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Kanunadina 
kanun çiğneyenler 

ve bas1nda sorumluluk 
.. 

Bundan üç ay kadar ö,nce özgürlük 
Yolu yayınlan arasmda çıkan Kürtçe 
Gramer adlı kitaptan bir miktarı Afrı' 
ya götüren Latlf Delen adlı genç, bu ki· 
taplardan dolayı tutuklandı ve kitapiara 
da el konuldu. Latif Delen bu kitaplan 
İhsan Aksoy'a verece~ni söylemişti, bu 
nedenle İhsan Aksoy'un evinde arama 
yapıldı, birçok kitabına rastgele el ko
nuldu ve Aksoy hakkında gıyabi tutuk
lama kararı çıkarıldı. Latif Delen bu ne
denle halen tutuklu bulunmaktadır, İh
san Aksoy ise 5 günlük bir tutuklamadan 
sonra itiraz üzerine serbest bırakıldı. 

Bu kofuşturmanın yasal dayanaeı 
nedlı'? Kürtçe Gramer adlı kitap İstan
bul'da basılmıştır onu yayınlayan yayın
evi bellidir ve kitap hakkında herhangi 
bir toplama karanda yoktur. Polis, hak· 
kında toplama kararı olmayan bir kitaba 
elkoymuş, yargıç ise o kitaplan taşıyan 
kişiyi tutuklamıştır. · 

5680 sayılı basın kanunu, basılı eıe
lerle ve basın yoluyla işlenen suçlarta Il
gili sorumlulufu belirlemiştir. Bu yasa· 
nın 16. maddesinin son bendi (kitaplarla 
ilgili sorumluluk bu bende girmektedir) 
şöyle diyor: 

"Mevkute tarifine girmeyen basılmış 
eserler le Işlenen suçlarda ceza sorumlu· 
!uCu suç teşkil eden eserin, müellif, mu
harrir, mütercim veya tersim edenlne, fa
il belli olmadıeı vey.a bu kimse aleyhine 
Türk mahkemelerinde dava açılmadı~ı 
veyır kendisinin bilgi veya -m~vafakatl 
dışında yayınlandıeı ballerde naşire ve 
niişir de belli olmazsa tabie bu da bilin· 
mediei takdirde bilerek satana, daeıtana 
aittir." 

Görüldüeü gibi bu olayda Latlf Delen 
olsa olsa bir daeıtıcı sayılabilir . . Daeıtıcı
nın sorumıuıueu. Ise, · kendisinden önce 
sayılmış kimselerin (önce yazarın, o 
belli d efiise veya aleyhinde Türk mahke
melerinde dava açılamıyorsa eseri yayın
layanın, o da belli deeııse eseri basan . 
matbaacırun) bilinmemesine baelıdır. 

Sözkonusu eserde ise yazar bellidir, 
ancak o Türkiye'de de~ ikinci dere
cede sorumlu olan yayıncı bellidir. Bu 
nedenle bu kitaptan dolayı ne basımcı, 
ne satıcı, ne de dafıtıcı sorumlu tutula
maz. 
Basın Yasası Türk Ceza Kanununa gö-

re özel bir yasadır. T.C.K.'nundan sonra 
çkmış ve basın yoluyla işlenen suçtarla 
ilgili özel hükümler getirmiş, sorumlulu
fu ise belirlemiştlr. Basın Yasası, yaza
nn belli .oldufu durumlarda yayıncının 
sorumlulutunu bile kabul etmemekte
dlr. Bu hükümler basın özgürl~Unü gü
vence altına almak için konmuştur. 

Eter öyle olmasaydı, içinde suç teşkil 
eden yazılar oldufu varsaytlan bir kitap
tan, dergi veya gazeteden dolayı, 

onu dafıtan, satan yüzlerce kitapçının, 
gazetednin vs. kişinin de sorumlu tu· 
tutmaları gerekirdi. 

5680 sayılı Basın Kanunu, sorumlu
lutu böylesine belirlemiş ve tahdit eı
mişken T.C.K. hükümlerine bakılarak 
daeıtıcı veya satıcılar sorumlu tutula
mazlar. 

Aıtn polisi, yine 1 Şubat'ta bir evde 
arama yapmış ve orada bulunan 150 ka· 
dar Roja Welat gazetesinden dolayı ev· 
de bulunan All Yaşar, Selahattin Yaşar 
ve Se bahattin Yaşar adlı kardeşleri göz
altına almış, bu üç kardeş bu nedenle 

. mahkemece tutuklanmışlardır. Onların 
tutukluluk hali de devam etmektedir. 

Basın Yasası bu kadar açık oldueu 
halde nasıl oluyor da, basın yoluyla iş· 
lenen suçlar hakkında hiç bir sorumlu
ıuıtu bulunmayan kişiler tutuklanıyorlar 
ve aylarca hapislerde kalıyorlaı'? 

Basın Yasası, basınla Ilgili kofuştur
malarm acilen yürütilmesini emretmek
tedir. Yasa, C.Savctlarının, buna lllşkin 
soruşturmalan bir hafta içinde tamamla
malarını zoru~u saymaktadır. Alın'da
ki olayda ise, Latif Delen üç aydan beri 
tutuklu bulunmaktadır ve mahkeme 
önüne çıkarılmamıştır. . . 

ÇUnkü uzun süredir ki A~n'da yasalar 
işlemiyor. Son nakillerle Atrı'dan alın
mış olan Af n V alisinin yaro.sıra, Emni· . 
yet müdürü, bazı polisler gibi, yasalara 
herkesten çok uymalan gereken bazı 
yargıçlar da kanun-manun dinlemiyor, · 
Ilerici, demokrat, yurtsever güçler ve ki· 
şiler üzerinde terör estiriyorlar. Bu yar
gıçlardan biri geçen seçimlerde lrlHP'nin 
milletvekili adayı olarak seçimlere katıl· 
mış ve kaybetmişti. Bu sorgu yargıcı, 
Afn'da dört ay kadar önce yeralan olay-

larda, birçok ilerici kişinin ifadesini, on
lara işkence eden polislerin yanında al· 
mıştı. İşkencecl pollsler, bu y8rgıcın 
yanında ifadesi alınan kişi !ere tab~ ca-

. larını göstererek onları tehdit etmekten 
de geri kalmamışlardı. 

Yasalara· göre mesleıtini di.ir&tçe yap
maya yemin etmiş bir doktor, siyasi ya 
da kişisel nedenlerle hastasını öldürür, 
ömeein zehirlerse yaptıltı işe doktorluk 
denebilir ml? Açıktır ki böyle birine ka
til denir. Ya aynı nedenlerle, yasalan 
çilt!leyerek, karşısına gelen kişilerin sııç
suz olduıtunu bile bile onları haps(! atan 
bir yargıca yargıç denebilir mi? 

Hiç kuşkusuz yargıçlıkla MHP mili· 
tanlıltı farklı şeylerdir ve ,Afrı 'daki m ız· 
rak artık çuvala sıfar cinsten deltildir. 

Afn olayı, tek başına bir örnek de 
deltildir. Diyarbakır'da Roja Welat sat
maktan dolayı dört genç, dört aydan be
ri tutuklu bulunmaktadır. Yine gazete
mizin 4. sayısından 3000 adete, Diyar
bakır'a gittiltinin ertesi günü pollsçe el 
konuldu ve bazı kişller gözaltına alındı
lar. Polisin, hakkında toplama kararı bu
lunmayan basılı eseriere el koymaya, bu 
eserler hakkında toplama kararlan araş
tmp onları günlerce bekletıneye hakkı 
yoktur. Böyle bir tutum, basın özgüriii
ltünü ortadan kaldmr ve zaten öyle ol
maktadır. Böyle bir u~~ulamayla polis, 
diledi~ kitabı, gazete, dergi vs.yi topla
yarak onun daltıtımını engelleyebilir ki 
bu Anayasa'ya ve basın yasasına aykm
dır. Bu, açık bir polis devleti uygulama
sıdır ve zaten Türkiye'de bu uygulama 
hiç bir dönemde son bulmadı. 

Kaldı ki bir basılı eser hakkında dava 
yetkisi, o eserin basıldı~ı yer mahkeme-· 
sine aittir. Olkedeld yüzlerce ve binlerce · 
mahkemeden her birinin bir basılı eser 
hakkında kendini yetkili sayması müm
kün deltildir. Bazen bir eser hakkında üç 
beş mahkemenin birden toplama kararı 
verdilti görülmektedir ki, bu yasaya ay
km düşen bir durumdur. 

öte yandan bu tür uygularnalar şunu 
da gösteriyor Türkiye'de basma ve dü
şünce özgürlültüne karşı çalıdışı baskılar, 
ilkel uygulamalar biiiii yürürlUktedir. Ki-

taptan, gazeteden korkmak ancak ilkel, 
barbar kafaların Işidir. Böyle Insanlar 
Çaıtdaş d~lldirler, ·onlar, ortaçaı engi
zisyon papazlllr!nıiı kafasını taşımakta
dırlar. 

Kürtçe Gramer' e. gösterilen tepki Ise, 
daha da ilkel bir bilim diişmanlı~ıdır. 
Bu uygulama Kürt halkına karşı aralık· 
sız olarak yürütiimüş olan ırkçı-şoven 
baskıların yeni bir ömeeidir. Ortadoıtu' 
daki 20 milyonluk Kürt halkını ve onun 
Türkiye sınırları· içindeki 10 milyonluk · 
bölümünü Inkardan gelen sömürgecl 
mantı~ı Kürt dilinin gramerine bile ta
hammw edememektedir. Bu, Kürt halkı
na karşı duy\ılan kinin ve korku~un da 
bir ömetidlr. Ama bütün bu korku ve 
telaş boşunadır. İnsanlan tutuklamakla, 
hapse atmakla zulmü sürdürebilecekleri-

. ni sananlar aldanıyoriar. Onlar Vietnam 
ve Flllstin halklannın mücadelesini göz. 
önüne alsınlar. Vietnam'da binlerce in
san dev Amerikan savaş makinasına kar· 
şı direnerek, binlereesi tabuttuklarda yıl
l.arca dayanarak. zulmü yendiler ve özgür
lülte eriştiler. Kürt halkı da, emekçi 
Türk halkı da bu zulme pabuç bırakma
yacaktır. Zulüm ancak mücadelemiz! pe
ldştirir, onu hızlandınr. Uyanan halk yı· 
ltınlarını sopanın gücüyle susturmak ve 
sindirrnek kimsenin haddi de~ildir. 

-
Cumhuriyet Halk Partisi, ülkedeki 

tüm ilerici güçler gibi, Kürt halkının ile
rici ve demokrat güçlerinin de destelini 
alarak hükümet kurmayı başardı. Bu 
desteeın nedeni faşist MC iktidanna son 
vermek ve bazı demokratik adımların 

• 

attimasını saelamaktı. CHP bu alantlıt 
kitlelere ·bir hayli vaatlerde bulundu. 
Şimdi verilen sözleri tutmalı, düşünce 
özgürlüitü üzerindeki basktlara son ver· 
mell ve asgari demokrat adımlar atmalı
dır. Bu yapılmadıi!ı, aksine aynen MC 
iktidan gibi demokratik ve yurtsever 
güçlere ~tünde basktlar sürdürüldüi!ü 
takdirde CHP de demokratik güçleri kar· 
şısmda bulacak, bu ise en gerici ve faşist 
güçlere yarayacak ve CHP'nin kendisi de 
bundan zarar görecektir. 

' 

Ağn' da işkence ve baskı politikası 

tüm gücüyle varlığını sürdürüyor 
MC iktidaınun bitmesine rağmen faşist uygillamalar Ağn'da 

tüm gücüyle sürüyor . 
Ağn Et ve Balık Kombinasında MC iktidanılın yöneticilerin

den Suat Yıldırun, işçilerin her türlü hak taJebine karşı çıkmış, ser
vis yetersizliğini. ileri süren işçilerden Gıda-Iş işyeri temsilcisi Ne
şet POLAT ve arkadaşlanndan kombina işçilerinden Bekir SAN
CAR, Mclunet SEVlM'e hakaret etmiştir. Işçilerin bunu kınaması 
üzerine derhal işyeri komisyonu toplanarak adı geçenler disiplin
sizlik gerekçesiyle işlerinden atılmış ve iş bunuı_ıla da kalnıaya_rak 
emniyete intikal ettirilmiştir. Emniyet I. Şube şefi Başkonuser 

...:::. 

2 - ROJA WELAT 

-

·-

Orhan Seyfi Gezici ve I. Şubeden Polis Fecri Sezgjn, Fevzi Şahin 
ve A. Güzel Polat tarafından Neşet Polat'a en ağır biçimde işkence 
uygularunıştır. Ağn milletvekili ve CHP genel yönetim kurulu üye
si Rıza Polat'ın yeğeni olan Gıda-Iş işyeri temsilcisi Neşet Polat 
Ankara'da durumu büroınuza aksettirerek, rapor isteminin savcılık 
tarafından kaale alınınadığını söylemiş ve işkence uygulaınalanna 
anlatmıştır. berici. yurtsever devrimcilerin MC'nin yıkılınasma rağ
men Ağn'da bu uygulaınalann son ·bulmaması olayının halk tara
fından nefretle ve tepkiyle karşılandığını ileri sünnüş ve olayı pro
testo etmişlerdir ... 
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PESiYA GELAN 
1 

RONAHiYE 
21 ·~ Sıbate roja tekoşina dıji kolonyalilı~ ye dı navbera mıl

letan da. Ev qasi 60 sal heye ku gelen bındest dıji kolonyalizıne şe
ren dıjwar kınn. Pıraniya nulletan jı nue kolooyalizn~ xılasbt'ln, 
dewleten neteweji çekınn. Sistema kolonyalizn~ he!Ş. 11 disa ji 
h dınyaye lun gel he ne ku bende koletiye h in ne şıkandıne ~ şere 
w an bo rızgariy€ dewam dıke. 

Seferen kolonyalistan dı sedsaJen 15 da des~ kır. Tıcaren 
Ewrllpe dıxwestın reyeke kurt kıtŞkın ber bı Hındısm"e u Çin. Ma
l~n wan welatan -he~şim, buharat t hvd- b welaten Ewrtipe gelek 
bı qinıet bun. E w, aliki da ber bı başur çtin, h dora Efri~ geriyan, 
aliy~ dın da 'ji ber bı rojava. Am~lkan hat kıfşkınn. Ewana lı her 

. dere" dest bı . taıane kınn; rer u ziven wan weJatan \l her texlit heyi
yen wan kişandan Welat~n xwe, tevh xo.rt u ·keçan. Ew kınn kole ü 

·· · \ A A 
h sukan fu:otın. Kuştın, hehşandın iı ala xwe b welaten Esye, Ef-
riqe u Amelkane danin, ew xıstın bın rure xwe. 

Bı vi awayi welat€n Ewrilpe -wek Portekiz, Spani, lngiiz ~ 
Holand- gelek dewlemend bun. Bı du wan y~n nuh -wek Fransız, 
Eleman, İtalyan- ajotın ..... Lı Ewrupe sınet u çand gelek peşda ·çO, 
dewra endüstriyt vebu. Edi ew hewcedare zetır nıadeyan xav ~ ~ 
tır mışteri bun. Bona destxiStım koloniyan ketın tevgerek mezın, 
ne te~ bl ge lt n w etaten dur, bı h ev u du ra ji şer l<ırın Ome d ııav 
xwe da parva kınn, imparatoriyen kolonyalist sazkınn. 

Welaten koloni xırawbiln, heb§in.gele wan bll kole. Kolonya
listan, heyiyen wan en ıererdin ô bınerdin kışandın welat~ xwe, ew 
ta lan l<lnn, bı zore şuxulandın. Jı wan erzan gırtın u bı buhayi ftr()
tıne wan. Enşi ser çanda wan, zman G diroka wan jikırın Xebıtin 
ku hem u qimeten wan, ye' geli u mııu.i jt hale ıakın, te koşina wan 
bıtenıırirun u wan hini koletiye bıkın . Bı vi awayi, welaren koloni 
ne te~ bı aliyfi ekonomi, bı aliye çandi ji paşda man. 

Welaten kolonyalist bı teknik, bı çek jı gelen bındest gelek 
peşda b\in. Bona ve yeke, ewana sırt..ldanen wan bı h'esani pelıxan
dın. 

Dı çar-yeke paşin ya sedsala 19. kapitalizm gnşte dema em
peryaliznıe. Enıperyalistan, bo ku parvakınm dınye dı nav xwe da 
tema m kınbun, cardın ketıne hev, da ku pariyen inezın bı dest xwe 
xının. Xasıma ewen ku par gırtıne da dereng mabun .. Ewana, çer 
guren har xwe dav~jm ıer bereteki, usa bl ·.nuh va dest bl parvalan
na dınye kırın. Şere Yekemin y'e Mezın destpe kır. · 

Emperyalistan <.!!_vi şcri da dınya dı xwine da hıştın, hev u du 
ji gelek westandın. Emperyaliım, dewra kapitaliz~ ya paşin e, an
go payiza we ye. 1\famosteyan gotiye U diroJce ji ISpat kınye ku bı 
dü emperyaliz~ sazümanek nuh, ya karkeran, ya ~ıti, wekhevi ~ 
peşvaçuoo -sosyaliıın ~. Dı nav Şe~ Yekemin ya Mezın da h Un
siyc şoreşa karker jj gundiyan destpe l<lr, sazGmana keWıı u zorba
zi hat hehşandın u S9S}'&lizm sazbu. Bı ve ·şoreşe, geten ku dı bın 
nit-e' emperyalizma u na b un gıhiştın . azadi ya xwe u bı dllxweşi 
hevra yekıti· dani,n, Yelatiya Sovyetan pekaniR. Lı welate Sovyefi
ye~ zui'Rı u ZOI"desti, kedxwari neına, tevbdiroke h& .. 

Bı şoreşa Oktoora Mezın rewşa dınyaye gelek guh..-i. Wela
ten koloniedi b hember emperyaliım u kol~}ralizn,e aene ne b tın . 
Edi arikarek wan i mezan hebu .. Şere wan dıji kolonyalimıe ~t li 
bı•nd bu, gele k gelan nire kolonyaiR n~ şıkandın u dujnun; erae 
xwe derxıstın. 

· Pışti Şere .ouwemin ye Mezın, emperyalistan derbe k dın xwa
nn. Welateq sosyalist zooe bUn u sosyalizm bu sistemek dınyaye. 
Şere welaten koloni ji her peşda çu. Sistema kolonyalizme helışi, 
welaren Esr~. Efriqe n Aınıu~ana Latin bı du hev gahiştın azadiya ... 
xwe, dewleten nzgar serrast kınn. 

ı..e herçıqas sistema kolonyaliznıe xıraw bu u emperyalistan 
leşkeren ll:we jı koloni}'lln kışandın ji·, ewana, bona ajotım ked
x wariye re ·u olaxen d ın di tın. Gelen paşdamayi notare wan bu n. 
Emperyalistan bı bend ~ qey<fen ekonomik ew bı xwe r.ıgıredan, 
ango "kolonyalR.ma nuh" xuya kır. 

Dı~l we, mıha h lun ciyan kolonyalizma kewn ji b ser piyan 
e. Lı Efriqa llaşm da qasi deh milyon reşık dı bın ni.J@ du milyon 
sisrk ttı re. Lı Zimbabwe'ye ji ıewşa reşakan usa ye. Erda ~te Fi
listin hatıye ·ıeyandın u şere wan dewam dıke. 

Kordıstana me ji, ev hı sed9n sal e ku dı bın nire koledariye 
da ye. Kurdıstan bı deste emperyalistan u zordesten dm buye çar 
keri. Her yeki kerikj-ll:we ra k:ınye kolooi~ Ewana heyiyen Kurdıs. 
tane ye sererdin u bınerdin ta lan kınne u hin ji <\kın. Ewana Kur
dı~an şunda hıştıne , serhıldanen gete Kurd bo rugariy~ bl xwinre
tın u ro\ıtiye pelıxandıne . Aliye çandi ji, ewana ge te Kurd tandane 

• A nav nezanıye. 
ı..e ew rewşa han, ~i nıkare bı vi awa}i dewaın bıNiı. Gele 

Kurd ji, hemu gelen dın ji ku hin dı bın nire kolonyaliznıf da ne, 
wan benclan u qeyd:\ll we b ış k~ nin u bı~hijın azadiya xwe. 

Kes. ruk.ırc meşa din>ke bıde saknandın. Peşiya gelaıt ronahi 
ye. Roja me we lıellıC u jı me ra azadi, peşveçun, aşıti u serfırazi 
bine ._ 

Ili., .... __ .. 
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HALKLARlN öN O 

AYDINLı 
~,., .. 

21 Şubat, sömüı-geclliğe karşı uluslararası mücadele günüdür. Son 60 yd 
içinde sömürge halklar sömürgecilere karşı zorlu savaşlar verdiler. Birçok ulus 
sömürgeci boyunduruğunu kuarak özgürlüğe kavuştu, ulusal devletler kurdu. 
Dünya sömürgecilik sistemi çöktü. Yine de wnyada henüz kölelik zincirlerini 
kıramarnış halldar var ve onların kurtuluş mücadeleleri devam ediyor. 

Sömürgecilik seferleri lS. yüzyılda başladı. Avrupalı tüccarlar Hindis
tan'a ve Çin'e giden kJsa bir yol araştırıyodardL Bu ülkelerin mallan -ipek, ba
harat vs- Avrupa ülkelerinde çok para ediyordu. Onlar, bir yandan güneye 
doğru gittiler, Afrika'yı dolaştdar, etiğer yandan da batıya ~· Amerika 
keşfedildi. Onlar Jı.er yerde ~alana giriŞtiler; .o Ilik~ altın ve ~ünü·, tür- · . 
lll zenginliklerini kendi ,ülkelerine taşıdılar, kıZlar ve o.ğlaıllarla bidik.te. Orilan 
köleleştirip pazarlarda sattılar. Öldürdüler, yakıp yıktdar ve bayraklarını Asya, 
Afrika, Amerika ülkelerine diktiler, onlan boyunduruğa VUJ"dular. 

Böylece Portekiz, Ispanya, bgiltere, HoRanda gibi Avrupa ülkderi çok 
zeı:ıgjıı oldular. Onların ardından yenileri -Fransızlar, Ahnarıl•,1talyanlar· yü
rüw. Avrupa'da sanat ve kültür hala ilerledi, en6tri dönemi başladı. Onlar 
artık daha çok hammaddeye ve daha çok müşteriye muhtaçtılar. Sömürgeleri 
kapmak için büyük birmücadeleye giriştiler ve yalnı:ı bu uzak ülkelerin halda
nyla değil, birbirleriyle de savaştdar. Dünyayı aralannda böliiştüler, sömürge 
imparatorlukl!~fı kurdular. 

-
Sömürgeler alt-ÜSt oldu, yjc:ddı, halklan köleleştirildi. Sömürgeciler, on. 

ların yerilstil ve yeraltı seıvetlerini ülkelerine taşıddar, onlan ta1an ettiler, zor· 
la çalıştırdılar. Onlardan ucuza ahp onlara palıalıya sattdar. Onların kültürüne, 
diline, tarihine de saldu-dılar; tüm insani ve ulusal4eğerlerini yoketmeye, mii
cadelelerini söndümıeye ve onları köleliğe alıştınnaya çalıştılar. Böylece SÖ· 

mürgeler yalnız ekonomik bakımdan değil, kültürel bakımdan da geri kaldılar. 

Sömürgeci ülkeler teknik ve silalı bakımından ezilen halklardan çok üs
tündiiler. Bu nedenle onların başkaldınların ı kolaylıkla ezdiler. 

19. yüzyılın son çeyreğinde kapitalizm emperyalist aşamaya ulaştı . Em
peryalisder, dünyanın paylaşılmasını kendi aralarında tamamladıklan için, bir 
kez dalıa birbirlerine düştüler, büyük lokmayı birbi~lerinden kapmaya çalıştı· 

. lar. özellikle de bu böliişmede geç kalanlar ... Onlar, n~d aç kurtlar bir leşe 
saldınrsa öylesine dünyayı yeniden paylaşmak için atdddar. Birinci Büyük Sa
vaş patlak verdi. 

Emperyalistler bu savaşta dünyayı kana boğdular, birbirlerini de bir 
hayli yıprattılar. Emperyati:ım, kapitalizmin son aşama.sa, diier bir deyişı~ 
sonbahandu. Ustalar söylemiş ve tarih de Ispat etmiştir ki emperyllizmin u 
dından yeni bir~. işçilerin, banş, etltllt ve aelişmenin düzenlaotyaliım 
gelir. Birinci Büyük Savaşta Ruaya'da itçl ve köylllerin denbul bafaöaterdl, 
eski ve zorba düzen yıkıldı, yerine sosyalizm kuruldu. Bu demmle birlikte o 

. güne kadar Rus emperyalizminjn bo~ndorulu altında, olan halki• dıı özgür
lüğe kavuştular ve gönül nı~ıyla bir birlik, Sovyetler Birliği'ni ~lıışturdular. 
Soryet ülkesinde artık zuJilm ve zorbalık, sö~ sorı bul~. tarihe kanştı. 

o • 

Bilyik Oktoer ote.:ailaat,>le ıllaır .... ciu ..... • c~ejifti. Si ar' ·r *aiııı . 
emperyaliunht ve~ kartllliDda atak yalaa Or's ı• 
şimdi büyük bir dostu vardı. .. Oalann s9mirgeciliie karşı sanışlan güçlendi ve 
yiiksddi. Rirçok halk sömirgecilik zinciılerini kırdı, dlişmaru ülkesinden çı
kardı. 

Ikinci Büyük Savaş emperyaUstlere yeni bir darbe indirdi. Sosyalist ülke
lerin sayısı arttı ve wnya sosyalist listemi doldu. Sömürge ülkelerin mücade
lesi de gelişti. Sönıüllecilik listemi çöktü,Asya, Afrika ve Latin Amerika halk· 
lan birbirlerinin peşi sıra özgmlüğe kavuştular, bağımsız devletler kurdular. 

Ancak, her ne kadar sömürgecilik sisterili çöktü ve emperyalistler asker
lerini sömürgelerden çektiyseler de, onlar, sömüıiiyü sürdürmek için yeni yol 
ve yöntemler bUldular. Gerikalmış halklar onlara muhtaçtdar. Emperyalistler 
onları tüıii ekonomik bağlarla kendilerine bağladılar, ortaya "yeni sömiirge
cilik" çıktı. 

Bunun yanı sıra, şimdi de dünyaıun bazı yerierinde eski tip sömü11ecilik 
hala ayaktadu. Güney Afrika'da on milyon kadar zenci 'iki milyon beyazın 
boyunduruğu altındadu. Zirnbabve halkının durumu da öyle. Filistin halkmın 
toprağı işgal edilmiştir ve bu halkın savaşı devam ediyor. 

Bizim ülkemiz Kürdistan ise yüılerce yddu ki boyunduruk altındadır. 
Kürdistan, emperyalistlerin ve diğer zorbalann eliyle dört parçaya aynlmıştu. 
Her bir paıçasıııömürgeleştirilmiştir. Onlar, Kürdistan' m yeriistü ve yeraltı ser.' 
vetlerini talao ettiler ve hiila da ediyorlar. Onlar, Kürdistan'ı geri bıraktılar, 
Kürt halkının direnmelerini kanla, vahşetle eıdiler. Kültür bakımından da Kürt 
halkıru bilgisizliğin içine ittiler. 

Ancak bu durum böyle devarn edemez. Kürt halkı da, sömiirgeci boyun
duruk altında olan diğer halklar da bu bağlan, zincirleri koparacaklar ve öz· 
gürliiklerine kavuşacaklardır. 

Hiç kimse tarihin akışını durduramaz. Halkların önü aydınlıktu. Tüm i 
' 

ezilen halklar için de güneş doğacak ve onlara özgürlük, gelişme, barış ve ·mııt· 'ı 
Juluk getirecektir. 

o 

ROJA WELAT - ? 
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Bingöl'deki faşist ve gerici güçler, yerel seçimle-· 
· rin ardında~ harekete geçtiler ve kanlı olaylar çıkardı

lar. 
MI'IP burada, belediye seçimlerini AP, MSP· ve 

bazı gerici aşiret reisierinin desteğiyle, mükerrer oy 
' kullanarak, faşist milisierin terörline başvurarak ve 

CHP'nin "halim-selim" adamlannın korkup sandık 
başına gitmemelerinden yararlanara.k kazandı. Astın
da MHP'nin Bingöl'de ciddi bir kitle tabanı yoktur ve, 
olmayacaktır da. 

Seçimlerin hemen ardından, daha önce MHP' 
nin militanı olarak çeşitli yerlerde bulunmuŞ, saldırı
larda görev almış belediye başkanı Hikmet Tekin, be· · 
lediyeyi faşistleştirmek için harekete geçti. Jşe 30 ka
dar kendi taraftarını alırken 24 işçini de işine son ver
di. Genet-Iş şube yöneticileriyle de anlaşarak ilerici 
işçileri temsilcilik görevinden uzaklaştırmaya ve çı

kışlarını vermeye başladı. Bunun üzerine işçiler im
za toplayarak genel merkeze başvurqular. Sendi,ka 
bölgeye bir yetkili gönderdi; şube yöne.ticilerinin du
rumu .açığa çıktı ve onlara el çektiriterek yeni bir yö-
netim ku~lu atandı. · ' 

ı . of • • • • 

Buna karşılık, Belediye Başkanı ile, eski Genel· 
iş şube başkanı .Cevdet Ertuğrul, MISK'i kurmak için 
Elazığ'a gidip görüşmeler yaptılar, MISK yetkiliJeri ve 
10-1 S kişilik silahlı bir -faşist grubuyla Bingöl'e dön
düler. 16 Oeak'ta işçiler toplantıya çağrıldı. Toplantı 

salonu daha önce, Elazığ'dan ·getirtilenlerir. yanısıra, 
Eğitim Enstitüsündeki 30-40 kadar faşist besleme ve 
yeni işe alınan taraftarlarca i'şgal edilmişti. Yeni yöne
tim kurulu ,üyeleriyle birkısım ilerici .işçiler· silah zo-. . 
ruyla, ı:lövülerek salondan dışarı atıldılar. Hikmet Çe-
tin: "Biz burada MISK'i kuracağız, Genet-Iş diye bir 
sendika tanımıyorum. MiSK'e üye .olmayanı kesinlik
le burada barındırmıyacağım," biç.iminde konuşarak 
işçileri zorla Genet-Iş'ten ayrılarak' MISK'e kaydolma
ğa zorladı. 

Ancak birçok yürekli, namuslu işçi bu zorlama
ya karşı çıktılar ve toplantıyı terkederek dağıldılar. 
Daha sonra dışarı çıkan Hikmet Çetin ve öteki faşist· 
beslemeler, amaçlarına ulaşama:yınca boy gösterisi ya
pıp halka sataştılar, kitlelerin üstüne ateş açiılar. Da
ha önce çıkışı verilmiş olan Sami Feroğlu ağıc.olmak 
üzere birçok kişi yaralandı. Halk faşisttre karşı büyük 
tepki gösterdi, Hikmet Çetin linç edilmekten zor kur
tuldu. 

Şabık Bingöl Valisi ve emniyet göreviiieri ise, 
daha önceden uyarıldıkları•balde ·hiçbir tedbir almadı
lar, olaylara seyirci kaldılar. Olay akşamı ise, saldırgan 
faşist bestemelerin yerine 9 ilerici gözaltına alındılar, 
ağır işkence ve hakaretlerden sonra ertesi gün mahke
m~ye verildiler. 

17 Ocak günü akşamı ise, 3040 kişilik bir-faşist · 
besleme ·grubu, adiiyedeki arkadaşlarına yemek götü-

• 

1010- ' 

1r 
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ren TOM-DER üyesi lçlris Eldnci'nin yolunu Reserek 
kahpece vurup öldürdüler. 

MHP'li belediye başkanı katillerin olay yerin
den kaçmalarını sağlamak için ,elektrik.leri kestirdi. 
Daha sonra katil M.Emin Bayram, Belediye 'de yapı
lanaramada Hikmet Tekin'in odas,nda yakalandı. Be
lediye'de çok miktarda .silah olduğu bilindği ve Vali-

. ye ve emniyet müdürüne durum anlatıldığı 'halde her
hangi bir arama- yaptırılmadı. Bu olaylarda sabık Vali' 
nin ve emniyet müdürü'nün saldırganları korudukları, 
görevlerini bile bile yapmadıkları bir kez dahaaçıkça 
görüldü. 

Bingöl Halkı ve çevre illerden gelenlerce ldris 
Ekinci için büyük bi tören düzenlendi ve faşistterin ci
nayet ve saldırıları protesto edildi. Boynundan kur
şuola ağır yaralanan Sami Fero~lu isehalen Ankara'da 
tedavi görmektedir. 

Faşistler, bu saldıılarla umdukları hedefe ulaşa
madılar. Bingöl halkı onlara ve gerici destekçilerine 
karşı saflarını sıklaştırdı, onları tecrit etti. Faşist bes
lemelerin· ordaki başı, olaylardan bu yana kent içinde 
dotaşamaz duruma düşmüŞtür, evden-işe çev~inde 
20 kişilik bir muhafız grubuyla gidip. gelmektedir. . . . 

Faşistterin Bingöl'de taban tutmak için yıllar-
dan· beri sürdüregeldikleri ve yerel yöneticilerce koru
nan, desteklenen bu saldırılar boşa çıkarılacaktır. On
ların he~leri kursaklarında kalacaktır. Bu cinayetie-
rin hesabı onlardan sorulacaktır. • 

, 

Kapalı dernekler açılmalı~ dernekler 
üzerindeki'baskıya son verilinetidir 

Ecevit' e çekilen tel 
) 

'----MG-flt!fnekler-ii§tiiıu!@IQ..baskıyı görül· ~ &i , S aydan E!_la bir s~e _geçtiği halde 
rr.emiş düzeylere vardırdı ve demek kur· ~ala ka_p~lıdır. Oysa valı~rı.n(d~r~k !aa· 

Yurt dışındaki Kürdistan .Öğrencileri Cemiyeti (AKSA)'nın 
lsveç Şubesi, bir süre önce, yeni Başbakan Ecevit'e aşağıdaki teli 
gQ_n~e_rdi : _ 

'. 

1 
1 1 • 

~ 
1 

ma özgürlüğünü pratikte hiçe indirdi. lıyetlerını durd~rma ~et ısı. as _ın a er-
Ilerici ve demokratik derneklerin birço· nek kapatma dıye bır y~tkılen yok!u~) 
yunun tüzüyü, sudan bahenelerle geri üç ayı aşamaz. Derneklenn aç~lması ıçı~ 
g . . g · · yapılan başvuruya karşılık valı ve emnı· 
çevnldı, ya da arad.an aylar, yıllar geç- yet müdürü yasaları çiğneyerek tehditle 
tiği halde, bu konuda kı i·şlem yapılıp , : 

1 
d" ~ H lk la Ili k ·ı 

derneklere gönderilmedi'. Bu nedenle de cevap vermışker ır .. ?n ~ kta :,;:~ 
bu dernekler yasa uyarınca kongrelerini Derneği de, bokngresı· ınAıhyapt 'T n 'ta 

. .. . . . . gün sonra sa ı va ı me osun ra-
yapıp yenıden ~o~eücılennı y seçme ve fından 4 Ocak'ta faaliyetten alıkonul· 
çalışmaların ı gelıştırme olanagı b ulama- h 

1 
ka 

1 
b 

1
. nmaktadır 

muştu ve a en pa ı ,u u . 
dılar. Hakkari Ha~la Ilişkiler Derneği. Siirt 

Bundan da öte MC valileri, sudan ba- TVM-DER Şubesi de MC valilerince ka· 
hanelerle ya -da neden göstermeden bir- patılanlar arasındadır. . 
çok derneği kapattılar; çalışmadan alı· · Bu dernekler ve· kapalı olan diğer de-
koydular. Hala da· onların kapattığı bir- niokratik örgütler biran önee 'açılmalı ve 
çok dernek, ya da dernek şubesi kapalı derneklerle, dernek üyeleri üzerindeki 
bulunmaktadır. Ağn· Halk Kültür Deme· teröre, baskılarason verilmelidir. 

. 

TtS Ceylanpınar Şubesi -Kongresi 
TIS (l'oprak-Su, Tarım Işçileri Sendikası)'nın Ceylanpınar şubesi kong

resi 5 Şubat günü yapıldı. Ceylanpınar Devlet üretme Çiftli~inde çalışan bin· 
lerce işçinliı katıld~ı ·kongrede divan. başka nh~ ını Tl S Genel Başkanı Mah
mut Gündüzbey yaptı. Birara, hükümet komiseri olarak kongreyi izleyen bu· 

· cak müdüı;ü hiç bir neden yokken kongreyi tatil etmek istedi; ancak di~an, er
teleme için bifııeden bulunmadı~nı belirterek kongre çahşmalannı sürdürdü. 
Bucak müdürünün bu tam, bazı gazeteltıre; 'TIS Ceylanpınar kongresi, top· 
lantının başlangıcında kavga çıkması üzerine yapılamadı" biçiminde yanlış bir 
haber olarak yansıdı. . 

Kongreye çaenıı bulunan Diyarl;ıakır Belediye -Başkani Mehdi Zana ve 
arkadaşlarınm salona girişi ayakta alkışlarla karşılandı. Mehdi _Zana'nııi yap
tı~ı konuşma sık sık "Halklara özgürlük"., "Bıji Azadi" sloganlanyla kesildi. 
Yapılan seçimlerde yönetime, yeniden Çazi Daş ve arkadaşlann~n oluşturdu· 
~u liste, oylamaya katılan tüm 'üyelerin oylaımı alarak seçildi. 

Uzun yıllardan beri işverenin ve tüm gerici güçlerin türlü oyunlanna kar· 
şı direnerek devrimci sendikal mücadelenin ileri örneklerin veren Ceylanpınar 
Işçilerinin vardı~ ı bilinç ve örgutlenme düzeyi bu kongre sırasında l:iir kez da-
hagöriilda r 

- ' • ' 
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Sayın Bülent Ecevit, 
Başbakan - ANKARA 
Devrimci Kürt ve Türk basını ve özellikle Roje Welat ile Rız

gari yayın organtari üzerinde uygulanmakta olan baskıları protesto 
eder; T.C. Anayasa'sının 22. ve 23. maddeleriyle, uluslararası an
laşmalara saygılı olmamzı dileriz. 

Cihanbey/i 'ler Yardı-mlaşma ve 

KültürDerneği 'nin 

1. ·Olağan Kongresi yapıldı 
. -

Cihanbeyliler Yardımlaşma ve ~ültür Derneöi'nln. 1. Ol~an KQngresi, 
4 Şubat günü dernek binasında. yapıldı. .. . . .. . · . 

Kongreye bir rapor sunan geçici yonetım kuru~u. uy~ı Re~at Be~çet: 
Demokratik ki'tle 'örgütlerinin işlevine de~ ndi. CYKD nın )dtleleon de~mcı 
demokratik taleplerini iyi kavradı~ını, bundan sonra da kendisine düşeni başa-
oyla yapac~ını söyledi. · · . . 

Yapılan seçimler sonucunda yönetim kurulu üyelikteone Reşat Behçet, 
Mustafa Gezen, Hasan Tuzcu, Tevfik öven, Necip Sürer; denetleme kurub,ına 
da Muhlis ç;ft, Mustafa Göktepe, Bekir Korkmaz seçildiler. 

.. 
' 

ERGANi'DE DHKD KURULDl!J 

5 Şubat'ta Ergani'de, ilerici aydın ve 
emekçileri biraraya getiren Ergani Dev
rimci Halk Kültür Derneği kuruldu. Ge• 
çici yönetim kurulu Mustafa Can (Baş
kan), Adil Papatya (yazman), lsmail 
Tektaş (sayman), Nazım Cennat ve Halit 
Kaplan'dan oluşuyor . . 

Derneğin açılış konuşmasını yapan 
Mustafa Can, toplumların gelişim tari
hinden ve Dünya'da ve Türkiye'de dev
rimci ·ve demokratik, hareketin genel ·du• 
rumundan s.özetti. Adil P,apatya, yaptığı 

konuşmada d.emeğin kuruluş amacını 

anlattı, faşizme, ·emperyalizme, sömür
geciliğe ve feodal gericiliğe karşı olduk
larını bu ilkeler· doğrultusunda diğer 
. , ' 

devrimci ve demokratik örgütlerle daya-
ıtşma ve güçbirliği içiride olacaklarını 
;öyledi. 

Açılış toplantısında diğer demokra· 
til< kitle. örgütlerinin temsilcileri de söz 
alarak Ergani DHKD'nin kuruluşundan 
memnunluk . duyı;luklarını belirttiler ve 

. ... . . 
o ıla başarılar d!lediler. ' 

• 

• 

• 
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Devrimci Işçi Sendikalan Konfede
rasyonu'nun ll. kuruluş yıldönümü 13 
Şubat'ta Istanbul Spor ve sergi saraym
da kutlandı. Toplantıya çok sayıda yedi 
ve yabancı kuruluş temsilcileri de katıl· 
dılar. 

DisK'in kuruluş yıldönümü şöleni, 
~nel Başkan Abdullah Baştürk'ün açış 
konuşmasayla başladı. Binlerce kişinin 
katıldığı toplantıda BaştiR'ün konuş
ınası coşkuyla alkışlandı. Baştürk ko
nuşmasında, MC'nin lliişmesi ve CHP' 
nin hükümet kunnasıyla faşizm tehdi
dinin ortadan kalkmadığutJ, bundan 
böyle de faşist güçlere gelişme olanağı 
verilmemesi ve onlann geıilettlmesi için 

tüm demokratik güçlerin dayanışma ve 
güçbirliği içinde mücadele etmeleri ge
rektiğini, DisK 'in bu konuda üstüne dü. 
şeni yapacağutJ belirtti. 

DisK, kuruluşundan bu yana geçen 
ı ı yıl içinde devrimci sendikal mücade
lenin iyi örneklerini vererek giderek güç
lendi, saflannda yıldan yıla artan önemli 
bir işçi kitlesini birleştirdi. 15-ı6 Hazi
ran direnişi, DGM'ne karşı girişilen Ey-

DEMOKRASi, ÖZGÜR'LÜK 

,, . . . . ... ~ . 

lül Direnişi ve burjuvazinin elli yılı aşkııi 
bir süre devam eden yasaklama dönemi 
aşılarak başarılan güçlü ı Ma~ gösteri
leri DisK 'in mücadelesinde unutulınaya. 
cak ve Türkiye işçi smıfı bak:unmdan 
onur verici olaylardır. 

DfSK'e bağlı Maden-lş sendikasmuı 
yürüttüğü, 40 bin kadar ınaden işçisini 
ilgilendiren MESS direnişi de işçi sutJfı
nuı mücadelesi bakımıiıdan önemli bir 

SAVAŞlNDA 

- ROJ A 
Arkacıa~lar, 

W E L A T-

Halkımızın dili, kül tUrü ve tüm varlıiJı üzerinde uznn yıllardan 
beri en a.ğ:ır baskılar uvp.:ulanı:vor. Köyde, ~ehirde. okulda. , 
askerde ve işde bu baskı ve horlanmayı iizf'rind.e hissetmemis bir 
~ek ff'rdimiz ' voktur. Ama diğer yandan halkımız, içinde yaşadıei 
ınsanlık sartlara ve esarete artık eskidf!n olduğu gibi boyun 
e«miyor, ulusal demokratik hakları için mücadele verivor 
Uçiincü sayısı çıkan ROJA v:E.LAT bu mücadelenin ürünüdur. • 

ROJ .A ~·IL!JA'r, Türkiyede çıkan ·büyük çapta ilk J(tirtçe p;azetedir. 
ROJA 1'/.ı.!.JJA'.r tüm emekçi halkımızın ve emekçilerin safındaki 
aydınların demokrasi ve öz~ürlük savaşına ışık tutan bir p;azetedir 
I~çilerin, köylülerin sömürücülere kar~ı birliP.ini, halkların 
kardeşlif-ini savunan bir gazetedir. l:lu sebepten gerici ve ırkçı 
güçlerin gözüne diken gibi batıyor. 

Gazetemiz f10JA WELAT ilk defa fa~Hst baskı] arın en yoğun oldu~u 
M~ iktidar.:. nın son günlerinde, t'y:lül ayındn yayınlandı. 
Ma partileri, polisi. jandarması VI! komandoları ile gazetemize 
kar .;ı ı sal d ır ıva ~eçti. :SPrumlu mü:' üründen r.:atbaa i~çilerine, 
satanlardaı ı okuyanıara k:tdar tntul ladı. ıvıo i'ktidarının estirdiği 
bu terörün kanuni bir yaııı da yoktu. Çünkü Türkiyede hiçbir 
kanun Kürt dilinde yayın yapılmasını yasaklamıvor MO'nin ırkçı 
yöneticileri ve onların u~ağı Ankara valisi: "Hanği dilde yayın 
yaparsanız yal)ın, yalnız Kürt dilinde ya'Pamazsınız" diyordu · 
Kürt halkının varlığıLı inkarı ve halkları birbirine dÜşman" 
etmevi resmi politika haline getiren ırkçı ~a~ist yönetimlerden 
başka bir davranı~ beklenemez. ' 

.bütün kanunsuz en~ellemelere ve saldırılara ra{tmen HuJA W.c.1A:ı: 
lıkmaya aevam ettı. Polis Ankara matbaalarını talan ederken 
.. OJa WE.LAT Istanbulda baskıya veriliyor, ıstanbulcıa toplanm~ 
u~e7e ara~ırken!Kürdistan şehirlerinde · okunuyordu. Eir gecede 
b~tün büy~k ~ehı:ıerin duvarları RJJA WE~aT ilanlarıyla donanıyor 
Kurt devrımcılerı k~rınca gibi ·her tarafa dagılarak gazetemiz! 
'.n. ... tleye ulaştırıyorctu. Halkımızın devrimcileri faşist zorbalığa 
örgütlü çalışmayla nasıl kafa tutulacayını eşsiz bir örnekle 
P;österd·iıer. · 

H?pi~iz biliyoruz ki, büyük sermayedarlar işçilerin köylülerin 
bırlığini, halkların kardeRli?"ini savunan, sömürüye karşı çıkan 
gazeteleri ya$atmamak için her çareye basvururlar. Patron usağı 
p;azeteler büyiik sermayenin ilanlarıyla ~rasıyor. G-azetemizi .., 
ya~ atm~ p;örevi biz emekçilere di.iş iiyor. ROJA WE1A'l' ı ı kitlelere 
daha buyük çapta ula~tıralım ve her türlü desteri saf,layalım. 

Tüm İlerici - Demokrat kişi ve kurulu8 ları ROJA 
baskıları kınamaya, ROJA w~IAT'la dayanı~ma ve 
yoruz. 

vJEIAT' a yapılan 
ba~ış yapmaya yClf'(, ........ ~-L-
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olaydır. Bu direniş kanlı MC iktidarı dö
neminde, oldukça güç koşullaıda sürdü
ıüdü. Onbinlerce maden işçisi aileleriy
le birlikte fedakarca bir dayanmanın ör
neklerini veritken yurt içindeki ve dışın· 
daki işçiler, devrimci ve demokratik 
güçler de maden işçileriyle örnek bir da· 
yanışma gösterdiler. ~rçi bu direniş so
nunda sendikanın tüm talepleri işveren· 
lere kabul ettirilemedi, örneğin Eylül di· 
renişinde işten çıkarılan işçilerin işleri· 

ne dönmeleri sağlanamadı, ama işveren, 
sendikanm ücret artışı ve kıdem tazmi
natlarıyla ilgili taleplerini kabul etmek 
zorunda kaldı, 

DISK Türkiye'de sendikal mücadele
nin iyi örneklerini vermiş olmasma kar-

. şılık hatalar da yaptı. Örneğin, yakın bir 
dönemde, sendikanın kitle tabanındaki 
işçilerin çok değişik siyasi eğilimlerini 
göz önibıe alıitadan'onun belli bir fraksi
yonun kuyruğunda gösterlimesi bunlar
dan biriydi. Bu durum elbette bir kısım 
yöneticilerin hatasıydı. Bu yanlış politi
ka bir güç abartmasutdan kaynaklanı
yordu ve bu yöneticilerin DisK yöneti
mh!de.ı tasfiyesiyle sonuçlandı. 

Diğer yandan DISK, devrimci sendi· 
kal mücadelenin gerektirdiği bazı görev
leri henüz yeterli biçimde yapamamak
tadır. Bunlarm baş,ında işçilerin eğitimi 
gelmektedir. Işçilerin, rmmkün olduğu 
kadar çok sayıda, işçi smıfmuı ideolo
jik ve poHtik doğrultusunda iyi biçim
de eğitilmeleri gerekir.Devrimci miica. 
delenin ileri boyutlar kazanması, ideolo
jinin maddi bir güce dönüşmesi buna 
bağlıdır. DISK 'in bunu başaracak ola. 
naldan d!l vardır. Ama örneğin DisK
KENT gibi fantastik projelerle uğraş~
ken eğitim konusunda yapılanlar sınırlı 
ve azdır. 

Yine işçilerin, özellikle enternasyo
nalist eğitimi, işçi sınıfı mücadelesinin 
sağlıklı bir yolda yilrümesi için büyük 
önem taşıyor. Şimdiye kadar, DisK'in 
bwjuvaziye karşı giriştiği önemli eylem· 
lere rağmen bu konuda da yaptıklan az
dır. Zaman zaman ise, eski genel başkan 
dahil, birçok yönetici, bu alanda burju
vaziye tavizler verdiler. DisK, başta 
Türk ve Kih1 işçileri olmak ilzere çeşitli 
halkların işçilerini kapsamaktadır. Sen
dikanın üye yapısında, yönetimind~mü. 
cadelesinde Türk ve Kih1 işçilerinin or
tak çabası, payı görmezlikten gelinemez . 
Bu nedenle, Türkiye işçi sınıfınden söz
ederken "Türk işçi suufı" terimini kulla. 
nanlar, işçilerin ağzutJ değil, burjuvazi
nin ağzını kullanmış olurlar ... 

Sosyalistlerin DisK içindeki çalışma
sı ise, yönetime bir iki adam sızdırınak 
veya şu ya da bu sendikanın yönetimini 
kamplocu yöntemlerle ele geçirmek bi
çiminde değil, tabanda işçi kitlesi ara. 
suıda ciddi, sabırlı, fedakarca çalışma 
yürütmekle mümkündür. 
~çen dönemde "Yaşasın DisK" slo

ganutJn dillerine pelesenk yapan, bunu 
başlıca politik şiadan biçimine dönüş
türmüş olan ve DisK 'in başarılarıyla bir· 
Hkte hatalannı da alkışiayan kimseler 
ise, yönetim değişikliğinden sonra sus
pus olmuşlar, bu sloganı da bir yana at
mışlardır. Bu çevreler, diğer yandan 
DlsK'e yönelik yanlış politikalarını, 
kendi güçlerini abartma yöntemlerini de 
teıketniş değiller. Bunun bir uygulama. 
sı DISK'in söıkomısu kuruluş yıldönü. 
ıWnde göriidü, MADEN-IŞ'ten sağla. 
nan davetiyelerle salona gelen bir genç
lik grubu, bu toplantıda da aynı slogan
alık tavrını sürdürdü. Ama bütün bu gü. 
~tü patırtı somut durumla çelişiyor
du. Nitekim 1. Bilen'in mesajı DisK Ge
nel Yönetim Kurulu tarafından geri çev
rildi. 

Bu duruma düşenler kendi politikala
rlDl gözden geçirmeli, hatalarmı diizelt
me yoUarını aramalıdırlar. 

ROJA WELAT- S 
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TÖB-OER 3. Olagan Genel Kurulu'nun aldığı ka
rarların taşıdığı önem geçen hergün dahaiyi anlaşılı
yor. Bu Genel Kurul'da alınan çeşitli karari~ arasın
da, "Eğitimin Demokratikleştirilmesi' ' ve bu amaçla 
bir "Demokratik Eğitim Kurultayı"nın toplanması 
konulu kararlar ileri olduğu kadar tarihsel bir döne
med de noktalamaktadır. TÖB-DER yönetiminin iş
başına geldiği günden beri, bu kararların hayata geçi
rilmesi doğrultusunda sürdii'düğü yoğun çabalar ii-ün
lerini verrneğe başladı. 

Daha önceleri 22 Ağustos 1977'de toplanacağı 
duyurulmuş bulunan Demokratik Eğitim Kurultayı; 
herkesin, "MC'yi nasıl yıkabiliriz?" sorusuyla başba
şa bulunduğu bir döneme rastladığından kamuoyun
da gerekli yankıları uyandıramayacağı gerekçesiyle 4 
Şubat 1978'e ertelenmişti. Bu kadar önemli bir girişi
min kamuoyuna mal olması için gereklikoşulların 

aranması, bu koşulların sağlanabildiği zaman .Yapıl
ması haklı bir gerekçedir. 4 Şubat 1978'de toplana
cak olan bu kurultayın anlamını ve kendisinden bek
lenenleri ele almakta yarar görüyoruz. 

Eğitim demokratikleştirilmesine ilişkin kar:ar, de
mokratik öğretmen hareketinin vardığı boyutları kav
ramada önemli bir göstergedir. TÖB-DER, 70 yıl gibi 
uzunca bir geçmişi bulunan ve her adımda kendisini 
yenileyerek gelişen öğretmen örgütçülüğünün günü
müzde ulaştığı aşarnayı simgelernektedir. TÖS döne
minin temel şiarı "Devrim Için Eğitim"dir. Nitekim 
bu slogana uygun olarak toplanan eğitim kurultayına · 
da "Devrimci Eğitim Şurası" adı verilmiŞtir. 1968'1er
de devrimci .kesimde hüküm süren keşmekeşliklerden 
öğretmenierin de etkilenmiş olmaları, eğitim alanın
da yanlış hedefler göstermeleri doğal karşılanabilir. 
Günümüzde bile bu denli yanlışlarda ısrar edenler az 
değil. Gerek 1. ve 2. DEŞ 'in bildirgelerinde_gerekse 
bazı siyasi eğilimlerin eğitime- ilişkin görüşlerinde dile 

getirilen istemierin tümüne yakın bir bölümünün 
demokrat nitelikte oluşu da gösterilebilecek somut 
hedefin "eğitimin demokratikleşrnesi" olduğunu ka
nıtlamaya yeter. Kişinin üretken ve yaratıcı yanlarını 
geliştirecek· yerde törpüleyen, ezilen ve sömürülen 
emekçi kitlelerin eğitim ve öğretin,' olanaklarını son 
derece kısan, üretici güçlerin gelişmesine olanak ver
meyen; Kürt ulusunun ve diğer sayıca küçük halkla
rın dillerini ve kültürlerini serbestçe geliştirmelerine 
izin vermeyen, bir eğitim düzeninin yürii'lükte bulun
duğu Türkiye'de gösterilmesi gereken hedef elbetteki 
eğitimin demokratikleştirilmesi olmalıdır. 

4 Şubat'ta toplanacak olan Demokratik Eğitim 
Kurultayı'nın önünde büyük görevler duruyor. B un la· 
rın başında, mevcut eğitim sisteminin yapısını ve uy
gulamalarını Türkiye ve Dünya kamuoyuna teşhir et
mek; çeşitli yönlerden yaklaşım sağlayarak olumsuz
lukların temelindeki nedenleri ortaya koymak görevi 
yer alıyor. Eğitimin, toplumsal yapı içindeki yerini ve 
egemen güçle_rin ona yüklediği görevleri bilince . 
çıkararak, ırkçı-şoven ve asimilasyoncu politikanın 

dayandığı temelleri ve yöneld iği hedefleri açıklığa ka
vuşturmakta son derece büyük yararlar vardır. Böyle
sine bir çaba çarpık ve temelsiz eğitim görüşlerinin 
etkisizleştirilmesinde, burjuvazinin yarattığı şartlan

maların kırılmasında etkili olacak, sağlıklı bir eğitim 
görüşünün oluşturulmasına büyük katkılar yapacaktır. 

Ikincisi de, eğitimin demokratikleştirilmesinden 
neyin anlaşılması gerektiği açıklık kazanacak, eğitim 
emekçilerinin, tünl ilerici ve yurtsever güçlerin önün
de duran görevler daha da belirginleşecek, izlenmesi 
gereken yöntemler daha bir netleşecektir. Bu ikinci 
görevin yerine getirilebilmesi için, birinci görevin ye
rine getirilmesi gerekir. Yani eğitimin yapısı ve işlev
leri açıklık kazanrnadıkça, izlenecek politika ve eği
timin demokr:atlaştırılması konularında tutarlı bir gö
rüş oluşturmak mümkün değildir. Demokratik Eğitim 
Kurultayı'ndan beklenen bu iki görevin birarada ger
çekleştirilmesi olmalıdır. 
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Eğitimin demokratikleştirilrnesinin iki yönü var
dır : Kişinin ve ii'etici güçlerin gelişmesine olanak tanı· 
mak; ezilen ulusun ve sayıca küçük halkların dilleri ve 
kültürleri üzerindeki asimilasyor.ist baskının kalkma
sını sağlayarak bu dil ve kültürlerin özgürce gelişmele
rine ortam hazırlamak. 

Türk eğitim sistemi, demokratik özden yoksun-
• • 

dur. Kişinin üretken ve yaratıcı yanlarını geliştirmeye 
engeldir. Ezberci, kısır ve yoz okur-yazar yetiştiren 
çağdışı bir aygıt durumundadır. Türk eğitim sistemi
nin biçimlenmesinde, .toplumun kendi öz dinamikle
rinden çok dış güçlerin yani emperyalizmin etkileri 
daha büyük olmaktadır. Tii'kiye gibi ülkelerin ağır sa
·nayilerini kurmaları geciktirildiği, tilketimi pompala
yan montaj sanayii yaygınlaştırtlmaya çalışıldığı için, 
dışa bağımlılık her alanda varlığını koruyagelmiştir. 
Böyle olunca, toplumun üretken yanının gelişmesin
den çok tüketici yanları bilinçli bir şekilde arttınlma
ya çalışılmıştır. Burjuvazinin kalifiye eleman isteği sı
nırlı kalmış, tutarsız planlama politikası sonucu istih
dam güçlükleri çekilmekte, dış ülkelere ucuz işgücü ve 
beyin göçü alabildiğine hız kazanmakta, işsizierin sa
yısı üç milyona yaklaşmış bulunmaktadır. Nüfusun 
hızlı artışı ile ekonominin talepleri arasında uyum 
sağlanrnadığından, daha doğrusu ekonomik gelişme 
yavaş bir seyir izlediği nden, emekçi sınıf ve tabakalar 
geçen hergün daha da yoksullaşmaktadırlar. 

Bu temeller üzerinde biçimlenen eğitim politikası 
kişinin ve üretici güçlerin gelişmesinde en büyük 
engellerden biri olarak karşımıza çıkar. Eğitimin daha 
önce belirtilen nitelikleri bir yana, okuilaşma oranının 
düşük olması, yeterli araç-gereçten yoksun bulunma
sı, öğretim program\anmn ırkçı-şoven Ye asimilasyon· 
cu yanlarının gittikçe koyula.ştırılması, eğitim emek
çileri üzerindeki baskı ve zulmün derinleştirilmesi ve 
benzeri etkenler bir eğitim çıkması ile karşı karşıya 
kalındığının en açık göstergeleridir. Bütün alanlarda 
olduğu. gibi eğitim alanındaki olumsuzlukların da ağır 
yükünü emekçi halkımız omuzlamaktadır. Okuyama
yan o, gelişmeleri izleyemeyen o, bilimin ışığından • 
mahrum bırakılan o, sınıfsal bilinç alrnasr engelleneo 
yine odur. Tüm emekçi sınıf ve tabakaların eğitim 
olanaklarından yararlanmasını sağlayarak llretici güç
lerin geliştirilmesine çalışmal< her yurtseverin başlıca 
görevi olmalıdır. Eğitimin demokratikleştirilrnesine 
çalışmak, bu uğurda en etkili mücadeleyi vermek gö
revi TÖB-DER 'e olduğu kadar tüm demokratlara ve 
devrimcilere düşer. 

Eğitimin demokratikleştirilrnesinde ikinci ve bi
zim için en önemli görev de, eğitimde egemen olan 
ırkçı-şo·ven ve asimilasyoncu uygulamaların ortadan 
kaldırılması, Kürt dili · ve ·kültürü üzerindeki asimi
lasyonist uygulamaların bertaraf edilmesi olmalıdır; • 
Kürt ulusunun ve sayıca kÜçük diğer halkların dilleri 
ve kültürleri üzerindeki baskıların kaldırılmasını he
deflemeyen bir eğitimin demokratikleştirilmesi müca
delesi eksiktir kavranılmamıştır, şoven doğrultudan 
kurtulmamış demektir. Türkiye koşullarında, demok
ratik eğitim mücadelesi belirtilen ögeleri içermek zo
rundadır. 

Soruna bir bütün olarak bakıldığında kişinin ve 
ii'etici güçlerin gelişebilmesi için Kürt dili ve kültürü 
üzerindeki insanlık dışı, 'anti-demokratik baskı ve uy
gulamaların kaldırılması zorunludur. Uluslar ve etnik 
gruplar kendi ana dillerinde eğitim yapmadıkça, ken
di folklorlarını serbestçe geliştirmedikçe üretici güç
ler nasıl gelişecek, kişinin özgii'ce gelişimi nasıl sağla
nacaktır? 

Kürt ulusunun ve diğer sayıca küçük halkların 
dilleri ve kUltürleri üzerinde sürdürülmekte olan, insan
lığa ve uluslararası antlaşmalara ters düşen uygula
malar yalnızca burjuvazinin ve gericilerin işine yarar; 
emekçl halkın bunda hiç bir çıkarı yoktur, olamaz 
da. Egemen ulusun burjuvazisi kendi. pazarında tek 

. 
bir dilin konuşolmasını karar altına almakla üretim ve 
tüketim mekanizmasını kontrol etmeyi, kendi çıkar 
ağını korumayı amaçlamaktadır. Bu ise hem ezen ulus 
hem de ezilen ulus emekçilerinin çıkarlarına terstir. 

Gerçek bu olduğu halde bazı emekçi kesimlerin 
ve emekçilerden yana aydınların bu konuda açık bir 
politika izlemerneleri, şoven davranmaları gözlenebil
rnektedir. Kimileri durumu kavramadıkları için, kimi
·teri de işin farkında oldukları halde burjuvazinin ve 
gerici güçlerin şimşeklerini üstlerine çekeceklerinden 
korktukları için burjuvazinin yararına davranmayı 

yeğlemekte, bu ırkçı-şoven ve asimilasyloncu uygula
rnalara karşı çıkmamaktadırlar. Türk burjuvazisi, Kürt 
halkının ve diğer sayıca küçük halkların dillerini ve 
kültii'lerini "milli birliğin korunması" amacıyla yasak
larlığını savunuyor; bu doğrultuda sürdii'mekte 
olduğu propagandalarla bazı emekçi kitleleri ve ay
dınları şartlandırmaya çalışıyor. Bu alanda başarılı ol
duğunu söylemek zorundayız. Ancak, değişen ve geli
şen dünyada bu yalan. ve· safsataları daha uzuiı sii'me
fecektir; dünyanın diğer köşelerinde yenildiği gibi 
Türkiye'de de elbette yenilecektir. Devrimci ve de
mokratik güçlerin daha şimdiden attığı adımlar, şo
ven şartlanmaların kısa sii'ede kırılabileceğini göster
mekte Kürt halkının ulusal ve demokratik hakları üze
rindeki baskı ve zulmün uzun ömii'lü olamıyacağını 
göstermektedir. 

TÖB-DER 3. Olagan Genel Kurulunun aldığı 
"Eğitimin Demokratikleştirilrnesi" kararı, tarihsel 
bir değer taşıdığı gibi, demokratik öğretmen hareke
tinin gelişmesi yönünden de bir dönemeti vurgula
rnaktadır. Tarihsel değeri; işçi sınıfı adına yola çı
kan, hatta işçi sınıfını yalnız kendilerinin temsil et
tikleri iddiasında olan bazı siyasi partilerin göreme
dikleri ya da görmemezlikten geldikleri gerçeği dile 
getirmiş olmasındadır. Türkiye koşullarında demok
ratikleşmenin, buna bağlı olarak eğitimin demokra~ 

. tikleştirilmesinin ikili yanını bazı sol parti ve eğilim
lerden önce bir demokratik kitle ve meslek örgütü 
olan TÖB-DER'in gö~müş olması oldukça ileri ve se
vindirici bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. öte 
yandan diğer demokratik güçlerin, özellikle de bazı 
siyasi görüşlerin kendi tavırlarını yeniden gÖzden ge
çirmelerini de gerektirecek nitelikte bir karardır. 

Bu. ~rar bir dönemeçi de t\QktaJıyqr. TQŞ'c!ç~. 
beri sii'egelen, giiıümüzde bile ardıllarının bulunduğu 
"Devrim Için Eğitim" yanlışını geride bıraktığı için 
de ayrı bir önem taşımaktadır. Bu karar şöyledir: 

"TÖB-DER, eğitimin emperyalist, feodal, ırkçı
şoven ve diğer her türlü gerici, baskıcı etkiden k.urta
rılarak; biçimde ulusal, özde .ernekçi halktan yana bir 
niteljğe kavuşturulması için mücadele eder. 

Dilin ve kiiltürün, üretim güçlerinin, özellikle de 
kişi_nin gelişmesindeki önemli payı.gözönüne alınarak; 

bu konuda temel insan ve hak ve özgii'lükle_rine aykırı 
bir biçimde dil ve kültür üstüne konan engellerin 
kaldırılması, emekçi halkın ilerici kültürünün gelişmesi 
için her tii'lü kolaylığın ve olanağın sağlanmasını zo
runlu görür ve bu konuda de!T'.okratik bir kitle örgütü 
olarak kendine düşen görevleri yapar." 

Egitimin demokratikleşmesi için T~B-DER bü
yük ve çetin bir mücadele veriyor, t.üm etkinliklerinde 
ırkçı-şoven ve asimilasyoncu ' eğitim düzeninin 
ortadan kaldırılarak eğitim demokratikleştirilmesini, 

"biçimde ulusal, özde emekçi halktan yana" bir eği
tim düzeninin kurulmasını öneriyor. 

Bugün Kürt halkının dil ve kültirünü asimilasyon 
yoluyla yok etmeyi planlayıp yürüten Türk burjuva.zi
si,. kültür birikiminin ilerici özünü işlemiyor, Türk ve 
Kürt emekçilerine egemen sınıfların gerici kültürünü 
ve toplumsal değerlerini dayatıyor. Esasen başka tür
lü davranmasını beklemek de mümkün değildir. Sö
mürgeci burjuvazi, ·zulüm ve sömürü düzimini sUrdüre
bilmek için eğitimi başlıca araçlardan biri olarak kul
lanmakta, kitleleri bu düzenin yararlı ve en iyi olduğu 
doğrultusunda şartlandırmayı amaçlamaktadır. 
Emekçi halktan yana ve onun dünya görüşü ile yön
lendirilen bir eğitim sisteminde asimilasyondan söz
etrnek elbette mümkün değildir. Sosyalist ülkelerde, 
özellikle Sovyetler Birliği 'nde her ulus ve etnik grup· 
lar kendi ana dillerinde eğit i m yapmakta, kendi kül
türlerini özgürce geliştirmektedirler. Pte yandan, her 
sosya.list ülkede izlenen eğitim sisteminde egemen 
olan görüş işçi sınıfının dünya görüşüdür. Başka bir 
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deyişle, ulusallık biçimsel bir durumdur; tümünde işçi 
sınıfının dünya görüşüniiı egemen olması eğitimin ve 
diğer etkin.liklerin yönlendirilmesinde bu dünya görü
şün ii'! ortak bir belirleyici olarak rol oynaması soru
nun özünü ortaya koymaktadır. Örneğin, Sovyetler 
Birliği'nin H cumhuriyetten oluşması biçimsel bir 
durumdur; ama tümünde de işçi sınıfının dünya görü
şüniiı egemen olı:nası, hayatın her alanında geçer.li kı
lınması sorunun asıl yanını göstefmektedir: Çok ulus
lu ülkelerde eğitimin demokratikleştirilmesi olgusu
nun dayandığı mücadele stratejisinin TÖB-DER'in 
Genel Kurul kararında belirtildiği gibi, "biçimde ulu-

1 
4-11 Şubat tarihleri arasında Ankara'da toplanan 

Demokratik E~itim Kurultayı (DEK) gerek e~itim 
açısından, gerek genel olarak devriinci ve demoluatik 
mücadele· açısından tarihi önem taşıyan kararlar aldı. 

TöB-DER tarafından düzenlenen. kurultaya, öı-
retmen temsilcilerinin yarusıra, çok sayıda demokra· 
tik örgüt temsilcisi, FİSE Genel Sekreteri, DİSK tem
silcileri de katıldılar. Ayrıca çeşitli siyasi partiler ve 
demokratik kuruluş başkan ve yöneticileri, parlamen
terler, Milli E~itim Bakanıııında üst düzeyde görevli 
kişiler de toplantıyı konuk olarak izlediler. Siyasi Par· 
ti başkan ve temsilcileri, FİSE Genel Selueteri ve 
DİSK temsilcisi birer konuşma yaptılar. 

Kurultay'da çok sayıda, egitim sorunlarını ve çö· 
zümlerini konu edinen bildiri sunuldu, paneller düzen
lendi. MC iktidarının aıır baskı şartlarında hazırlık 
çalışmaları yürütülen ve düzenli bir şekilde başarıyla 
gerçekleştirilen kurultay öz olarak da önemli sorunla· 
n tartıştı ve karara baıladı. Kurultay binlerce kişi ta
rafından izlendi. 

Bu kurultayın dikkat çeken başlıca özelliği, e~i
tim sorunlarının di~er toplumsal, ekonomik sorunlar
la ilişkisi içinde ele alınışı oldu. Temmuz 1976'da ya
pılan TÖB·DER kongresinde tespit edilmiş olan de
mokratik egitim ilkelerine uygun olarak sorunlar tar
tışıldı ve öneriler getirildi. Bugünkü egitim sisteminin 
burjuva karakteri, onun, ' bir avuç burjuva ve bü-
yük toprak sahibinin, egemen sınıfların çıkarma hiz
met ettiği, ırkçı-şoven-asimilasyoncp karakteri vurgu-- - . . . . 
landı. Demokratik eıitimin öz b~ımmdan emekçi 
halktan yana (sosyalist) biçim bakımından ulusal 
(herkesin ana dilinde yapılan) bir ~itim sistemi ol· 
du~u belirtildi. Sorunlar bu temel ilkeler açısından 
tartışıldı. 

Yine·bu kurultayda, şoven burjuvazinin Kürt fıal· 
kmm dili ve kültürü üzerinde uyguladığı baskılar, asi
milasyon uygulaması özellikle· protesto edildi. K ürdis· 
tan'dan gelen delegelerle ülkenin çeşitli bölgelerinden 
gelen diger delegeler _tam bir dayanışma haltnae 
burjuvazinin şoven politikasına, sömiirgeci tutumuna 
karşı çıktılar ve Kürt halkı ile diğer sayıca küçük halk
Iann kendi dillerinde ~itim haklarını savundular. 

Yıllar boyu Kürt halkının varlığını inkar eden, 
onu eritmeye çalışan ve e~itim emekçilerini de bu 
amaçla Jrullanmak isteyen burjuvazi için bu büyük bir 
şamar oldu. Bir yandan işçi sınıfının, di~er yandan 
Kürt halkının ulusal demokratik mücadelesinin vardııı 

'· 

sal özde emekçi halktan yana" olması doğru olduğu 
kadar tarihsel değeri büyük olan bir tesbittir. 

TÖB-DER, baştan beri anlatmaya çalıştığımız 
durumları görebilmiş, eğitimin demokratikleştirilmesi 

uğrunda etkili ve sistemli bir mücadeleyi verme sii'eci
ne girmiştir. Işte "Demokratik Eğitim Kurultayı" bu 
inancın bir girişimi olarak gerçekleşmektedir. 

Bu kurultayın programına baktidığı zaman, gerek 
bildirge sunucıularının seçiminde, gerekse konuların 
tesbitinde demokratik ögenin ağır bastığı hemen göze 
çarpıyor. Şurası unutulmamalıdır ki, Tii'kiye'de, be
lirtilen anlamda eğitimin demokratikleştirilmesi; salt 
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düzey, egemen sınıfların e~itim politikalarının iflasını 
da birlikte getirmektedir. . 

DE~'in vardııı çözümler, aldııı kararlar gerçek 
. . ... .. . . . ... . . . ~ . . · r 

anlamda ancak demokratik bir toplumda hayata geçe-
bilir. Eıitim emekçileri ve kurultaya katkıda bulunan 
di~er demokratik güçler, bu konuda başlıca hedefleri 
belirlemişlerdir ve bunun için mücadele edeceklerdir. 
Bu mücadele buıjuvazlyl geriletecek ve demokratik 
güçler ~çısından yeni olanaklar sa~layacaktır. 

Kurultay'da oybirliğiyle alman sonuç bildirgesi
ni, sayfalarıımı yetmediği Için bu. sayıda yayınlaya
madık, onu gelecek sayıda yayınlamayı düşünüyoruz. 

DEK, ROJA WELAT üZERlNDEKİ BASKlLARI 
PROTESTO E'ITİ 

Devrimci Egitim Kurultayı'nda, genel olarak ile
rici, demokrat, devrimci basın, özel olarak da gazete
miz üzerindeki ~ır baskılar oybirliğiyle protesto edil
di. Buna ilişkin kararı aşağıda sunuyoruz. Bu karar, 
Kürt ve Türk emekçileri, aydınları arasmda dayanış· 

• DEK delegelerinin Eğitim Enstitüleriyle ilgi U protesto gösterisi 

TÖB-OER ın girişimleriyle başarıya oluşmaz, Tii'kiye 
ölçüsünde işçi sınıfı ve diğer emekçi sınıf ve tebakalar 
ile Kürt halkının anti-sömürgecl ve anti-feodal devrim
ci güçlerinin ortak mücadeleleri asıl tayin edici olacak· 
tır. Işte. TÖB-DER1n vermekte olduğu mücadele bu 
anlamda ileri bir adım, mücadelemize kat!<ısı büyük 
bir girişim olarak değerlendirilmelidir. 

Not: Bu yazı DertUJkratik Egitim Kurultayuıdan önce 
yazılmıştır. 

DEK'ten bir görün~ 

mayı, güveni arttıran, kıvanç verici, devrimci bir ka
rardır: 

Karar No 4: 
Yıllar boyu ilerici, demokrat, devrimci biısın ve 

kültür üzerinde uygulanan ve d~ünce özgürlü~iinü, 
kültür ve sanat alanındaki özgür gelişmeyi hiçe indiren 
atır baskılar giinünlüzde de devam etmektedir. Son 
yıllarda bu baskıların daha da şlddetlendill görüldü. 
Birçok yazar. vayıncı. g~te ve dergi sorumlusu, hat· 
ta bunların sahipleri, ~~ıtıcıları, okurları, ·oaskı -vtı 
kovuşturmalara, saldırı ve işkencelere u~radılar. Fa
şist saldırganlık sonucu hayatlarını yitirenler oldu. İk· 
tldar son aylarda Türkçli-Kürtçe dillerinde yayın 
hayatına. atılan Roje Welat gazetesini yayından alıkoy
mak Için Anayasayı da açık biçimde çiınedl. Bunu 
başrıramayınca, gazetenin fiilen bastnltnl, d~ıttnlmı 
ve okunmasını engellemek için agır polisiye tedbirlere 
başvurdu. Bu gazeteyi dağıtan ve okuyan birçok kişi 
halen çeşitli illerde tutuklu bulunmaktadır. 

Kurultayımız, basın ve kültür üzerinde Suregeten 
ağır baskıların dili;ünce özgürliigü ile ba~daşmadııını, 
bu uygulamaların gerek 1961 Anayasasına, gerek Bir
leşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisine ve 
Helsinki Konferansı ilkeleri başta olmak üzere, diğer 
uluslararası sözleşmelere aykırı düştügünü anti-de
~okratik, ırkçı ve şoven bir karakter taşıdı~ını belir
tır. Kurultay~ız. tüm ilerici, demokrat basın ve bu 
arada Roja Welat gazetesi üzerindeki ağır baskıları 
protesto eder, bu duruma bir an önce son verilmesini 
ister . 

Kurultayımız, ülkemizde düşünce özgürlüğünün 
tam anlamıyla gerçekleşmesinin gereği ve bir parçası 
o~arak basın ve kültür üzerindeki her türlü engelleme
nın kaldırılmasını ve her türlü' ırkçı-şoven uygulama
ya son verilmesini ister· ve bu u~ urda mücadele eder. 

Demokratik Eğitim Kurultayı'nda, Filistin halkı 
ve ö~retmenleriyle, iİgili olarak da şu karar alındı: 

Karar No: 6 
"Ulusal kurtuluş mücadelesi v~ren lıallı:lann kur

tuluş savaşlannın emperyalizme ve sömürgeciliğe kar
şı zafer kazanacağma olan sarsılmaz inancımızla Filis
tin halkının ve öıtetmenlerinin, emperyalizme ve 
siyonizme karşı verdiği haklı mücadelelerini TÖB· 
DER'in diizenledi~i Demokratik E~itim Kuıultayı 
olarak destekleriz." 

-
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nijadperestiy~ dıke. Musomi, nıjade ıtalyanan 1 
bılınd dıdit iı dıgot "Behra Spi gola me ye". 

' 

-...... ''" 

'------------------HIŞYIR ............ 

Faşizm dı navbera herdu şer€ dmyaye da 
lı Evrupe ~ş buJiıhın ciya; tiU iqtidar. Satu
mana faşistiya evillı ltalye bı desre Musolini 
hat avakırm. Pey m • ıEJmanye bı na ve Adolf 
Hitler yek rabu, ·ewi ~ h~zcm faşist kışand 
ti ji Musolini xıraptır xwin rıjaıd. Faşizme 
zulm u zordesti dani lı ser karker ô xebatka
ran, lı ser ge~ blndest. 

Faşizm texlitek jı şazumana kapita!Ran, 
ango xwedi sermiyanan e. Sazumana kapita
listan lı her dere iı tım bl }ek texli, an go wek 
hey nine. Durjuvazi, lı her dere, karkeran u he
mu xebatkaran dıxapire, jı wan zede daSine 
lı te m dıde wan, heqe wan dıxwe, jı w.ın dini
te u lı wan neheqi u tedaye dıle. U lılunci
yaiı, hm heqen demoqratik ji dıde çin ii tebe
qeyen xebatkar. Wek heqe komel u parti dani
ne, heqe kar berdan (grev), heqe çapvani~ u 
hwd ... ı..e bırasti, ev heqen han ne bı dılxwe
şiya burjuwazi hatıne dayin; çine karkeran u 
hezan demoqrat bı xebat u tekoşin ev standı· 
ne. 

Lı bın ciyan ji çave burjuwazi bar nake ku 
van heqan ji bıde xebatkaran. Heke ev bıkare 
zora xebatkaran bıbe, hemu heqen demoqra· 
tik jı wan dıstine u lı welat sazumanek zor
desttır serrast dıke. E w bı vi awayi, bin zeftır 
qinıeta ı.OOe j karkeran dıstine, tekoşim wan 
dJpelruoe u gete xebatkar dıke bın lepe xwe. 
Ev ssazumana faşist yeka han e. Ev sazumana 
burjuwaziya heri paşverii, xwini u nijadperest 
e. 

Sazumana faşist dı dewra emperyaliznıe 
da xuya kır. Dı destpe'ka Sedsala Bistan da 

8- ROJA WELAT 

emperyalizm edi gihıştıbu bımdahiya xwe. 
Dınya dı nav dewleten emperyalirt da parva 
bıbu u ooi lı ruye erde cihl! wala ne ma bu. Jı 
bo we dev(eten emperyalist letıbune hev. şere 
hev u du dılarm, dıxwestin ku j nuh ve <Jınye 
parva bıkm. Emperyalizm gihıştıbU mezımhi
ya ,..xwe1 edi ber bı · jer dıçii. Dı sala 191 7'da 
lı Unsiye ev mômapa lewn helışi ii lı ciye we 
sazumanek nuh, 81\ZÔmana karkeran-sosyaliz
me destpe lar. Lı·.weıaten kapifalirt yen dın ji 
tevgera karkeran u xebatkaren dın dı riya 
sosyalizme da peş da dıçô. Lı aliye dm, dı 
welaten bındest da. Bel& guô bo azadi u ux-

. webone dıxebıtin, 'hırnber emperyalist ô ko
lonyalistan şer dıkırm. Dı ve tenganiya mezın 
da bthjuwazi hewcedare sazümanek zordesttır 
bu. Da ku bıkare tekoşina xebatkaran bıpe~ 
xine, şere gelen bındest bıtemııine, ji karkeren . 
xwe u jı gelen blndest zede qezenc bıstine; ze
de leşker xwedike, bı çek bıle u sazômana 
xwe bajoy. Sazumana faşiS: dı rewşa han da 
xuya kır. 

Şoreşgere mezm ·Georgi Dimitrof, derhe
qa faşizme da usa dıbeje: 

· 1. Faşizm dujiBne karker u hemô xebat
karan e. 

2. Faşizm parezgere sermiyan e, hefsare 
wi ji dı deste burjuwaziya mezm, büıjuwaziya 
yekdest d.a ye. 

3. Faşizm, 2nş bınm sermaye yelıser xe
batkaran u bındestan, 

4. Faşizm, şovenizma paşveru u nıjadpe
restiya emperyalizmCl xwinmıj e. Faşizm, dik
tatoriya burjuwaziya mezm e. 

Faşizm dı şopa şoveniye de dajoy ô doza 

Kürdistan'da bir gösteriden sonra· durum ... 

Hitler ji doza Cermentiye dalar, dıgot, "Jı 1 

Cermenan bılındtır nıjad tune. Cennen sis m· 
bejn dırej, çavşin, porzer ujehati ne. Heqe ~. 
ne ku ew <byaye bexıne bın lepe xwe u gelen 
dm )I8R "barbar" idare b ılan ... "Hitler ô yen 
wek wi, b_~ van ~otmen çewt gele Eleman ji 
x~pand!n ~ b ~u x~e xıstm. Wi aj ... ot ser Cu
yıyan, e.nşı ser cuıaren xwe ku, Şere Mezmye 
Duwe"'mın derxıst. Bı milyonan Cuyi dı bm 
teda u zuJ~ faşiıtan da hatm kuştın. Faşiır 
tan ew avetm fınnan, şewıtandın, bı dumane 
xenıqan.dm ô jı laşe wan sabun çelam. · 

FaşıS:an, bı çavsori ô harbılyi :ajotma ser 
welat 6 gelen dın. Dı şere dowemin de 1ı gelek 
~~la tan kevır h ser kevır ne nll. Jı çıl milyoni 
zede menv mır~ji we z&Jetır ji seqet bun. Xa
sıma lı Ye~,ti~a Sov~tan. lı w,_e bis: milyon 
k~s mınn; re u pır, baJar, gund u pavlike XIJ3V 

bun. Elemanye bl xwe ji bela xwe dit, şer wm
dai5ır, ":elat ~raw ~u, gele Eleman perişan bu. 

Pışti Şere II. ye mezın, pşta faşizme hat 
~ıkandm, ~limana faşist lı Elemanye, ltalye 
u hın welaten dın hat helışandm. Gelek lesan 
gotm ku faşizr.1 edi nıkare rabe. ı.e Em dıbinm 
ku .. lı dıne da, lı gelek ciyen dm faşizm disa 
sere xwe radıke. 

Lı lspanye stzumana faşist heya ve nezü<i 
ma. Çend salan bere, lı welatek demqqrat da 
lı ~!li' ye bı arikariya Emperyalisten ~rikayi. 
sa~uma~ demoqrat hat xuawlann ô lı aye 
w~ .,sazumanek .faşist serrast bu. Faşistan lı 
Şili ye zehf xwın njmdın E w sazumana fa
şist hin ji dewam dke, zulrna xwe lı ser karker 
u gundi~n Şili'ye, lı ser hezen peşverô ~ <2-
moqrat daj oy. 

Dı van salen çÔyi de Lı Yunanistan u Tu
ki~ j faşistan sere xwe bılınd lann. Lı Yuna
niııatıe wntaya faşis: heft salan hukım lar. Lı 

· Tırkiye ji bi tevgera 12 Adare, Iıezen faşist bu
kım bı dest xwe xıstın, enşi ser ltezenpeşveru 
karın, bı bezaran kes gırtm, lı wan teda u 
zulını kınn, gelek kes kuştm. Hukma wan de
wam ne kır, ı.e bin ji şere wın ô hezen demoq
rat dewam dıke. 

. Hin ji, lı gelek weJatan partiyen u çeten 
faşıst hene. E w dıxwazın disa bularn bı dest
xınm u hırnber hezen peşverii şer dılan. 

Ge.re be zanin ku, heyani ku lı dınye em
~ryalizm, kolon~alizm u sazumana kapita&
ti ~ebe,_ lı dınyaye zordesti, koledan ji dıbe ô 
faşızm J xuya dıke. Bona ku faşizm novedare 
dewlemendiye ii ıçoye" zordestan e. · 

. Iro .... lı welate me ji em dıljmn ku faşist 
duJmıne karkeran, gundiyan ii hemu bındes
tan ın Ew naxw!zm ku xebatkar luşyarbııi, 
yekb~n.!. b? ~~e~ xwe bıxe~ıt~ jı bııçıti, 
betali u beaxıye, Jl belengazi u perişaniye xı
lasbın. Ew nıjadperestiye dılan .u bı we pırke
san .. dıxapinın. Ew dujnumhiya gele Kurd ô 
gelen dın dıkın. ~w naxwazm ku gele .Kurd 
hışyıarbe, bo mafen xwe yen mırovi u civaki 
bıxebıte, azad u nzgar be. 

b Faşizm duj"'!ne hemu gelaıt e, hemu xe-
at~aran Ae, hemu b!ndestan e. Bona ve yeire, 

~ıve ~m~ gel, henıu xebatkar u, bınJest ji dı
Jl faşızme yekbın, bı hevra şere we bıkm ô 
pışta we bışk(hıin. 

lro welate Kurdan nav se-çar dewletan m 
perva buye, KW"dıstan buye koloniya wan, 
şunda ma ye; gele Kurd xızan ü nezan buye. 
Faşizm hebe u nebe ji heya ku burjuwaziya 
kolonya~ lı wan welatan lı ser bularn e 
h~ya ku ... lı v~ welat;ın saiumanen demoqra~ 
ç~ nebe ? gele Kur d ji nzgar nebe, doza Xlias
bum gele Kurd naqede. U disa ji çawa geli· 
Kurd bo nzgariya xwe hırnber kolaıyalizme 
~er dıke. hewce ye)her usa ji hırrber mşilnıe 
Jl şer bıke. B ona ku fışizm ji sazumana kolan
ya~tan .e •. ~zu~na burjuwaziya ya beri paş
veru, xwını u nıpdperest e. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1 

"YEK DIKE, YE DIN XIRA W DIKE" 
ijar lı dora xwe bımherın, çawa ji pır "şoreşger" 

hene .. Hemu ji doza xılasbuna welat ıi gel dıkın. le 
· gotına yeki bı ye dm ııagıre. Nav hev da belav bıirıe u 
şere hev u du dıkın. Gelek ın, le be yekıti u be bez ın. 

Hın hene bı cameri u baqıli dıxebıtın, tevgere pes 
da dıbın; xebata wan lı ber çavan e. Hınji hene bı laf 
u gefan doza şoreşe dıkın, le tışteki peş da nabm, 
tene şuxul tevlıhev dıkın u ber Imge cameran dıbın dı- , 
rex 'ıi k'evır ... 

*** 
~ Waxteki gundiyek hebu. Yeki jir, baqıl iı jehati 
bu. Jı xwe ra bexçek serrastkır. Te da sev, hünar, ba
yiv u Cekiyen dın hebun. Wi rınd bala xwe dıda bexçe 
xwe. Xweliya we mer dıkır, dar dadıpeçan, avdıdan u 
rojen havin ü payize, gava ku feki dıgihiştın, ew kom 
dık ır, dıbır lı bajer dı~ırot; bı vi awayi idare :ıı.elke ma
la xwe xweş dıkır. 

Çar kure wi hebun. Wi tım.ji kuren xwe ra dıgot: 
"Bala ~we · rınd bıdıne bexçe, Giıh bıdın der u dore 
~e, tışten nuh hinbın, le gotına herkesi ji mekın." 

Pışti m ırma wi kure wi ye mezııı lı gund ma. Her
seye dın, ye~ çu Edene, yek Çu ,Steınbole, ye dm ji 
çtİ Elmanye ku bıxebıtuı. Çend sal .deibaz 'b un, roje
ki kure ınezın got: 

"Ev dar edi qert bune, eze wan rakım.u yen ııuh 
dayrum". Usa kır, bexçe paqışku iı ajen nuh danin. 
Hin salek derbaz ne bıbu ku bıraye duwenıinjı Edene· 
vegeri hat. u bexçe nıheri ıı got: 

"Ev dar dereng mezm dıbJn. Were em ciye wan 
bıkın pembu. Utır qezenc je dıstinın." ' . 

Usa kırın, dar rakırın u lı ciye wan penıbu ajotıh. 
Sala' dın bıraye sewemin j( Steınbole vege.ri. Evi 

got: 
"Bı_ pembu tışt demakeve, werın em nıırişkan 

:ı.:wedikın. Hek lı bajer gelek pere dıkın;eme dı demek 
kurt da dewlemendbın .. " . 

Bıraye duwenıin razi ne bir, le disaji xwestına wi 
hat ci. Ew,ane zeVi xıraw ·kırm u pine nurişkan çekı
rın. Hin pin nuh teman1 bıbun ku bıray~ çaran jı El
manye vegeri. Wi got:. 

"Em ve dere bıkuı biraxane, baştır e ... Gundi ku 
ben-bıçın, bes e. Gelek turist ji ben u em bı ınilyonaıı 
pere qezençkın .. " H ınan ·got dıbe, hın;ın got nabe, le 
bıraye pıçiı~ zoıa wan bır u pin xıraw kırın, lı ciye 
wan biraxenek çekırın. 

· Pıştre e'w kar ji rast ne çu. Ne turist hatuı gund, 
ne ji gundi hini biraye b un: Kar.ı her çar·bıran vexwa
rına bira bu.. . 

Sal derbaz bıin ıi ewana tuca~ qeziye xwe yek · 
nekır. Yek dıgo bexçe, ye dın dıgo pembu; yeki dıgot 
mırişk ü ye d ın dıgot tışteki d ın .. Jı çat seri çıl peşne
yar derdıkd ... 

*** 
Mıroven ku erde xwe u dora· xwe nasnakın, lı 

tıştan dınherın u jı wan dersen baş nastinın u tene 
wek m~ynıunan zerva xE-Ike dıkın, wek wan çar buan 

' . 
ın. Şoreşgeri ji usa ye. Dıve nıenv h de~-dore "We l:ıın· 
hete, zanina xwe fırehkc, dı tevgera .xwe da ji wan 
feyde tiıbine·; le dıve welate xwe u cıvata xwe ji rınd 
nas bıke, zerya xelke neke. 

;'Birinin yapflğ1iı1 öteki bozuyor,~. '' 
' 

-
Bir kez çevrenize bakın, ne de çok 

"devrimci" var .. Tümü de ülkenin ve 
yurdun kurtuluşu için çalıştıklarını söy
lüyorlar. Ama birinin dediği diğerininki
ni tutmuyor. Birçok parçaya bölünmüş
ler ve birbirleriyle kavga ediyorlar. Çok
lar, ama güçsüzler, birlik değiller. 

Bazıları yiğitçe ve akıllıca çalışıyor

lar, mücadeleyi geliştiriyorlar; onların 

çabası gözler önünde. Bazıları da sivri 
laflarla devrimcilik davası güdüyorlar, 
ama birşeyi ileri götürdökleri yok; yal· 
nızca işleri karmakarışık ediyorlar ve ge
lişmenin önüne bir dikan, bir taş gibi di
ki !iyorlar. 

*** . ~ . 
Bir zamanlar çalışkan, akıllı, becenk- . 

li bir köylü vardı. Bir bahçe kurdu. 1 çin
de elma, nar, badem ve başka meyva 
ağaçları vardı. O, bahçesine iyi bakıyor
du. Toprağını belliyor, ağaçları bu<ll,!· 

yor, suluyor, yaz ve sonbaha~ günlerinde 
meyvalar olgunlaşınca onları götürüp 
kentte satıyor, böylece ev halkının geçi
ınini bir güzel sağlıyordu. 

Dört oğlu vardı. Her zaman onlara 
şöyle çlerdi: "Bahçenize iyi bakın . Çev· 
renizde olan. bitene kulak v~rin, yeni 
şeyler öğrenin, ama herkesin dediğini de 

' körü~örüne yapmayın." 

Onun ölümüAden sonra büyük kardeş 
köyde kaldı. Diğer iiç kardeşten biri 
Adana'ya, diğeri lstanbul'a, üçüncüsü cle 
Almanya'ya çalışmaya gittiler. Bir kaç 
yıl geçti, bir gün büyük kardeş şöyle dü
şündü: 

"Bu ağaçlar artık kocadılıır. Onları 

söküp yerlerine yenilerini dikeyim" 
Ve öyle yaptı. Bahçeyi temizleyip yeni 
fıdanlar dikti. Bir yıl geçmeden ikinci 
karde.ş Adana'dan döndü. Bahçeye ba
kıp şöyle dedi: 

Watiye Enqere ye çuyi, Durmuş Yalçın, gelek nav u.depg da
bu. le em bejın bı kırrnek nnd an bt nıanfetek baş, na. Ewi gelek 
tavgıredane demoqrat yEm xortan u mıelliman da gırtın. Wı h ser 
ROJA WELAT zordestiyen ne diti kır. . 

Durmuş Efendi çend caran dı telewizyon'e da xuya kır, der
heqa kırmen xwe da xeberda. Br dengeki zırav tı jar, wek denge za
rokan. Dıxwest bı egidi u m~rxwasi xeberde. te jı dest ne dıhat. 
Ew xulame iqtiqara çuyi b'lı u wek lıemu xulaman, pozbıhndiya 
wi ji sıst ~ be bıngeh bu. Xurtiya xulanıan wek ronahiya hive be 
xeml e, hi va ku ronahiya xwe jı roje ôen dıgre ... 
, Mırove ku ava :ıemzeJ!lE: qıler kır, bı vi awayi xwe bı nav u 
deng kır; da kU nave wi jı bira k esi neçe... · 

Durmuş Efendi ji du Watiye Enqere bu, le iro nine. Durnnış 
bu durnıaınış ... Te· bira ke ku D~rmuş ki bu u ki ye? Gelo wi jı 
Enqere ra eserek baş hıştiye? Na .. Wi pırtukek, stranek, helbestek, 
kıfşek an zaninek nuh .Juştiye? Na. ı.e disa ji dıbe ku DÜrmuş 
Efendi caı:-caran be bira xelkiL 

ıieke rojeki di ro ka tevgera iiiıelliman hat nıvisandın. ·dı w e . 
diroke da nave wiji we darbazbe. Ewe be gotın ku waliyek zorbaz 
hebu, bı nave Diirıriuş Yalçın- xı:ılame iqfidara paşveru:du caran 
tevgıredana nuelliman TÖB-DER da gırtın. 

Gava diroka çandi ya gele Kurd u diroka tevgera wi ya geli u 
demoqrat hat rtıvisandın, dı benda RO:JA WELAT da dıbe ku disa 
nave Durmuş Efendi u kırın u zorkeriyen wi be gotm. W ek wi nu-

' k "' ı·' k rovı ıı ava ıemzeme qı er ır .•. 
Çiroka Pir Sultan u ya Xızır Paşa bı sedsalan hat gotın ~ nuha 

şunda ji we be go tın. Ye k bı cameri ya xwe, ye dm bı :xıravi ·u xula
ntiya xwe. Hın n'urov hene ferman dı dest wan da ye, le xulam ın; 
hın ji hene bı qeyd u zıncir hatıne gıredan, le azad ın ... Mırov'en pt
çuk tım eıle Xızır Paşa h xwe dıkm. ı.e· ew paşati te~ dıçe, dınya . 
ji kesi ra nantine. Dıve mırov lı ve dınyaye tışten çe u naveki baş 
bı'bele... · 

biralıane kurdular. "Bu ağ;tçlar geç büyür. Gel burayı 

pamuk yapalım, daha çok kazanırız." 
Öyle yaptılar, fidanları söküp yeri rı e 

pamuk ektiler. 
ikinci yıl üçüncü kardeş Istanbul'dan 

döndü. O da şöyle dedi: 

· Sorıra bu iş ı;le iyi gitmedi. Ne köye 
turistler akın etti, ne de köyliı1er biraya 
alıştılar. Her dört kardeş içtikleri biray
la kaldılar ... 

· Yıllar -geçti, onlar bir türlü sözbirliği 
' 

"Pamuktan birşey çıkmaz, gelin ta
vuk besleyelim. Yumurtalar kentte çok 
prara ediyor. Kısa sürede zenginieşi riz." 

edip bir işte karar k damadılar. Biri b ah· 

ikinci kardeş razı olır.adı ama, yine 
de onun isteği yerine geldi. Onlar, tarla
yı bozup yeri ne tavuk kümesieri yaptı

lar. Daha kümesler yeni bitıni şti ki dör
düncü kardeş Almanya'dan döndü. Kar
deşi eri ne dedi ki : 

_ çe diyordu, diğeri pamuk; biri tavuklar 
diyordu, diğeri bir başka şey ... Dört ka
fadan kırk türlü öneri çıkıyordu ... 

*** 

"Buıqda bir birahane kursak daha iyi. 

Topraklarını, çevrelerini tanımayarı; 
gördüklerinden iyi · dersler alamıyan ve 
başkalarını mayır.un gibi 'taklit eden in
sanlar işte bu. dört kardeş gibidirler. 
Devrimcilik işi de böy.ledir. insan, çev-

. ' -
Köylüler gelip gitse yeter. Buraya bol 
turJst de gelir ve milyonlar kazanırız .. " 
Bazıları olur, bazıları olmaz dediler; 
ama sonunda kiiçük kardeş onlara üstün 
geldi; tavuk kümesieri ni yıkıp yerine bir 

resinde olan·bitene baknıalı, bilgisini gc-
nişletmeli, mücadelesinde bütün bunlar
dan yararlanmalı; ama kendi yurdunun 
ve toplumunun şartlarını da iyi tanımalı, 
başkalarını köriiköriine taklit etmemeli. 

OLDU 
• 

Sal;ıık Ankara Valisi Durmuş Yalçın oldukça isim yapmıştı. iyi işlerle~ 
iyi becerilerle, değil elbet. (), gençlerin ve öğretmenierin demokratik örgütle
rini birçok kez kapattı. O, ROJA WELAT üzerinde görülmemiş· baskılar yürüt
tü. 

Durmuş Efendi barkaç kez televizyonda göründü, yaptıkları hakkında ko
nuştu. Ince, hastalıklı bir sesle,, çocuk sesi gibi. .. O, yiğitçe, kahramanca ko
nuşmaya çabalıyordu. Ama beceremiyordu. O, sabık iktida~ın kapıkuluydu ve , 
tüm kullar gibi, onun böbürlenmesi de gevşe~ ve temelsizdi. Kapıkuiiarının yi
ğitliği ay ışığ'ı gibi cansızdır, ışığını güneşten alan ayınki gibi... 
' Zemzem suyunu kirleten adam 'böylece Ün yaptı, öyle ki artık kimse 

onun adını aklından çıkarmasın... · 
' 

Durmuş . Efendi dün Ankara valisiydi, bugün artık değil. ,Durmuş oldu 
Durmamış ... Kimin aklına gelir ki b.urmuş kirndi ve kimdir? O, Ankara'ya iyi 
!>ir eser mi bıraktı? Hayır. O, bir kitap, bir türkü, bir şiir, bir keşif, bir bilgi mi 
bıraktı? Hayır. Ama yirie de Dı,ırmuş Efendinin adı zaman ııama'ri akl~ ge!ebi-
1
• ' ~ . 
ır. 

' . 
Bir gün, öğretmen hareketinin tarihi yazılınca, bu tarihte onun adı geçe-

.cek. Durmuş Yalçın adında, gerici iktidaf'n kapıkulu, bir val(vardı, öğretmen-
Ierin örgütü.:röB-DER'i.it<i kez kapattı denecek. · 

' ' ' . Küı:t halkının kültür tarihi, bu halkıli ulusal demokratik mücadelesinin ta-
< ' 

ri hi birgün yazıldığı zaman, ROJ A WELA T'la ilgili bölümde Durmuş Efendi' 
nin adı ve onun marifet)eri söylenecek. Zemiem suyunu kirleten adam gibi... 

' ' 

Pir Sultan'la Hızır Paşa'nın öyküsü yözyıllardan-l:!.eri ,söylenegeldi ve bun-
dan böyle de söylenecek. Biri yiğitliğiyle; diğeri kötülüğü ve uŞaklığıyla. Ki_· 
mi insanlar var ki buyruk sahibidirler, ama uşaktırlar; kimileri de var ki zincir
Ieric bağlıdırlar, ama özgürdü~ler .. ,,Küçuk insanlar lrep Hızır Paşa libasını gi-

. yinmeye özenirler. Ama · paŞalık gelip geçer, kimse bu dünyaya kazık çaka
maz. insan göçüp giderken bu dünyada iyi şeyler ve iyi bir ad bırakınalı... . 

/ 
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s·EHEVAL 
lı bajereki se heval hebun. Her ~ ji betal btın. 

Rojeki ew hatıne cem hev, gotın "lı bajare me kar u 
emel tune. Ev bı vi awayi bıçe, erne jı bırçinan btm-. . 
rın. Oıbıen lı ba~n dır:ı kar ü emel zef e. Werın, em 
bıbın dest~ıraRe .hev, bı bırati teke~ıın, :bıÇ,ın 'jl xwe 
ra karaki bıgerın ". Demeki defıkırın, pıştre xeber~ 
xwe dıkın yek. We şe~ her yek jı xwe ra nan u qa
tıx hazırdıkın ô roja dın, sıbe da zu derdıkevın r~. 

Yek jı wan usa got: 
"HE:valno, nıha pevetır em wek bıra{en hev ın. 

Erne bıbın destbırak~ hev. J ı qal u qıre me hetani bı· 
gıhije nan xwarına me, e~ bı bırati tevgerın. jı bo 
hev.bebexti u mıxeneti fıkır ne kın." 

Herduye dın ji sere xwe hejandın u gotın: 
"Bele bıra, dıve usa be." 
Demeki re va çun. Raste mergeki hatın. Dı nav 

da kaniyek dıkele, ava we zelal. .. J ı ber ku westiya 
bÜn, lı ser kaniye rünıstın ku hım bihna xwe bıgrın 
hım ji zike xwe terkın. 

Hevale wan Mıheme nan u qatıxe xwe ji ture xwe 
ani der iı dani ber hevalen xwe. N'arie xwe xwarın, jı 
kaniya zelal ava xwe vexwarın l'ı cıxaren x~ e kı şan· 
dın. Pışti ku bihna xwe gırtın, rabun piya u disa b ı r"e
ketın. 

Gelek waxt derbas bu, westiyan u disa l<aniyek 
raste wan hat. J ı hevalan yeki d ın nan u qatıxe xwe jı 
ture xwe derxıst, da ber xwe u hevale xwe ye dın, le 
ne da Mıheme. 

Meheme nıheri ku niyeta wan tune ku nin bıdne 
wi. jı wan ra got: 

"Geli bırano! We nan u qatıxe mın xwar.lja hun 
çı ma nah"elın ku ez il ye we bıxwım7 Ma ez ji n~ hevale 
we u destbırake we me?" 

· Kır nekır ku herdu hevaJen xwe razi nekır. Mehe· 
ine, xwe u xwe fıkıri u usa got: Ez 'edi nıkarım bı va· 
na ra herım. Yana şirheram ın Ü bebextın. Ewe mın 
bırçi bıhelın Ü sosretek binın sere mın." Vqeri wan 
~ . 
u usagot: 

"Hevalno, ez jı we ra gelek spas dıkım. Bıratiya 
me hetani nıha dewam kır. Le nıha pe,ıetır eze vese· 

· · J nin.~· · ·. .. : 
' ~ . ~ . 

: E dtn je ra gottn: 
."Ser çavan, nya te Yekıri be!" 
Meheme ji wan qetıya u Yegeriya ber bı mal. Da· 

. na evare bu. Pır ne bori, dınya tari bu. Meheme nıhe· 
ri ku hin rıya wi direj. e, ew nıkare bıgıhije mal. Got: 
"Eze lı van doran stareki xwe ra bıbinım, şeva xwe 
derbas kım U -SI~ de ztJ disa derkevım re." lı der ~ 
dora xwe nıtleri u h jori şıkeftek dit. Çu şıkefte, h 
nav w~ çave xwe gerand u dit ku lı bıne katiye şıkef· 
te qulek heye. Derket we qule, xwe xıste nav u veze· 
liya. Dernek şunda, bı gurinek bıhnd u xofdayi hışyar 
bu. Nıheriku se şer dı deri şıkefte da dıkevıne hundır. 
Jı tırsan lerıziya, le çı bıke, ji ciye xwe ne hviya. 

Şer ku ketın hundır, yeki jı wan got: 

CiRO K 
1 

• 

Brano, bihna beni adem te ... " 
Ye dın gotın: . 

· "lo b ıra, beni ade m ku da dıkare be vıra?" 
Braye wan cardın got ku bihna beni adem te 

~ A ~ 1 

ıe ye dın pe bawer ne kınn, gotın ku p şıkefte bihnek 
usa nayt 

Meheme jı tırsa xwe bihna xwe ne dıgırt, dı we qu· 
lıke da bedeng dıma. Şeran hınki gale neçira xwe ya 
roje kırın. Pıştre yeki jı wan got: 

"Brano, ka .ew mışkek me heye, çıl zEre wi ye zer 
hene. St be sıbe ku em derdıke)'ın neçire, ew ji çıl zere 
xwe derdıxe ber dere şıkefte, lı ber roje datine. W e x
ta ku roj bı çe avan, ew ji cardın ieren xwe dıgre dıbe 
hundır." · 

Bı . bıhistına van gotınan tırsa Meheme kem bu ü . 
wi çaven xwe nnd vekırın lı guhe xwe da ser gotına 
wan. Yeki d ın ji usa got: 

"lı van rojana qiza pad~ nexweş e, bı janeki gı· 
ran ketiye. Telal dane bangkırın ku ki qiza wi xweş 
hıke, ji wi ra xeletek mezın heye. Dermane qiza pad-
~ • • f \ \ ' 

şe ıı xwına seye reş e. Seye şıvane ku peze xwe lı pış· 
ta şıkefte dıçerine." 

Meheme bı d ıl u can guhdari dıke. E dın dıbe: 
"Brano, .ew ·herdu dare ku lı peşiya mala padşe 

ne, d ı nav wan herdu daran da xeznek heye. Xezneke 
gelele gıran .. " 

• 
Şeran, demek şunda dest jı axaftıne berdan dı . ... ~ ' 

cı ye xwe da dırejbun u ketın xeweke kur. 
Meheme, jı tışte ku wi bıhisti bun gelek dılxweş 

bu. lı benda sıbe ma. Şev gelek dırej bu u dı ser ra bı 
zlıtırk~ ne dıbori. Lı paşing~ sıbe b~ tir~jen roje deriye 
şıkefte ronak kırın. Şer hışyarbün u derketın neçire. 
~e~e.!lle /(We ,tevn~da. Demek şunda mışk xuya kır 
u zeren xwe yek bı yek kışande ber roje. Meheme ew 
hejmartın, gava kul çıl zer ternam bun, xwe avete ıer. 
Mışk ji tırsan xwe a~te aliki, Meheme zer kom kırın 
kıre kise xwe u jı w~· der~ dÔr ket... ' 

M.e~me xwe lı seye reş gırt ii meşlya. Lı pışt 
şıkefte da dit ku pez dıçere, şıvanek bilura xwe le 

' dıxe _,u seyek reş ji lı ber vezeliye. Meheme gıhlşte 
wan u got: 

"Me, ,u, xer .di' şwanol" 
.Şıvan. gotı . 
"X ' ha. ··•-er ti ~met, bra, ser seran, ser çavanl" 

· Meheme got: 
"lolo pısmam, ez ku du zer bıdıme te tu yi vi .. ' seye reş bıdi mın?" Şıvan got: . 
"Tu yi çı b ıki seye m ın?" 
"Kuro ji te ra çı, tu du zere xwe· bıstine!' 
Şıvan gayil ·\ bu. Meheme du zer dane şıvan se 
• r 1 

gırt u kera xwe da st(i, ew serjekır, koda xwe tıje xwin 
kır, xatıre xwe jt Şıvan xwest u bı reket. Gıhişte bajer, 
rast çu mala padş~. ·Got, "eze hatımı: qiza te xweş 
kım." Padşe got: 

. "law~ mın, ewqas hekim u alem hatın jı derde 
we ra çare ne ditm. Tu yi çaw~ we xweş bıki?" 

" . " T eşt u beroş mı !ane, 
U can eane, 18 can~! 

A 
Reşo xastı ne dane, 

l~ can can~, 1~ ca~! 
le can can~. le cane! 
le can cane, re cane! 
Buka mala gırane! 

10 - ROJA WELAT 

"' la ~ T eşt u beroş mı ne, 
B'Ôka mala gırane! 

Çu ber ava gulanı, 
l ·' " ~ .... e can cane, ıe cane. 

A la A Çu ber ava gu ne, 
A "ı Bu ka mala gırane. 

l~ can cane, ıe cane! 
Reşo xastı ne <Jane, 
BOka mala gıranel 

Dane tawe Rıhane, 
.1\ " ' " Le can cane, re cane! 

Dane la~ Rıhane, 
Bu ka mala gırane! 

ı 

Meheme got: 
"l;:ze we xweş kım." . 
Padşa razi bu. Meheme gırtın bırın cem qizıke. 

Keçık dı na'v lıvina da dıre) bUbu. Dınaliye u hışi we 
lı ser ne bun. Meheme koda xwe derxıst, xwina seye 
reş bı qizıke ra kır. Demek şun<la qiz..ık$ ça~n xwe 
vekırırı lı hedi hgdl dest · bı axaftıne kır. Xeber dane 
padşe, gotın, keça te xweş bu. Padşe hat ku bı rasti ji 
keça wi rabliye ser piyan. Padşe, pzi Meheme kır ti 
got: 

"Kure mın, jı tıştan tışt bıxvazel" 
Mehemegot: 
"Ez hewje tışteki ni nı m." 
Cıvinek çekırın, ev mesele nav xwe da xeberdan 

4 ~ ' u pıştre çun jı Padşe ra usa go tın: 
"Padşaye me, gotıneke me heye. Ewe ku vi lawı

ki kcçık xweş kırıye, em dıben ku keçıke bıdın wi. 
Padşa hınki da ber hev, pıştre razi bu. Telalan lı çar 
aliye bajer bang kırın. Çıl roj u çıl şev öef u zırne' 
lexıst, xelke list, xwar u vexwar. Keçık lı Meheme 
mar kırın. 

Çend roj pışti daweta wan, Meheme derket siıke, 
çend peya gırt iı ani. Dınav peyanda herdu hevalen wi 
ku jı bajare xwe bı hevra derketıbun, ew ji hebun. 

Meheme jı wan peyan ra ·got, ewana lexıstın her
du dar jı peşiya male rakırın. Xezinek mezın jı ciye' 
wan derket. Bı çala ew kışandın hundır male. Pıştre, 
Meheme ew peya derxıstın jor, xwarın da wan. J ı wan 
herdu hevalen xwe pırsi; got, "w e ez naskırım?" Her
duyan bı hevra gotın: 

"Ez qurban, em· ku da te naskın? Em ku zanın tu 
zavaye Padşe yi. 

Meheme got: 
"Lı m ın rınd bınh~rın. Ez hevale we me." 
Meheme ku xwe da naskırın, herdu hevarim wi ge-

lek fedi kınn. J ı w i pırsin: 
"Hevalo, tu çawa buyi xwediye ewqas heb·une ı.i 

zavaye padşe?" 
· Meheme, pışti k~ ji wan veqeti bu, çı hatı bu seri 

wi yek bı yek qalkır. Got hal u mesele ewa ewa. 
. Herdu hevale wi, pışti nan xwarme rabun, xatı· 

re xwe jf wi xwestın Gbt riıketm. : . 
Çun ew şı~eft dkın. Xwe dt ~e da Yfişaıııtıij ·• 

Demek şunda şer hatın. Yek i• wan got: · . . 
"Br b. h be . ad' .. " ano, ın a nı em te ... . 
ye d ın gotın: 
"lolo bıra, beni adem li vıra çı dıgere?" 
Braye wan dom kır: 
"Cara d ın mın jı we ra got, we bı -mın bawer ne

kır. Le ew lı vıra bu, wi guhdariya me kır, pıştre ji zi. 
re mışke me bırın, çu seye şıvan serjeRır u bı xwina 
wi qlza padşe xweş kır, pe zewıci, xezne ji bı dest 
xıst." 

Ser ve xeberdane, herduye·n dın gotın, "gotına te 
rast el" Dest pe kırın, lı hemu kun u kuncık~n şıkeft~ 
geriyan, ew· herdu heval ditın, ew keri keri kırın lı 
xwarın. 

Cane hatbu jı der da, 
le can cane, ıe cane! 
Cane hatbG jı der da, 

... "ı Bu ka mala gırane. 

X ort tev rabnn ja ber da, 
le can cane, ıe carie! 
X ort tev raltun jı ber da, 
BCika mala gıran~! 
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ÇUGUR 
Yıkdası Çuğtir'da anarn, bir akşam vakti 

. -

Celal Bayar gelmiş bize konuk tur· 
Ekmeğirnizi-tuzumuzu yemiyor, bize haince bakıyor 
Korkarım ki bu zalim tüketsin soyumuzu 

Vay ~ay, vaybeyim vay 
Birbirine bağladılar 
Elirnizi-kolumuzu 

Tünıüinüzü, kadın-erkek, peşpeşe bağladılar 

Taplayıp götürdüler Mazgirt geçidiıie 
Ağır makinalılan karşınuzakurdular 

Vay vay, -vay k3!'(ieşim vay 
Vuiıın biii zalimler, bekletmeyin 
Çocuklarınuzm ödü koptu 

Olan o'Idu, kaı:deşim 
Fidan Hatun ağlayıp dövünüyor , . 

. Dersirnin büyüğünü-küçüğünü tüm öldürdüler, diyor 
. Kendine acıma sen 

Kalk, güzel kısrağını al, Dersimi dolaş 
Dost ve yabancı, herkes gelip çürümüş cesetlere baksın 

Vay vay, vay be~m vay 
Arkadan süngülediler bizi 
Ciğerlerirnizi deldi geçti 
önden kurşun sıktılar ' 
Omuzlarımızdan fırlayıp gitti 

Yirmidört saat beklettiler bizi orda 
Zalimler içimizde pişirdi ciğerlerimizi 
Öyle sıktılar ki bize top ve mavzer merrnilerini 

Vay vay, v~y beyim vay 
Yaz güneşi altmda 
Çürüdü ~tlerimiı 

• 

Derleyen: Zılfi 

• r_-' 

'· 

*.Bu türkü Dersim yöresinden derl~nmiştir. Dersim olayı üstene 
\ . . . 
· söylenmiştir. Çuğur Dersim'de biJ' köydür. . . 

. . . 

ÇU_XURE 
/ •. 

Ondera Çuxur a, lernın sona gavan o 
Celal Bayar amo, eınsu ma re meyman o 
Nan sola ml neweno, ma de xaym niadano 
Vano zere nu terseno, zalım az ma ra never<lano 

De way way, bege mı way. 
Dest ô baziye ma 
Zuvini ra gıreday 

T€dınıa g~dayme, nıa cıni ô coamerdi 
Kerdime .tob berdime, vere Kerte Mazgerdi 
Ardi ver ma aXir makiney qurmis kerdi 

De way w ay, bıray~ nu way 
V ak e zahm rew ma ra ne 
Dompne ma vışiay 

·De biye bi ye, bıraye ~ biy~ 
' 

Berbena dana ho ro, Fidan Xatuni.cıİıiye 
V ana pil u qire Dersımi qırkerde 
Tu ra ho ver mekuye . . 
Urze mayine kimeta bite Dersıin ro bıfeteliye 
El a qo mo ala bere cendege ke poyiye 

De way way, bege nu way 
Pey ra sı.ıngi sana ma 

· Ggerun@ ma de vejiay 
Ver ra neybe ma ra 

. q,oluncune ma ra peray 
. . 

Ma uza vindarnayri1e -\Jişt u çar saati 
Zalınii ma zere de ciger~ ma poti 
Heni ke nay be ma ra to.p ~ qersune polati 

De way way, beg~ mı way 
Tija amnoni ver ra· 

"' . .. .. Cendege ma poyay 

Areker: Zılfı 
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*Ev stranji Aliye De.rsını hatıye berhevkınn,lı ser buyera I938'e 
'hatıye go tın. Çuxur gundeki Dersım e. 
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Mi.JOKAN·. 

Çlyaye bılınd ware' me ye 
~ ., \ 

Ari.ı namus bare me ye 
Şoreşgeri kare me ye . . · .. 
Lı hembere van meıokan 

E m şoreşge'r dd çetel ın 
Bı xeııa; xw.e pır bawer ın 
Keç u lawı.k ref ref wenn 
Lı hemberi van mej9kan 

Welat dıxwın bı bextreşi 
Bıcıvın hev bı dılxweşi 
Em bımeşın bı şoreşi 
Lı hembere' van mejokan 

.. 

.. 

. . ' .... ' - 1. 

. BifiGOlE 
Bingok, xweş .bingok, 

· Eman, ye man! 
Bingok, hezar gok, 
Can, kewam can! 

Mexek peze. kole 
Eman, yerrum! 
Le dıçire bızma qole, 
c~. kewam can! 

. . 
Birıgole, gol mezıne 
Eman, yeman! 
Bingole, gol mezıne, 
Can, kewam can! 

Je: t:krket qe{le k jıne, 
Eman, Yeman! 

· Çaı..ıe m ın qizıka mezıne, 
•Can, kewam can! ' 

Bingole, gol pıçuhe, 
Eman, yemani 
B ing ok, gol pıçıike, 
Can, kewam can! 

Je derket qeflek b time, 
Eman, yeman! 
Çaı..ı~ mın qizıka pukuke, 
Can, kewam can! . 

• 

' . 

' 

' . 
, . 

. ; 
• 

.. . .. . 
. . . 

• MI1AZGIR · 

Mılazgır, xweş Mılazgır, 

Gule h oy naynır, naynır, na.ynır! 
Werdeke' gol xılaskır, ·· 
. . . ' 
D ine sed neyfa nun bejna te te. 

Mılazgır bılınd çıya, 

Gule hoy naynır, naynır, naynır! 
Mılazgır bılınd çıya, 

Dine sed heyfa mın bejna te te·. 

Mexele pezkoviya, . 
Gı.ıle h oy naynır, payn!r, na)mır! 

· Welate cot zeriya, 
• • Dine sed heyfa mın be.ına te te. 

Mılazgır sere-jere, 
Gule hoy naynır, naynır, naynır! 

,. • • . . 

• 

M ılaıgır sere jere, 
Dine sed h~yfa mın b~jna ıe' t~. 

Mexele' peze nere, 
Gule hoy naynır, naynır, naynır! 
Welaüi jına be mere, 
Oin.il sed h~yfa'mın bejna te te. 

Mılazgır şane şine, 

Gule boy naynır, naynır, naynır! 
Mılazgır şane şine, · 

.. Din_ e. sed heyfa mı n bej na te t~ . . · 

Bııw.e da Noredine, 
Gute hoy naynır, ~yn·ır, nayriır! 
Filey~ xaç hebine, 
bine sed h~yfa mın bejna te te: 

• . • 
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' TöB·DERGE 

Sayın Gültekin Gazioğlu, 

' 
Soru 1 - TÖB-DER 'in düzenlediği Demokratik 

Eğitim Kurultayı (OEK) 4 Şubat'ta toplanmış ola· 
caktır. Bu kuruJtayın, Türkiye'de demokratik eğitim 
için verilen mücadelede, eğitimin demokrati.k.leştiril· 

ınesi yönünde gerek kamuoyu yaratılması, gerek bazı 
ileri adınılar atılması yönünde büyük önem taşıdığı 
kanısında.yız. Bu kurultayda hangi, sorurıJar ~le alına· · 

· caktır, bilgi verir ınisiııii? - · · ' ı · · :• ' 
. ·' ' . 

Yanıt 1 - Sorunuz DEK1n amacını tam -o'larak 
içeriyor. DEK'e önem verôiğiniz belli)ön hazırlıklarını 
dikkatle izlediniz. ilk önce bu sıcak ilginizden ve dik· 
katinizder. ötürü TÖB-DER adına teşekkür ederim. 

DEK'te mevcut eğitim sistemi bilimset bir eleşti· 
riye tabi tutulacak. Eğitimin ve eğitim emekçilerinin 
tiim so(unları irdelenecek; çözüm yolları önerilecek. 
Konuların başlıcaları: 

- iık, orta, yüksek öğrenim sorunları 
- Yaygın eğitim (yetişkinlerin) sorunları 
- Kadınların, gençlerin, işçilerin eğitim sorunla-

rı 

- Sömürgelerde, kapitalist ve sosyalist ülkelerde 
eğitim 

- Ders kitapları, ders programları 
- Öğretmen yetiştirme sorunu 
- Eğitim emekçilerinin, özellikle köy öğretmen· 

lerinin sorunları · 
-· Sendikalaşma mücadelesinde somut mücadele 

yöntemleri 
- Çalışanlar Kurultayına sunulacak öneriterin 

saptanması 

olarak özetlenebilir. 

Soru 2 - Türkiye'de eğitim, doğal olamk e_şmeıı 
smıflann isteklerine, çıkarlarına göre biçirrıJendirildi 
ve böyle yürütülüyor. Bu nedenle de hem ırkçi, şoven 
karakterde, hem de emekçi halk kitlelerinin çıkarlan
na uygun bir sistem değil. Son MC Iktidan dönemin· 

GIZiOöLU 
lY 

de ırkçılık ve şovenizm daha da pekiştirildi. Bu ko· 
nuda ne düşünüyorsunuz ve son MC iktidan dönemin· 
de eğitim alanında yapılanları, .eğitim emekçilerine · 
karşı girişlen kıyımlan nasıJ değerlendiriyorsunuz? 

Yanıt 2 - Türkiyede eğitim, ötedenberi ırkçı, 

şoven ve asimilasyor.cu birkarakterdedir. Küçük bir· 
kaç azınlığın dışında kimseye kendi anadilinden eği· 
tim, öğretim yaptırılmamıştır. Türkiye'de emperyalist 
ülkelerin dillerinden öğretim yapan sayısız okul var· 
dır. Bun.a müsaade edilmiştir. Kültür emperyalizmine 
egemen güçler alabildiğine yol vermişlerdir. Tehlike 
görmemişlerdir bunda. Ancak ülkemizde yaşayan ve 
anadilleri Türkçe olmayan milyonlara, kendi anadili 
ile eğitim-öğretim yapma hakkını vermemişlerdir. Dil 
ve kültüre ambargo koymuşlar, bu konuda tabular ya· 
ratmışlardır. Altına imza attıkları uluslararası anlaş· · 
maları hiçe sayarak, bunu yapmışlardır. 

Türkiye'de kendi dilleri· yasaklanan insanlar, dış 
ülkelerde bu haklarını özgürce kullanabilmekteler. Ör· 
neğin lsveç'e işçi olarak giden Kürtler, çocuklarına 
kendi dillerinden eğitim -öğretim yaptırabiliyorlar. ls· 
veç de emperyalist kampta yer alan, burjuva demok
rasisinin egemen O'lduğu bir ülkedir. lsveç hükUmeti 
l;ıuna müsaade 'ediyor. Yugoslavya'da Türkler, kendi 
dillerinden eğitim-öğretim yapabiliyor, kültürlerini 
özgürce geliştirebiliyorlar. Sovyetler Birliği 'ni örnek 
vermek belki uç bir örnek olur. 

Türkiye'de burjuvazinin diğer diller ve kültürler 
üzerindeki anti-demokratik baskıları, insan haklarına 
saygısızlığın, tahammülsüzlüğün kesin kanıtıdır. An· 
cak, demokratım diyen herkesin bu tür uygulamalara, 
dil ve kültür konusunda yaratılan tabul~ra karşı çık· 
ması gerekir. 

Biz, herşeyden önce eğitimciyiz. Anadili başka 
olan 7 yaşında bir çocuğun başa bir dilden eğitim· 
öğretime tabi tutulmasının taşıdığı sakıncaları iyi bi· 
liriz. Türkiye koşullarında, kendi dilinde okur-yazar 
olmasının bile çocuklarımız için taşıdığı giiçlükleri 
biliriz. Üstelik başka ·bir dilden ö·ğretime zorlamak, 
"senin ol<umam·öğrenmeni istemiyorum" demekle 

eşanlamlıdır. Herşeyi bir yana bırakalım bu yalçla· 
şım, bu zorlama insanlıkla bağdaşmaz. 

Kaldı ki, dil ve kültürün, insanların yetenekleri· 
nin gelişmesinde, üretici güçlerin gelişimine katkısın · 
da önemi ortadadır. 

MC, eğitimin ırkçı-şoven özünü daha da koyu· 
laştırmıştır. Eğitimi faşistleştirme operasyonuna baş· 
vurmuştur. Zaten geri olan ders kitaplari, faşizmin 
resmi propaganda araçları haline dönliştürülmüştür. 
Eğitimin yönetim noktalarına faşist kadrolar yerleş· 
tirmiş, öğretmen yetiştiren kurumlarda bu operasyo· 
nu öğretim kadrolarına kadar indirmiştir. 

Özetle söylersek, faşizme kitle tabanı yaratmak 
için eğitim-öğretim hayatında büyük tahribatlar ya. 
pılmıştır. 

Eğitim emekçilerine yapılanlar ise zulüm derece· 
sine varmıştır. 26 ölü, yüzlerce yaralı, SOOO'in çok üs· 
tünde kıyım ve sürgün, TÖB-DER'e olağanüstü baskı· 
lar. Sadece Genel Merkeze üç kez bombalı saldırı, iki 
kez kapatma. 

Bu yapılanları, burjuvazinin Türkiye'de gelenek· 
sel baskıcılığını bilenler yadırgamazlar. Tekelci serma· 
yenin faşist kanadının, emperyalist mihraklarla da iş· 
birliği içinde,. dednleşer. bunalımları aşmada, gelişen 

' demokratik hareketi boğmada bu tür yöntemlere dün· 
yada çok başvurduğu görülmüştür. 

ÖZGÜRLÜK YOLU YAYlNLARI Soru 3 - Sizce demokratik eğitim nasıl bir eği· 
timdir, özetle açıklar mısınız? 

. . 
• . . 

SOSYAL EMPERYALIZM SORUNU • 
. . ' 

Kemal Surkay 

MILLI MESELE ve · 
ooCuroA FEODALITE AŞIRET 
C.Aiadag 
KÜRTLER, Cilt 1 
Bazil Nikitin 
ŞiVANE KURD (KÜRT ÇOBAN) 
Ereb Şemo 

KÜRTLER VE KÜRDISTAN 
lsmet Şerif Vanlı 

KÜRTÇE GRAMER· 
·Kamuran Bedirhan . . • i 

_ .. OZGÜRLÜK YOLU ClLTLERI •• 

12.5 LIRA 

15. LIRA 
• 

25. LIRA 

25. LIRA. 

12.5 LIRA 

12.5 LIRA 
. . 
' 

. . 

Birinci Cilt tükeridi, 2., 3., 4. ciltJer lOO'er lira 
• 

.. ' 
' 

• 
• 

-

' 

• 

Yanıt 3 - .Herkesin kendi anadilin.den eğitim gÖ
-rebildiği, fırsat eşitliğinin sağlandığı, insanların yete· 
nekleri doğrultusunda geliştirildiği, özgür tartışmanın 
olabildiği, öğretmen ve öğrencilerin yönetime katıldı· 
ğı, emperyalist etkilerden arınmış, üretime ve işe dö· 
nük bir eğitim demokratik eğitimdir. 

Soru 4 - Öyle saruyoruz ki bu kurultay, vanlan 
· aşamaya uygun olarak; eğitim sorunlarını, kendisin· 
den önceki "eğitim şuraJanna" oranla daha ileri bir 
düzeyde ele alıp tartışacaktır. Bu konuda düşünceJe. 
rinizi açıklar mısınız? 

, Yanıt 4 - Doğrudur. Bir kere DEK'in Milli Eği· 
tim Bakanlığı'nın topladığı güdümlil şuralarla, bir il· 
gisi ve benzerliği yoktur. , 

Öyle sanıyoruz ki, TÖS'ün topladığı DevrimCi ' 
Eğitim Şurasını da DEK aşacaktır. Başka türlüsü di· 
yalektiği inkar olur. Ancak gelecekte DEK 'te aşrla· 
ı.:aktır.lnancımız odur. 

Not: Bu konuşma Demokr:atik Eğitim Kurultayı'ndan 
önce. yapılmıştı. .. 

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