş paralık sadistlerın, ruh hastalarının elıne düşeceksın lt kadar 
korkak. domuz kadar aşağılık. kokarca kadar pis heriller sana bağırıp çaQı· 
racak. seni azarlayacak. senı ··adam etmeye, ak ıllarıdırmaya ve ı slah 
ederek topluma kazanmaya (!)" çalışacaklar Haya gücünün alamayaca
ğı. görmezsen ınanamayacaQın kadar alçak ve çırkef kimselerle karşı lacak· 
sı n. Ellerinde lu tsaksı n. kalbini ve bılıncini de tutsak a'11ak. sana baş eQdır
mek. ruhunu da kayı tsız şartsız zaptetnıek ve teslım almak isteyecekler 
Seni yıkmak, yıldırmak, korkutmak. kendine güvenini kırmak ıçın her yola 
başvuracak. her şeyi yapacaklar. Dayanıklılığını. dırencını yok etmek iste
yecek. fizıkı olarak yıkacak. psıkolojık olarak da y ıkmaya çalışacaklar. 

Falaka çekılecek, çarmıha gerileceksın. Kum torbalarıyla dövülecek
sin. Bedanınin her yanına akım verecekter Cop sokacak, "helikopter"e 
bindirecek. "bülbül ağacı"na gerecek, günlerce aç. sussuz. uykusuz askı· 
da tutacak. hayalarını buracak, buz gıbi ya da kaynar suyla seni ıslatacak· 
lar ... An o andır: Sıkı dur! Proleter devrimcinın çelik ıradasıyle dikil işkence
ciların karşısına' Proletaryanın dokunulmaz ateşi. aşılmaz seti yıkılmaz ka· 
yası olacaksın Çünkü sen orada sınıf bilinçli zafer ozteminı ve mı.icadele 
azminı temsıl ediyorsun. Çünkü sen orada inançlarını savunuyorsun. dev
rımcı onurunu ve kışıligını koruyorsun, sınav verıyorsun. inanç mı güçlü. ce
reyan mı? Göster! Damarlarında dolaşan kanda, bedenin• ağ gıbi saran sı
nır uçlarında, etınde, kemığinde devrımcı fı rt ınalar esmeh Her yanında dı· 
renç, inat, kararl ılık ve düşmana karşı kin taşmalı. O zaman bak nasıl ye
neceksin. dize getıreceksın ışkenceyı. işkencecıyil Senı ıkna etmeye çalışa
caklar. Yanına " iyi"(!) ınsanlar gönderıp. sana "inşanca"(!) davranıp seni 
yumuşatmak ve senden istediklerini "tatlılıkla" almak isteyecekler. lşken 
eeciye verecek bilgi yok! lkiyüzlüce yapılan tekirtlere kapılma! Aldatıimana 
tatlılıkla kandırılmana ve ıhanete zortanmana izın verme! Bu çetın ve zorlu 
kavgada düşman fiziki olarak avantaılı ve guçludı.ir Sen inançlarıola ve 
cellatlarınla başabaşsın. Sırat k~prüsu üstünden geçıyorsun. Tereddüt. 
sendeleme. korku ve panik yok; DUŞMEYECEKSIN! 

Unutma: Halkını. emekçiların haklarını, çıkarlarını. onurunu yanı haklı 
büyük ve güzel bir davayı savunuyorsun. 

En büyük ödül; emekçılerin şükran ı, güvenı, saygısı ve sevgisıdır On
lara layık oıı Sen bu davaya bılerek. inanarak gırdin Beynını. yüre{jıni. tut
kuların ı yani sahıp oldu~un her şeyini verdin: karşındakiler bır avuç çanak 
yalayıcısı uşaktır. Onlar mı sana boyun eQdirecek. seni teslım alacak!? Ta
rihin, toplumun gelışimının yasalarından guç alamayan. toplumsal gelışme 
tekerle{jini durdurmak ve gerı çevırmak isteyen bu zavalıllar. bu budalalar 
mı seni yıkacak? Hayır, asla! Güçlü ve sağlam olanlar yerıilmez. sen güçlü· 
sün! Çünkü haklısın; çünkü geleceQi. yarınları temsil ediyorsun Bunu he
nüz kavramamışlarsa göster onlara! Görsünler kim güçlü: devrimcı mı, ış
kenceci mi? Sen mi güçlüsün, onlar mı? Gösterı Ispat et' işkence karşısın
da yıkılacak, fiske yemeden çözüıecek ınsanlar göreceksın. Aldırma, dü· 
şenler içın üzülmeye deQmez. Ama saliantıda olanlara dırenmek ıçin daya-

nak arayanlara destek ol, omuz ver; düşmemeleri için yardım et onlara. Bu 
zorlu sınav anında yalnız değilsin. Bir büyü~ kavganın. milyonlarca emekçi· 
nın tutsaklık zıncırlerıni kırma ve kurtulma kavgasının bir parçası; devrime 
yürüyen emek ordularının bır sıra neferısın. Bu anlarda sana en büyük des
tek onurlu geçmışindir: halkına kavga arkadaşlar ına. ınsanlığa olan sevgi 
ve hayata olan bağlılığındır: ahlakın. şerefın, karakterin ve i nançlarındır. 
Duşmana duyduğun kin ve nefrettir Tutkuları olan ınsanlar korkmaz' Sev
gi, inanç ve netret hepsi sende var. Bılıme dayanan insanlar yenilmez! Bı
lınç!e girdın kavgaya. bııncıne ve tutkularına sımsık ı sarıl; sen kazanacak· 
sı n! 

Ihanet edenler de çıkacak. mora .ni bozma. kendisini inkar eden. kor
kusuna yenilen. sat ı lar bu zavallılar, aşagıllk yaratıklar ancak cürmü kadar 
yer yakarlar H ıç bır pışmanın. dönek ve ha ının ısmi tarıbe övünçte geçme
miştır Çoğunun ısmı bile unutuldu. ısmı geçenler ıse yaz>ldıkları yerde kara 
bır leke gibi duruyor, sözleri edildığınde nefretle ve lanetle anı l ıyor. Ama 
ınançları içın ınsanlık ıçın, yuksek idealler uğruna dırenenıerin adları çağ lar 
boyu yankılanıyor. unutulmuyor. Adını pro letaryanın devrımci tarihıne altın 
harflerle yazdıran bu kahramanlara ne mutiu! Ne mutlu hıç bir ç ıkar gözet
meyen. vaadiere kapılmayan. korKuya yenılmeyen. yalvarmayan, ınsanlık 
onurunu üstun tutan o kahramanlard ı r. Ne kadar guzeı. ne büyük mutluluk 
çocuklarının , toruntarının sevgı ve saygı doıu sözcük l erıyle an ılmak .. 

Işte ou insanları kendıne rehbet et. örnek al, o ı sımlerin aras ına sen de 
katılmaya çalış. Çocuklarına onurlu bır adı miras bırak. seni gurur ve 
ovünçte ansınlar. Sana kufür edıldi' Dovuldun1 Çı rı l ç·p lak soyu ldunı Yerler
oe sürundüruldun1 Çırkın ışkence ler gördün! Senınle alay edıldi ! Dostlar ı na, 
aıtene, tutku ve ınançlarına hakaret edıldil 

Sen namus. şeref. haysiyet sahibisin, bu hareketleri ve aşağılanmay ı 
unutma. AFFETME' Çırılçıplak bedeninde Korl(unç acılar gezinirken sır ver
meden ser veren devrimciler içın! Zindanlarda dırenanler ıçın. Asılanlar. 
dağlarda ve kentıerde kurşunlanarak vurulanlar ıçın DIR EN! 

Işkencecilere hiç bır borcun. verecek en ufak bir hesabın dahi yok! 
Sen halkına. tanhe karş ı sorunılusun. işkencecilere hesap verecek olanlar 
ancak: aşağılık. korkak insanl ardır. zavalılardır · 

SUSACAKSIN!: Kimseyi ele vermeyecek, b ilgı vermeyeceksini DIRE
NECEKSiN!. Testim olmayacak, çozulmeyeceksin! 

Onurunu çıQnetmeyecek, sana güvenenıerın umutfarını boşa çıkarma· 
yacaksın! lhanetin acısını, yoldaş ların ı ele vermenin utancını taş ıyamaz
sın! UNUTMA!: Insan iradasınden üstün bir güç yoktur; iradenin gücunu hıç 
bır şey kıramaz. Karamsarlık, guvensizlik ve umutsuzluk yıkımdır, ölümdür. 
Inancını yıtirme! Kendıne ve inançlarına güven! lşkenceci karş ısında karar
sızlık etmeyecek, ikircıklı davranmayacaksın . Devrımci tavrını koyacak. so
nuna kadar götüreceksıni Bocalama ve sendeleme yok. Eğılmeyecek, bü· 
külmeyecek. gevşemeyecek. kırılmayacaksıni Düşman karşıs ında mağrur 
ve ağırbaşlı ol! Tutsaksı n ama köle de~ılsın, boyun eğmedin Işkence altın 
dasın ama teslım olmadın Devam et. pes ettıreceksin 1 

Işkencehanade senı yaşama bağlayacak, sana güç ve moral verecek, 
senın yalnız olmadığını hatırlatacak her şeyı elınden almak, '' herşeyin bit· 
tiğini", "herkesin çözüldüğünü", "direnmenin anlamın ın ka l madığın ı" 
sana benımsetmek ısterler Hepsı yalandrr. kavga bitmez. sürüyor ve ta ki 
Kürt ve Türk halklannın emperyalizm. faşizm ve işbirli kçi tekelci kapitalizm 
karşısıda kesin zaferıne kadar da surecektır. Unutma Bu kesıksız kavga
nın ayrılmaz bır parçası olan devrimciler: kendilerini seven, sayan, umut. 
güven ve ınanç besleyen. kendi lerıyle zorluk l ar ı ve teh li kelerı paylaşan. bu 
kavgaya emek veren butun ınsanlar karşısında sorumludurlar. Işkence 
anında ikııem ·Sheakspear'in dediğ i gibi· "olmak ya da olmamak" olarak 
konur Ya kapışacak. dıreneceksin ya da teslım olacak. çözüleceksin onur
lu bır insan çôzülerek. bır nevi ölüm demek olan kendi kendisini inkara gi· 
dıp acıklı bir sona u~ramaklansa aln ının akıyla olmeyı yeğ tutmal ıdır. Bunu 
göze alamayan. acılara katlanamayan kımse onurlu insan sılalına lay ı k de· 
~ıldir. acınacak bir biçaredır, o kadar! 

................................................ citpi;ii€• ....................... .. .. .. ................... . 
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Direnmek Yaşamaktir (5) 

BAŞKASININ ÇÖZÜLMESiNi 
GEREKÇE SAYMAK 

Toplu tutuklamalarda herkes aynı di
renci gösteremeyebilir Polis, çözülcnlerı 
direnenlere karşı kullanır Onların verdiği 
bilgilerle. ·direnen kımseyi sıkıştırır Hatta 
gerekirse yüzleştirme yapar. 

Yüzleştırmeda daha önce bırlikte iş 
yaptığınız ve kendisinden böyle bir davra
nış ummadı!Jınız kavga arkadaşınız o an
da yüzünüze karşı sizi suçlayabilır, "ötebi
lir". Bu, zor bır durum yaratır. Kişiyi sarsar, 
moralini bozar. ama dizginlerı satmamak 
gerekir. Şaşkınlığa ve paniğe kapılmamak. 
soguk kanlılıgı korumak. onun düştüğü ha
taya düşmemak gerekir. Çözulenin, peliste 
ötenin sözlerı onaylanmamalıdır. "Alla hın 
oğlu" olsa, artık onun hiç bir degeri, yetki
si. otoritesi yoktur. 

Çözülen kimse, eger yönetici ıse, polis 
bunu daha çok diline dolar. "Şefin çözül
dü oğlum, sen ne diren iyorsun" der. Po
listeyken "şeflik", liderlik yöneticilik sök
mez, orda dırenmck veya teslim olmaktır 
sorun . . Eğer lider ya da yönetici olan yol
daşlar sıfatıarına gerçekten layıklarsa , di
rcnirler, yok eğer çözülmüşlerse. artık yö
neticı filan değildırler ve onların davranışla
rı sizi kesinlikle bağlamamalıdır. Aynı şey 
hucrenizde veya komıtenizde yer aldığınız 
diğer yoldaşların tutumları için de geçerli. 

Yüzleştirmeda çoğu zaman karışıklıkla
ra neden olur. Siz başka bir şey söylersı 
nız. arkadaşlarınız ise başka bir şey. Bu iş
leri çatallaştırır ve ikinizi de zor duruma so
kar. Buna meydan vermemek için ta başta 
işi sağlama almak. tanımadığınızı söyle
mek en iyisidir. Çünkü tanımıyorum dedik
ten sonra ayrıntılara girmeniz, diger sorula
rı cevaplandırmanız zaten sözkonusu de
ğildir. Ama yine der eğer, evdeki hesap 
çarşıya uymaz. karşınızdaki uygun davran
maısa telaşa ve şaşkınlığa kapılmayın , ilk 
iladenizde sonuna kadar ısrar edin. Bu. 
çok önemlı ve ilkedir. lik attığınız adımdan 
asla. kesinlıkle hiç bir zaman geri adım at
mayın. Taviz vermeyin, sonu gelmez Ta
viz tavizi doğurur. Elinizi verir kolunuzu 
kaptırırsınız. . Eğer baştan biraz gevşedi
niz ve taviz verdiyseniz, onu 'tekrar almak
tan ve geri dönmekten çekinmeyın. Polise 
herhangi bir borcunuz , verilmiş sözünüz 
yoktur, olamaz. Belki dönüşte biraz zorla
nırsınız, ama büyük yanlışlar yapmaktan 
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kurtulursunuz. Dönüşlerde " ilk ifadeyi 
korkumdan verd im", " yalan söyledim" 
veya "yanı ldım" dıyebilirsiniz. Bunlar sizi 
küçültmez Çünkü sız bır yanlışlığı düzelti
yorsunuz, yalnız bıraz(l) sopa yemeyi göze 
almalısınız ki , bu sizin hatadan geri dön
meden kazanacağınız vicdan huzuru ya
nında hiç kalacaktır 

Direnen yoldaşlar çözülen herkesin ye
niden toparlanmayacağını hesaba katmalı 
ve ona göre davranmal ıdır . ilke olarak çö
zülene uymayacaklar, çözülen , direnene 
uymaya çalışacaktır Dırenen buna yardım
cı olacak, çözulmenın daha fazla ilerleme
sini ve derinleşmesıni önlemeye birlikte ça
lışılacakt ır Direnen destek ve yardım ede
cek, moral verecek, inanç aşılacak, önce
den kısmen çözülen ıse geri dönmeye çalı
şacak veya en azından olduğu noktada tu
tunmaya . daha fazla duşmemeye çalışa
caktır . 

Sonuç olarak başkasının ötmesı, sizin 
de konuşmanız için geçerlı bir neden ol
maz Aksıne bu durum, size daha büyük 
bir görev ve sorumluluk. daha ağır bir şe
kilde yük yükler. Bu yükü casaralle ve şe
refle yüklenmek ve sonuna kadar taşımak 
boynumuzun borcudur. Böylesine zor ve 
elverişsiz koşullarda direnmek, çözülme
mak sizi düşmanın gözünde büyütecek, 
yüceltecektir. 

POLiSLE PAZA~LIK YAPM~, _TAViZ .VERME 
VE KABUL ETME DUŞUNCESI - ----

Işkence odasında işkenceciyle pazarlı 
ğa girişilmemelıdir Bir devrimcinin, dünya 
görüşünü ve ilkelerini bir yana iterek işken
ceciyle pazarlığa gırişmesi düşünülemez. 
Kaldı ki onunla pazarlığa girmeniz sizin 
gevşekliğinizı ve zayıflığınızı gösterır. Pa
zarlık sırasında kozlar işkencecidedir. Siz 
taviz vermek zorunda kalırsınız. Bazı arka
daşlar kendileri yüzünden yakalanan kimi 
insanları kurtarmak için böyle şeyler yapı
yorlar. 

Polis, bu zaafı çok iyi bilir ve kullanı r . 
Burada halen feodal "erkeklik" gururu, fe
odal ahlak ve yiğitlik an l ayışı sözkonusu
dur. 

Önce de söylediğimiz gibi, bir devrimci 

1 
kendisiyle bırliklle yakalanan insanlara kar

, ş ı sorumluluğunu hem /onlarla ilgili olarak 
hem de bir bütün olarak çözülmemekle ye
rıne getırır Diğer insanlar, bilınç düzeyleri 
düşük, görev ve sorumlulukları küçük de 
olsalar, kendi onur ve kişil i klerini kendi leri 
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korumalıdırlar. Onların kişiliğini pazarlık konusu yapmayı 
ne yönetici veya militan ne de kişiliği pazarl ı k konusu 
edilecek insan, kesinlikle düşünmemelidir. Bu, küçültücü 
bir davranıştır Polis zaten bir sempatizanla bir milllanı 
ayırdeder ve "ilgisi olmayan" insanları bırakır. Ama ba
zen "örgüt çözdük" görüntüsü vermek ve kendilerine 
bunun için ayrılan ödenekten ödül ve prim almak için bu 
tür insanları TV ve basına çıkararak örgüt üyesi olarak 
lanse ettiği de olur. Yine de bir süre sonra mahkeme, 
böylelerini serbest bırakır . 

POLi~LE S.iYASi TARTIŞMA .YAPM~K, 
"SIYASI SAVUNMA" DUŞUNCESI 

Bazı arkadaşlar, ışkenceciye karşı siyasi tavır almayı, 
onunla ideolojik tartışma sürdürmek olarak anlıyorlar. 
Oysa polise karşı siyasi tavır, onu tanımamak, muhatap 
olmamaktır. Paliste " siyasi savunma" olmaz. Siyasi sa
vunma, mahkeme kürsüsünde yapılır. " Poliste siyasi 
savunma .yaptım" diyenlerin, yaptıkları işin asıl adı çö
zülmedir. Buna siyasi kılıf geçirmek, durumu değıştirmez. 
Olsa olsa kişiy i biraz avutur o kadar ... 

Tartışma, eşit koşullarda veya en azından biçimsel 
de olsa hukuki bir platformda yapılır. Burada hukuki ve 
siyasal savunma verilir. Paliste örgüt üyefiğini bile kabul 
etmezsin ama, mahkemede onu çatır çatır savunursun. 
Mahkemeye çözülmeden çıkmış bir eylemcinın siyasal 
savunması muazzam bir etki yapar, büyük değer taşır. 
Ama paliste çözülmüş birinin savunması ise, önemli ol
makla birlikte birincisi kadar makbul değildir Yiğitlik. po
liste çözülmeden, mahkemede siyasi savunma yapmak, 
tavur koymaktır 

Paliste teorik tartışmanın bir çok zararı vardır Birinci
si; bu da bir bilgi vermedir. Polisin siyasi örgütlerin görüş, 
düşünce, politika ve taktiklerini geniş boylu incelemeye, 
uzun uzun araştırmaya hem zamanı yoktur. hem de tem
belliğinden dolayı hevesi yoktur. O bu tür bilgileri sözlü 
olarak, bizzat örgütlerin kendi mensuplarının ağzından 
daha kolay öğrenir: Bu yolla iki şeyı saglar Hem ad ... uııı 
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konuşturuyorum diye için için sevinir ve bunu kolay çöze
rim fikrine kap ıl ır, hem de örgütün siyaseti ve örgütlen
mesiyle ilgili çok değerli bilgileri ucuza öğrenir. 

Denebilir ki, "efendim nasıl olsa görüşlerimiz , 
açıkça yayınlarımızda yer alıyor, niye saklayım?" Bu, 
sorunu yanlış anlamakt ır . Polis çok meraklıysa, gitsin 
kendisi öğrensin, ben niye yard ı m edeyim? Benim göre
vim, polise zırnık vermemek, en küçük bir yardımda bu
lunmamaktır. 

lkınci olarak; polisle tartışırken , sesınizi duyan ama 
ne konuştuğunuzu bilmeyen yoldaş larınız. sizin çözüldü
ğünüzü, bülbül gibi öttüğünüzu sanarak, moralleri bozu
labilir. Polis, başkalarına sizin konuştuğunuzu anlatır. 

Bu durum, yeterli bilinç almamış veya zayıf karakterli 
veya kişilere bağlı insanları olumsuz yönde etkiler, çözül
melerini kolaylaştırır. 

işkencehanedeki bir kimse hıç bir zaman olumlu dü
şünmez; hep olumsuz, kuşkulu, tedirgin ve tetiktedir; en 
kötü ihtimali en aksi şeyleri düşünür. Bu durum orada 
normaldir. Onun için özell ikle yönetici yo l daşlar, diğer 
yoldaşların " bu, polisle anlaşıyor, onlarla kuzu kuzu 
konuşuyor" diye düşüncelere kapılacakl arı bir biçimde 
işkence-cilerle siyasi tartışma konumuna girmemelidir. 

Polisle sohbet etmek, samimi olmak da aynı düşün
celeri doğurur Kesinlikle polisle samimi ve laubali olun
mamalıdır. Kısacası işkenceciyle siyasi tartışmaya giriş
meyin, ışkencecileri kazanma ve ikna etmeye ya da onla
ra teorik üstünlüğünüzü ispatlamaya kal kışmayın. 

MEŞRULUK-YASALLIK DÜŞÜNCESi 

lşkencehanede işkence uzman larının kullandığı baş
ka bir tuzak da legal, ya~aklanmamış eylemlerden ışe 
başlamak, size "söylesem ne zararı var" diye düşün
dürterek önemsız konulardan hareketle sizden bi lgı elde 
etmektır. Unutmayın. Legal ve illegal, yasalara uygun ya 
da aykırı hiç bir olay, eylem, kişi. dernek. yayın vs . hak
kında konuşmamalısınız. lşkenceciye verılecek bilgi yok! 
Ilke bu olmalıdır. 

Bir devrimcinin her eylemi yasal. meşru, haklı ve doğ 
rudur. Yaptığı bütün eylemlerınden dolayı o, halkına kar
şı sorumludur, işkence uzmanlarına değil. .. Polise kalır
sa, devrimcinin en masum eylemi bile yasadış ı dır. O 
önerme "bu, nasıl olsa yasal, onun için inkara gerek 
yok" demeyin! Polisin bilmediği hiç bir şeyi, örneğin kar
deşlerınizin sayısını, isimlerini bile söy lemeyin; yalan 
söyleyin, "kimsem yok" deyın vb ... 

Bazen "ben söylemesem de, onlar araştırır bulur, 
iyisi mi sonra zor duruma düşmeyeyim" diye düşünü
lerek. polisin araştı rınayla elde edebi l eceği bilgiler, o 
araştırmadan. ona verilmektedir. Bu yanlıştır. Bir kere 

• 
1 şkenceye düşecek tutsak, hangi 

silahlarla nas1l savaşacağını, 
kendisi seçmelidir. Ama savaşmayi 
seçmeme düşünülemez; 
işkencehanedeki tav rm özünün 
direnme, savaşına, teslim olmama, 
çözülmeme olduğunu gözden uzak tutma 
söz konusu olamaz . 
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polis oek,araştırma yapmaz, onun zamanı yoktur, acelesi 
va rdır ... Ayrıca böylesi yorucu işlere. tembelli~inden ötü
rü genellikle girişmez Devlet kuvvetlerı arasında sıkı bir 
koordinasyon ve iletişim ağ yoktur Bır ili.n palisınin elin
deki bilgılerdan dığer ıllerin polisinin haberi bile yoktur. 
Bi rbı rlerine yardım bile etmezler. Aralarında çelişkiler 
vardır. "ödüle" ve "örgüt çözmek"ten dolayı kendilerı
ne verilen "prim"lere her ışkenceci kendisi konmak ister 
Ama kuşkusuz polisın Bılgı Iş em Merkezi oluşturarak 
tüm bılgılerin Ankara'da toplanması ve eskiye nazaran 
tüm birimleri arasında daha sıkı bir koordinasyon ve ıletı 
şim kurmasını hesaba katmak gerekıyar Yine de polisin 
her şeyi bildiği bılebilecegı, araştıracağı bilme imkanları 
oldu~u vs düşünülerek korkulmamalıdır Bunlar gerçek 
değildir, olsa bile varsın kendisi araştırıp bulsun. 

POLiS ÖNÜNDE K.ÜCÜLME; HASTALIK NUMARASI YAP
MA; POLISE YAKlNMA VE YALVARMA 

----
Bu davranışlar da kesınlikle çok alçaltıcı ve küçük dü

şürücüdür. lşkenceciler. hastaya da, saglıklıya da gücü
nün sınırına kadar yüklenır. Kimse işkenceden kaçmaya 
çal ışmasın, boşa umutlanmasın 

Olmakten korkma da boş ve anlamsızdır. Zaten bu 
korkuyu polis yaratır. Öldürecekmiş havalarına girer. 
sahte ölum senaryoları hazırlar. sağınıza solunuza ateş 
eder vs. Eğer öldürmek istiyorsa. bırakın öldürsün Sen 
zaten engelleyemezsin; ötsen de fayda etmez üstelik 
çözü lmüş, aşağılanmış. şerefıni çi~netmiş birisi olarak gi
dersin. Kimse sana sahıpte çıkmaz Aynı şekılde polise 
yalvarmak yakarmak tövbe etmek, ona yeminler etmek 
çok aşağılık bir davranıştır Polis böylelcrıne küçümseye
rek iğrenerek bakar onurlu ve dırenen kımseye ıse kızar, 
dış biler. kin tutar, var gucuyle çullan ır ama sonuçta say
gı duyar Hastalık konusunda ise gerek i_şkence esnasın
da oluşan gerekse önce varolan hastalıkları , polıse hıç 

söylememek en ıyisidir. Polis sordugu zaman "hayır iyi
yim" denilmeli. Bu , bir tavır koymadır 

DÜŞECEKLER iÇiN SON SÖZLER 
--------- - - ---

Bir militan içın yakalanmamak. esır düşmernek esas
t ır. Ama -geng de şu ya da bu şekilde, ŞL ya da bu bıçım
de esır düşmek, her militanın gundemindedir Yüruttügü
müz zorlu kavgada olmadık sürprizieric ve guçluklerle 
karşılaşmak 1--açınılmazdır. 

Tutsaklık devrimci mücadelede bır devrimcinin karşı
laşabileceği çetın sınavlardan yalnızca bırisıdir. Değişen 

tek şey burada düşmanla do~rudan doğruya canlı olarak 
yüzyüze gelmek, kıyasıya kapışmaktır Ya çelige su veri
lecektir, ya da ıskartaya çıkarılacaktır mılitan. Sorun böy
lesine sert. acımasız. kesin ve net konmuştur. 

Poliste ilk anlar, ilk saatler, ilk günler çok önemlidir. 
Her şey kısa sürede belli olacaktır Gerçekten de çözül
melerın büyük çogunıugu, daha ılk günde, bir kaç saat 
içinde olmaktadır. ilk hafta ıçınde herşey bılmekle yaka
lanmalar duyulup tedbirler alınmadan işi bitirmek. "kuş
ları ürkütü p elinden kaçırJ!1ak" istememekte; bu ne 
denle de son derece seri süratli davranmakta, vargücüy
le yüklenmektedır Inancı ve karakterı zayıf ınsanlar buna 
bakarak sonunun geldigina hükmetmekte, gevşeyıp çö
zülmektedır. Onun için poltsc düştü~ünüzde hemen ve 
acele karar verin "Kapışacagım, direneceğim, teslim 
olmayacağı m!'' gerı adım yok' Sonuna kadar götüre
ceksınız. Meydan okuyacak, meydandan kaçmayacaksı
nız. 

TV·ye görünmek veya konuşmak için çıkmayın. Söz-

D ENEYIM 

lerınızı ışlerıne geldıgı gıbı çarpıtıp, kendi lchlerıne kulla
nırlar Gerçek kımliğinızi bilmiyorlar mı, soylemeyin. og
renmesınler! Kimi zaman eşgal tarif etmeniz veya isim 
vermeniz gerekiyor. yanlış eşgal verın , uydurma isim 
söyleyın 12 Eylülden sonra işkenceciler de, devrimciler 
de. muazzam deney kazandılar. Sorgulamalarda işkan· 

cehanelerde zayıf ve güçlü yanlarımız belli oldu Yanlış· 

lıklardan ders çıkarmalıyız ihanet ve çözülmelerden öğ
reneceklerımız var Ama bizim için örnek olan olumlu 
tutumlar yigitçe direnme tavırlarıdır. Onlar bızım klavu
zumuzdur, rehber edıneceğız. 

Işkencehanade devrimci tavır konusunu burda bilirir
ken bir noktayı vurgulamamız gerekiyor. O da kımi du
rumlara ilışkin olarak degısik tavır seçeneklerı konulur
ken bunların bir çok ihtımaı düşünerek beltrtılmış oldugu
nun unutulmamasıdır 

Okuyucu bu gibi kısımları degerlendıri rken. çelişkı l i 

tutumlar konmuş sonucu çıkarmamalıdır. Esas olan ka
pışmak direnmek, çözülmernektir Bu yazıda derenmanin 
en doruk noktası ile en alt sınırı arasında kimi ihtimaller 
gözönüne alınarak konan çeşitli seçenekler kafa karıştır

mamalı , şaşkınlık yaratmamalıdır 

Bu seçeneklerin hepsinin de polise sır vermeme, tes
lim olmama çizgisinden taviz vermediğini okuyucu unut
mamalıdır. ışkencecıye kafa tutmak. açıktan posta koy
ma, hodri meydan çekmek veya "daha nezaketle, gü
rültüsüzce" (1) direnmek, duruma. koşullara göre degı
şır Biz burada her ikisıne de yer verdik. Uç noktada ka
pışmanın gerekmedigi durumlarda takınılacak dırenme 
tavrının da ne olacağını belırttik. 

Işkenceye düşecek tutsak, hangi silahlarla nasıl sa
vaşacagını. kendisi seçmelidir Yakayı ele verme durum
larının hangi biçimferde ve buna uygun direnme tutumu 
çız~ısinın ne olacagının ayrıntılarına girmedik. Durumu 
kendısine kalmışt ı r. Ama savaşmayı seçmeme düşünüle
mez, işkencehanedeki tavrın özunün direnme, savaşma, 
teslim olmama. çözülmeme oldugunu gözden uzak tutma 
söz kon...ısu olamaz (BITTI) 

NOT: Bundan sonraki sayılarımızda "Cezaevlerin
de Devrimci Yaşam" konu larını ele alacağ ız . 

. . . . . . . . .. · .... · .............................. .. C/Xi4#;hr:pı. ...... .... .......... ... .. .. ..... .. ..... .......... . 
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• SEViM ORFA ---

s osyalizmin zaferi olmadan kadının kurtul
ması mümkün deği ld ı r. Ama sosyalızmın 
kurulması da kadınların etkın katılımı ol
madan mümkün değildır .. Lenın ... 

Aile, değişmez bır sosyal kuruluş degildir Çağ
lar boyunca değışikliğe uğramıştır. Bu evrimleşme 1 son analizde ekonomik faktörlerle somut bır şekilde 
belırlenmıştı r. Kadının köleleşmesi özel mulkıyetin 
doğmasıyla başlam ı ştır. Bu süreç devletin doğaca -
ğı tarih öncesi dönemlere aynı zamanda denk du
şer . Ilkel komünal toplumda ya da anaerkil dönem
de kadın otcrite sahibı iken ve kutsal bır çok değere 
sahip olan kadın· sınıf l arın ortaya çıkmasıyla yenıl
giyle uğramıştır. Kadın her zamarı karşı cınse göre 
ve devlet nezdinde küçumsenen, horgörulen b ı r 
sosyal katman durumuna getirilmiştir. 

Köleci toplu-mda kadın 'kölelerin kö les · duru
mundayken. feodal toplumda ise öyle bir noktaya 
getinldi ki; -süreç olarak Ortaçağ'a denk duşen bir 
zamanda- kadın erkeğin malı olarak (kadına ticari 
gözle, yani 'meta' olarak bakış bu süreçten son
ra gelişmeye başlıyor ... } görüldü. Serfe aıt olan 
kadın, feodal beye bağlı d ı r: OM bir koca seçen fe
odal bey; kadını ve yurtluk arazisini istediği gib kul
lan ı r. Sert, karısına kötü davranabilir ve onu döve
bili r-cezaladırabil ir. Dolayısıyla başkasına dahı ve
rebil ir. Ve 17. yüzyıla kadar da bu böyle devam etti. 
Ortaçağ'da kadın, bütünü ıle düzen ve erkegin malı 
olarak görülür. Bu dönemde kılısenın papazlar ı ve 
yüksek bilginler, kadına bir duşman gibi davranırlar. 
Çünkü onlar, kadında: karşı cınsı ebedi baştan çı 
karıcı lı ğı şeytan ı n tuzağı olarak yorumlarlar. Kapila 
lizmde ise sistem insanları kendı ağ na çekip burda 
da kadına bir rol bıçmiş, kadını çağdaş köleler ko
numuna getirmiştir. Bu s ıstemde kadının uretım ala
nındaki i l işkilerine baktığ ı mızda erkeğe oranla daha 
kötü koşullarda çalıştırılmakta ve emek sarfetmek
tedir. 

Kapitalist toplumsal işleyeşin. kadını n cazibesın
den yararlanma yöntemı giderek kurumsaliaşıp 
yaygınl ık kazandı . Bunu daha çok büyük holdingler
de, plazaıarda rahatlıkla görebılir·z Ve bu konudaki 
en somut örnek ise bayan sekreterlerdır. Kadın bu 

ış alanlarında patronun istek ve arzularına göre, da
ha dogrusu cinsi duygularına göre seçılir. Medyada 
ıse. reklamcılığın ana sektörüymüş gıbı görülür. Bu 
işleyiş sürecı kadını bir meta fonksiyonuna ıter. 

Tar'hin sayfaların geriye çevırdığımizde, kadının 
iş alanındaki sömurüsune karşı 8 Mart 1937'de Cia
ra Zetkın önderlıgırıde baş.atılan mücadelede; 12 
saat olan çalışma gününu 8 saate düşürmeleri so
nucu kadınların tarih sayfasındaki büyuk bır kazanı
mı olarak yerıni koruduğu görulur. Kadının bu onur
lu mucadelesi 8 Mart Dünya Emekçı Kadınıar Günü 
olarak tarihe geçmiştır. Bugün Türkiye ve ülkemiz
de ise sürece baktıgımızda Kadınların halen somut 
bır örqi.itluluk yc:ıkalayamadıgı görülmektedir. Ulke
nı zde kadın eylemi 'iğ. ulusal bır mücaoeıe~e teka
bu e<.Jıyor Türkıye özgülünde de pek bır farklılık 
sözkonusu dagildır. Newro?.larda 1 Mayıslarda, öğ
renci eylernlerinde ne kadar kat.l.m saglansa da ni
tel bır hareketlilik mevcut değildır. 

Bugun kı:>ndi özgulümuzde düşündüğümüzde ül
kerııızde yaşanan savaş evlerın toplu halde yakıl
ması l<ürt kadınını daha aktif bır şek.lde mücadele
ye sarılmasını tarıhse zorunluluk olarak dayatıyor. 
Ulusal baskı sonuç itıbariyle son tahlılde : kapitalist
emperyalist sistemin bır i.ırünü o lduğundan, ulusal 
ve sınıfsal mucadeleyi güclendırmektedır. Ülkemız
de ÖKV'de (Ozgürlükçu Kadınlar Vakfı) bu sürecin 
bir ürünü olarak doğmuştur ÖKV ulusal . sınıfsal 
cins ayrımcılığına karşı kadınları. sosyal-sıyasal ve 
ekonomik yaşama etkin olarak kat lmasını etkileyen 
ulusa. bask ya, kapılalist sömürgecı cınsıyel ayrım. 
cılı~ını yaygınlaştıran duşünce kalıplarına ilışkin 
yasa, düzlemde etkin bir mucadele içın örgütlülügu 
esas al r. Dolayısıyla esas baz alınması gereken 
nokta (genel cephelerde, salt kadın değil): emper
yalist-kaprtalist sisteme karşı güçlü muhale fet 
olabı rnek ıçin örgütluluk varolma savaşında zorunlu 
bir ılkedır. 

ADANA 

• Kaynaklar: 
1) Kadın ve Marksızm (Marx. Engels, Lenin) 
2) Rehevaı Dergıs i (Sayı 4. YSKH Program ı) 

...... ........................... ............... filhk#;il-..... ............... .. ........... ................ . 
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Çağımızın gözde kelimesi "Go home!" (Defol)yi kapitalist eğitim iç in 
yükselterek; sosyalist eğitime de "Come to" (Gelsin) diyerek; 

BiLiMSEL eğitimi öraütleYelim 
•• 

yıo K 12 Eylül faşizminin genelde ülke-
mıze halklarımıza ve özel de bız 
gençlere adeta hediyesı. YÖK 6 

Kasım 1981 yılında faşist darbeyi gerçekleştiren general 
!erin gençlere mırası. Çagdaş, ozgür, bilimsel. egıtimden 
yana olan ögrencıler senelerdir bu gerici çağdaş olmayan 
bilime, özgünleşmeye kapalı olan bu kurumun ortadan 
kaldırılmas ı için her 6 Kasım'da özgün bilımsel üniversite 
istemleri ve bu doğrultuda akademık sorunlarını dıle geti
ren formlar, toplantılar oüzenleyerek bu konulardaki ıs
temlerıni dile getırmeye çalışıyorlar. Ancak bız gençler 
bütün bu varolan gerici faşist kurumların ortadan kaldırıl
ması için ne derece mücadele ediyoruz? Kı kendimize: 
yurtsever sosyalist gençler diyebiliyorsak. bunun üzeri
mizdeki sorumlulugunu yerine getirmek zorundayız. 

En başta çok büyük bır sorumlulugumuz olan okuma 
alışkanlığı Okuma alışkanlıgı gündeme geldiğınde ne 
dense gençlerimızin sorumlulugu ters· donüp en büyük 
sorumsuzluk oluyor Maalesef okumuyoruz, okumadıgı
mız içınde okutamıyoruz Onun icin bizler gelecegiz, biz
ler toplumun önünde bırer umuduz Bu umutlarımızı ha
yata geçirebilmek için okumayan , susan, konuşmayan, 
konuşmadığı ıçinde yazanıayan kendi varolan gerçekligi
ni topluma kabul ettiremeyen gençler olmayalım 

Evet genç arkadaşlar. 
Bir genç insanın varlığını duyurabilmesi. umutlarına. 

geleceğine sahip çıkması ve bütun bunlardan sorumluluk 
duyması gerekmektedir. 

Toplum ve toplum düzenı derken önceden onun sınıf
sal yapısını gözden uzak tutmamak gerekir. Toplumların 
düzenini oluşturan. bu düzene şekil veren en büyük et- · 
ken şüphesız eğıtımdir Egitim. toplumun uyesi olan bire
yi , toplumun bilgi, değer ve davranış biçimlerine (ilkelen
ne) göre şekillendirmeyı hedef alan bır yapıdır Ancak her 
eğitim de bu böyle olmaz. Onun için herşeyden önce eği
timin sınıfsal özünü gözden uzak tutmamak gerekir. 

Bu bakımdan çagımızda kapitalist toplumdaki eğitim
le, sosyalist toplumdaki eğitimı bırbirinden ayırmalıyız 

Kapılalist düzende eğitim dogal olarak egemen sınıf
ların istek ve doğrultularında kendi benliklerine, kendi dü
şünsel yapılarına uygun olarak düzenlenmıştir (Türkiye 
örneğinde oldugu gibi özel okulların çoğalması buna bağ
lı olarak devlet okullarının herhangı bir işlevinin kalmama
sı. .. ) 

Buradaki amaç: sermaye gruplarının yaşaması buna 
baglı olarak sermayenin güclenmesidir. Kapitalist eg tim 
de, bu istek ve düşüncelere göre yapılır. Kapitalizm. yu
karda belirttiğimiz gibi bir benlık olayıdır Bu benliğe baglı 
olarak ezme. somürme. yok etme vardır. Gelecek işçı 

- kendi rejimlerıne bağlılık kendi yerine saygılı her dedikle
rıni yapan ışçı ve o işçiye bu temelde saygı aşılamak, 
egemen sınıfın gençlerınden emekçi sınıfın gençlerıne 
kültürlü bekçiler ytıtıştirmck kendi sermayelerini arttırmak, 
bi limin teknik alana uygulanmasını ve kapitalist üretırnin 

artmasını saglamak öğrenci gibi öğrenciyi agitecek eği
time de bu amaca göre yetiştirilir. Deginmeye çalıştıÇıı
mız gibi kapıtalizm ülkelerdeki egitim düzenindeki zıtlıkla
rı yansıtır. Kapıtalıst ülkelerın çoğunda yaygın bir i lköğre
nıme karşın orta öğrenim kurumlarına ilk öğrenimi gör
muş insanların çok azı devam edebilmektedir. 

Açıkça kapılalist ülkelerde orta öğretimden mezun ol
ma dogrudan doğruya gelır düzeyine ba{jlıdır. lstatistık
sel olarak egemen sınıf çocuklarının yüksek öğrenime 

"devam etme ya da okuma şansları 40 kat yoksul köylü 
çocuklarından fazladır. Kapitalist sıstemde faşizmin aç
mazlarına fazla egilmeden kısacası kapitalist eğitim siste
mi ılkokuldan bir yüksek ögrenime kadar olan bır sınıfsal 
ayıklama ve ayrıcalıklar sıstemidir. Sosyalist toplum biçi
mi kapılalist toplum biçımınden farkı olmakla bırlikte onun 
tam tersi bir toplum yapısına ve farklı bir eğıtim sistemine 
sahıptır 

insan emeginin giderek metalaştığı kapitalist topluma 
karşılık sosyalist toplumda amaç: insan ı n gelişmiş her 
türlü baskı ve sömürüden kurtulması bütün varolan yete
nekleri yapabildiğinin son sınırına kadar geliştirmesi ve 
böylece kendı kendinı aşmasıdır Böyle olunca sosyalist 
toplumdakı eğıtım kurarn ve uygulaması da. kapitalist top
lumd.aki eğilimin amacından çok çok farklı olacaktır. 

Uretıci güçlerin önemı. üretici emek gücü olan insanın 
var olmaması halinde öteki güçlerın hiç birinin de var ol
mayacagı ve üretimin dogal olarak yapılamayacağı bır 
gerçektır Görülduğü gibi sosyalist sistemde eğitim, üreti
ci gücün, yanı insanın alabıldigıne gelişmesini ve geliştir
mesini hedef alır. 
Bu hedefler ve sosyalist toplumda eğitimin rolü nelerdir? . 

Kışiyi bulunduğu toplumun yepyeni bir birey ve ait ol
dugu o toplumun insanı . kurucusu olmaya hazırlamak. 
Kişinin bedensel ve zihınsel bütün varolan yeteneklerini 
yapabildıgine geliştirmek yani insanı üretıcı (emekçi) güç 
olarak geliştirmek. Kişınin yaratıc ılı ğını kendi kendini aç
ma olanaklarını dışa çıkarma yeni toplumun modem in
sanın ahlaki degerterinin, davran ış ilkelerini, yerleştirmek 
biçimlendirmek, üretirnın bireysel değerler değıl de, top
lum yararına gelişmesi için üretici insanı gerekli olan üre
tim bilgi ve (tecrübeleriyle) buna bağl ı teknik bilgilerle ye
tiştirip donatmak. insanların siyasal bili nçlerini gel i ştir
mek. onların toplum yönetimine yararl ı olabilecek kuram
la-pratigi bilimsel bilgi ve bilime bağlı düşünce ile davra
nışı bir bütün olarak kaynaştırmaktır. 

Son olarak sosyalıst eğitimin özü kişılere olduğu ka
dar; uluslara da kendi yeteneklerini, kendi bilgi değer, dü
şünce ve yapılarına uygun yaratı cılıkların ı geliştirme ola
nağını vermesidir. Böyle olduğundan dolayı burjuvazinin 
bütün propagandaları na karşın ulusal· kültürlerin en 
başarılı bir bıçımde gelışıp serpıldiği ülkeler özünde sos
yalizm benimseyen ülkelerdir 

istanbul 'dan Bir Grup Reheval Okuru 
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• Gülhan-Erdal ÖZER/ ADANA 

G 
lobalizm adı altında 
giderek azgınlaşan 
kapitalist-emperyalist 
sistemler; gün geçtik

çe halklar üzerindekı baskısını 
artırmaktadır. Kapitalizm ınsanla
rı her yönü ile ezmek için farklı 
yöntemsel arayışlar içerıse gir
mıştir. (Siyasal ekonomik. psiko
lojik) Toplumsal yapının psikolo
jik-ekonomık ve siyasal dengesi
ni alt-üst etme en önemli faktör
dür. Son dönemlerde artan inti
har girişimleri bunun somut ör
nekleridi r. Elbette bu baskıdan 
gençlik de nasibini almaktadır. 

12 Eylül faşist darbesi göster
di ki, gençlik; sistem cephesinde 
büyük bir tehlike teşkil ediyor. 
Bunu gören sistem, darbe mer
kezine gençliği indirgedi. Darbe 
sonucunda yüzbinlerce genç iş

kenceden geçirildi. Gözaltında 
ölümler yaşandı. Artık öylesi bir 
döneme girildi ki; günümüzde 
gözaltında ölümler bile meşru
laştırılmaya çalışılıyor. Fızikı sa
katlıklar ve yıllarca hapis cezala
rı mahkumiyeller gençliğın ileride 
büyük toplumsal patlamalarda 
etkin olmaması için askeri dar
beyle önlervnek istendi. Kaldı kı 
halen darbe süreci ile tutuklu bu
lunan siyasi tutsaklar mevcuttur. 

Bu yaşanan süreç bir bakıma 
80 öncesi gençlik ile sonrası 
gençlik arasındaki bagları kopar
dı. Fakat askerı darbenın mevcut 
siyasi-iktisadi yapıyı ele geçirme
si; gençlik üzerinde bugün itibarı 

ile de büyük etkiler yaratmıştır. 

kuşatmayla 

durdurulamaz 

Bugün itibarı ile belirtmemızin 
nedeni; gençliğin uyanışa geçiş 
sürecinın alevlenmesıdır. Gençlik 
cephesınde yaşanan dalgalan
malar 3-4 yıllık bir dönemi kapsı 

yor. 
Bu gelişmelerin ışığında geç

lik mücadeleye daha deneyımli 
olarak giriyor. Kaldı ki bu dönem
lere denk düşen süreçte gençlik 
yine sistem saldırılarının hedefi 
oldu. Cezaevlerı-göza tında 

ölümler. sokak infazlarında bü
yük oranda gençlik yaralanmaya 
çalışılıyor Mücadeleye g rış do
ğal olarak kapıtalıst emperyalist 
sıstemin geçlige. savaştan yok
sulluktan ve belirsizlikten başka 
vereceği ··şey"lerin olmadığını 

somut olarak gösteriyor. 
Ancak sonuç itibari ile gençli

ğin kendisı mücadelesini bulun
dukları alanlarda. alternatif öğ
renci birlıklerinın yaratılıp güçlen
dirmeleri, genç işçi arkadaşların 
muhalefet konseyleri yaratmaları 
oldukça önemlıdir. Neden muha
lefet konseyleri? Bu yönelım 
sendikal cephedeki mücadele 
zaaflarının ürünüdür. Sınıf sendi
kacılığı pasıfize edilmiş ve sis
temle uyurnun bir sonucu olarak 
doğmuştur. Özellikle gençlikte 
yanlış bır kavrayış vardır. Iş 
alanlarında mücadelenin olanak
sızlıklarından, kimsenin duyarlı 
olmadından vb. konularda şika
yetçi olunur. 

Bu yaklaşım doğru olmadığı 
gibi yanlış yönelimler ve egilimle
ri de beraberinde beslemektedir. 
Gençlik hareketınde onu anlamlı 
kılan koşullar güçlüdür. Ulkemiz
de ve Türk metropollerinde mil-

yonlarca genç işçi mevcuttur. 
Kaldı ki zemin kavrandığı oranda 
nasıl güç olunacağı pek zor bir ış 
değil ve iş alanlarının örgütlen
mesı olmazsa olmaz koşuldur. 

Sonuçta bu düzlemde araç 
ve ıhtiyaç duyulan kaynaklar ol
dukça fazladır. Düzenden şika
yetçi olmak yetmezliğin kendisi
dir ve en tehlıkeli noktası sistem 
ı e uyumu besler. 

Kapitalizm bız gençliğe karşı 
saldırısında medyada (Televiz
yon, gazete. dergi) apolitizmı 
besleyip güçendirmektedir. Özel
lıkle psikolojık yıkımda önemli bir 
etkidir. Bu ve benzerı gırişimler 
kapitalızmın doğasında vardır. 

Ve sistem açısından bunlar 
önemlidir. Bu ve benzerı geliş
melere karşı duruşta Reheval bu 
süreçlerın bertaraf edilmesi nok
tasında önemli bir araçtır. Her 
turlü baskı ve zorluklara karşın 
yaşatılmalı ve daha güçlü bir al
ternatif düzeye yükseltilmelidir. 
Sonuç itibarı ıle apolitizme karşı 

polıtik bir gençlik dalgasının ya
ratılması düzleminde önemlidir. 

Gençlik kapitalist-emperyalist 
dunyayı tanımlayamadığı ve ge
lişimini kavrayamadığı noktada, 
ne kendini {birey olarak) ne de 
geçliğin kurtuluşunu sağlayabilir. 

Reheval bu ve benzeri bir takım 
tarihsel sürecin ürünü olarak 
doğmuştur Bu yazıda Kürt-Türk 
ve azıni k gençliği açısından bir 
ayrım yerine bütünluk içerisinde 
değerlendırilmıştir. Nedeni bugün 
itibarı ıle bünyemizde farklı ulus 
gençlığını barındıran Kürdistanlı 

sosyalistlerın enternasyonalıst 

yazım dili açısından önemlidir. 

: ............................................. .. ci*Pi;D@:.. ................................................ . 
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YURTSEVER gençliğin 
eğitim durumu 
~ • Suphi Hazar 1 Adıyaman 

OKURDAN G ünümüz koşullarında sürdürülmekte 
. olan UKM ve içerisinde yeralan yurt-

sever olduğunu söyleyen gençliğin 
içinde bulunduğu açmazlığa değinmek isti
yorum. Bu yurtsever olduğunu söyleyen 
gençlik devamlı herşeye yakınmacı bir te
melde yaklaşıyor. Bu yakındığı olumsuzluk
ları düzeltme konusunda ciddi bir çabaya 
yönelmiyor. Bunun sebebi de; bu olumsuz
lukları düzeltemiyeceğine olan inancından 
kaynaklanıyor olsa gerek. Bu olumsuzlukla
rın bazılarını sıralayacak olursak bunlar; 
düzenden yaşanan toplumşal olaylardan, 
sistem ve mevcut rejimin uygulamaların
dan, sürmekte olan kirli savaştan, ekono
mik zorluklardan ezilmişliklerden v.b. gibi 
sı ralayabiliriz. Bu olumsuzluklardan çoğu 
zaman biz de bahsediyoruz. Ama yakın
maı<tan ziyade; bu olumsuzlukları bulundu
ğumuz_ yer içerisinde elimizden geldiği ka
dar düzeltmeye çalışıyoruz/ ya da düzelle
bilmek için neler yapmamız gerektiğini bul
maya çalışıyoruz. Kendisine yurtsever ol-

. duğunu söyleyen gençlere; yakınmakla so
runların çözülemiyeceğini, sorunlarla müca
dele etmek gerektiğini ve sorunların kayna
ğını bir doktor misali iyi bir şekilde teşhis 
edip, reçetesinin yapılıp tedavisine başlan
ması gerektiğini kavratmalıyız. 

Ne yazı k ki varolan sorunların teşhisini 
koyup tedavisini yapan kişiler çok az sayı
dadırlar. Ve bu kişiler az olduğundan ve gö
ze battıklarından dolayı her zaman her fır
satta her türlü baskıya ve şiddete maruz· 
kalıyorlar. Bunun yanısıra kendini devrimci, 
demokrat ve yurtsever ilan eden bir gençlik 
kitlesi var. Bu kişilerde birkaç kitap oku
muşlardır ve bunların etkisinden kalmışlar
dır. Bunlar sözleriyle mangalda kül bırakmı
yorlar. Ama bazı _şeyle ri yapmaya gelince 
hemen yan çizip en kolay yolu seçip düzen 
içerisinde kayboluyorlar ya da seslerini du
yuramıyorlar. Son olarak diyeceğim şudur 
ki; bütün gençlik bu düzenin kokuşmuş
lu ğunu n farkında . Hal böyleyken yapa
bileceğimiz tek şey var. Iyi ve kötüyü ayır
tedip, bu temelde bir kalkış zemini yarat
malıyız. Eğer gerçekten devrimcilik ve yurt
severlik birçok zorluğa göğüs gerebilmek 
ve bir çok şeyi göze alabilmekse hiç vakit 
kaybetmemeliyiz. 

"Yapılacak iş , adanm ı ş bedel ister" 
şiarıyla mücaöeleye devam etmeliyiz. 

• 

O KURDAN 

SOSYALiST gençlik 
-Için yaz1 yazalım 

• Nurten ·şahin 1 Antep 

B 
iz gençleri öyle bir duruma, düşürüyorlarki ki
mileri içinden çıkamaz hale geliyor. Işte tele
vizyonlar da pop şark ı cılar hep gençlerimizin 

beyinlerini altüst ediyorlar. Atari salonları uyuşturucu 
satan kişiler, hep biz gençleri zehirliyorlar, on l arın ge
leceğini kısıtlıyorlar gençlerimizde bu ç ı kmaz yollara 
giriyorlar. Ama bunu birisi çıkıpta engelellemiyor. Bu
gün-yarın bizim de başımıza gelebi lir. Gençlerimizi 
mahfeden kişil~ri durdurma lı yız. Benim okuduğum 
okulda burjuva gençleri var, onları bu yola sürükleyen 
ise aileleridir. Başı boş b ı rakıyorlar onlar ise uyuştu 
rucu , alkol gibi maddelere alışıyorlar. Ama gençleri
mizi bu duruma düşürmemeliyiz, çünkü onlar, hayat 
dolu insanlar. Işte pop şark ı cı lar, hep gençleri sömü
rüyerlar onların beynini ça l ıyorlar. Ben bile bu şarkıla
ra kanıyorum öyle şeyler yapıyorlar ki kanmamak el
de değil. Yine de dayanmak gerekiyor. Bütün herşe
yin içine girmemeliyiz, girersek ilerde biz acıs ı nı çe
keriz. Bazı köylerin öyle gelenekleri var ki, kişinin 
gençliğini söndürüyor, işte kan davalarımızın yüzün
den ya genç hapise giriyor, gençlerin eline silah tu
tuşturuyorlar işte "Bu senin babanı öldürdü" vb. gibi 
olaylardan dolay ı hapise giriyor gençler. Ne yapsın 
ki, o daha bir fi liz, o da tabiki birşey yapamıyor ve öl
dürüyor. Geri kalan yaşantısını hapishanede geçiri
yor. Bunlara sebeb olayları durdurmalıyız . Sadece 
gençler içinde değil bütün zarar gören kişiler için yap
malıyız. Ben 14 yaşında bir genç olarak bu olaylara 
çok üzülüyorum. Çünkü o gençlerin hepsi bizim kar
deşimizdir. Aslında çok şey yamak istiyorum yapma
ya da çalışacağ ım biz gençler için mücadele edece
ğim. Benim tek isteğim bu olayların durdurulmasıdır . 
Hemen durdurmazsak, bizim baş ı mıza da gelebilir. 

Gençliğimizi söndürmemeliyiz, gençl ik çok güzel 
bir duygu. Ama yok etmemek şartıy l a güzeld ir. Biz 
sosyalist·gençler olarak yeni nesiller için çok şey yap
mak istiyoruz. Gençlerimizi bataklıklara düşürmemeli 
yiz. Bu düşürenler ise; toplumun duyarsızlığındand ı r. 
Gençlik her şeyden çok değerlidir. Ama ne olursunuz 
gençlerimizi kötü şeylere sürüklemeyelim. 

Gençlere mesajım; gençliklerini söndürmesinler 
ve öyle kötü yerlere bulaştırmasın l ar, çünkü gençlik 
çok güzel birşeydir. Ben Gazi Ortaokulu'nda okuyo
rum ve orta ikiye gidiyorum. 14 yaşınday ım Reheval'i 
çok beğeniyorum, gelen sayıları zevk le okuyorum; 
çünkü hep benim istediğim _şekilde konular var. Ger
çekten çok güzel yazı l ar yazıyorsunuz, sizi beğenme
mek elde değil. Ben bu tür yazıları okumayı, araştır
mayı seviyorum. Siz hep gündemde olan konuları ya
zıyorsunuz. Reheval'e emeği geçen yoldaşları tebrik 
ederim ve selamlarımı iletirim. Sizden isıeğim bu yaz
dığım yazıyı lütfen yayıniayın hemen yay ı n l arsan ı z 
sevinirim. Reheval sizi çok seviyoruz . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4R4i#@Dm-................... .. ........ .................... . 
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Kürt gençliği ; Kürdistan komünist gençliği 
etrafindan bütür:ıleşerek, ulusal özgürlük ve 

sosyalizm bayrağ1n1 mücadelesinde dalgaland1nyor 

YCKK: 
Gençlik geleceği kazanmalıdır 

.. Gençlik gelecek, gelecek sosyallzmdir·· belir
lemesi genel anlamda geneliğin yeni bir dünya 
yaratma mücadelesinde komünizan gençliğin oy
nayacağı role bağlıdır. Insan lığ ın ilerleyişinde 
gençlik, konumu gereği önemli rollere sahiptir. 
Genç, atılgan ve enerjik yapısından dolayı gene
lik. geleceğin belirleyicisidir. Fakat salt kendi ba
şına ve kendiligiden hiç bir şey ileriye yönelik 
adımlar atamaz. 

insalık tarihi savaşlar ve kavgalar tarihidir. 
Bizim bahsettiğimiz gençliğin. özellikle de komü 
nist gençliğin, bu alanda oynadığ ı ve oynayacağı 
roldür. Insa nlığın sınıflı toplumlarla buluşmasın
dan sonra. insanlar ayrı ayrı sınıf ve katmanlara 
bölünerek tarih sahnesinde yerlerini a ldılar . 
Gençlik ise bir ara katman olarak varlığını sürdü 
rüyor. Her sın ıftan oluşan bu katmanın vermiş 
olduğu mücadelesi hiç bir zaman sınıf mücadele
sinden kopuk ele alınamaz. Açık şekilde görüldü
ğü gibi, çağımııda iki temel sınıf (proletarya ile 
burjuvazi) varlığını sürdürmektedir. Dün olduğu 
gibi bugün de, bu önemli katman gençliği kendi 
yanlarına çekmek ve kendi dünya görüşleri doğ
rultusunda eğitmek için her türlü yola başvur
maktadırlar. Özellikle iktidara sahip olan burju
vazi gençliği kendi dünya görüşü ile eğiterek ken
di potasında eritmeye ve kendi çıkarları doğrul
tusunda kullanmaya çal ışmaktadır. Yaşadığımız 
kapitalist toplumda bu durumu açıkça görmekte
yiz. Kapitalist sistemdeki eşitsiz gel işim yasası 
bir bütün ola rak toplumu kapsarken, bundan 
gençlik olarak bizlerde payımıza düşeni almakta-

yız Toplum yönetimine egemen burjuvazi, genç
liği bir bütün olarak topluma kazanma çabas ı 
içerisinde değildir. O sadece kendi iktidarını sür
dürmek icin gençliği kendi içerisinde bölüp par 
çalamakta. geneliğin bir kısmını kendi bürokra
tik işleri için eğitirken, bir kısmını uysallaştırmak 
için meslek edinme vs ... gibi şeylerle üretimde 
yer almalarını sağ larken. diğer bir kısmını ise iş 
sizler ordusuna dahil etmektedir. 

I şsizler ordusuna dahil ettiğ i gençliğin önemli 
bir kesimi ise ahlaki bir norma sığmayacak bir 
durumla karşı karşıya bırakılmakta. fuhuş, uyu
turucu. hırsızlık gibi yüz k ı zartıcı sudara itilmek
te ve ağır psikolojik sorunlarla yüz yüze getiril
mektedirler. Bür bütün olarak kapitalist/emper
ya list toplumda olduğu gibi: Türkiye ve Kuzey 
Kürdistan 'da da faşist gençlik örgütlenmeleri biz
zat devlet destekli bir tarzda yaratılarak devletin 
bir yedek gücü olarak halka karşı kalkan olarak 
kullanılmaktadır. Türkiye ve Kürdistan'da Özel 
Tim. JITEM ve bunlar içerisinde polisiye işler 
için ·özel olarak seçilenler bu durumun açık ör
nekleridir. Diğe~ yandan ülkemizi dört ayrı par
çaya bölen emperyalizm ve bölgenin dört gerici 
devleti halkımızı ulusal boyunduru k a l tında 
sömürmektedir. Çağımızın çok gerisine düşen 
bu ulusa boyunduruktan kurtulma mücadeles i 
veren halkımız soykırım ve katliamlarla sindiril 
meye çalışılmaktadır. K. Kürdistan'da son on 
bes yılda ulusal bilincin doruk noktasına ulasma
sı ilhakçı/egemen devletleri bir hayli rahatsız et-
mektedir/ ediyor. • 



reheval 

lk lıine varı1n kriylin bosaltılması. .:;okak iıı· 
bzl<:ıı ı. · f<~alı nıeçhul! cinuy•'tlerin bizzat devlet 
tcırafındcın oıgani;~ t>dılıı~·~ ... i vs. yıldırma politi· 
kal<ırı hcılkıınızllı ulu..,al v~~ toplumsal kurtulus 
yönünd:?kı rniü dd,•lesini C'ııgelle~:cm<>.ınekıedir. 

Bu~iiıı K Kürdistt~n'dcı. Ti.iıkiye ınetropollv 
ı i nd.? \'e Avı upa'dç1 ulu::.t~l Vl' toplumsal kurt ulu::. 
rııüc.:cıdele::.inde aktif bi; "ekilde yeı alan eıı 
önemli k,!siııı genelikti O hdlde 9cndik gelecek. 
gdecek '-'OS~:<~Ii;nıdir şicırıyb. koınCıni-..i g~rıclik 
olar<tı-. :._::~ün bu olumlu ve olumsuz gelişmeler 
karsısındc~ gereken: vapmalı \'e net tcıvrıın171 ge· 
liştirrnPiivı ·: lıiliııdi. ilit<1ıı. ilerici. anti fcışisl. <.~n· 
ti·eınperyalist, anti .;ovenisl ve C:tnti kapitalist bir 
gençlil' yaralmak biz konfinist gençlerin görevle· 
ri ara~ınd,ı yer alınaktadır Bız. koml'ınist gençlik 
olarak işci sınıfının yanında yerimizi almıs ve iş
ci sınıfı nın ideolojisi ile hestenerek !.;endimizi se 
k i llendirnıeye gelbtirm~ye devanı görüşünü ken
d isine rehber edinen, insan l ıgın nihai kurtul uşu 
için marksist-lenini--t temeller üzerinde kavga ve
ren Pcırtiye Komüni"t a Kurdistan (KKP) ideoloji
sini izle~t?.n:k. ona· ideolojik olar<1k bağlı örgütsel 
olarak bagım!>tZ bir komünist genelik örgütü ya
ratmış ve bunun güclendirilmcsi icin çabcı sade
diyoruz. 

Burada da. Av ı ııp.ı "d,ı da unurlu bir ki'lvgada 
i~ci sınıfının yanınd~ ver alı~oıu1.. Bi/. bu kavga 
ya sırırdi:ln bôslcıın11.:o; Lız. Ülkemizde. Türki
ye"de. A\.rura·dd ve lıııtün dünycıcla i nsanlığın 

..... . 
AEi'JCLIK YAPISI 

ıkri·~·e dogru vürüvüş[inde şehit düşen komünıst. 
devriınci genelerin onurlu ıni.icaddelı:>rinden esin
lenerek mücadelemiz i gi.iclenJirerek sürdü ı üyo· 
nu. Kürd istan gençliğ i icin o ldukca önemli olan. 
ülkemizin kuzey parc<lsında (K. Kürdbtan) ve 
Türkive topraklt:trında ras ist ilhakcı egemen 
TC'nin biiıün bdskılarına ragmen örıngütlene
rı.:>k ınücadelesinı her gl'ııı biraL daha yükselten 
Yehit iycı Ciwan€m Komünist Ku rdistan (YCK K) 
komsoınol ör~ütlenmesinin yaratılmış olmasıd ıı . 

K. Kürdistan komünist gençliği artık örgütsüz 
degildir, tersine ulusal ve toplumsal kurtuluş mü
cadelesinde örgütlü olarak yer a lmaktadı r. Ulu
sal ve toplumsal kurtu luş mücadelesinde daha 
f<11lcl yer almak ve sesimizi daha da yükseltmek. 
daha fazla bilinç ve daha fazla akt ivite gerek
mektedi r. Bütün bunları n bilincinde olarak biz 
Avrupa'da bulunan Kuzey Kürd istan' l ı komünist 
gençler olarak bulunduğumuz alan larda örgüt
lenmemiz i güclendirmeye çalışı rken komün izme 
sempati ile bakan Kürd i stan'lı komünizan gene 
ligi kendi örgütlenmeleri olan YCKKyi destekle
meye Vl?. yer almaya ç_ağırıyoruz. 

Biji Partiya Komunist a Kurdistan! 
(KKP) 
Biji Yekitiya Ciwanen Komunist en 
Kurdistan! (YCKK) 
Biji Sosyalizm! 

................................................ e;!ki;Drnu--................. ............................... . 



reheval ............................................................ . Ç EVIRI 

• SUUT KILIÇ 

H ün dikerin blbejin icar ev sernivıs ji ku derket. 
Wele ez ji nizenim jı ku derket. le rastiyek he
ye ku niha li pes çaven we ye. Ez hevalen ko

vara Reheval ji zü ve nasdikım. gava dest b i weşandi
na kovare kirin. ez jı di nav de gele!< heval ü hogiren 
derdare ji wan re got ku lazim e kovar bı kurdi be. Oe 
nebe bile q ismeki pir bi zımane me be. kurd ji doza 
kurdayeliye dixebıte . dewlet ji bi gelek metodan re li 
ber kurdan digre. zimane wan yasak dlke u ev ne 
bes kurd ji redibin bi tirki weşanan derdixin. ma ev di
be. Pişti demeke hatin gotin va ye em nevi dikin kur
di de ka hün ji alikariye bıdin me. 

feqet ve care ıı em !<etin tengasiye. ji bo nıvıse 
lazim e babet yani tiştek li orte hebe. Ez jl xwe re li 
hin meseleyan geriyam. Nedıbü. careyek jı tunebü. 
Hün dizenin van rojan lı Stenbole civinek cedibe. bi 
nave Habitate. Ji bo van civinan qismek re ü kaldiri
me bajer hatin guhertin. Ez dixwazim li vir qala tiştekı 
biklm. Wexta emeleyan re -me çedikirin. qlsmek kal
dirim bi tuxlayen sor çedikirın. dile mirov were bi wan 
keviren sor dima. 

Ez ji xwe re fikirim ü min got gelo mirov cawa riyek 
bidita ji bo birına van kevıren sor. Belkı rojeke lazim 
bibin. ma ki dizaneL Hic ez nefikirim. ma we ev kevir lı 
vi bejari ji bo ci lazım bibin? Hin cend roj dı ser ve fik
ra min re derbes nebübü. li ciheki ez rasti fikrek weki 
ve fikra xwe büm. Ew ji kurd bü. Wi hevalı digot. "yaw 
ez her diber van keviren sor de derbes dibim. ez le 
hay dikevim ku min tiştek ıibir kiriye. Helbet wi hevali 
ji weki min dixwest wan tuxlayan bibira male. Ez dıka
rim bibejim ku ne ji ber ihtiyaciyeki bü niyete wi. bel
ki elimandinek bü. 

Bi izna we ez dixwazim hineki din qala ve mesele
ya Habitate bikim. Li gunde me gava dewlete re çe
dikir. ıuxir-muxir u kevir tani bera ser cihe ku we re 
çekin. dikir. Le gava dibü sev. hema hema hemü 
gundiyan bi ereboken desta ew zuxır ·muxir giş dibi
rin male xwe. lı. rast ew e ku bi wan kevir ü zuxiran 
hews u sopriyen xwe çedikirin ji bo dı zivistane de di 
nav heriye de neminın. 

Li gunde beriye (Oosera Merdine) jı ber ku kevır 
tune ne. xelk pir qimete dide kevıran. Mesela kalke 
min kevirek li ku didıt. ew dixist deste xwe ü tani ma
le. Ji ber ve dikata wi, niha neviye hewsa me bi kevir 
e. Di zivistanan de rehetiya we ıı helbet heye. 

Em werin ser tuxlayen Stenbole . xebat ü civina 
Habitate. Di vir de ez dikarım ve bibejim ku ew tuxle li 
bajareki were bi keri tu kare me nedıhat. le belki eli
mandinek ji welet mabü. 

Qasi ku ez dizenim kurd di civınen Habitate yen 

hewldanek kurdan ü saziyen (!) wan cebün an na? Bi 
tene ez meraq dikım. Herhallazi m e mirov pişti ve se
ete di hin meseleyan de li xwe mukır be. Gelo mirov 
dikare bibeje Kurd hıne ıı ne elimine tiste ku dinya 
pe eleqedar dibe. Ya ji nizanin we çawa dest bavejin 

ı van meseleya n. Helbet jı bo ve Ji destpekek lazim e. 
Min di sere nivise de gotibu eze cawa karibim ji 

xwe re meseleyeke bıbınım ü li ser we niviseke binivı
sim. Bi xera keviren sor ü Habitate nivisek derket or
te Ev jı ıı bo min bü destpekek. Heta nıvısek din Xwe-
de mezın e ... 

*** 
TEDBiREN Li HEMBERi ŞiDDETE 

*** 
Alim Blrez Keune r. gava ji insanen salone re qala 

tedbiren li hemberi siddete kir. pe re te derxist ku in
sanen lı hemberi wı xwe bi şünde vedikşinin uje dur 
direvin. Sere xwe bı sünde zivirand. dit ku ew li pas wi 
sekinlye. Siddet! 

"Te ci digoı· .sıddete ;e pırsı 
"Min dıgot ez bi siddete re me· got Bırez Keuner. 
Gava Bırez Keuner cü. xwendekaren wi je pirsin 

i<u tu cima ıı mudafa xwe vegeriya. Bırez Keuner ber-
siv da: 

"Ji bo sıddete mudafeyeke mın tune. B i taybeti 
dive ez ji sıddete be tir biji m" 

U Bırez Keuner ev cıroko hane ji wan re got: 
Rojeke ku di dewra her tışl ne qanüni bü de aja

nek te mala Bı rez Eggge ye ku hıni nabüne büye ü di 
deste wi aıoni de belgeyek hebü. Di we belgeye de 
dihat gotin ku ev mirov xwediye bajer g isi ye u ew 
gava xwe baveje l<ijan mole. dile wi biçe kijan xwari
nan hemu ye wı nin ü kijan mirovi bibine dive ew je re 
kaleliye bike. 

lı.jan li kursiyeke rünişt . xwarin xwest. sere xwe 
şüşt. xwe d irej kir ü berı ku raze. bere ruye wi lı diwer 
pirsi: 

"Te itiate ji min re bikf?" 
Birez Egge wi bi çarsefe nıxumand. bere mesan 

da. gava razayi~ stara wi dikir ü weki ve roje heft 
sola xizmet ıe re kır. Le jı bo wi çi bikira ji. tistek he
bü nedixwest bil<e. 

Ew ji: Peyvek bü. 
Gava heft sal derbes bü . ajan ji xwarin ü xewa pir 

ü ji emirdayıne nepixibü ü mıribü . Di we gave de Bi
rez Egge ew bi carsefa kevnbüyi nixumand. wi j i mal 
kiskısand derve. cihe ku le razayibü süst. diwar bo
yax kir. behnek kür '<isand ü bersiv da: "Na." 

resmi de tune ne. Tistek bala min diksine. gelo ji bo ~l'rtolt BRECHT (l!IYU-19%) 
!<etin ya jı beşdariye van cıvinen resmi xebatek ya ji Wergera ji Tirki: Suut KIL IÇ 
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Bezar Şehitleri 
alnızlıktı bıraktığım 

Hala büyürnedim mi dersin. 

Düşlerin yeni yetme daha. 

Mezar basımdaki l'leuruz gibi taze 

7epeden tımağa seuda. 

l'lesesiydim bu toprakların. 

isyanm kucağına gidişim. 

Bu kıyım, ortasında oldu --aeLar'tn" 

Masum kanının aleılıldığı yurdumda. 

Örtpas elmek için çaba harcanmadı bile, 

Ülkemin tüm yüreğinde bu kıyım. 
Bu dağlara uçaklarla gelenler, 

Ve deaC/madan öldürme buyruğuyla. 

Şarkı söyleyen bir kalabalıktık. 

Göreu. seuda bira1aya gelirmisli biL/eri, 

Önce. incecik bir beden düştü ansızın. 
Aç1!an yarasını üfleyerek, 

Bir delikanlı döndü çevresinden, 

Şaskın!tğln scs..;izliğindc düsli.ik bir bir. 

Bir acı (eryal yükseldi. 

Bomha-t kimya dumanıy!a . 

Baslırdık dö!)ıirnuzu kanlarunua. 

Ve serifdik ön/ct ine cellatlan n. 

/.,tc hal/e! i miz böyleydi hi?im. 

Ki. niyedtr diye sorarsa. 

f\irli ayak yürüyor. binlerce yıldu: 

Güzelim mor dağlan mda. 

Silinmeyece/( kan izlerimiz, bu taşlardan. 

Bedenlerimiz Larumar. 

Şah/anacak, o son güae l<adat: 

Yağmur çürütse bile, 

Ya da güneş eritse yalım ya lım. 

Özlemimiz yasıyot: aCinın son gününe. 

Acımayın kaugamı7 ve bi?e. 

Ay düşenler diyerek. 

Yine de sessi7ce durakalın. 

Yükselecek seslerirniz, 

Özgürlüğün güçlü çığlığında, 

Sevinç lLirküsüne dönüseceğiz. 

Çünkü biL ... 
"Bczat .. SEHITLCRIYIZ. 

Ali ÇiNTAY 

Ez tenebunek 
b. A. • 

---~• eş ım 
. 

Giriye seue me tene ma me 

di bin tariye/c girarı 

Sewla nıin diqlre bedengbuna min 

ez çiqas bedeng ma bum, çiqas bi heuf 

Şcu tari getdun tcne 

Bajat bi hebuna min nafenal 

Olsa dadikeue kuçan gaue min 

Ez tenebunck bi eş im 

Hesren çaua direşirn 

Bajaran di7anim bi naue le xweşik 

Bajaran bi belına poren te 

Ko/an bi ko/an dizanim 

Mina biboken çauen le 
Ez te dizaninı qasf leneh(ma xwe 

Tu xweşika dile min 

E? tenebune scue 

Set' eli miqanıed kesere 
Giraniya gulan 

Dc>m bi dem 

Şeu bi !)CL' 

Dadi/(cuc dilcın 

Ez hersek he dawi me 

Jiminaren beitnan dadiln~uim qadan 

Jana sure SOl im 

l'lalinek mihacir 

Çiqas bidomcji 

Ewqas biyan im. 

Salt ALPASLAN 

KAMUOYUNA 
Devrimci tutsaklar üzerinde 

estirilen devlet terörünü 
şiddetle kınıyor; daima 

devrimci tutsaklarm yanmda 
olduğumuzu belirtiyoruz. 

Kürdistan'dan Reheval Okurlari 

4tlXYD4iJUt•· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~---'.-..--~- ----
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A 
hmed Arif. ll Kurdistane Tirkiye li bajare D.ı
yarbekire di 21 4 1927 an de hale dine L..ı 
Dlyarbekıre dest bi xwendina pesin dike 
u liseye li Ruhaye berdewam dike. Pistı lı· 

seye ji bo xwendina bilind dice paytexte Tirkiye L..i 
wir li Zaningeha Ziman. Dirok·Coxrafya di besa fi· 
lozofjye de demeke dixwilne. 

L..i Kurdistana Tlrkiye hezen zordest u kolonya· 
list tu car hebüna gele Kurd hilnedane ser zare 
xwe. Gele me li Kurdistana Tirkiye eş. birin. kul u 
keseren sedsalan diltiye. Gelek welathezen Kurd 
bi dileki qenç O bi şereki paqij ji bo azadiye welate 
xwe can O rihe xwe done. Cameri O welathezi di di· 
le gele Kurdistane de bOye baweriyeke mezin. Yek 
ji wan kesen ku bl ve baweriye mezin bOye ji Ah· 
med Arif e. Ew gelek caran ji ber xebata xwe hatiye 
girlin O di hepsan de raketiye. Xwendlno xwe ya bi· 
lind xelas nekiriye. ji bo ew sedemen neyaran li 
pes wi derxistiye. Ji bo jlyana xwe berdewam bike 
dest bi kar dike. Gelek karan dıguhere dı rojname· 
vanıye de dema xwe dıborine heyo dowi 

Hozan Ahmed Arif ll Kurdistana Bakur pir bi nov 
o deng e Helbesten Wl di pirtüka bi nove ""Min Ji 
Hesreto Te Qeyd Kevn Kirin·· de kombüne O heya 
iro si carı ji n \Jvae hatiye weşandin. Di ware firoton 
u xwendine de ve pirtüke rekorek mezın sikandiye 
Roman bır O bawerlyen helbesten Ahmed Arif bı 
pirani li ser Kurdistone ne. Gundi. reçber. ]ın ü za· 
rokim Kurd bune çevkaniyen helbesten Ahmed 
Arif. Ew di helbesten xwe de li berxwe dide. bowerl· 

K ü .. TÜR 

ya wın ı serhildon \J berxwedan wel<ı agireki geş bı· 
Und dıbe. dibirıqe u tarıye ronahı dike. Ew li benda 
rojen azadiye bu. Ji bo ve ji dema mirov helbesten 
wi dixwıne behna merivon fireh dibe O kelo dile 
merıvan dikele u bilind dibe. 

Ahmed Arif di roja 2 6 . 1991'an de li Enqere dıce 
ser heqiyo xwe . Wer te dıtin ı<u Hozon Ahmed Arif 
di nav helbestvanen Kurdıstane de cıyel<i giranbi· 
ha dıgre u naye ji birkirın 

~--·-·-·- - - - - -·-·-· - ·-·- --

Şewatan, 

Feqen qahpe, 

Üyhawar 

Xofe berfendan 

u Jehiyen neme, birçiyen dirinde, 

Tu li ser pişte keren birok e. 

Tu bi tene sere xwe maye way way! 

Be çek, be sitar ü tazi 

Bi caneki bi tene sere xwe 

Dema berbange Jeylim-leylim 

Tu di nişangeha neynika celladan da ye. 

Oy te çi es ez, hezdikim ... 

Ji Usküdare vir da lo ew welate ke ye? 
He canim ... 

Çiyaye kulilk naştayi, irran, 

Kulilk venake, peyivter naweşe. 
Ledexe bi keviren heste 

Li çate eniye min 

Kifra be medet, Munzur, 

A ve Şahmurat bi xwin d ice 

U ez şairim ... 

.. . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . . . . .. . fiXiR#;Dr:nr:-...... ..... .. ............ ........................ . 
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Dergimizin 
İkinci 

sayısında 

b~layan ve 
bundan 
sonraki 

sayılarımızda 

imkanlarımız 

ölçüsünden 
verecegimiz 

(Dersen 1 

Zimane Kurdi) 
Kürtçe dil 

dersi konusu 
ile ilgili 

göstermiş 

olduğunuz 

ilgiye 1 

teşekkür 

ediyoruz. 
Çünkü bir 

ulusu anlatan, 
tanımmı yap an 

o ulusun 
kendi dilidir; 
bu değerden 
kopmuş bir 

ulus 
kendini 

tanımlayamaz. 

Dil en iyi 
iletişim 

aracıdır; 

toplumlarda. 
Bu yüzden 

dilimize sahip 
çıkmalıyız. 

Dile sahip 
çıkmak ise 

tüm baskılara 
rağmen ona 
her anlamda 

.'?atkı 

sunmakla olur . 

R\\\F.\ \ \.\\ LOiri i'\ 11 .\Li (i, ELiK) 

O.ıha iin.:d.ı b\iliiıııkrJ~: 1\.(ırıçc'Je ıki grup 
-;.ahıo- zaıniıı ,ıldıığunu bdırııııı~. bunlardan 1. 
grubu ()alın) g\:ırmli~ıük. 2. grup tbükiiınlü) )U 

lı ı -.. lanıirieri a-;.ağıdaki gibiJir: 

l\1ııı lkn 
Tc ~en 
\h () (Jı-..) 
\\ i O (cril ) 
\k 131/ 

\\ c ~ it 
\\an Onlar 

2. grup -;.alı~'> 1anıırkrınin ~c-;.itlı ı;.lc\ kri 
\,ıı·dır. l3unları pnıgrJınımın göre -..ıra-.ı gcl
dikt;c tck ıd; göre.:eği1. Bu ı~lc\ lerden bı ri de 
adın -in hali'ni <i)clık) olu-;.turıııaktır. Bu du
nınıda ~ahı-. zaıııırkrı I)Ciik (nıalıkıyct) 7anıir 
h' -..ıf:ıılaıı l')k\ i !!<'•nirkr lornııın oluştunıl
ııııı....ı tıpkı ıııtcknıo.. -..ıt:ıtlt~rıııda oldııgu gibi be· 
lırlılık (a. i:. i:n) \C bclır-..ıtlık (c.i.cı takilarının 
• ıda eklenmesi) Ic olur Künçc·n ·ıı gene kural 
l.ırından biri olan tanımlanan \eya nııdcncn 
• ıdın \inl'c )•ltılııı.ı-..ı gereği ilkin ad\'<.: ılgili ta
kı daha -..onra ılgili 1aınir )<lLIIır. 

1'\:ııCı-..L'kc mi ıı 
h:t·,i~cı..i tc 
"-\:rckc \\ı 
Pi~anine "e 
Ko\ ari ne mc 
\\ ~neguhcta " e 
1\.ıııC· \\an 
Le n ilsken min 
"-c-.a tc 
"-u r~"i 
r cnı<ika \\c 
Ba ' ~ nıc 

1\-hı..,i:\ \\\C~c·ı 

Err, pir \\H'~ c. 
1\l.ı \ani ınc;ın in'? 
Bcle, pir ııı et:in in. 
<;i paq ı.ı c'' 
Kt•' çi paqij c. 
"-.ı _ıır c? 
\ \ ' cndl• kar jir iıı . 

l\1a .ıgir ne genn c'' 
Ere, pir gcrın c. 

lknını bır kakın ı nı. 
~enin bir kaş ığııı 

Onun bır bıçağı 
Onun (hall) ba rda kları 
Ri7iııı (balı) dcrgıkrinıiz 
Sit:in tele' it~ onunu/. 
Onların ekmeği 
Beni nı defterleri ın 
Senin k11ın 
O nun (erkek) oğlu 
Oıııın (di;.i) tabağı 
Bit.iın babam11 

l.lıııa gü1el ho~ ımı'' 
E\ ct. çol, hoştur. 

L \ler büyük ınüdürlcr'? 
E\ ct, çok bü' üktüdcr. 
1\c tcnıı1dir'?. " 
K aşı k te m it:dir. 
k.ıııı çall'ıkanJ ı r"? 
Öğrenc ile r ça lı ~J,andır 

Atc:ı "ıcak değıl ınidır'? 
F' ct, çol, sıcaktir. 

D ILDERSI J 

ÜR'\ EK CL \ILEI.ER 

\hı tu karkcr i'.' 
'\a, et ne karkcr inı 

\la C\\ cotka'r c'' 
'\'a, C\\ ne cotkar c. 
Na. ct ne llir0.ı ını. 

\l a hıın polh in '? 
1\a. cnı ne poli-.. ııı. 
'ia , C\\ ne gcıııari ~ e. 

\la C\\ mc\ an ııf' 
;\a, l'\\ ne lll l'' an in. 
Er0. tu hi\\ at ı. 

f: , ki ~ c·! 

l ri:. C\\ taro ye. 

1\la \tad uwan c·• 
Ere. C\ \ ci" arı c. 

\l,ı ıu dirc.ı i'.' 
E" biji~ ı.. c. 
1 1 kin ını. 

\la 1-c' çi ı.:cıııari ~ c? 
hn '\\ cnJckar in. 
E" paqij c. 

\ l.ı u la\\ ,ı/ i nı'' 
E" ma.l.fn an in . 

\la deri H k iri~ c'? 
Na. gırıiyc. Le bclc 
paL<.: \ckiri~c 

Hl'\'DARl 3 

\ : lihcıı \~ıla ıijc bikiıı . 
ı. \la tu d ı rc.ı. 00 '.' 

2. Na. ane dirc.ı 000 '" C)'>O dircj oo . 
3. Ki. in' ' (kı-'a) 
4. Aza d lı ~ .. ·rbc-.t ele\\ ... 
5. Ma ınit.g:di 00 c? (bi.i) ük 1 
6. 1\<1. C\\ .. C (kÜÇÜk) 
7. l\1a SC\ gırmcr.oo'! 

8 .... , ~C\ gıro\·cr ... 
9. l\1a .oo \WC~ e? (ya;.aııı) 
10. Cannan X\\C) c, cannan oo. \\\C!:o c. 
1 1. Ma cv sak o 00. ye? (yenı) 
12. Ma pcn i'ı-. .. c'? (ınce) 
13. 1\a ... c. (kalın) 
ı ..ı . Ma ... ı ı.ıi ye.' (kılı-..c) 
15. Na .... ye. (bo~) 

B. A~ağıdaki cüınldcrdcn 15 ıuııc:-.ı )anlı:ıtır. 
llangi leri? !\eden'! 
J ı lıc' ok en jcrin 15 lıcb çe\\ t in. Kij.ınaıı'? 
(ıma'! 

1. 13a\ kal ye. 
2. De pir ~ c. 
3. l\-1aıııostc Jir c. 
4. :X\\endckar ci\\ an in. 
5. Dcıi \ckıri ın. 
6. \1 itgcft tije in. 
7. ::\.anıi b ıli nd in. 

........................ ........................ cıı;tPiiUw-........................................ ......... . 
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8. F:v se' ek in. 
<.J. Ew bıj'i~kck ne. 
1 O. Polis elen ne. 
11. llun dircj in. 
12. EL gundi me. 
13. Tu zaro i. 
14. ;\Ja Lso jchati ne ye'! 
15. Ere. Gso JChaı'i ın. 
16. Ki in dircj'! 
17. Çi paqij c? 
18. 1\Ja en biçuk e'? 
19. 1\a. cw bı ç üJ.. c. 
20. Ere, en ne lana/ e. 
21. [,, zilaın c J..al. 
22. E" jin pir e. 
23. Huıı ne tcral in . 

PitiJ..cn \\c 
Xaniyc "an 

SıLın bcbcJ..Icrini; 
On la rı n evi 

DiJ..kat cdilir-,c :!. grup (büJ..üıııl ü) ~ahı~ zamirieri ta
J..ıların da katkısıyla iyeli k ..,ı fatları i)ciC\ ı görıncJ..tcJır

lcr Zira hem ılgılı adın bır ÖLclliğ.ıni (kiıııiıı olduuğunu) 

gö..,ı~rnıckıc hcnı de adla beraber yanlıııaJ..ıadırlar. 
Ilgi li tanınılama taJ..ı:,ı. ki (kim) ..,ö;cüg(inCın büJ..üııılü 

hali ola n J..c ilc birlikte k u lla nıldığı Laınan kiının anlamı 

al ır. 

ı•cnfısa ke? 
Kınec kc 
ııeken kc'! 
\7ad ku ri: J..c ~ı:'.' 
En kuremin e. 
b pı]ana hi: )C? 

E w piyana "i~ c. 
Tcm--iı...a kc ıncıin c? 
Temsika ne metin e. 
1 leke n ki: pir in·> 
Heken ''an pir in. 

Kimin kalemi '? 
K ım ı n cl bı\c~ ı .' 
Kimin ~umurtaları'? 
-\;ad J..iınııı oğl udur'' 

O benim oğlumdur. 
Bu kimin bardağıdır'! 

O on un bardağıdıl'. 
Kimin tabağı bü~iiktiir 
Onun tabağı bü~ iiktür. 
K ı mın yumurta l arı çokıur? 

Onların ~umurtaları çoktur. 

ilgili tanınılama takılanndan (c. a. en) biri \C ilgili 
bükünılü 7amir ı )elık Lanı irini olu~ıunıı. 

Sarkcm kc'' 
Sarkcrd min. 
Cir.ınc kc? 
\n i n en kc'? 
Kc,çiyc \\an. 
laroyc ke'.' 
Sakoyen kc'! 

E" lihCfa kc ye'! 
Amin e. 
A din a kc ye'! 
Adina"i~e. 
[,, kurc kc ye'.' 
E"i~e. 

Kıının bui(Jolabı? A kc'.' Kınıiıı'! 

Bcnı ın bu;dolabıın . Amin Beni ını kı) . 

Kıının koın~u,u'.' E tc. ">cnın(kiı. 

Onları n ~atakları Ln mc. Bızım( ki). 
Onları n k<ı~ığı Ye ,,an. Onların( k ı). 

K i ının çocuğu'! Ye ,,c Sızin(l., i ) 

Kiını n pahoları'! Yen ıııc Bızıııı(J..ı). 

Bu J.. ııııin ~organıdır'! 

Benimdir. 
Dığcri J..ı ınındir'' 

Diğeri onundur. 
O J..ıının oğlııdur'1 

Onundur. 
E' ciraııcn kc ne'! 
f:n me ne. 

13unlar J..ııııın J..oııı ~ıılarıdır'! 

Bit.imdirler. 
f:,, kur~ıycn J..c nc'.1 Sunlar l.iıni ıı san dal yı:lı:rıdır'! 

D iL DERS! 

\eıı"anin. Onlarındır. 

~hı ıııaınostı:yc tc ha~ c'! Öğıı:tıııc nin i) ı mıdır'! 
Ere. nıaıııoste~ c min ba~ c. E' et, öğretmenim i~ id ir. 
\la rıo b<l\C kc ~c'.' ı:ın kıının babasıdı(' 

Elo ha\ C \\C ~e. l:.lo onun baba~ıdı r. 

13a l ıfiı tc bıc;ük c Scııı n yaslığın kiiçiikıur. 

Le ~amin nıet.in e. !·akat benim ki bü~ iiktiir. 
\la kcr.ı 11.: n.: tliJ c'' Scııı n bıçağııı keskı n dcğıl mıdır'' 

Bclc. krra min pir ııij e. Ucııim bıçağım çok keskindir. 
Le bı: le ya ıc pir ko~ c. Fakat senin ki çok kiirdiir. 

Tıpkı !)alm, zaıııiılcrı gibi. !ıaret ~ıfat \C ;anı i r l l• ri 

Jc 1-.cndilcrinc aııti:.ı bulunu lduğu )ada büküın li.i bır adla 
bağlantılı olarak hıllanıldıkları zaman bül-.üliirlcr Rö) le
cc onlar da hükünılü \C hüküııısiit. olnıaJ.. iiLcrı: ıkı gru
ba a;rılıılar. 'ı alın ! 'eya bükiiın-..üz olan L Grup 'ta cins 
liırkılıgı olmanıaklı \C tck ı l-çoğul ayırımıliıle giirı: bdır

lcım·kle bera ber bükünılü olan b Grup'ta hcııı cııı-- t iırk 

lılıgı. lıcın de tcJ..ıl-çoğu l zami rierin kendilerinde vardıı . 

A~ rıca 1amir olarak değıli de ... ıt iıı olarak ılgılı aJia bera
ber 1-.ullaıııldıkl arıııda onu da bükc ılcr. Dıi-.J..aıı:dilirsc bu 
durunıda ı~arcı ..,ıfaılarıııın. bi.iJ..ıüJ..Icrı adla il) lll t akıyı al
dıkla rı göriilccekıiı. 

C\ jiıı 

, c ,iıııe 
C\ t.ilarıı 

\i ;ıl.ıı lll 
'antilaman 
C\\ iCIHhk 
l ' \ ı en u~kc 
C\\ J..ur 
\\ikuri 
''~ın ke~·aıı 
a , e 

a 'ı 
a 'an 

E' pırıüLı ının c. 
L'' ..,;:,a tc :c. 
Pırıiık ,ı 'i ye. 
Pc n lı .;a 'c 'or c. 
Pclcn 'an da ran ji yen 
wan daran ııı~·Lıntir ın . 

Rlıpclcn , c pirtüke Ji yen 
"~ pırılıkc bıçükıir ın. 

bu kad ın 

bu bdın 
bu adam 
bu adanı(ııı) 
bu adanılar( ı n) 

w delter 
~u dcfter(in) 
~~~o oğ l an 
~u/o oğlaıı(ın) 

-ı u o kı;lar( ı n ı 
bunun (d i şi) 

bunun (crkcr) 
bunların 

13u benim k ıtabınıdı r 
Şu sı:nın clınandır. 

Kitap bunundur (eri i). 
Bunun (dı~i) kalemi kırınızıdır. 
Bu ağaçların yaprakları . 

Şu ağaçlarınkilerden daha bii~ lik tür. 
Kıtabın 'ay falan. o J..ııabınkılcrJı:n 
Daha J..liçliktiirlcr. 

• '\\\ EDJTIL\ 'H\':\\ 1 .\IJL\RI\ .\1 C Ll\ i) ET ll \Lİ 

I yelık ,ı t~ıı ,·eya ;anıırkrı ) ı:rı ııc adlar da kullanılabi
lir. Bu durunıda bıı ta ınl aıııa olu:;.ur. Yanı ad so; undan 
gelen ıki ..,Ö7cük bir tamlama ll l u~ıurur. Klirtçc'dı:kı ) ıı pı 

) i nı: Tlirh..çc'dcl-.ınin tcr-..i ol uc Türkçe'de oncc ıaınlayan 

~onıa tanılanan gelirken. Künçc'dı: önce tanı lanan sonra 
tanı la~ an gelir: 

Brlı..,k 'uıı kitabı ıamlama~ında. Brlı..,k taııı l.ı).ııı. kıtııp 

tanı l anan olur: (taıııht)an-ı.ıııılanan ). PinlıJ..a Bri'ısk ola
rak l\.üı1çe'yc ÇC\ irildığınde Türkçe'nın ı~r-..ıııe. ıa ııı la

nan-t.ım l.ıyan :ıekliıı i a ldığı görülür . 

. . .. ..... -... ........ .................. : ....... ·C42Ri;Uruu-.. ....... ............... .................. ..... .. . 
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Bu dunımda t<ımlanan (ilk) ~özciif!i.ın cin::ı inc \C -.a;.ı

~ına göre aldığ ı takılan daha önce görıııii-;.tü k: (bclırlılık: 
a, c, en, bclır-.iLiik: c. i, c). Sınıdi dL t.ıııılayan (2) '>ÖtCÜ
giin ci n~ i 'c ~J) ı sına göre alacağ takılan göre lı ın: 

dişil-tt'k i l adlar iç in. 
t' ril-tt' h.il a dla r için. 
her iki ci nstt'n çoğul a dlar için . 

(") L ril-tckılıanıl:ıy an ıakı ~ı olan -i <;oğu nlukla kulla
ııılıııaıııakıadır. Kulhınılııı.ıdığı dunıml.ırda tanılay an ad 
bir \C)a ıki lıccdı \Ca harfini ıçcriyor ... ,ı en sondaki a. 
c'yc dönü~türülür. 

Bazı yörelerde bu kural c harfine de u;.gulaııır: karkc
ren bajcr (karkcr\:n ba\\ari yerıne). <l\J C~ (a\a a~i )el'l
nc). kincc 7 ilcııı (kim:c tıla nıi yerıne). aqı çiyc (a\a <;ı
yayi yerine).\ b. i' nın atılına-.ı. bu takın ı n ad \C ~ıtiıılanı 
cklcndığındc ) en ı ~i.\L..:ükkr olu::-turma-.ıııd,ın \c do la;. ı
")' la atı lıııat-.a karı::-ı k lağa ) ,ılaçıııa-.ı ndan ka) nı klannıı) 
olabil ır : bajar bchır)-bajarıhchiılı ). gu nd("-öı )-gun
di( kö) 1 ü ). ba)( i yi )-ba~i( i} ılı k). :\C rab( ki1tli )-\erabi( ki.it ü
ll'ık) . nctcwc(ulu-.)-nctc\\C}i(ulu ... alı. 'b. Yukarıdaki ür
ncklcrı götönüııe alarak kö~ ün dcgirnıcnı taıııl aıııas ıı ıı 
Ktiı1çc'yc ÇC\ irdığııııvde i' takı-.ı n ı kullaııır-.ak .• ı:;.c gun
di deıncnııL gcrckıyor k ı bu da köy üıı tkğıııncııi değ ıl de 
köylünün dl.!ğırnıeııi anlamına gL·Iı r. 

Yine karkcrcıı bajcr hdıırın i~çikrı) yerim: karkcrcn 
b.ı.ıari ıkr ... \.! k ~clıi rli i ::ıı;ılc r ~ekli nde ycni bir anianı 1-.ata
ıııı ~ L ııı :, -.tc\'0 guııd ı "-ö: lin öğ•ctm ... ·ııı) yen ne nıanıth
to.. ~ c guııdi kr ... ck. kıiy ii 0~! 1 ctııwıı demı -ı olurııt kı hı d.ı 
hıtırıı dcıııck ıo..tcdıgiıni/ ıkğıiJır. 

Genel olara"- Kiiıh,:c'ııııı takılarana "-ullaıııııal-. eğilı
minde olın a ını 7a kar~ııı hu '\.! buna bcı11cr ııcllcııkrJcıı 
dolu} alılin ~clhnıc '>Ü il'Cııııh: ihmal eliılını-ı \C kullanı i 
ına-.ıııtla Jııctnıcııın k,ırı'ııklıga Y')l <ll;acağ ı takılan bu ki
ıarıa "-u llaııma} acağ11 

LJıkkat edılır.;\.! bclir,it tckıl eni'de bu dü~ürulııw ol 
ıııanıa ld<td ır. çlinktı o durumda -ltak ı .., ı ııdan önce \.!k be 
li r-. itlık t,ı kı-.ı gclmd.tc \C karı)ıklığı ıi ıı lcınektedir. dol,ı
) ı~ıy la karkere n bajarcki (bır ::-dıı ri ıı i')..; ıler i ) gıbi tamla
nıalar "-oht) lıl-.la 1-.urulabılır. 

l3u ıkı takı grubunu. bundan o..lllıra ''" "'" kullanaca
~ıııııL i~;iıı 1. grur takılar \C 2. grur t a kılar olarak adlaıı
d ırdık. 1. \C 2.' dcn kao..tıııı ı t. 1. \C 2. -.,ütcti ğün alacağı 
tak ılartlıı 

Pırıl'ıka '11 cııdcbrcke 
Caküçe "-arl-.crcki 
Kıııccıı k.ırkı.:rımııı 

Gunde k.ırkcr.( i 1 
Pcnlı-;eıı "'cndckarc 
Peııtheıt '1\ cııdı.:karaıı 
Pırtlı"-cl-.c A;aJ(i) 
Kureki L)~aııe 
Pirılıkıııc \ll Cildekaran 

Bır öğ.rc ııcı ııııı tdı~ı-bı.:lır,izı kitabı. 
Bır ı~çıııııı (.:ril-bclırl ı ) \C k ıcı. 
i ~çılı.:rııı (çoğul-bclırwl gı)sıkri . 
l ~çiııi ıı (crıl-bclırlı ı kakınl crı . 
Öğrcm:ın in (di~ıl-bl·lırlıı kakmkrı . 
Ögrcııcıkrııı ( t;nğul·hclırlı ı kılcııılcri 
\tad'ııı bır kitabı tkkıl-b ... ·Jır,ıt). 

1 ''aıı'ııı bır oğl u (t.:kıl-bc l ırsizı. 
ö"grc rıc ılcrııı (batı ı kıtapiarı t~·oğ-bcl) 

Baprc F1 ine (F\ i ıı' ı ıı 'ıdırıı tanılaıııa-.ında lıcnı tam
lanan lı \.!nı de taıııla~an ıçın ..: ta"-ı-.ı "-ull,ııııldığı görlil 
ın cktcdiı. Ounların herbin nin f~ırkıll' llhıyctc tckabiıl ct
ri ğ iıı c d ı kkat etmek gcrc kiı. Tamlanandaki -c (ba,tarc) 

D IL DERS, 

eri i-tckı l ıaı..ı ... ı. ıaın l aıaııtlaki -c (El ine) tlı::.il-tckıl ta"-ı ..,ı
Jır. Yanlı-ı anlaına~a yol açmamak ıçın -c'nin ilk ya da 
-.on <tddla olduğuna dıkkat cdilıııc l itlır. 

Bütün bu so nekierin bir '>Csl i harften ... onra geldiklc
riııdc y kayııa::ıtırma harfini a l dıkimın ı daha önı.:e be l i ıi
ıııi~tik. Konu-ıma Jilin daha ak ı cıla~tırılma-,ı \C kohıyla'ı
tırılımı ~ı cğılinıı her d ı ldl.! ınc,·cuttur. Kürçc'dc de bu eğı
lııııtlcn kaynaklanarak. konu:ınıa dilinde sc ... li bir harHen 
-.,onra y ık ba'ılayan tak ıy ı 1-. ul lannıa k yerıne "'k "'k bü
zü::-tlirnKkr\.! gid ilııı ı.:kt\.!dı r . ÖLcllıklc c ıle biten adiara 
ııcr\.!dcy-.e i~tı~nasıL olara k, adın ~on lıarli olan c '\.! ta kı
nın ılk lı arli olma'>ı gereken ) atılarak hü7li::-ıürülmckte
dır. \~agıda bu konuda batı örnekler görülecektir: 

\la't''a mi n (hcıııııı ıııa~aııı) yerıne ıııa-;a nıın. 
Dıkkat edilirse ili blizü~üp a olmaktad ır. 

naııı.:~a l·.li nama Eli 
~l'ı~ı.::a ı : ~a ne -ıu~a [~~ane 
çay\anc~a \\ICndcgclı~ ça~ \ana 

pereye ııı.ııno,ıc: ~ pere maınostc 
ıııaıııo,tc\CI1 ıııc nıanınst e n ııı r. 

'''cdı~c ~-ı~a:<ııı \ll edi~ e çi~ an 

( Ali'nın mektubu) 
(L;.~an'ııı ~ı~c~ı) 

'11 cmkgclıc 
(okulun ça) hane~ i) 
(oğrı.:tıııcıı iıı ııara~ı ı 
( öğrcııııcıı leri ın i 1.1 
( d.ığlarııı ~alı ı hı ı 

13u kuıı u ık ilgili açık lanıa ları bıtı nııcdcıı önce ::-unu 
da hclırtclım kı "ıimdıy\.! k.ıdar gördüğümü? tak ı \C)a so
ncklı.:r Kiiru;c cümle 1arı~ıııın tenıc i ta~larıdır ve bun lar 
i) ic,· k.ı\ ı.ıııılınadık<;u dütgüıı "-liıt<;c konuşmak \Cya 
) aLına"- ıniiıııkün değ ıl dir 

B . ı ndan 'lıııra gÖ '"I.:c cğiııııL Kürtı,.c gramer kuralları 
Ja hü~iık ,ıJı;iidc bu t<ıkıları ıçcrıııcktcd ir. Simdıyc 1-.<ıdar 
\)kU) ıı,· u)a ı,.e~itlı pr<ııık konu::ııııa "-al ıpları \Crınck yerı 
ııc huııl.ııııı ütcrıııdl' dcıa~ lı durıııaııııLın ııcd ... ·ııi budur. 
l~ıı b(ilüııılcı dıkk.ıtlc i ıı cdennıl.!dikçe diğer bölümlere 
gcçııı,·k ı-:-ı t ırla~tırır 

• ÖR i\ E K CÜ.\1 LEI.ER ------
Pırtlıka kC:· ha ... c" 

2. \ Serdar ba~ t•. 
3. Aan! Lclalc ıııaıııoste ye. 
-t. Kincen h.arke r an gt'm ari nt' 
5. Çıyaycn Kurtlistane bilinJ ın. 
6. \l a \an i~ e ~\ a n ııi.r.m e'? 
7. Na. )C ın\.! nvm c. 
~. Ki \ " e ha -\.r.ad t'? 
9. 
10. 
ll. 
12. 
13. 
1-t. 
1:'. 
16. 
17. 
IH. 
19. 
20. 
21. 
22. 

X\lclıa a7ad ki ye? 
lüçen Sinıl-o direj in. 
\1a -.arkcrc yı:. 
La 11 e nıin ma m ostt' ye. 

.1 iy ana gundaıı 'wc~ c. 
'\a, ~a baja r a n \\\ t'Ş t'. 
Cıogcn Xczalc gıru\cr ın . 
Lenüsh.a ııı a nı o~t(' pir s tur ('. 
Tcın,ika Guli ... ıanc ne mctııı c. 
A Ilcsen ııı et.in e-. 
1\ mc1 ane 1 c. 
f: Berfın ke .~t'. 
L' nıc\ aıı,ı kc ye'? 
,\ me~ e. 

(DUMAHiK HEYE) 
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reheval B ~.~ Ltv1ACA 

ÖDÜLLÜ BULMACA . · "'· . · . · · ·· Haz1rtayan: Şahin ÇOKBiLiR 

_. SO' .DA:\ SAGA 

1) Hasan llüs~) ın ... 2) 1 laınle , 

(,'e\ resi suyla kaplı kanı parçası. 3) 

Kl)nçu ayak bıkğiııi önecek 1-:adar 
u;uıı olan. bağcıklı )il da yan tarafı 

lasııkli ayakkabı Büyüıın~. abartına. 

4) Bir tür kalın kuına!;'laıı yapılıııı~ 
g ı) ı: c ı: k Konuğu .ıgırlaınak . :') Bır 

!!rkek i"mı. 6) Bir k ürk h<l~ \anı Bir 
besın Ü) un k.ığıdı. kalın: ı ch e:;i gıbı 

:;eyh:re bakıp anlam çıkarma 7) i.,:ın 
içııı ötkelcıımck. S)(. abuk da\ ranaıı 

t\"-:1. 9) H ir sıııı:ıııa -;anaıç ı "ı ııın soyadı 

.' Nanıu~ Tı:lllir'lin ,., ııngı:~ i . 10) 
Yoıııu. ) apı g: ıbı ~e;v !.:rı n ıalak 

duruınundakı ufak örneğı Knfiye. 

-t \ T KARD.\:\ A~AGIYA ----
1) \çık bır yerı ~C) le örtınek 

Aıııenl-:yuın 'un s ımgesı. 2) Bıı ı a~ıt 

8Mı yerde .. ,\ ğ.a'' ııın söy k·nı~ bıçiıııı. 

3) Eşekle kısrağın }'1 d.ı aıla di ş i 

qcgın birleş ıne-.indeıı olan ındCI 
ha~ \·an ( T\:r"ındcıı ı h....:-. ın 

(lersıııdenı 4) B.ı 'i l .ııı~ıçıa yera l .ııı 

( kr-.inden) Kııni bitkılerde \1.' 

Ö/ellikle caın!arda olu~:ııı salgı 
maddesı. 5) Bir ba)aıı gi)eı..t:ğı. 6) \u. 

ab (Tersiııd.:ıı) Kilometrenin 
kısaltılmas ı. 7) Rü) ü k~y·e A\ ı u pa 'da 

bir dağ isıni (Tersınden). 8) Özcan 
SO) adlı bır sanaıçının öıı.ıdı. 9) Ölüm 

coası Ta]ııı (Tehı'H.Ienı. 10) 

\1ikroskop camı Uır çeşit ka lem 
(Ters inden) 

1<. i t. c::l p 

2 3 4 5 6 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

GEÇEN AYlN ÇÖZÜMÜ 

e SOLDAN SAGA 

IJ ,\ıı<t<l,ılu-1 ı!) ı-..,ı"ı hih~ı :li \,ııııa ıı \ldı 

-l) kı \1 ~~Illa ral.. 6) ı-..ar:ııı ! ıl..ı.ı 7 ı \ ,i. ı ~ '!) S.ı '"·' ' ' ·'" 
9) 'u lı,· \d IOJ I,Pıık · ' ıı · 

e YUKARIDAN ASAGIY A 

IJ ,\ı..a -,\ka' 2) ,,ıli ·\d.ın:ı 11 \r.ı ' r.ı-\, ıı 

ol) D.ıınaıa~ı 5) Oh.ı -Lrı ·'•" 6) 1 in .,\IJı.ıı 

7) ı·ıı- \rı-S.:n 8) Lrıılal...;ı 9) 1 ı.:- ı-..ı - llar 10) Ila · \/ . ı .lı 

NOT: Be~inci sayıdaki bulmacayı doğru cözen 
lO okurumuza kitaplarını postaladık ... 

'Gotinen Peşiyan En Kurdi' 

7 8 9 10 

(KÜRT ATASÖZLERi) 

D
eğerli anıştınnacı A. Dnli 'ıı in 4.000 cİ\'annda h.üı·t Atnsözlcı·i ' ni kapsa~ an bu 

çalışması , atasö~l.erinin_ Kü ı·tç~'.sine ba~lı a_lf'abctik biı· dli;cnleme iç:risimlc 
hazıdanmıştıı· . K.ıtap, KünloloJı alanındakı ça l ı ş nınlanyla lanman Cemal 

Nebez' in önsözü~ Ic başl ıyor. Cotincn Pcşi~ an l~n h .. urdl; Kürt dilinin , ki.iltüı·ünün 
~oğun bir asimilasyon içerisinde o ldugu bu dönemde, okurlaı· açı-;ındnn kaçınlmama~ı 

\·e ti tiz likle incelenmesi gereken bir ) npıt. 

Gotinen Peşiyan En Kurdi·A. BALi 1 Pelesor Yayınları 1 408 Sayfa 1 535.000 TL 

.................... ... .... ... ........... ....... e..tf##;ii;. ................................................. . 



Siyasi tutsaklar ne istiyor? 
*Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın görevden alınması. 

* Eskişehir Cezavi'nin yeniden açılmasını öngören 6, 8 ve 10 Mayıs tarihli genelgelerin iptali. 
* Tutsak ailelerine yönelik baskı, hakaret ve işkencelere son verilmesi. 
* Ost araması adı altında yapılan, onur kıncı, aşağılayıcı uygulamalardan vazgeçilmesi. 
* Cezaevlerine yasal yayın sokma yasağının kaldırılması. 
* Tutsaklarca yapılan araştırma ve incelemelerin basına postalanmasına engel olunmaması. 
* Ziyaretçilerin getirdiği yiyeceklerin içeri alınması, tahrip edilmemesi ve kısıtlanmaması. 
* Koğ,11ş temsilcilerinin mutfağı denetleyebilmesi. 

* Dış kantin kısıtlamasının kaldırılması. 

* Aramaların taiana dönüştürülmemesi, belli aralıklarla temsilci ve savcıyla birlikte yapılması . 
. * Diyarbakır başta olmak üzere, cezaevlerinde dayatılan itirafçılık politikasının durdurulması. 
* Baskı, dayak, hakaret işkence, tecrit keyfi sevk ve sürgünler in son bulması. 
* Cezaevindeki tutsaklar için siyasi ve insani kimliğe uygun koşulların yaratılması. 
* Savunma hakkının engellenmemesi. 

* Koğuşlar arası tecrit politikasından vazgeçilmesi. 

* Mahkemeye gidiş gelişlerde kaba kuvvete başvurulmamas ı. 
* Koğuşlara asılan resim, afiş, amblem vb. izin verilmesi. 

* Yaralı ve hasta tutsaklar için açık görüşe izin verilmesi. 
* Ziyaretçilerin soyadı tutma zorunluluğunun kaldırılması ve görüşün tam güne çıkarılması. 
*Avukat görüşlerinde sayı ve saat kısıtlamasının yapılmaması. 
* Istek dışındaki na killerin (sürgünlerin) durdurulması. 

* Kütüphane ve spor salonlarının tutsakların sürekli kullanımına açık tutulması .. 
* Çift kişiye kelepçe uygulamasına son verilmesi. 

* Temsilcilerin tüm koğuşlara girebilmesinin sağlanması. 
*· Muayenelere askerin katılmaması, revire çıkanların yanına refakatçi verilmesi. 
* Hastalanan tutsakların ilaçlarının geciktirilmemesi. 
* Havalandırmaların erken açılması ve kat kapılarının açık tutulması. 
* Düzenli ilaçlama ve 6 ayda bir genel sağlık taraması yapılması. 
*·Cezaevlerinde meydana gelen olaylardan sonra vakit kaybedilmeden araştırılması. 
*Soruşturma amacıyla dışarıdan heyet çağrı lması. 

* Tutsaklar için anlamlı olan günlerde tutsaklar biraraya gelebUmeli ve kutlama yapabilmeli. 
* Koğuş temsilcileri, cezaevi müdürü ve savcının hazır bulunduğu belli toplantılar yapılmalı. 

* Yeni tutuklananlara itirafçılar koğuşuna gitme yönünde baskı yapılmaması. 
* Buna benzer durumlarda siyasi temsilcilerin müdahele etmesi ... 






