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7 * Kavramlar Gerçekler: "Bölücülük" 

F. Baran 

10 * Pırsa Jın'a û Feminizm. 

Lokman Polat 
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Rêşan Asteng 

18 * Koçgiri'de Topal Osman Vahşeti ve 
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Piro Zarêk 

21 * Yeni Matematik Mantığı  ve 
Pozitivist Mantık Karşısında 
Diyalektik Mantığın Temelleri. 

Yılmaz Öner 
26 Kişi Değerler ve Faaliyetler 

Bütünüdür. 

Dara Roşan 

28 * K.Kürdistan Nüfusu ve Türkiye'de 
Kürt Nüfus. 

Sait Aydoğmuş  
37 * K.Kürdistan Sosyalistlerinin 

Program ve Birlik Tartışmaları  - 2 - 
K.Kürdistan'da Sosyalistlerin Birliği 
Üzerine. 

M. Zilan 
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Yeni bir sayıyla karşınızdayız. Birinci sayımız çıkışının ikinci gününde toplatıldı. Top-

latma karari, Istanbul DGM tarafından; "Değişen Dünya ve Kurtuluş  MücadeIemiz", 
"Newroz, Güncel Durum ve Görevlerimiz" adli yazılarda "Devletin bütünlüğü aleyhine 
propaganda yapıldığı " gerekçesiyle alındı. 

Bunun dışında Yazı  Işleri Müdürümüz ve Dergimizin Sahibi keyfi bir şekilde gözaltına 
alını p 4 On tutulduktan sonra bırakıldı lar. Gerçekte bunlar normal uygulamalardır. Bu ne-
denle üzerinde fazlaca durmayacağız. 

Birinci sayımız bir hayli ilgi topladı. Bir çok okuyucumuz "değişik bir ses" olduğumuzu 
ifade ediyor. Özellikle Kürdistan 'da sosyalizm vurgusunun önemi, yine birçok okuyucumuz 
tarafından paylaşı lan bir düşünce oldu. 

Genel olarak olumlu görülmekle birlikte, dergimizin bazı  eksiklikleri de vardı. Bu eksiklik-
lerimiz de okuycularımız tarafından bize iletildi. Kültür sayfasinin olmaması, bazı  teknik 
hataların oluşu, kadın sorununa değinilmemesi gib.i eksizliklerimizi biz de kabul ediyoruz. 
Bu sayımızda belirtilen eksikliklerimizi giderme konusunda azami çaba sarf ettik. Sanıyoruz 
ki olumlu bir sonuca ulaştık. Bizim de istediğimiz sesimizin gerçekleri pürüzsüzce haykır-
masıdır. 

Bu sayımız zengin bir içerikle çıkıyor. Birinci sayımız Mart ayının sonunda çıktığı  için 
Nisan 'da çıkmadık. Dolayisıyla bu sayımız 	Mayıs aylarını  kapsayacak Şekilde çık- 
tı. 

Güncel gelişmeler bölümünde Newroz ve 1 Mayıs sürecini, devletin yeni taktiklerine dik-
kat çekerek değerlendiriyoruz. Ayrıca halk muhalefetinin eksiklikleri ve görevleri üzerinde 
duruyoruz. 

Gerçek bölücü kim? Bu sorunun cevabını; F. Baran, Kavramlar Gerçekler bölümünde 
"Bölücülük" adlı  yazıda veriyor. 

Lokman Polat, Kürtçe yazdığı  yazısında Kadın sorunu ve Feminizm üzerinde duruyor. 

Rêşan Asteng ,K. Kürdistan gençliği üzerine bir inceleme sunuyor. 

Piroz Zarêk arkadaş, Cumhuriyet Gazetesinde çıkan bir haberle bağlantılı  olarak Koçgiri' 
Isyanında uygulanan katliamı  ve bu katliamın sorumluları  olan Topal Osman, Nurettin Pa-
şa vb. kişilerin yaptıkları  üzerinde duruyor. 

Değeli Matematikçi ve Yazar Yılmaz Öner, Diyalektik Mantık üzerine matematiksel bir 
yorumuyla dergimize konuk oluyor. 	 . 

Konuk Yazar Dara Roşan; Kişilik ve sosyalistlerin birliğinde kişiliğin rolü üzerinde du-
ruyor. 

Diğer bir konuk yazar Sait Aydoğmuş  "Kürdistan Nüfusu ve Türkiye 'de Kürt nü-
fus "unu inceleyior. Sanırız ki bu yazı  belirtilen alanda yapılan ilk derli toplu çalışmadır. 
Çalışma bir çok çarpıtmaya cevap niteliği taşıyor. 

K. Kürdistan Sosyalistlerinin Birlik ve Program tartışmasına M. Zilan 	yazısıyla de- 
vam ediyoruz. 

Gelecek sayıda buluşmak dileğyie.. 
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HALKA KARŞI MİLLİYETÇİ  FAŞİST CEPHE OLUŞTURULUYOR. 

FAŞİZM KANA DOYMUYOR! 
✓ Düzen partileri Kürt halkına, işçi sın fina ve sola karşı  birleşti. 6 

Partili yeni bir MC gündemde. Halk muhalefetin karşı  ABD des-
tekli uluslararası  Kontr-Gerilla taktikleri uygulaniyor: "Balığı  yok et-
mek için suyu kurut". Bu parola yeni katliamların da habercisi. 

VDemirel Newroz'u kutlamak 
serbest dedi; Şırnak, Cizrê, 

Nusaybin, İdil vb. yerlerde New-
roz'u kutlayan halk: "Pankart aç-
tı", "slogan attı" denilerek tarandı  
110 ölü. Daha sonraki günlerde 
aynı  bölgede 8'i köylü toplam 37 
yurtsever katledildi. 

Istanbul'da 11 devrimci gece 
i~ baskınlannda 	katledildi. 

Operasyon sonunda polisler ha-
vaya sevinç atışları  yaptilar. 

Demirel yine; "sokaklar yürü- 
nerek aşınmaz isteyen herkes 

1 Mayıs'ı  kutlayabilir " dedi. An-
cak birçok 1 Mayis mitingine izin 
verilmedi. Dernekler basıldı. 1 
Mayıs öncesinde ve sonrasında 
binlerce kişi gözaltına alındı. 

rkiye ve Kürdistan kan kokuyor. Her 
T u gün bir çatışma, hergün onlarca ölü. Bu 
nedenledir ki, daha önceleri hep öcü gibi gös-
terilen 12 Eylül öncesi, artık söz konusu edil-
miyor. Çünkü yaşadığımız dönem 12 Eylül 
öncesini aratır niteliktedir. 

"Demokratikleşme", "şeffaflık" vaadiyle 
işbaşına gelen iktidar döneminde, daha fazla 
kan akrnaya başladı. Bu sürpriz değildir. "De-
mokratikleşme" maskesi de bunun için se-
çilmiştir. "Terörü demokrasi sınırları  içerisinde 
etkisizleŞtireceğiz" den kasıt; Özal bunu "libe-
ralizm" maskesi altında yapmaya çalıştı  biz 
yeni bir maske deniyeceğiz, yani "Demokra-
tikleşme" maskesini. 

Yeni politikaların şiddetinin dozajı, kulla-
nılan maskenin kitle üzerinde yarattığı  etki ve 
umutla doğru orantılı  olarak artıyor. 

Koalisyon hükümeti "havuç-sopa" takti-
ğine göre konumlanmıştı. Havucu İnönü, so-
payı  Demirel tutuyordu. 

Hesaba göre önce havuç gösterilecek son-
ra sopa iş  görecekti. Ama olmadı. Havucun 
ucu biraz göründü, çok geçmeden sopa orta-
ya çıktı. Bu şunu gösteriyor; iç ve dış  kon-
jonktür Tc'yi biraz da olsa, özgürlüğü, de- 
mokrasiyi • 	kaldıramayacak 	duruma 
getirmiştir. 

Demirel: İsteyen Newroz'u Kutlasın! 

Kürt halkı  92' Newrozuna, bir yandan; 
"Ordu büyük bir operasyon yapacak, katliam 
düzenleyecek", diğer yandan; "PKK halkı  ayak- 

SERKETIN / 2 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



................... 
~: ::::::;: .: 	:. 

:~>:~±~'~ . 	:~~':`::: 
..y 	 _ 	_ 

:. _......,. ~~` ....,.... 

landıracak" şeklinde iki yönlü propagandanın 
yapıldığı  gergin bir ortamda girdi. Bu gergin 
ortam Demirel'in TV ve Radyo'da Newroz'un 
hemen öncesinde yaptığı  bir konuşmayla ve 
de PKK lideri Abdullah Ocalan'ın yaptığı  yeni 
açıklamalarla birazcık yumuşar gibi oldu. De-
mirel :  "İsteyen Newroz'u kutlasin. İzin veriyo-
ruz." diyordu. Bu sözler daha önce söylenen 
"Devlet halkına silah çekmez. Katliam olmaz 
buna ben kefilim" şeklindeki sözlerliyle birle-
şince, halkta; Newroz'u barışçıl kutlama nok-
tasında bir eğilim oluştu. Nitekim Abdullah 
Öcalan'da daha önce yapılan "ayaklanma" 
çağnlarının aksine "ayaklanma olmayacak" 
şeklinde bir demeç verirken oluşan yeni orta-
mı  ifade edi-
yordu. 

Ne yazık 
ki; 	Demi- 
rel'in kendi-
sinden çok 
emin bir şe-
kilde verdiği 
sözlere rağ- 
men, 	ne 
Newroz'un 
tam anla-
mıyla yasal 
kutlanması  
na izin veril-
di, (Diyarba-
kır'da oldu- 
ğu 	gibi) 
nede kitle 
katliamı  ön-
lendi. Özel-
likle Cizre ve 
Şırnak'ta ama diğer birçok bölgede de barişçil 
gösterilerle Newroz'u kutlamaya çalişan hal-
km üzerine Polis-Özel Tim ve askeri birlikler 
ateş  açtı; 110'a yakın Kürt insanı  şehit düştü. 
Katliama uğrayan halk zorunlu olarak kendi-
sini savundu. Hem de daha önce devletin da-
ğıttığı  ruhsatlı  silahlarla. Demirel ise önce 
göstericilerin Polise ve askerlere ateş  açtığını, 
pankart açıp slogan attığını, bunun üzerine 
devlet güçlerinin kendilerini savunduğunu id-
dia ediyor. Halbuki tüm yerli-yabancı  gazete-
ciler, İHD yöneticileri, parlementerler gösteri-
cilerin silahsız olduğunu, önceleri slogan bile 
atmadıklarını  söylüyorlar. Bu konuda birçok 
tanığın açıklamalan basına yansıdı. (Bkz. İHD 
yöneticilerinin raporları .) 

Evet devlet Kürt halkının sloganından, 
pankartından ve bayramından korkar hale 
gelmiştir. İşin en çirkin yanı; içinde silah kul-
lanamayacak çocuk, yaşlı  bulunan gösterici-
lerden 110 insanın ölümünün suçlusu ola-
rak, yine ölen insanlann gösterilmesi,  

katillerin açık yalanlarla savunulmasıdır. 
Kendi söylediklerine Demirel ve diğer yönetici-
ler de inanmıyorlar. (Çünkü gerçeği en iyi on-
lar biliyor). Onların yapmak istediği Türk hal-
kını, Kürt halkını  ve dünya kamuoyunu 
kandırmak gerçekleri çarpıtmaktır. 

Hükümet Newroz'da uyguladığı  taktiği bu 
kez 1 Mayıs'ta uygulamaya çalıştı. Demirel yi-
ne çıkıp  "sokaklar yürümekie aşınmaz iste-
yen yüriisiin, bayramını  kutlasın", ardm-
dan da adeta Cizre ve Şırnak'ı  kastederek; 
"ama kanunlara uymayanlar sonuçlarvia katta-
tu "  dedi. Demirel bunları  söylüyor ama 1 
Mayıs mitinglerinin çoğuna izin verilmiyor, 1 
Mayıs bildirisi dağıtanlar, afişlemeler yapan-

lar tutuklanı-
yor. Dernek-
ler basılıyor, 
binlerce in-
san keyfi şe-
kilde gözaltı- 
na 	alınıp 
adeta "rehin" 
tutuluyor.  1 
Mayıs önce-
sinde yaratı-
lan korku or-
tamı, 
mitingler sı-
rasında poli-
sin gösterici- 
lere 	karşı  
adeta taaruz 
Şeklinde cep-
he alması  ve 
sendika ağa-
larının ihane-

ti kutlamalarm kitlesel olmasını  engelleyeme-
di. Örneğin İstanbul Gaziosmanpaşada 
yapılan 1 Mayıs mitingine 10 bine yakm in-
san katıldı. Basın ve TV ise bu mitingden he-
men hemen hiç sözetmedi. Ortaya çıkan ger-
çek Şudur: Demirel ve egemenler Newroz'un 
da,  1  Mayıs'ın da halk tarafından barışçıl bile 
olsa kutlanmasından yana değiller. Onlar ön-
ce halkı  tehditle, gözaltılarla kutlamalardan 
caydırmaya çalışıyorlar, buna rağmen kutla-
yan olursa da hiç çekinmeden öldürüyorlar. 
Işte gerçek budur. Bugüne kadar Demirel ne-
ye olmayacak dediyse o oldu. Yani hep söyle-
diklerinin tersi oldu. 

İktidar Kitle Eyleminden Korkuyor. 

Gerillaya ve halk muhalefetine karşı  ba-
şanlı  olamayan iktidar, yeni bir taktik deni-
yor. Bu taktik emperyalistlerin dünya üzerin- 
deki 	uzun 	süreli 	tecrübelerinden 
çıkartılmıştır. Yani taktik emperyalizmin 
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uluslararası  Kontr-Gerilla taktiğidir. Taktiğin 
felsefesi "Baliği öldürmek için suyu kurut" 
tur. Yani gerillayı, devrimciyi imha etmek için 
halkı  sindir, halka vur devrimciyi halktan ko-
par, halkın devrimcilere olan desteğini kes bu 
ortamda yanlız kalan devrimcileri zorla imha 
et. 

Cizre'de, Şırnak'ta ve tüm Kürdistan'da 
halka ateş  açılmasının kentlerin, köylerin 
bombalanmasının, İstanbul'da bir gecede 11 
devrimcinin katledilmesinin nedeni işte bu-
dur. Bu politika kendisini en güzel şekiliyle 
Istanbul'da 11 Devrimci Sol militanın öldürül-
düğü operasyonda, sözde halkın polisi destek-
lediği yaygarasımn koparılmasinda gösteriyor. 
Amaç şu : "Bunlar halk desteklemiyor, bir kaç 
çapulcudur. Halk devletten ve polisten yana". 
şeklinde bir inanış  geliştirme ve halkı  bu psi-
koloji ile devrimcilerden koparmak. Gerçekte 
basında boy boy resimleri çıkanların sayısı  
15-20 geçmiyor. Kaldıki insan öldürmeyi al-
kışlayana, halk yada insan denilir mi? Ayrıca 
nereye giderseniz gidin, 15-20 polis veya sağ  
görüşlüyü bulabilirsiniz. Bunlarda halkın tü-
münü bağlamaz, kısaca sahnelenen sadece ve 
sadece bir tiyatro oyunudur. Çünkü nasıl ki, 

CUMh URİYET 3 Nisan 1992 

İHD'nin Newroz raporu: 
Sioganın bedeli ölüm oldu 

İç Politika Servisi - Insan Hakları  Derneği 
(IHD) Istanbul Şubesi, Nevruz kutlamaları  sırasın-
da Güneydoğu'da meydana gelen olaylarla ilgili ola-
rak hazırladığı  bir raporla gözlemlerini aktardı. 

Raporda, Nevruz günü ve sonrasında bölgede 
olan Insan Hakları  Heyeti'nin gözlemlerinin yanı  sı-
ra, bazı  görgü tanıklarının ifadeleri ve olaylarda 
ölenlerin listesi yer aliyor. Raporda, 21-24 Mart ta-
rihleri arasında toplam 110 kişinin öldüğü öne sü-
rülüyor. Buna göre, 47 kişi Şırnak'ta, 29 kişi, Ciz-
re'de, 15 kişi de Nusaybindeki olaylarda hayatını  
kaybetti. 

İnsan Hakları  Heyeti Istanbul Bölümü adına, 
1HD Istanbul Şube Başkanı  Ercan Kanar'da, rapor-
da şu gözlemlerine yer veriyor: 

"Eğer güvenlik güçlerinin saldırısı  olmasıydı, 
halk kesinlikle Newruz'u barışçı  bir şekilde kutla-
yacaktı. Gözlemimiz budur. Halk potansiyel suçlu 
görülmüştür, slogan ve pankart olasılığının bedeli 
ölüm olmuştur. Heyetimiz görüşmek için sivil otori-
te kaymakam bulunamamıştır. Başka yerlerde 'top-
lantı  ve gösteri yürüyüş  yasasına aykınlıktan' işlem 
görebilecek davranışlar, Cizre'de özel savaş  politi-
kasıyla karşılık görmüştür. Silahsız insanlar hedef-
lenmiştir. Rastgele ateş  yağmuru yapılmıştır. Ciz-
re'de ölenler arasında bizim tesbit edebildiğimiz 4 
tane de çocuk bulunmaktadir."Kanar olaylarla ilgili 
olarak gerçeklerin çarptınldığını  ve basınla televiz-
yonun yalnizca"resmi ağızların söylediklerini" ver-
diğini savundu. 

fanatik futbol izleyicileri olan "holiganlar" 
tüm halka "holigan" dememizi gerektirmiyor-

sa, insan öldüren ve zafer çığhklannı  silahları  
ile kutlayan "gladyatörleri" alkışlayan siyasi 
"holiganlar" da Türk halkının "holigan" oldu-
ğunu getirmez. Çünkü bu halkın henüz in-
sanlığını  yitirdiğine inanmıyoruz. 

Bununla birlikte siyasi üst yapıda halk 
muhalefetine karşı  bir Milliyetçi Faşist Cep-
he oluşturulmuştur. DYP, SHP, ANAP, MÇP, 
DSP, RP partileri Kürt halkina, işçi smıfına ve 
sola karşı  bir ağızdan konuşuyorlar ve tam 
bir ittifak halindedirler. 

1970'lerin 3 partili MC'si bugünün 6 par-
tili MFC'ne dönüşmüştür. Yukarıda belirttiği-
miz "halk bizi destekliyor" yaygarasının ne-
deni de; halkı  tavanda oluşturulmuş  bu 
cepheye kazanmak, halk arasında Kürt halkı-
na ve sola karşı  şovenizmi ve gericiliği yaygm-
laştırmaktır. Demirel basına boşuna demiyor; 
"Uç gün arkamızda durun bu isi bitirelim." 
Evet, çünkü çarpıtmaları  yutturmak, şoveniz-
mi geliştirmek için Basına ihtiyaç var. 

MFC'nin oluşmasinin dış  nedenleri de 
vardır. Dikkat edilirse tüm partiler Orta Asya 
konusunda hem fikirdir. Tekelci burjuvazi ve 
onun partileri gözlerini Orta Asya'nın zengin- 
liklerine dikmişlerdir. "Türklerin kardeşliği" 
gerçekte bir palavradır. Hiç kimsenin Orta 
Asya'daki Türk kökenli halkları  düşündüğü 
yok. Gerçek niyet kâr ve sömürüdür. 

Tekelci burjuvazinin iştahını  kabartan bu 
durum, onu; ne pahasına olursa olsun iç is-
tikrarı  sağlamaya zorluyor. Çünkü iç istikran 
sağlamadan geniş  pazarlara açılmak müm-
kün değildir. Sermayenin artan bu kâr hırsı  
halka karşı  insafsızca politikalannın uygulan-
masını  doğuruyor. Tabiki bu işin arkasında 
birde, milyonlarca dünya insanının kanına 
girmiş, sabıkalı  cani ABD olunca on kişinin, 
yüz kişinin hatta binlerce kişinin ölmesinin 
lafı  bile olmaz. 

İsmet Sezgin'in Suriye gezisi, aslında De-
mirel'in ABD gezisiyle ve onun sonuçları  ile 
direk ilgilidir. ABD ve TC "güçlendirilmiş  or-
takhk" çerçevesinde ve Suriye'ye de baskı  uy-
gulayıp Kürdistan UKM'ni ve Türkiye'deki 
devrimci hareketi bitirmek istiyorlar. 

Ne Yapmalıyız? 
Bu soru hiç bir zaman güncelliğini yi-

tirmeyecektir. Her zaman da sorulacaktır. An-
cak bu sorunun cevaplanması  bugün çok bü-
yük önem arz ediyor. Egemenlerin ne yaptığı  
ve ne yapmak istediği açık. Önemli olan halk 
muhalefetinin, devrimci-sosyalistlerin ne yap-
ması  gerektiğidir. 

Ne yazık ki bugün halk muhalefeti içeri-
sinde öncü konumda görünen hareketlerin 
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bir çok yanlışı  var. Gerçek-
te bu yanhşlar başlı  başına 
tartışma konusu olmalıdır. 
Ancak kısacada olsa bun-
lara değinmekte yarar var. 
Önce PK'ye bakalım; 

PKK belki de tarihinin 
en büyük hatasmı  HEP-
SHP ittifakın desteklemek-
le yaptı. İttifakın bugünki: 
ürünleri PKK'ye ne kadar 
yaramıştır ne kadar zarar 
vermiştir o ayn. PKK'nın 
daha ittifakı  desteklerken 
kaybettiği çok önemli şeyler 
var. Bunlann birincisi: 
Tüm yurtsever devrimcileri 
ve Türk sosyalistlerini kap-
sayan, sömürgecilerden si-
yasi olarak kopuşmuş  ge- 
niş 	bir 	Devrimci- 
Demokratik Blok'un oluş-
ması  fırsatını  kaçırmak. 

İkincisi; Açık-legal planda siyaset insiyati-
fini önce HEP'lilere daha sonra parlementoya 
kaptırmak. 

Bunlar ve sonuçtan üzerine uzun uzun 
tartışmayacağız. Bizim gördüğümüz gerçekler 
bunlardır. 

PKK'nın ikinci önemli hatası  Newroz dö-
neminde net bir taktik belirlememek, dolayısı  
ile tutarlı  bir pratik sergilememektir. Önce; 
"ayaklanma" sonra "normal ivmelenme" tü-
ründen çelişkili açıklamalar, sonrada "gerilla 
yetişmedi" şeklinde pratikler. 

Bir de durumu kurtarmak için üretilen 
yeni teoriler var "sürekli ayaklanma" gibi. Bu 
ayaklanma bilimine bir "katkı" mı? Yoksa ger-
çeklerden kaçişin kılıfı  mı? Onu siz düşünün. 
Ancak "sürekli ayaklanma" teorisine Barzani 
ve Talabani'nin onlarca yıldır yaptıkları  çok 
iyi uyuyor. Ülkemizde azgınca terörün estiği 
bu günlerde, grupsal ve kişisel çıkarları  yada 
prestiji ön plana çıkarıp, halkuruzm durumu-
na gerçekçi yaklaşmazsak gerçekten halkımı-
za çok yazık olur. 

Gelelim Devrimci Sol'a: Son yıllarda geliş-
tirdiği küçük buıjuva kökenli devrimci eylem 
hattını  görmemek mümkün değil. Ancak dev-
rimci eylemi polis vurmakla sınrlamak, hele 
hele devrimci siyaseti buna dayalı  yürütmek, 
gerçekte çıkmaz sokağa sapmaktala birdir. 

Bugün ortaya çıkan gerçekler var. İktidar 
devrimcileri kendi minderine çekmeye çalışı-
yor. Halk içinde gerillayı, devrimciyi arıyor 
bulamıyor, bu kez ya halkı  tümden imhaya 
girişiyor, ya da halkla gerillayı, devrimciyi ay-
nştırmaya çalışıyor. Halka vuracak halkta 
devrimciden ayrılacak. 

O halde bu politikaya karşı  yapmamız gere-
ken; öncelikle halktan kopmamak, halkla bir-
likte egemenlerin uyguladığı  şiddete, onun ya-
ratmaya çalıştığı  pasifikasyona karşı  
savaşmaktır. 

"Deniz`i kurutulmuş  bir balık" olmamak 
için ya da karaya vurmamak için; eylemimizi 
devrimci yığın eylemine, siyasetimizi iktidar 
kökten hedefleyen devrimci sımf çizgisine 
dayandırmalıyiz. Dikkat edelim TV, Basin 1 
Mayıs'ta yapılan kitlesel mitinglere yer vermi-
yor versede katılımı  düşük gösteriyor. Bu basit 
gerçek iktidarın politik yönetimini ve bizim de 
ne yapmamız gerektiğini iyi anlatıyor. 

Denizi kurumaktan kurtarmak yetmez, onu 
dahada zenginleştirmek gereklidir. Bunun için 
tüm suları  heder etmeden toplayıp denize akıt-
mak gereklidir. Günümüzde bu görev; Kürt ye 
Türk halklarinin DEVRİMCİ-DEMOKRATİK 
CEPHE'sinin oluşturulmasıyla yerine getirile-
bilir. Kısaca Millyetçi Faşist Cephe'ye karşı, 
halkların kardeşliği temelinde birleşik bir Dev-
rimci-Demokratik Cephe Kürdistan ve Türkiye 
devrimcilerinin önünde duran görevdir. 

İnsan Hakları  Derneği Genel Sekreteri Akın Bir-
dal'ın izlenimleri. (Cumhuriyet'te yaym-lanan 
Röportaj- 2 Nisan) 

Cizre'de İlk saldırı  devletten geldi 
BİRDAL - Sabah kalktık, Cudi Mahallesi'ndeki 

eğlenceleri izledik. Çocuklar, kadınlar bayramlık giy-
sileriyle halaylar çektiler. Sabahtan Cudi Mahalle-
si'nden bir grup gidip mezarlığı  ziyaret etmiş. Biz gö-
remedik. Bu güzel ortamdan aynlıp, kaldığımız otele 
döndük. Cize'nin merkezinde 2 bin kadar kişi top-
lanmıştı. Her yaştan insan vardı. Mezarlığa gitmek, 
ölen militanları  ziyaret etmek istiyorlardı. Önleri ke- 
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silmiş, etrafını  panzerler sarmiş-
tı. Eminiyet Müdürü ile görüş-
meye gittik. Olay çıkmamasını  
temenni ettik. 

Sayın Başbakan'ın açıklamala-
rını  anımsattık. "Bayrak, pankart 
açılmıyor. Slogan da atılmıyor" 
dedik. Başbakan'ın "böyle olursa, 
istedikleri gibi kutlama yapsın-
lar" dediğini anımsattık. Emniyet 
müdürü de müdahale etmeye-
ceklerini, olay çıkmaması  için ça-
ba göstereceklerini söyledi. Bu-
nun üzerine meydanda toplanan 
kalabalığın ön sıralarında olan-
larla görüştük, Emniyet Müdü-
rü'nün sözlerini aktardık. 

Onlar da pankart açip, slogan 
atmamakta kararlı  olduklarını , 
sadece mezarlığı  ziyaret edecekle-
rini söylediler. 

Yani her şey iyi gidiyordu. 
BIRDAL -Evet buraya kadar 

iyiydi. Kalabalıkla güvenlik güç-
leri arasında da bir gerilim yok-
tu. Ama aradan birkaç dakika 
geçmedi ki, gözlerimize inanama-
dik. Bir an da hava tersine dön-
dü. Emniyet Müdürüyle görüş-
memizin üstünden beş  dakika 
geçmemişti ki, güvenlik güçleri 
megafonlarla kalabalıktan dağıl-
masını  istedi. Ardından da pan-
zerler halkın üzerine yürümeye 
başladı. Işte o anda uzaktan si-
lah sesleri geldi. Kalabalıktan 
kimse ateş  açmamıştı, emniyet 
güçleri de öyle. Bunun üzerine 
güvenlik güçleri önce havaya 
ateş  açtı. Panik başladı. Kalaba-
lık 200 metre kadar geriledi. 
Ayaklar altında ezilenler oldu. 
Bazıları  kaçarken, dükkanların 
camlarma çarpıp, kanlar içinde 
kaldı. Her yerden silah sesleri 
gelmeye başlamıştı. Artık, olan 
olmuştu. 

Güvenlik güçleri neden karar 
değiştirniş  ögrenebildiniz mi? 

BIRDAL- Cizre meydanına sey-
yar bir telefon kurulumuştu. 
Emniyet Amiri sürekli telefonla 
bağlantı  kurarak, durumu bildi-
riyor, talimat aliyordu. Ortalık 
yatışınca ilk yaptığımız iş  Emni-
yet Amiriyle konuşmak oldu. 
Aramızda çok ilginç bir diyalog 
geçti. Önce sordum "Hani pan-
kart açılmayıp, slogan atılmadık-
ça müdahale olmayacaktı?" Ya-
nıtı  hazırdı: "Emir kuluyuz, 
yukardan bu emri aldık". Israr 
ettim. "Başbakan açıkladı. Pan-
kart açılmadıkça dukunmaya 
caktınız", diye. Yanı tı  karşısında 
küçük dilimi yutacaktım. "Ama 
açacaklardı  nasıl olsa" demesin 
mi? 
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"BOLUCULUK" 
F. BARAN 

Kürdistan'a ilişkin TC politikasının propa-
ganda alanında başarili olduğu konulardan biri 
de "bölücülük"tür. Buna dayanarak, dün ve bu-
gün Kürdistan'da estirdiği terörü ve jenosidi ka-
muoyu nezdinde meşrulaştırmaya çalışmıştır. 
"Kürt realitesi"ne karşın "bölücülük" eksenli po-
litika devam ediyor ve ister sorunun bilincinde 
olsun ister olmasın Türk kamuoyu bu politikaya 
alet oluyor. Kürdistan kamuoyu da bundan ba-
ğışık değildir ve ne acı  ki, bunun başlıca sebep-
lerinden biri devletin zoru ise, diğeri de zorun 
yarattığı  atmosfer içinde biçimlenen "ayrılmak 
istemiyoruz" politikasıdır. 

Genel ve Özel 

Her siyasal odağın başarısı, kendi çıkarları-
na hizmet eden sloganlan ve kavramları  genelin 
istemi olarak sunmasıyla ve benimsetmesiyle 
doğru orantılıdır. Burjuva devrimlerinden prole-
ter devrimlere, demokratik halk devrimlerinden 
ulusal kurtuluş  savaşlarina kadar bu gerçek 
kendisini her aşamada ortaya koyar. Bunu ba-
şarabilmiş  siyasal odak eskiyi yıkıp yeniyi kur-
manın yolunu açmıştır; başaramayan ise; ya 
yok olup gitmiş  ya da eskiye yamanarak onun 
devamının bir aracı  olmuştur. 

Ve yine her siyasal odak, eskiyi imha süre-
cinde kullandığı  sloganlar ve kavramlar gibi, ye-
niyi inşaa sürecinde de kendi çıkarlarına uygun, 
çıkarlarını  pekiştiren ve geneli buna kabul edip 
desteklemeye çağıran sloganlar ve kavramlar 
bulur. Bu "buluş" keyfiye değil, iktidar olmuş  si-
yasal akımın egemenlik zaruriyetine dayanır. 
Muhalefet yıllarındaki kavram ve sloganlar ne 
kadar önemliyse, iktidardayken kullanılanlar da 
o kadar önemlidir. Birinciler iktidara taşır, ikin-
ciler iktidarda kalmayı  pekiştirir. Kavramlar ve 
sloganlar değişebilir ama amaç hep aynıdır; si-
yasal gücün ve onun temsil ettiği sınıfın çıkarla-
nnı  korumak, geneli de bu koruma seferberliği-
ne ortak ederek, muhalif güçleri bastırmak! . 

TC devleti, Osmanlı'nın Ermenileri zorla 
tehcirinden sonra ve Kürtlerinde nispeten pasi-
fize edildiği, özerklik vaadiyle geleceğe bağlandı-

koşullarda; "vatan millet, sakarya" ve "Or- 
dular, '  ilk 	hedefiniz Akdeniz, 	ileri!" 
sloganlanyla ve "Yunan'ı  kovuyoruz" diyerek 

Anadolu'daki Rum nüfusu söküp attı. Bu, aynı  
zamanda yeni bir sürecin, kuruluş  sürecinin 
başlangıcı  demekti. Kuruluş  süreciyle birlikte 
kavramlar ve sloganlar değişti. "Ordular, ilk he-
definiz Akdeniz, ileri" yerini "Ordular, İlk hede-
finiz Kürdistanl" a bıraktı. 1921-1940 yillari. 
arasında Kürdistan'da sayısız tedip, tenkil ve 
jenosid harekatı  gerçekleştirildi. 0 ana kadar 
kardeş  olan Kürt halkı , en meşru haklanna sa-
hip çıkıyor diye kah Ruslarla, kah İngilizierle 
ilişkilendirildi ama her zaman "bölücü" diye 
damgalanarak bastırıldı. TC'nin inşası  ile Kür-
distan'ın imhası  atbaşı  yürüdü. Ve M.Kemal, 
Kürtleri ezerek inşa ettiği TC'nin idamesini şu 
slogana bağladı; "En büyük tehlike komünizm ve 
Kürtçülüktür, görüldüğü yerde ezilmelidir". 

TC bugün bu şiarın gereklerini yerine getiri-
yor. Komünizm belasından kurtulmanin sevin-
ciyle "bölücülük"e yükleniyor. TC'nin kurulu-
şunda ve günümüze kadar idamesinde bu 
kavram iş  gördü. Peki bundan sonra Türkiye 
kamuoyu gerçek bölücünün TC olduğunu farke-
der ve bugüne kadar hep yanlış  yönlendirildiği-
nin bilincine varirsa ne olur? TC olduğu gibi ka-
lır mı? 

Reddedilmesi gereken kişilik 

Türkiye ve Kürdistan halkı  gerçek bölücü-
nün kim olduğunu anlarsa TC olduğu gibi kala-
maz. Mücadele insanı  egitir, bu doğru, insanlar 
bugün de mücadelenin etki-siyle her gün biraz 
daha gerçeği kavnyorlar. Yine de bazı  zorluklar 
var. Zorlukların başında, TC'nin ideolojik ve si-
yasal egemenliği altında edinilmiş  kişilik geliyor. 

Bu kişilik her düzeyde kendisini gösteriyor. 
Siyasette, toplumsal bilinçte ve bireysel davra-
nışta... Bu üç katagoride gözlenebilen; evrensel 
değerlerden süzülerek edinilmiş  perspektif de-
ğil, her düzeye denk düşen ve adeta bir ikinci 
TC'yi yansıtan düşünüş  biçimidir. Anti-
bölücülükle biçimlenmiş  TC'nin yarattığı  gele-
nek, görenek ve düşünüş  biçimi, Mao'nun dar 
görüşlülüğe, evrensel bilinçten yoksunluğa ör-
nek verdiği; kuyunun dibindeki kurbağayı  andı-
nr. Kuyunun yapısı  nasıl kurbağanın gökyüzü 
hakkındaki bilgisini sınırlıyorsa, TC'nin yapısı  
da siyasetin, toplumsal bilincin ve bireysel dav- 
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ranışın Kürdistan'a dair yaklaşımını  sınırlıyor. 
Türk milleti dendiğinde TC vatandaşlığını  anla-
yan şekilleniş, vatan dendiğinde Edirne'den 
Kars'a kadar uzanan kara parçasını  anlıyor. 
TC''nin tek millet (Türk), tek vatan (Türkiye) de-
mogojisi zaman içinde insanları  biçimlendiren, 
yönlendiren ve kendisini pratik haline getiren 
realiteye dönüşüyor. 

Osmanlı  vatandaşı için Yemen'i elde 
tutmak ne kadar elzem idiyse, TC 
kişiliği için de Krirdistan'ı  elde tutmak 
o kadar elzemdir. Fakat tarihin 
gösterdiği gibi, Yemen için ölenlerin 
çabası  ne kadar boş  ve tarihsel 
ilerlemeye aykırı  idiyse, TC kişiliği için 
Kürdistan'ı  elde tutmak da o kadar boş  
bir çabadır. M.Kemal TC ji kurmakla 
aynı  zamanda Osmanlı  kişiliğini 
reddetmiştir ama Kürdistan'i hiçe 
sayarak edindiği "vatan" ve buna uygun 
yarattığı kişilikle, reddedilecek bir 
başka kişilik yaratmıştır. 

Osmanli insanı  için vatan, TC insanı  için 
vatan olarak algılanan coğrafyadan daha geniş- 

Bugünkü Libya, Suudi Arabistan vb. vatan 
sayılan topraklar dahilindeydi. Bu "vatan" bir 
dönemler Tuna'dan Umman'a dek uzanmıştır. 
Osmanli İmparatorluğu'nun yarattığı  kişilik için 
bu vatan topraklarınm savunulması  veya ondan 
bir karış  dahi almaya kalkışanların imhası, en 
kutsal görev idi. M.Kemal Osmanli kişiliğiydi ve 
bunun gereği olarak, vatan topraklarını  savun-
mak için Trablusgarp'a kadar gidip savaştı. Ye-
men, binlerce insanın gidip dönemediği bir diyar 
oldu. Türkülerde yadedilen bu yitik insanların 
dramatik sonu, halkların uyanışına karşın ege-
menlik düzeninin sürmesini isteyen Osmanli 
İmparatorluğu tarafından hazırlandı. Fakat im-
paratorluk da ayakta kalamadı. Trablusgarp'da 
Hicaz'da, Yemen'de yitip giden insanlar gibi 
kayboldu. 

O günün insanı  için vatan sayılan Yemen'de 
ölmek şehitlik mertebesine yükselmek demekti, 
ya bugünün insanı  için? En gerici bir şoven için 
bile bugün gidip Yemen'de ölmek enayiliktir. 
Çünkü 'Vatan" kavramı  değişmiştir ve bu kavra-
ma uygun bir kişilik yaratılmıştır, TC kişiliği. 
Osmanli vatandaşı  için Yemen'i elde tutmak ne 
kadar elzem idiyse, TC kişiliği için de Kürdis-
tan'ı  elde tutmak o kadar elzemdir. Fakat tari-
hin gösterdiği gibi, Yemen için ölenlerin çabası  
ne kadar boş  ve tarihsel ilerlemeye aykırı  idiyse, 
TC kişiliği için Kürdistan'ı  elde tutmak da o ka-
dar boş  bir çabadır. M.Kemal TC'yi kurmakla 
aynı  zamanda Osmanli kişiliğini reddetmiştir 
ama Kürdistan'ı  hiçe sayarak edindiği "vatan" ve 
buna uygun yarattığı  kişilikle, reddedilecek bir 
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başka kişilik yaratmıştır. 
Bu kişilikten kurtulmak, kuyunun içinden 

çıkarak her şeyi daha iyi görmek, gerçek bölücü-
nün kim olduğunu anlamakla birdir. Fakat bu o 
kadar kolay olmuyor. Bugün siyasete, toplum 
bilincine ve birlysel davranışa sinen, adeta bu 
kategorilerin varoluş  nedeni olan TC kişiliğinden 
kopuş, evrenselle bütünleşerek kendine geliş  
olarak değil, varlığını  yadsıma anlamında yo-
rumlanıyor. Gerçek olaıı  şu ki; ihtiyaç halini al-
mış  her ilerleme bir yadsıyıştır ve bunu göze ala-
mayan ister siyaset, ister toplum, isterse birey 
olsun yok olmaya mahkumdur. 

Siyasetin doğası  ve Görevi 

Siyaset, toplumun yeniden idamesi için giri-
şilen faaliyettir. İçinde bulunduğu sosyal, siya-
sal ekonomik ve kültürel koşullar onun doğası-
nı  oluşturur. Ama aynı  zamanda bu doğayı  
değiştirme gücüdür de. Toplumsal yaşamın gele-
neksel mekanizmaları  tıkandığında veya top-
lumsal yaşam evrensel ilerleyişe ayak uydura-
madığında siyaset devreye girer ve yeni bir 
kişilikle eskiyi reddedip, alternatif modeller öne-
rir. Kendi doğasının somutluğu içinde faaliyet 
göstermek durumunda olan siyaset, evrenseli ve 
evrensel içinde somutun konumunu da gözönü-
ne almak zorundadır. Bunu yaparnazsa, doğası-
nı  kuşatan tehlikelerin riskinden kurtulmaz. 

TC'nin yarattığı  atmosfer içinde yürütülen 
siyaset birçok maraza sahiptir. Omrünü doldur-
muş  kavramlar ve bunlara dayanılarak yürütü-
len politikalar karşısında konumlanma cesareti 
veya öngörüsü bu siyasi şekillenmeye yabancı-
dır. Rejimin idamesinden yana olan burjuva 
partilerinden böyle bir misyon yüklenmelerini 
beklemek hayal olur. Kuşkusuz bu görev, reji-
min kökten değişmesini önüne amaç olarak koy-
muş  sosyalistleri ve diğer devrimcileri bekliyor. 
Bu görevin yerine getirilmesinde, somut koşul-
lardan ileri gelen bazı  zorlukların olduğu aşikar-
dır. Ancak hiç bir gerekçe, gayri meşruluğu ta-
rihsel ve toplumsal kanıtlarla ispatlanmış  ve bir 
halkın en temel haklarından yoksun kılınması-
na dayanak yapılan "bölücülük" demogojisi kar-
şısında suskunluğu haklı  çıkaramaz. 

"Bölücülük" demogojisine dayanarak, ve kit-
leleri de buna inandırarak terör estiren devletin, 
gerçek bölücü olduğunu bilen ve Kürdistan hal-
kının kendi kaderini tayin hakkını  en az kendi 
davası  kadar haklı  bulan Türkiyeli sosyalistler 
var. Toplum üzerindeki etkileri ne olursa olsun, 
düzene angaje olmuş  resmi sosyalistler tarafın-
dan "koşulları  anlayamamakla" suçlansalar da-
hi, TC'nin tükendiğini görüyorlar ve gerçek an-
lamda geleceği temsil ediyorlar. Tıpkı  
Kürdistan% devrimciler gibi yer altına itilmeleri 
bundandır. Öncelikle TC'nin varoluş  nedeni 
olan "bölücülük" demogojisine, ve Kütdis-
tan'daki gayri-meşru varlığına yönelmeyen ve 
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he- fırsatta "kardeşlik"ten, "birlikte kalmak"tan 
sözeden resmi sosyalistler ne kadar etkin olur-
larsa olsunlar hiçbir çözüm üretemezler. Çünkü 
düzene entegre olmuşlardır; eskiyen ve iş  göre-
ıneyen, gerek evrensel düzeyde gerekse özelin 
klşullarında ömrünü doldurmuş  kavram ve ya-
pıları  hedef alamıyor, siyasetin doğasıyla kendi-
lerini sınırlıyorlar. Bu, her şeyden önce TC'nin 
yarattığı  kişiliğin kabulüdür.Bu kişilikten kur-
tulmak, bu siyaset tarzı  için de geçerlidir ve si-
yasetin doğasını  değiştirmek için bundan başka 
yol yoktur. 

Ulusal kökenin yeri 

TC kişiliği yada bu kişiliğin baskılanması  al-
tında politika yaparak "bölücülük" demogojisine 
katkıda bulunmak, Türklüğe özgü değildir. Türk 
olduğu halde bunu reddeden, Kürt olduğu halde 
kabul eden veya sessiz kalan eğilim ve politik 
görüş  sahibi olanlar vardır. 

İ. Beşikçi Türktür ama TC kişiliğini aşmış  
aydın bir bilim adamıdır. Siyasal görüşleri bir 
yana, TC karşısındaki konumuyla bir gerçeğe 
parmak basıyor, "bölücülük" yaygarasını  bilim-
sel çalışmalarıyla etkisizleştirmeye çalaşıyor. 
Kürdistan'ın dört ayrı  sömürgeci devletin ege-
menliği altında olduğunu, Kürtlerin vatansız bı-
rakıldığını, ve işgalin gayri-meşru, direnişin 
meşru olduğunu söylüyor. Bu görüşleriyle 
İ.Beşikçi, ister sosyalizmden yana olsun ister ol-
masın, TC kişiliğinden kopabilmiş  olmanın ayrı-
calığına sahiptir. 

Kürdistan halkı  'bölücü" değil, 
bölünmüş 	vatanını 	kurtarma 
peşindedir. Ve yeryüzünde bundan daha 
meşru hiçbir şey yoktur. Bu hak 
arayışı  ne kadar meşru ise, 
"bölücülük"e dayalıırım politikası  ve 
yabancı  güçlerin Kürdistan'daki zora 
dayali varlığı 	kadar gayri 
meşrudur. 

D. Perinçek de Türktür ve kapitalizmi hedef-
lediğini söyleyen bir partinin genel başkanıdır. 
Rejimin tıkandığını  biliyor, geleneksel yapının 
devam edemeyeceğini görüyor. Kürt halkının 
varlığını  kabul ediyor, sorunun çözümü için fe-
derasyon öneriyor. Resmi partiler içinde en ileri 
görüşe sahip. Ama yine de TC'nin etki alanı  için-
dedir. TC kişiliğinden bütünüyle kurtulabilmiş  
değil. Federasyonu savunduğu için değil; pekala 
bu da olabilir, Kürdistan halkı  bu yönde karar 
verirse olmaması  için herhangi bir neden yok-
tur; Perinçek'in TC kişiliğini yansıtan tutumu, 
TC'nin Kürdistan'daki varlığına tavır alamaması  
ve "bölücülük" demogojisine çanak tutmasıdır. 

TC karşısındaki konumu "sen bir halkı  zor kulla-
narak kölelik düzenine mahkum ediyorsun, buna 
hakkın yok" biçiminde değil, "özerklik veya fede-
rasyona yanaşmayarak vatanin bölünmesine, ne-
den oluyorsun!" biçimindedir. Gerillayı  göstere-
rek TC'yi tehdit eden Perinçek, devletin zorunu 
göstererek Kürt halkını  tehdit ediyor ve birlikten 
başka çözüm yolu olmayacığını  ilan ederek, söz-
de "kardeşlik"1 savunuyor. Bu kardeşlik anlayışı  
TC'ninkinden farklı  değildir ve "benimle birlikte 
yaşamayı  kabul edersen" koşuluna bağlıdır. Bu 
koşula uyulmazsa kardeşlik de yoktur. 

A. Zeki Okçuoğlu Kürttür ama TC kişiliğini 
benimsemiştir. Türleri çoktur, örnek alınması-
nın tek nedeni henüz taze oluşudur. Soruna ya-
bancı  değildir. Kürdistan'ı, Kürdü ve haklarını  
bilir. Yine de TC kişiliğidir, bu şekillenişi yansı-
tıyor, TC'nin ihtiyaçları  doğrultusunda davranı-
yor. Bir halkın kiyimina dayanak yapılan demo-
gojileri deşifre edeceği yerde, onları  
meşrulaştıncı  beyanlarda bulunuyor. Bundan 
dolayı  da devletin destek ve teşvikine mazhar 
oluyor. "Rojname'yi çıkarırken herhangi bir zor-
lukla karşilaştıniz mı?" sorusuna, baba emeğinin 
hakkını  veren hayırlı  evlat edasıyla, "hayır aksi-
ne çok kolaylık gösterildi" yanıtını  veriyor. 

Kürt siyaseti de temiz değildir. Federasyon 
vb. teklifler, TC'nin zehirlediği havayı  soluyor. 
TC'nin "bölücülük" suçlaması  karşısında "birlik-
ten yanayiz"a sanlınarak meşrutiyet aranıyor. 
Neden ne olursa olsun, işlerse taklik başarı  sa-
yılsın bu siyaset meşruiyet bilincinin güdükleş-
mesine yol açar. "Bölücülük" demagojisine da-
yalı  kınm politikasının devamma pirim verir. 
Yukarıda belirtildiği gibi Kürdistan halkı  isterse 
federasyon da olur ama bundan önce yapılması  
gereken; Kürdistan halkına en doğal haklarını  
teslim etmektir. Kürdistan halkını  bu haklara 
sahip olabilecek bilince eriştinnek, meşru dava-
sının haklılığını  haykırmaktır. Bu yapılmadan, 
mevcut statüko içinde aranacak her türlü çö-
züm, TC'nin egemenliğini, "bölücülük" demogoji-
sini meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramaz. 
Kürdistan halkı  "bölücü" değil, bölünmüş  vata-
mnı  kurtarma peşindedir. Ve yeryüzünde bun-
dan daha meşru hiçbir şey yoktur. Bu hak ara-
yışı  ne kadar meşru ise, "bölücülük"e  dayalı  
kırım politikası  ve yabancı  güçlerin Kürdis-
tan'daki zora dayalı  varlığı  da o kadar gayri 
meşrudur. 
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Pırsa Jin'an û Feminizm 
Lokman POLAT 

"Jınım ez, jına hepskıri. Dı  malê da 
gırtime. 	 . 
Jı  bıryarên mekanizma siyasi durım. 
Cinsiyetiya min hatiye inkar kırin, 
Jı  aliyê masmediya û çandê ve hatı- 
me xapandın. 
Jinım ez jına hepskıri." 

Gisele Halimi-Jı  pırtuka "Jınên Heps- 
kırl" 

Jın cinseka cıvaki ye. Di dewra beri cı- 
vata Koledariyê da jı  bo ku çinayeti tınebû 
jm û mêr wek hey bûn û zordari lı  ser jma 
nedıhat kınn. Zulm û zora lı  ser jınan, bin- 
destkınna jınan jı  dema koledariyê dest pê 
dıke. Pıştê kû mılkê şexsi û malbati derket 
holê, hinge jın hatm baldest kırın, lı  wan 
zulm û tehde hat kınn. 

F. Engels dı  pırtuka xwe bı  nave "Enka 
Malbatiyê" da sedemê bındestkınna jınan 
ya abori û cıvaki qal dıke. Mana pêyva mal- 
batiyê bı  xwe koletiya malê ye. Famulus (ya-
ni malbati) pêyveka kû koka we latini ye û 
bı  mane kolatiya malê û bi yek mêriki ve 
gırêdayi ye. Dı  zımanên kû koka wan latini 
ye ev pêyv wek famulus-familia hinji tê bı  
kar aninê ü dı  mane kû wek mm lı  jor go- 
tıbû tê bı  karaninê. 

Gotınek heye, dı  bêjm: "Rasti tehle" icar 
rastiya bındestiya jınan ji bı  avabûna mal- 
batiyê dest pê dıke. Nikaha oli (din) û resmi 
dıbe qeyd û zincir dıkeve stûyê jinê. (Ez 11 
dıj zewıcandınê ninım. Ez jı  bo herdu cins 
bê şert û qeyd bı  rızaya herduyan, bıhevra- 
mayın daxwaz dıkım.) 

Dı  dewra koledari û feodaliyê dq tu heq 
û huqugê jınan tınebû. Di dewra kapita- 
lizmê da ji jın bûn kolê modern. Hem lı  der- 
va kar dıkın û hem jı  11 malê kar dıkın. 

Têkoşina azadiya jınan cara ewêl bı  gır- 
seyi lı  Amerika'yê dest pê kır. Paşê jı  lı  we- 
latên Avrupa û lı  welatê dın ên cihanê da bı  
sedhezaran jin rabûn ser xwe, dı  kûçe û ba- 

SERKETIN / 10 

jaran da meşiyan, doza hegê xwe kınn. 
Dehwa jınan dehweka bı  heq bû. Doza wek- 
heviyê dıkırm. Daxwazê maqûl, heq û huqu-
qa xwe dıparaztın. Jı  dewra koledariyê heta-
ni ya kapitalizmê karbıdest û xwedanê 
sazûmanan dıgotın jın bı  hemû tewri, bı  her 
awayi ji mêran kêmtırm. Wek biyolojik cin- 
seki dıduwan al (duhemin). 

Gorê olan (din'an) ji, jı  xwe jın laneti 
bûn. Ola islami jınan ji mêran kêmtır, xwe- 
rabtır dıdiyan. Gorê ola islami tu mafê jmê 
tune. 

Mafe ki we tenê hebû kû, xebera mêrê 
xwe bike, jı  gonna mêrê xwe dernekeve. 

Lı  gor zanısti (ilim) tu fergêk dı  nav jin û 
mêr da tane ye. Herdu jı  insanın û dıbe tu 
fergêk dı  nay wan da time be. Wekhevi dı  
nay herdu cinsan da wek hey hebe. 

Di welatên koloni ên wek Kurdıstanê da 
jın bı  sê tewri tên pençıgandın (ezilmek). Lı  
ser jman tehda netewayeti a çinayeti û a 
cinsi heye. Jı  bo ve yêkê jalên welatên kolo- 
ni jı  ên metropolê pırtır tên perçıgandın. Dı  
welatê koloni da çanda (kulturi) paştemayi, 
tore û adetê yê pır xırab û pasta hene. Zılm 
û tehda mêr 11 ser jınê pıre. Mêr tu dıbêji 
qey wek lı  kerê dıxe, wusan lı  jınê dıxe. Jın, 
jı  bo ku kar nake serxwebûna we ya abori 
time ye û bı  her awayi bı  mêrê xwe ve 
gırêdayi ye. Mezinê malê mere û hertışt dı  
nay malê da lı  gor gotına mêr dıbe. Jın azad 
nine. Gırêdayi û belengaze. 

Di perçıgandına jmê da lı  ber sedemên 
abori û siyasi, sedemê çandi (kulturi) û tori 
û adetên paştemayi ji hene. Dı  cıvakê da ne-
guherandın, xwe nunekınn û ditınên muha- 
fazekar ji dıbın sedemên perçıgandma jı-
nan. 
• Têt zanin ku Kurdıstan welateki koloni 
ye û mılletê (netewa) Kurd bındest te. Rızga-
riya Kurdıstanê bı  têkoşina yekbuyi ya jm û 
mêrên Kurd dê bı  serkeve. Jı  bo ve yekê, dı- 
be jin û mêrên Kurd mıl bıdın mılê hey; dı  
nay rêxıstınê siyasi da ci bıgnn û dı  qada 
têkoşinê da bımeşm. Lê ev nayê ve mane kû 
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rexıstınên jınên Kurd ên serbıxwe û demok- 
ratik tunebın. Dıvê ew ji hebın. Lê ev 
rêxıstına demokratik wek do (û jı  bo hıne-
kan ji iro) xêzıki (çizgi) nebe. Bi rasti ji, bı  
her awayi demokratik be û dı  nay refê xwe 
da, jı  komunistan bıgıre hetani feministan 
têda karıbın ci bıg- 
rın. Jınên kû bir û 
baweriya wan cu-
da cuda ne karıbm 
têda bı  hevra bıxe- 
bıtın. Rexıstınên 
demokratik ên gır-
seyi, rexıstmên ku 
jı  insanên bir û 
baweriya wan cur 
be curun tê avakı- 
rın. Wek misal dı  
komela jinên de- 
mokrat ên Kurdıs- 
tanê lı  Swed da 
jinn kû ditınên 
wan ji hey cudane 
endamin. Jınên 
Kurd kû ditınên 
wan ên siyasi ji 
hey cudane kû 
destura kornelê qe- 
bul bıkın dıkann 
têda kar û xebata 
xwe bıkın. Lı  met- 
ropolê û dı  welat 
da dıvê rêxıstınên 
(komelên) demok- 
ratik û gırseyi bên 
avakınn û jı  hemû 
siyasetan ra û jı  
kesên serbıxwe ên 
şoreşger, demok- 
rat û welatparêz re 
vekiri be. 

Kolonyalistan 
bı  qesti welatê me 
û cıvaka me paşta hiştme. Hişyarbûna jmên 
Kurd dereng dest pê kır. Iro ji ev paştamayi 
ya cıvaki û bi teybeti ya jmên Kurd berde-
warn dike. Lê iro wek do nine, dı  nay jman 
da her dıçe şiyarbûni zêde dıbe. Lê disa ji 
iro, dı  nay rêxistınên siyasi ên Kurda da jm 
pır 'kêmm. Dıvê jın lı  ber karê xwe yê de- 
mokratik, karê siyasi ji'bıkm û çı  wazife bı- 
kevê ser mılê wan binin ci. 

Ger jm dı  nav parti û rêxıstmên siyasi 
da ci bıgrin, di komitan da berpırsiyari big- 
nn, dê jı  bo politigayekê rast, jı  bo cıvak û p 
bo pırsa jınan de tesirek mezın lı  yên dm, h 
hevalê xwe bıkın. Rojnamaka Tirk nıvısandı  
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bû, dıgo: "Jın bı  meran demokrasiye dıdın 
hinkınn." 

FEMİNİZM 

Nuha ez 
dıxwazım 
çend gotmê 
kın li ser femi- 
nizmê bêjıın. 
Feminizm lı  
Amerika û Av-
rupa yê zuva 
heye. -Lı  
kiyê 	pıştê 
1980'ê dest 
pêkır û ber bı  
fıreh û xurt 
bû. Li Kurdıs- 
tanê û xase- 
ten dı  nay 
jmên Kurd ên 
lı  Avrupa yê 
da tevgera fe-
minist tuneye. 
Lê wek şexs 
yeko yek jınê 
Kurd hene kû 
feministm. 
Gelo çıma tev- 
gera feminist 
a Jınên Kurd 
tuneye? Hew- 
ceye kû liser 
vê tışti lêkolin 
bên çêkırın? 

Di dituıên 
feministan da 
tıştên rast ji 
heye û yên 
şaş  ji heye. 
Tıştên wan ên 

rast pırın, ez li ser wan nasekmım. Ez dıx-
wazım çend tıştên wan ên şaş  diyarbıkım. 
Izo lı  temamê dmyayê (cihanê) sazumana 
kapitalizmê buye hakim. Dı  hemû dewletê 
cihanê da serkırdayeti ya kapitalizmê heye. 
Dı  van dewletan da sedemê zılmê, tehdeyê, 
zorê û perçıgandmê (a mêran û jınan tev) 
kapitalizrne. Lê feminizm têkoşina rızgariya 
jman bı  dıji kapitaıizmê ve gırê nade. Femi- 
nizm h dıji kapitalizmê nine. Feminizm pır- 
sa azadiya jman, jı  pırsa rızgariya çinayeti 
vedıgetine. Feminizm xelasiya jman û 
mêran bı  hevra nabine. Feminizn+f h pırsên 
cıvaki bı  çavên çinayeti û zanısti (ilmi) mêze 
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nake. 
Feminizm xwediyê stratejiyêk kû, lı  dıji 

milliyetçitiyê (netewetiyê) ye nine. Li Ameri-
ka û Avrupa'yê tevgara feminist bı  esasê jı  
jınên sıpi ava bilye, dı  nay wan da jmên re- 
şık (zenci) tuneye. (Dı  meha çıle dab. Kölnê 
cıvina feministan a navnetewi çê bû, têda 
jinên reşık tunebûn.) 

Feministên Tırk şovenm. Dı  pırsa nete- 
wa Kurd da sann. Lı  diji zılm ü tehda lı  ser 
Kurdan dernakevın. 

DI PIRSA 
JINAN'DA 
DİTİN U 
DAXWAZ 

1-) Ev bı  sed- 
salane kû jinên 
Kurd dı  bınê nirê 
kolonyalizm û feo- 
dalizmê da tên 
perçıgandın. Lew- 
ra 	hewcedariya 
jınên Kurd jı  
hemûyan pırtır bı  
azadiyê heye. 

2-) Divê hemû 
heq û huqugê jı- 
nan bê dayın. Dı  
cıvakê da jin û 
mêr wek hey bın. 
Dı  nav wan da 
wekhevi hebe. 

3-) Divê 
rêxıstınên siyasi 
imkan peyda bıke, 
firsendê wekheviyê 
bıde kü jın karıbın 
bı  awaki aktivi dı  
nav têkoşina rız-
gari ya netewa 
Kurdıstanê da ciyê xwe bıgnn, kar û xebata 
siyasi bıkın. 

4-) Divê jin, dı  nava parti û rêxıstmên 
siyasi da bixebıtın. Di nav rêxıstınê da xwe-
diye gotın û bıryaran bin. 

5-) Kolonyalizm, kapitalizm û hemû da- 
gırker jman wek susê dıbinın û bı  gaveki ji 
bo keyf û zewgê 11 wan meze dıkın. Loma ji, 
jman jı  berhemên abori dûr dıxin. Jınên 
kedkar jı  mêran du qati pırtır tên perçıgan- 
dın. Jinên karker û kedkar hım dı  karxanan 
da (fabriqan da) û hım ji dı  zeviyan da (er- 
dan da) kar dıkın û hem ji 11 mal karê met- 
baxê dıkın, 11 zarokan meze dıkin û dı  
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têkıliyên cıvati da ji dı  .dereca duduwan da 
dıminın. Dıvê ev hemû neheqıyhe kû lı  jınan 
tên kınn jı  holê bê rakınn. 

6-) Di Kurdıstanê da hê ji keg wek de- 
waran tên fırotın. Malbata wan gava ew dı- 
dın mêr, gelındê jı  wan dıstinm. Ew tışt, sı- 
tandına gelınd adeteki pır xırab û 
paştemayi ye. Divê gelmd bê qedexe kınn. 

7-) Divê 11 ser jinan koletiya malê bêra 
kınn. Jı  bo zarokan zarokxane (Kreş) bê ve-
kınn. Jı  bo xwarınê ciyê umumi (aşxane) bê 
vekınn. Di nay malê da, nav jın û mêr de 
wekheviti hebe. Jın û mêr bê qeyt û şert bı  

rızayê dılê xwe bı  
hevra bıminın û bi-
jin. 

8-) Dı  nav civatê 
da fırsend bıdın jı- 
nan kû dı  hêla siya-
si da pêşta bıçın, dı  
hêla çandi da xwe 
bıgihinın. Divê me- 
rıv lı  diji ditına ser- 
kırdayetiya mêran 
derkeve. 

9-) Gor mm jı  
bo nzganya jinan 
sazumana sosya- 
lizmê gaveki ber bı  
pêşe. Jı  bo azadiya 
jinan cıvata sosya- 
list jı  civatê berê ên 
çuyin û p cıvata ka- 
p italizme 	baştıre, 
rındtıre. Lê jı  bo jı-
nan cıvata heri ma- 
qul komunizme. 

10-) Dı  şart û 
şurtê iro da, dı  we-
late me Kurdıstanê 
da ew jına kû dı  bın 
tesira malbata xwe 
da nemaye û qeyt û 

şert dı  nay têkoşina nzgariya Kurdistanê da 
ciyê xwe gırtı  ye, ew jın menv dıkare bêje kû 
jmeki azad e. 

11-) Azadiya jınan, bı  teybeti a jınê Kurd 
bi nzgariya welat û bı  azadiya civatê ve 
gırêdayi ye. Dıvê menv pırsa jinan dı  nava 
pırsa serxwebün, demokrasi û sosyaizmê da 
bıbine. 

12) Dı  têkoşina nzgariya netewa Kurdis-
tanê da hevala Seyid Rıza, Besê, Leyla Ka-
sım, Zekiya Alkan, Bınevş  Agai (Berivan) 
fı  Kudret Filiz sernbola jinên Kurd ên 
têkoşenn. 
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GENÇLİK ÜZERİNE 

Rêşan Asteng 

O zan "mahpusluk zor zanaat demiş. Konu 
gençlik sorunu, hele Kürdistan gençliğinin so-

runu olunca; gerek gençliğin dönemsel-özgül sorun-
larından kaynaklanan kuşatılmışlık, gerekse öz geli-
şimine, diline, kültürüne prangalar vurulmuş  
sömürge bir ülkenin gençleri olmaktan kaynaklanan 
kuşatılmışlık içinde; "gençlik zor zanaat" demek ge-
rekiyor Kürdistan gençliği için. 

Şüphesiz "Kürdistan gençliği" olgusu kısa bir ya-
za yada araştırmanın ötesinde, bütün yönleri bütün 
çarpıklıklarıyla anlatılması  oldukça zor ve önemli 
bir konu. En önemlisi, konuya bilimsel bir içerik ve 
nitelik kazandırmak için uzun bir araştırma yapmak 
ve veriler elde etmek gerekiyor. Verileri elde edebil-
mek ise, özellikle son yıllarda, TC'nin Kürdistan 
üzerindeki araştırmaları  engelleyebilmek ve zorlaş-
tırmak için kullandığı  yöntemler sonucunda; ya bir 
dizi ek irdelemeleri gerektiriyor ya da verilerin açik-
lanış  biçiminden kaynaklanan nedenlerden dolayı  
bir sonuca ulaşılamıyor. Nitekim, yazının ilerleyen-
bölümlerinde Kürdistan gençliğinin durumu inceie-
nirken DİE'nin (Devlet İstatistik Enstitüsü) ortaya çı-
kardığı  sonuçlar buna iyi bir örnek olacak. 

Bu yazı  yukarıda ortaya konulan belirlemelerden 
de anlaşılacağı  gibi Kürdistan gençliğini bütün yön-
leri ve yapısıyla inceleyebilecek nitelikte olamaya-
cak.. 

Yazı  boyunca ortaya konulacak belirleme ve açik-
lamalarm ağırlık merkezi daha çok öğrenci gençliği-
miz olacak. Ancak buna rağmen, bazı  saptamaların 
Kürdistan gençliğinin diğer kategorileri içinde ge-
çerli olduğunu belirtmekte yarar var. 

Gençlik 
Gençlik sosyal bir olgu olmasının yanısıra biyo-

lojik bir olgudur da. Uzmanlarm genel yargısına gö-
re yaşları  15-25 arasında olanlar gençtir. Bu biyolojik 
etkene göre yapılmış  bir sınıflamadır. Elbette bu yaş  
ortalaması  bazı  ülkelerin özgül koşullarına göre de-
ğişiklik taşıyabilir. Örneğin Kürdistan''da hayat şart-
larmm çok ağır olması  insanları  çabuk yıprahr. Ayrı-
ca sosyal yaşamın bazı  geri yanları  gençlerin 
erkenden bazı  sorumluluklar almasına (evlilik, aile 
geçindirme gibi) neden olduğundan; gençlik yaşı  bi-
raz daha erkenden başlar (13-14) ve daha erken bi-
ter( 24 yaş  gibi). 

Bu biyolojik sınıflandırma gençliği tanımlamak 
için yeterli değildir. Genç olmanın bazı  sosyal mane-
vi özellikleride vardır. Hayata yeni atılması, önünde 
uzun bir yaşamın bulunması, dinamizm, eskinin ge-
rici düşüncelerine henüz tam olarak sahip olmaması  
gençleri gelişmeye açık bir duruma getirir. Kısacası; 
gelecek perspektifine, yeniye açık olması, atılım di-
namizmine sahip olması  gençliği genel olarak diğer 
sosyal kesimlerden farklı  kılar. Italyan yazar Alberto 
Moriva "Gelecek perspektifini yitirenler yaşlidır." der 
ve onun dışındakilerini genç sayar. Bir açıdan doğ-
rudur bu tanımlama. Bu açıdan bakıldığında sosya-
list ve sol düşüncelerin gençlik arasında yaygın şe-
kilde neden benirnsendiği de anlaşılıyor. 

Biz, gençliğin genel özelliklerini_ vurgularken 
esas yaruyla genel karakteristiğe uyan fakat aynı  za-
manda genel tanımlamaya uymayan "gençler"in bu-
lunduğunuda biliyoruz. 15-25 yaşları  arasında olup-
ta babalarından-annelerinden daha geri düşünen, 
gelecek perspektifi, yeniye yönelimi olamayan pek 
çok genç bulunduğunu biliyoruz. 

Bunun yanısıra yaşları  çok ileride olsa ilerici dü-
şüncelere sahip, gelecek prespektifini yitirmeyen 
pek çok insan vardır. Bunlarda bir açıdan gençtir. 

Ancak kelimenin tam anlamıyla gençlik; ortala-
ma 15-25 yaşları  arasında bulunan, dinamizm ve ge-
lecek perspektifine sahip olan sosyal kesimdir. 

Gençlik bir sınıf değildir, sosyal bir kategoridir. 
Bununla birlikte çeşitli sosyal sıniflann genç kesim-
leri vardır. Işçi, yoksul, küçük köylü gençlik, burju-
va gençlik vb. Oğrenci gençlik ise biraz özel bir ko-
numa sahiptir. Oğrenci gençlik üretime direk 
kahlmaz daha çok ailesinin olanakları  ile yaşamini 
sürdürür. Bu durum bir yandan onu ailesinin sınıf-
sal konumuna yaklaştırır. Diğer yandan henüz üreti-
me direk katılmaması  nedeniyle net bir sınıfsal yapı-
ya sahip olmaz. Bu, proletarya ile burjuvazi arasında 
kalan küçük burjuva smıfıruı  konumuna denk dü-
şer. Dolayısı  ile genel olarak öğrenci gençlik küçük 
burjuva sırufına dahil edilebilir. Ekonomik olarak ai-
lesine bağımlı  olan, ailesinin sosyal karekterini ay-
nen taşıyan ve uzun süre bu yapıyı  atamayan genç-
leri ailesi ile aynı  sınıfta görmek gereklidir. 

Sömürge Kürdistan'm ağır yaşam koşullarından 
en çok etkilenen kesim yine Kürdistan gençliğidir. 
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Eğitim ve öğretimin şoven gerici niteliği, ülkede 
planlı  bir kalkırımayı  değil talaru öngören bir ekono-
mi, son yıllarda açık devlet terörü ile tırmandınlan 
siyasi baskı  ve gericilik koşullan gençleri, eğitimsiz, 
işsiz, kültürsüz bırakmakta onları  " erken göç eden 
turnalar" örneği yurtlarırıdan edip metropollere sür-
mekte, cezaevlerine doldıırmakta yada dağlara çık-
maya zorlamaktadır. 

Bugün Kürdistan gençliğinin çok az bir kesimi 
yüksek öğrenim görebilmektedir. Eğitimin ana dilde 
yapılmaması  ve ülke koşullarına göre diizenlerıme-
mesi, metropolle ülke arasında muazzam bir eğitim 
dengesizliğine ve fırsat eşitsizliğine yol açmaktadır. 
Bilindiği gibi Almanya'da Türk ve Kürt çocukları  
son yıllara kadar Alman kültürü ve eğitim sistemi-
nin normlanna göre sınava tabi tutuluyorlardı. Sı-
nav sonuçları  çoğunlukla "Geri zekali" düzeyinde ol-
muştu. Almanlar bundan hareketle Türk ve Kürt 
çocuk ve gençlerinin zekasının "geri" olduğunu bir 
süre savurımuşlardı. Ancak çok geçmeden sorunun 
eğitim-öğretim anlayış  ve yöntemlerinde olduğu an- '  
laşıldı. Alman kültürü ve eğitim-öğretim sistemi 
Türk ve Kürt sisteminden, kültüründen oldukça 
farklıdır. Dolayısı  ile Almanlara uygulanan sistem 
aynen Türklere ve Kiirtlefe uygulanamaz. Aynı  du-
rum Türk sistemi ve kültürüne göre eğitilen Kürtler 
için de geçerlidir. Kürt öğrencileri uzun süre Türkçe-
yi öğrenmeye ve Türk kültürüne adapte olmaya çalı-
şıyorlar. Tiirklerde bu sorun olmadığı  için Kürt öğ-
renciler geri kalıyorlar. Kürt öğrencileri kendi ana 
dillerinde eğitim görmedikleri sürece bu dengesizlik 
de devam edecektir. 

Kiirdistan'da gençliğin büyük bölümü emekçidir. 
Yoksul, küçük köylü ve şehirlerde işçi, yarı  işçi 
gençlik nüfusu genel gençlik kategorisi içerisinde 
önemli bir yer tutar. Ayrıca işsiz, yarı  işsiz (işportaa 
ve mevsimlik işçiler) gençlerin sayısı  da bir hayli 
fazladır. Ülkemizde feodalizmin hızlı  çöztiliişti, ka-
pitalizmin egemen olması  diğer yanda sömürgeci ta-
Ian sonucu yoksullaşan ülke ekonomisi, çok yoğun 
bir işsizlik yaratrnaktadır. Işsiz kalan nüfus ağırlıklı  
olarak Türkiye'ye metropollerine akmaktadır. Met-
ropollerde en ağır, en pis ve sosyal hakları  olmayan 
işlerde (inşaat, korıfreksiyon, hamallık vb) bu Kürt 
gençleri çalişmaktadır. Bu alanlarda ücretler düşük, 
çalışma koşullan ağırdır. Sendika, sigorta vb. haklar-
da yoktur: 

-Kürdistan'da ise iş  alanları  genelde devletin elin-
de olduğu için bir torpil bulup işe giren genç kendi-
sini şansli görür. 

Kürdistan da madencilik, tarım, inşaat, hizmet 
alanlarında sınırli da olsa istihdam olanakları  vardır. 
Ancak, bunlar yeni yetişen gençliği istihdam edecek 
koşullardan uzaktirlar. 

KüRDİSTAN GENÇLİĞİ  VE MÜCADELESİ  
Yakın tarihine baktığımızda, Kiirdistanlı  gençli-

ğin her dönemde baskı, zultim ve sömiirilye karşı  
ulusunun yanında, çeşitli örgiltlenmeler, yapılan-
malar içerisinde yer aldığını  görüyoruz. Urneğin 20. 
yy'ın başlarında Kürt Hevi Talebe Cemiyeti (1917) 
Istanbul'da okuyan Kürt öğrencilerin kurduğu bir 
demektir. Yine aynı  dönemlerde Kürdistan gençli-
ğin Kiirdistan'ın değişik illerinde çeşitli kültür der-
nekleri ve şubeleri açtıklarını  biliyoruz. 

1937-38 Dersim ayaklanmasından sonra uzun bir 
sessizlik dönemi yaşayan Kürdistan gençliği 1959 p-
ima gelindiğinde Kiırdistan'ın diğer parçalannda ge-
lişen ulusal hareketlerin etkileriyle suskurıluğunu 
bozarak yeni kıpırdanmalara girdi. Bu lupırdanma-
lardan iirken TC, siyasal tarihimizde "491ar Olayı" 
olarak adlandırılan operasyonlar sonucunda 50 kişi-
yi gözaltına aldı. 

60'ların bailarında kendi ulusal örgiitlerunelerliı-
den yoksun olan Kürdistan gençliği TİP içerisinde 
faaliyet gösterdi. Ancak, TİP'in daha sonraki süreçte, 
Kürt ulusal sorunu karşısındaki duyarsızliğı  ve hat-
ta sosyal şoven Kemalist tutumu karşısında 69'1u yıl-
larda TİP'ten kopan Kiirdistanh gençlik, DDKO'lan 
(Doğu Devrimci Kültür Ocakları) kurdu. 

DDKO'lar, içerisinde taşıdığı  bir çok eksiklik ve 
yarılışliklara ragmen, özellikle 1971 12 Mart'ında sö-
mürgeci-faşizmin buraları  kapatmasıyla gözaltına 
alman-tutuldanan Kiirdistanlı  gençliğin, mahkeme-
lerde Kürt halkının varlığı, dili, kültürü vb. hakkın-
daki bilimsel temele dayalı  savunma ve açıklamaları  
sonucunda siyasal tarihimizin önemli bir parentezi-
ni oluşturdu. 

70'li yılların ortasırıdan itibaren Kürdistan gençli-
ği DDKD-DHKD vb. kitle örgütleri, ülke içinde ve 
dışındaki birçok kültür dayanışma dernekleri ve de-
ğişik siyasi yapılanma ve örgiitlenmeleri içinde yer 
aldı. 

DDKO'lar ve sonraki süreçte DDKO'lar bürlye-
sinden çıkan diğer DKO'ler, sömürgeci asimilasyon 
karşısındaki önemli tarihsel misyonlarına ragmen, 
bir anlamda uzun süreli ulusal örgiitsüzliiklerin ilk 
denemeleri olarak, yapılannda önemli eksiklik ve 
yanlişlıklar taşıdılar. 

Kürdistani anlamdaki bu DKÖ'ler için en genel 
hatlanyla tespit etmek gerekirse; özellikle DDKO'lar 
içerisinde sayısız türden insan ve a nlayış  olmasına 
ragmen, merkezi bir yapının oluşturulamayışı, buna 
bağlı  olarak farklı  yerlerde farklı  tavırlar sergilenişi, 
en önemlisi çoğu kez bu yapılanmalara altından kal-
kamayacaklan politik misyonlar yüklenişi, başlıca 
eksiklik ve yanlışlildanydı. 

Bugün, ülkedeki ulusal-toplumsal kurtuluş  mü-
cadelesinin görece gelişkinliğine ragmen, sınırlı  ve 
belirli tip yapılanlamalann dışında DKÖ'ler bağla-
mında geniş  ve Kiirdistani-ulusal örgütlenmelerin 
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yaratılabildiğini söylemek oldukça zor. 
Doğal olarak DKO'lerdeki bu örgütlenme eksikli-

ği, sömügeci TC'nin inkara-asimilasyoncu resmi 
devlet ideolojisinin yeniden üretildiği üniversiteler-
deki akademik-demokratik alanlarda da kendini 
gösteriyor. 

Kürdistanlı  gençliğin akademik-demokratik mü-
cadele alanlarındaki bu eksikliğini aşması  gerekiyor. 
Bunu yaparken DKO'lerden, daha açık bir ifadeyle 
derneklerden kopmak gerekmiyor. Bununla beraber, 
Kürdistan gençliği için en ufak akademik-
demokratik bir talebin bile politik bir nitelik kazan-
dığı, en meşru talebin azgın terör ve baski politikala-
rıyla bastırılmaya çalişildiği siyasi bir ortamda, 
gençligimizin kendi içinde ve geniş  platformda Kür-
distani örgütlemeler yaratması  gerekiyor. 

Günümüzde Kürdistan Gençliği 
Kürdistan gençliğinin bugünkü durumunu tespit 

ederken, onun nicel durumuna bakmak ta yerinde 
olur. 	, 

Yazımızın yukanki bölümlerinde Kürdistan'da 
örgün eğitim anlamında okullaşmanm ne kadar az 
ve nasıl bir nitelik taşıdığma kısaca değinmiştik. 
DİE'nin 1988-1989 öğretim yılı  sonu itibarıyla açıkla-
mış  olduğu veriler; Tablo: I, Tablo: II, Tablo: III'te ve-
rilmiştir. Bu tablolar ülkemizde ki öğrenci gençilik 
potansiyelini göstermesi açısından önemlidir. 1990 
sayımma göre K. Kürdistan nüfusu 12 milyon civa-
rmdadır. Bu nüfusun %15-20'sini genç kabul eder-
sek, ülkemizde 2-3 milyon arasında genç vardır. İs-
tatistiklere göre ülkemizdeki toplam öğrenci genç 
sayısı  154.588 dir. Bu sayı  genel gençlik sayısının 
%15'i kadardır: 0 halde ülkemiz gençliğinin ezici 
bir çoğunluğu emekçidir diyebiliriz. Yine Tablo: 2'de 
verilen Teknik lise ve Meslek lisesi mezunlarının sa-
yısı  çok düşük olmakla birlikte kalifiyeleşmiş  bir işçi 
smıfmm işareti olması  açısından önemlidir. 

DIE, okul öncesi, ilkokul, orta okul, lise düzey-
lerinde ve Were göre açiklamiş  olduğu verileri, üni-
versiteler ve yüksek okullar için Türkiye geneli ola-
rak vermiş. Yani doğum yerlerine göre öğrenci 
dağılımı  verilmemiş  bu nedenle yüksek öğrenim gö-
ren Kürdistanlı  öğrencilerin sayısını  tespit edemiyo-
ruz. Fakat ülkemizde bulunan 7 üniversitede oku-
yan öğrenci sayıları  Tablo: l'de verilmiştir. 

Yüksek Öğrenim Gençliğinin Müca- 
delesi 

Yüksek öğrenim aşamasındaki Kürdistanlı  genç-
ligin mücadele biçimi ve perspektifini belirlerken; 
mücadele aşamasında hepsi birer ayrı  olumsuzluk 
ve etken oluşturan, nicel azhk, Kürdistan dışmdaki 
üniversitelere dağılmışlık vb. somut gerçeklikleri 
göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu nedenle,  

yüksek öğrenim aşamasındaki Kürdistan gençliği-
nin mücadelesini ortaya koyarken, genel gençlik 
mücadelesini iyi çözümlemek gerekiyor. 

12 Eylül darbesiyle Kürdistan ve Türkiye'de geli-
şen ulusal toplumsal mücadeleyi engelleyebileceğini 
sanan sömürgeci-faşist TC gelinen süreçte, gerek ül-
kemizde kitlesel gösteri ve direnişlerle bütünleşen 
ulusal-toplumsal kurtuluş  mücadelesi, gerekse Tür 
kiye'de -şimdilik kendiliğinden ve örgütsüz de olsa-
işçi eylemlilikleri karşısında yeniden, kronik açmaz 
ve bunalımlarmm çözümsüzlüğüne saplandı. Ancak 
bütün bu çözümsüzlük ve açmazlarma rağmen, ara-
dan geçen yaklaşık 12 yıllık süreçte işkencehaneleri, 
hapishaneleri ve yeni anayasasıyla cuntaa mantık, 
toplumun legal-illegal bütün örgüt ve yapılanmala-
rmda önemli tahribatlar yarattı. Doğal olarak bu tah-
ribatlardan gençlik kitle örgütleri de fazlasıyla nasi-
bini aldı. 

Tüm bunlara; reel sosyalizmin dünya çapında or-
taya çıkan başarısızlık ve olumsuzlukları, em-
peryalizmin tekelinçteki kitle iletişim, haberleşme 
araçlarıyla sosyalizm ve devrimci mücadele karşıtı  
demogoji ve palavraları, özellikle 12 Eylülden sonra 
hızlanan lümpen-köşe dönücü genç nesil yaratma 
çabaları  ve bizzat sosyalist- yurtsever gençliğin sü-
reç içinde aşamadığı, bir kısır döngüye ulaştirdığı  
mücadele alanlarmdaki yanlı  politika ve biçimleniş-
leri eklenince, gençliğin devrimci mücadelesi son 
derece karmaşık, sancılı  bir döneme girdi. 

Öğrenci gençlik mücadelesindeki 
somut görüntü: 

Gelinen süreçte sömürgeci TC'nin militer gerici 
güçleri, özellikle, öğrenci gençlik içerisinde yer alan 
devrimci-sosyalist-yurtsever unsurlara karşı,her za-
mankinden daha rahat ve fazla bir baskı  uygulaya-
bilmektedir. 

Üniversiteler, DYP-SHP koalisyon hükümetinin 
bütün demokratikleşme söylevlerine ragmen, daha 
uzun bir süre, 12 Eylül faşizminin bir uzantısı  ve ku-
rumsallaşması  olan YÖK kıskaa ve ağırlığı  altında 
ezileceğe benziyor. 

Bütün bu olumsuzlukların yanında, öğrenci der-
neklerinde bugün gözlenen en büyük açmazlardan 
binde; var olan derneklerin kitleselleşmek bir yana, 
sahip oldukları  kitleleride kaybetmeleri, bir çok yer-
de dernek üyelerinin öğrenci gençlik içerisindeki 
devrimci-sosyalist yurtseverlerden oluşmasıdır. 

Somut gerçeklik, genel öğrenci kitlesinin varolan 
dernekleri ve üst yapılanmaları  kendi öz, örgütleri 
olarak görmediklerini, bu doğrultuda devrimci mü-
cadele alanlarına katılmadıklarını  gösteriyor. 

Nedenleri 	 . 
Nedenleri, -bir kısmını  yukarıda kabaca belirtti- 
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ğim gibi- oldukça fazla. Ancak öncelikle üzerinde 
durmak istediğim, bizzat devrimci-sosyalist-
yurtsever unsurların DKÖ'lerin yapı  ve alanlarma 
uymayan, süreç içerisinde bir kısır döngüye ulaşan 
hatalı  tutum ve davramşlandır. 

Bu davranışlardan arınmak; gençliğin devrimci 
mücadelesinin yeniden hız kazanıp kitleselleşmesi 
ve doğru bir rotaya oturması  için bir an önce yerine 
getirilmesi zorunlu devrimci-yurtsever sorumluluk 
ve görevlerin başında geliyor. 

Tablo: 1 K.Kürdistanda Üniversitede okuyan öğ-
rencilerin sayısı  

Üniversite 
Adı  

Öğrenci Sayısı  
Toplam 	Kız 	Erkek 

Dicle Unv. 7.926 1.997 5.929 

Fırat Ünv. 6.061 1.517 4.544 

Gaziantep Ünv. 3.426 622 2.804 

Atatürk Ünv. 15.730 4.473 11.257 

Cumhuriyet Ünv. 6.774 2.015 4.759 

İnönü Ünv. 5.014 1.341 3.6675 

Yüzüncü Yıl Ünv. 2.088 413 1.675 

Toplam 47.019 12.378 34.641 

Kaynak: DİE Mili Eğitim İstatistiği 

Gelinen sürece kadar ve devamında, gençlik kitle 
örgütleri çeşitli grup ve anlayışlarm sürekli bir he-
saplaşma alanı  olmuş, dernekleri belli politik anla-
yışlarmın merkezi durumuna getirme doğrultusun-
daki çabalar sonucunda, buraları, zaman zaman 
şiddete varan çatışmaların yaşandığı  arenalar haline 
gelmiştir adeta. 

Böylesi bir ortamda sürece bir türlü müdahale 
edilememiş, öğrenci gençlik, akedemik-demokratik 
mücadeleyle birlikte devrimci mücadele saflarına 
çekilememiştir. 

Kitle gözünde oldukça meşru bir çok sorun ve 
hak mücadelesinde bile, elde edilebilecek birçok ka-
zanım, yanlış  bir örgütlenme ve mücadele perspekti-
fi sonucunda heba edilmiştir. Tüm bunlara; her gün 
belirli yerlerde oturan, birimleriyle en ufak ilişkileri 
olmayan, duvarlara döviz indirip asmaktan, belirli 
günlerde belirli eylemlilikler yapmaktan öteye fali-
yet gösteremeyen devrimci profilleri de eklenince 
sonuç kagrulmaz olmuştur. 

Birim derneklerin işlevlerini yerine getiremediği, 
kitleyi örgütleyip mücadele alanlarına çekemediği 
böylesi bir ortamda, İÖDF ve TÖDEF yapılanmaları  
altında -ki TÖDEF'in başlangıcından itibaren sol sek-
ter, DKÖ'lerin alanlarına ve yapısına aykırı  bir olu-
şum olduğunu belirtmek gerekiyor- merkezileşme 
yoluna gidilmiştir. Temelde doğru ve önemli bir 
yaklaşım olmasına rağmen, başarılı  bir merkeziyet-
çilik örgütlenmesi için gerekli maddi temellerin ek-
sikliği bu çabaları  dumura uğratmıştır. 

Oyleki, daha sonraki süreçte; İÖDF ve birim der-
nekler arasında, birim derneklerden İÖDF'ye yansı-
ması  gereken çok yönlü işleyiş, İÖDF'den birim der-
neklere yansıyan tek yönlü ve ters bir işleyişe 
dönüşmüş, buda; birim dernekleri büsbütün çalışa-
mama, sürece anında müdahale edememe tehlike-
siyle karşı  karşıya bırakmış tır. 

DKÖ'lere bakış: 
Sosyalistler için, Marksit-Leninist ideolojiyle si-

lahlanmış  öncü partiye, yeni kadrolar oluşturmak, 
taze kan taşımak anlamına gelen gençlik kitle örgüt-
leri, nüfusunun önemli bir kesimini gençliğin oluş-
turduğu Kürdistan'da ayrı  bir önem kazanmaktadır. 

Gençlik kitle örgütleri, ileride partide görev ala-
cak elemanların görev-sorumluluk bilincini ilk al-
dıkları, eksikliklerini ve zaaflarmı  giderdikleri - 
gidermek zorunda oldukları- devrimci mücadele bi-
çimlerini ve kendilerini geliştirdikleri ilk örgütlenme 
alanlarıdır. 

Partilerden farklı  olarak kitle örgütleri, ortak eko-
nomik-demokratik sorunlar ve istemlerden hareket-
le farklı  düşünce ve davranış  biçimlerine sahip in-
sanların bir araya geldikleri yerlerdir. Kısacası, 
DKO'ler partilerden farklı  olarak; monolitik bir yapı  
yerine, heterojen bir yapı  sergilerler. 

DKO'lerde çalışan genç sosyalistler her ne kadar 
asıl olanın "meşruluk" olduğu bilincini taşırlarsada 
bu alanlardaki yasallığı  hiç bir zaman gözardı  ede-
mez, DKÖ'lere ancak partilerin yerine getirebileceği 
sorumluluk ve politik misyonları  yüklemezler. 

Devrimci-sosyalist gençlik, DKO'leri ne sadece 
ekonomik-demokratik sorunlar etrafında mücadele 
anlayışmı  savunan sağ  sekter anlayışlar, nede 
DKO'lerin asıl görevlerinin politik mücadele oldu-
ğunu savunan sol sekter anlayışlar gibi kavrar. Sos-
yalistler, DKÖ'lerde ekonomik-akedemik demokra-
tik sorunlardan hareket ederek, mücadele 
alanlarında kitleleri politikleştirip, devrimci müca-
dele saflarına çekerler. 

Yukarıda belirtildiği gibi, DKO'ler farklı  anlayış-
lardan insanların bir araya geldikleri hetorojen ör-
gütlerdir. Mücadele aşamasında bu farklılığı  ve zor-
luğu, demokratik merkeziyetçilik ilkesini, azınlığın 
haklarının korunmasını  ve bazı  kararlara şerh koy-
malan hakkını  saklı  tutmasını  esas alarak aşabiliriz. 
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Sonuç olarak: TC, sömürgeci-asimilasyoncu eği-
tim ve öğretimle bir yandan Kürt gençliğinin kişili-
ğini dejen.ere edip yozlaştırırken, diğer yandan ülke 
ekonomisini talan ederek gençliği işsizliğe, yoksul-
luğa mahkum etmektedir. Böylece de bir yandan 
Kürdistan'ın yer altı  ve yer üstü zenginliklerin sö-
mürürken, diğer yandan Kürdistandaki insan gü-
cünden yararlanmakta onu hoyratça kullanmakta-
dır. Durum bu iken Kürt gençliğinin sorunlarının 
Kürdistan halkının sorunlarından ayrılmayacağını  
rahatlikla söyleyebiliriz. Elbette gençliğin özgül so-
runlara vardır, ancak gençliğin temel sorunları  halkı-
mızın temel sorunlarıdır. Bu sorunlar çözülmeden 
gençliğin sorunları  da çözülmez. 

Tablo 2 : K.Kürdistan'da İllere Göre End. Meslek 
ve Teknik liselerden 1989 Öğretim Yılı  Sonu 

Mezun Olan Öğrenciler 

İL  ,Toplam r' Erkek Kız 

ADIYAMAN 148 
1 

148 2 Kent 

AÖRI 85 84 1 Kent 

BINGÖL 83 83 0 Kent 

BITLIS 59 59 0 Kent 

DIYARBAKIR 286. 280 6 Kent' 

Kent ELAZIÖ 512 501 11 

ERZINCAN 255 249 . 	6 Kent 

ERZURUM 596 591 5 Kent 

HAKKARI 31 30 1 Kent 

KARS 312 306 6 Kent 

MALATYA 651, 626 25 Kent 

MARAŞ  562 559 3 Kent 

MARDIN 93 88 5 Kent 

MUŞ  119 119 0 Kent 

S11RT 232 231 1 Kent 

SIVAS 779 771 8 Kent 

TUNCELI 43 42 1 Kent 

URFA 263 263 0 Kent 

VAN 206 199 7 Kent. 

TOPLAM 5.315 5.227 88 

Kaynak :DIE Milli Eğitim Istatistikleri 

Tablo 3 : K.Kiirdistan'da İllere Göre Genel Lise Öğ-
renci Sayısı  1988-89 Öğretim Yılı  Sonu 

IL 
Lise 

Okul Ssayası  
Öğrenci Sayısı  

Toplam Erkek Kız 

ADIYAMAN Toplam 	11 4.718 353 1.135 ' 
Kent 	8 4.395 3.344 1.051 
Köy 	3 323 239 84 

AÖRI Kent 	8 2.455 1.944 511 

BINGÖL Kent 	6 1.273 1.002 271 

BITLIS Kent 	7 1.909 1.635 274 

DIYARBAKIR Kent 	19 11.594 8.536 3.058 

ELAZIÖ Toplam 	16 8.646 5.363 3.283 
Kent 	14 8.534 5.274 3.260 
Köy 	2 112 89 23 

ERZINCAN Toplam 	13 3.227 1.989 1.238 
Kent 	10 3.019 1.852 1.167 
Köy 	3 208 137 71 

ERZURUM Toplam 	22 8.027 5.357 2.670 
Kent 	19 7.663 5.108 2.555 
Köy 	3 364 249 115 

KARS Toplam 	20 8.602 5.500 3.102 
Kent 	18 8.451 5.383 3.062 
Köy 	2 151 117 34 

MALATYA Toplam 	39 12.150 7.245 4.907 
Kent 	21 10.578 6.167 4.411 
Köy 	18 1.572 1.076 496 

MARAŞ  Toplam 	14 9.274 6.152 2.122 
Kent 	11 2.759 5.867 2.892 
Köy 	3 515 283 230 

MARDIN Toplam 	13 4.067 3.400 617 
Kent 	12 5.005 3.343 660 
Köy 	1 76 53 7 

MUŞ  Kent 	5 2.217 1.790 427 

SIIRT Kent 	13 3.976 3.296 680 

SIVAS Toplam 	27 8.991 2.264 2.544 
Kent 	19 8.124 2.229 2.527 
Köy 	8 '74 35 39 

TUNCELI Toplam 	10 2.282 1348 984 
Kent 	9 2.177 1287 890 
Köy 	1 105 61 44 

URFA Toplam 	13 5.476 ' 4.274 1.202 
Kent 	12 5.310 4.123 187 
Köy 	1 1.166 151 15 

VAN Kent 	10 3.370 2.707 668 

Toplam 266 102.254 67.378 34.876 

Kaynak :DIE Milli Eğitim Istatistikleri 
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Topal Osman 
CUMHURIYET (Giresun)- Topal Osman için Milli 
Gazete'de Ahmet Kekeç imzası  ile yayımlanan "... Sa-
kalla Nurettin Paşa dürzüsünün ve utanmadan Milli 
Kahraman sıfatını  layık gördüğümüz Topal Osman iti-
nin Koçkiri isyanıni bastırırken karıştırdığı  haltlar ne ça-
buk unutuldu. 0 Nurettin Paşa ki Topal Osman ve 
adamlannın çocuklan öldürmesine, kadınlann ırzına 
geçmesine göz yummuş, bu cürmün mükafatı  olarak da 
üst makama terfi etmiştir" biçimindeki yazı  Giresun'da 
büyük tepki gördü. Yazının yayımlanmasından sonra si-
yasi partiler, belediye, turizm tanıtma derneği, gazeteci-
ler derneği başta olmak üzere çok sayıda kişi ve kuruluş  
gazeteye gönderdikleri kınama mesajlarında "Topal Os-
man'a "it" denilmesini protesto ediyoruz. Gazetenin ya-
zan herhalde kendisinde bulunfin meziyetleri başkaları-
na yakıştırıyor. Topal Osman Giresun'un simgesidir ve 
Milli Kahraman olarak Atatürk'ün yanında bu vatan için 
savaşmış tır" denildi. Öte yandan Topal Osman, ölümü-
nün yıldönümünde anıldı. Anıtı  önünde yapılan konuş-
malarda da yine Milli Gazete protesto edildi. 

y.wry,; 
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KOÇGİRİ'DE Topal OSMAN VAHŞETI 
VE GÜNÜMÜZDE TOPAL OSMANLAR 

Piro ZAREK 

Nisan 1991 tarihli CUHURİYET gazete- 4 	M 
si'nde küçük bir haber yer alıyordu. Haber 
"Topal Osman" başlığını  taşıyordu. Pek çok 
kimse bu adi duymamıştır bile. Bu nedenle 

de sanırız haber çok kimsenin dikkatini çekmemiş-
tir. Haberi yan tarafta çerçeve içerisinde aynen ve-
riyoruz. Haberde belirtildiği gibi; Milli Gazete ya-
zarlarından Ahmet Kekeç, Koçgirl isyanı  sırasında 
yaptıklannı  hatırlatarak,Topal Osman'a "it", Nu-
rettin Paşa'ya da "dürzü" diyor. Giresunlular da, 
Topal Osman'ın Giresunlu olması  nedeniyle bu ya-
zıya tepki gösteriyorlar ve Topal Osman'ın Ata-
türkçü, vatansever olduğunu belirterek onu anıtı  
başında anıyorlar. 

Sayın Ahmet Kekeç bu sözleri ile bize insani 
değerlere sahip olduğunu gösteriyor. Evet, dünya 
görüşü ve ideolojisi ne olursu olsun Milli Gazete 
yazarı  bir insandır. Ahmet Kekeç bu yazısında in-
sani değerlere sahip olduğunu gösterirken, ona 
"büyük tepki" gösteren Giresunlular ya insani de-
ğerlere, yada tarih bilincine sahip değildirler. Ina-
nıyorum ki Giresunlulann çoğu insani değerlere 
sahiptirler en azından potansiyel olarak öyledirler. 
Ancak sömürgeci buruvazinin yarattığı  şovenizm, 
halklar arasındaki düşmanlık ve çarpıtılmış  tarih 
bilinci onların bu insani değerlerini bastırıyor, on-
lan fanatikleştiriyor ve Topal Osman'ın vahşetine 
ortak ediyor. 

Gerçekte Topal Osman kimdir? ve ne yapmış-
tır? 0 bir "it" mi dir? Yoksa bir "vatansever" midir? 
Evet o bir Atatürkçüdür. Sanırız bunda herkes 
hem ftkirdir. Ama diğer sorulann cevaplanmasın-
da farklı  görüşler var. 

Topal Osman Kimdir 

ve Ne Yapmıştır? 

1919-1920 yılları  Osmanlı  Imparatorluğunun 
yıkılışı, TC'nin kuruluşu yillarıdır. Padişah'ın özel 
görevlendiriciliği ile Anadolu'ya gelen M.Kemal, bir 
süre sonra Osmanlı  Imparatorluğu'ndan umudu 
keser ve Anadolu'daki yerel güçler ile Osmanli ka-
imtılannı  bir araya getirmeye çalışır. Erzurum, Si-
vas kongreleri bu alanda M.Kemal'in en önemli 
adımlandır. M. Kemal bu adımlarla Kürt ağalannın 
büyük bir kesiminin desteğini almıştır. Fakat 0 
bunlarla yetinmez, siyasi örgütlenmenin yanısıra, 
askeri örgütlenmeyede girişir. Eski Osmanli ordu-
larını  kazanır. Ayrıca, özellikle Karadeniz bölgesin- 
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de yerli Rumlara karşı  örgütlenmiş  çeteleri de ken-
disine bağlar. Bu çetelerin başında Topal Osman 
Çetesi gelir. Topal Osman Çetesi'nin Samsun ve 
çevresindeki Rumlara yaptığı  zulüme, Samsunlu 
Türkler bile dayanamamış  ve ona karşı  çikmişlar-
dır. Bunun üzerine Topal Osman ileri gelenlerin 
Samsun dışına çıkışını  yasaklamış  ve bir çoğunu 
öldürmüştür. "Terakki Perver Hürriyet Fırkası" 
Trabzon milletvekili Şükrü'yü bile o öldü4-tmüştür. 

Durum buyken, M. Kemal Karadeniz'e ayak 
basar basmaz Topal Osman'la işbirliği yapmış, onu 
kendi özel koruma ve vurucu gücü olarak kullan-
mıştır. Elbette kullanılan sadece Topal Osman Çe-
tesi değildir. Nitekim 1921 yılında Mastafa Suphi 
ve diğer 14 komünisti Trabzon'da böyle bir çeteye 
boğdurtan da yine M. Kemal'dir. M. Kemal'in ya-
nında bulunduğu sürece özellikle muhalefete yöne-
lik bir dizi karanlık cinayetin sorumlusu olarak To-
pal Osman görülmüştür. Bu nedenle M. Kemal 
dışında hemen hemen herkes Topal Osman'dan 
nefret etmiştir. 

Gelelim Topal Osman'ın Koçgiri'de yaptıklan- 
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Sömürgeci Osmanli Osmanlı  Imparatorluğu'nun yıkıl-
ması, bununla birlikte pek çok halkın bu boyun-
duruktan kurtulması  ve dünya devletleri tarafın-
dan benimsenen Sevr antlaşması, Kürtlerde ulusal 
bilincin uyaruşını  hızlandırmış, buda onlan bağım-
sızlık yolunda mücadele etmeye sevk etmiştir. Ger-
çekte de o dönemde Kart ulusal hareketi gi.410 bir 
potansiyele sahipti. 

1920 yılında Koçgiri aşireti liderlerinden Ali-
şan Ovacık aşiret reisleri ile Hozat'a gelmiş  ve Ho-
zat aşiretleri ile bir toplantı  yapmıştı. Toplantı  so-
nunda "Ktirdistan'a bağımsızlık verilmesini" 
içeren bir nota hazırlarup B.M.M'ne yollantnıştı. 

Bu notaya yazılı  cevap verilmez, ancak Elazig 
Valiliği kanalıyla sözlü bazı  olumlu cevaplar verilir. 
Çok geçmeden bu cevaplarm oyalamadan başka 
bir amaç taşımadığı  anlaşılır. Çünkü bu arada TC 
Sivas bölgesinde askeri faaliyetlerini yoğunlaştır-
mıştır. Bu durum üzerine fiilen bölgeye hakim olan 
Kürt aşiretleri isteklerini kendileri yerine getirmek 
amacıyla bölgede kontrolü ele geçirmeye başlarlar. 
1920 yılı  Temmuz ayında Zam karakolu Kürtlerce 
basılıp işgal edilir. Böyece Koçgiri ulusal hareketi 
resmen başlatılmış  olur. 

Kürt güçleri uzun ve zorlu çarpışmalardan 
sonra 	Kangal-Koçhisar-Divriği-Zara-Refahiye- 
Kuruçay ve Kemah'ta tam denetim sağlarlar. Kürt 
kuvvetleri karşısında Nureddin Paşa komutasında 
merkez ordusu bulunmaktadır. (Nureddin Paşa 
Dersim Isyanını  bastınnakla görevli General Ab-
dullah Alpdogan'ın kayınpederidir.) İki güç arasın-
daki çatışmalar agırlıkli olarak Sivas ve Kızılırmak 
hattında stırürken, bir alay niteliğinde olan Topal 
Osman Çetesi, jandarma kuvvetleri ile birlikte Ku-
zey Doğu'dan Kürt kuvvetlerine karşı  bir cephe 
açar. Koçgiri isyaruna önderlik etmiş  komutanlar-
dan biri olan Vet. Dr. N. Dersimi Topal Osman Çe-
tesi ile ilgili şu bilgileri aktarıyor. 

"Harbin ağırlık merkezi evelce Sivas ve Kati Ir-
mak hathrıa milnlıasır iken, Kuzey Doğu'dan Gire-
surelu Topal Osman çete alayı, Seyran jandarma ku-
vetlertyle 20 Mart 1921de Refahiye üzerinden 
Koçkirrye cephe açmışlardı. 

Ecnebi hesabına av köpeği vazifesini yapmak-
tan zevk alan, namus düşmanı  bu barbar çete alay-
Ian, zaptetikleri köylerde her çeşit zulürn ve melane-
tl yapmaya başlarru.şlardı. Masum Kürt çocukları, bu 
canavarlar tarafından ateşe atılıp yalcılıyor ve tüyler 
rperten bu manzara karşısında; laz alayı  adını  taşı-

yan bu akalciar zevk ve cunbuş  yapıyorlardı. Kürt 
kuvvetleri, insan kujafetli bu canavarlar üzerine şid-
detle hücum etmişler ve bu suretle Kuzey Doğudan 
dahi savaşlar başlamıştı. 25 Mart 1921de Koçkirili 
Beko kurnandasındaki kuvetierimiz, 7bpal Osman 
rnelunu kuvetlerini bozguna uğratmış  ve Refahi-
ye'nin Taş  Dibi mevkiinde kuşatmrş/ardı. Erzin-
can'dan gelen 11. a/ayın 2. taburu ve kudretli dağ  
batarya/an /ca./arm yardımına yetişerek alçak Topal 
Osman't ölümden kurtamuş/ardı." (Vet. Dr. Nuri 
Dersimi- Kürdistan Tarihinde Dersim) 

Topal Osman Çetesi ve Nureddin Paşa komu-
tasındaki Türk ordusu, çocuklan vahşice katlet- 

mekle kalmaz kadınların, kızların ırzına geçer, yaş-
lı, genç demeden bütün halkı  en barbarca yöntem-
lerle katlederler, köyleri talan edip yakarlar. 

BMM Koçgiri olaylanndan ancak isyan bastı-
rıldıktan sonra haberdar edilmiş, ondan sonra böl-
geye bazı  milletvekilleri gidip inceleme yapmışlar-
dlr. Bu barbarlıklar B.M.M'de bile görüşme konusu 
olur. Bazı  milletvekilleri, özellikle muhalefet millet-
vekilleri Koçgiri olaylarmı  gündeme getirmişler, 
yaptıklan zulümünden dolayı  Nureddin Paşa ve 
Topal Osman'ın yargılanmalannı  istemişlerdir. 
Koçgiri'de yapılanlari bizzat o zamanki BMM millet-
vekillerinin meclis konuşmalarından aktaralım: 

Erzurum Milletvekili Mustafa Durak : "(...) 
Hükümet adeta bir hırsız çetesi gibi halkın boğazına 
sarılıntş, her şeyini yağma ediyor, götürüyor, vuru-
yor, öldürüyor. Soran yok (...)" 

Erzincan milletvekili Emin Bey Koçgiri böl- 
gesindeki katliamlan kastederek, şunlan diyor: 

"(...) Bun/an eline alan insanlar, parrnaklanna 
doh:twin, kendi din kardeşterine bunu yapanlar Ht-
ristiyanlara neler yapmaz diyeceklerdir (..)" 

"(..) Ve amraniye'de vukubulart ve tedibat deni-
len bu şeyin Afrika barbarlannın bile kabul edeme-
yecek derecede olduğunu görünce Dersimliler kork-
muş/ardır. Işte numurıesi budur, dernişlerdir. Bu 
fecayi Ermenilere bile yapılmamıştır (...) Sonra dağ-
da gezenlerin evleri yanmışttr, kadınların u-zlanna 
tasallut edilmiştir." 

Karahisarısahip Milletvekili Şükrü Bey: 

"(...) Bu facia o kadar ileri gitmiştir ki, adeta Yu-
nanhlann vilayatı  garbiyemizde yaptığına bir naz ire 
teşkil etmiştir. Yunanlılar vilayatı  garbiyede ahalinin 
ırz ve namusuna tecavüz, emvalini yağma, haneleri-
ni ihrak ettiği gibi, diğer tarflarda da aynı  şeyleri va-
ki olmuştur." 

Yine Emin Bey, Nurettin Paşa'nın tuturıslyla 
ilgili şunlan söylüyor. 

" (...) Nurettin Paşa AA- Çember canna aldım di-
yor ve tuttuğurıuğu öldürmeye, ırzlara geçmeye, na-
muslara taaruz etmeye kalkıyor. Rica ederim hangi-
niz bu fecayi karşısında sabredebilirsiniz? Buna üç 
yaşındaki çocuklar bile tahammül edemezler ve böy-
le bir şeye maruz kaldığıntzda, rica ederim, nasıl 
karşınıza okaniara kurşun atınazsıruz?... Efendiler, 
dünyanın hangi yerinde böyle bir hareket göril .ş-
tür ki. babasını  bir evladın elinde bir ip, diğer evla-
dın elinde bir ip olarak çektirilerek tam altı  saat zar-
finda bu suretie feciane öldürülmilştür. Rica ederim 
efendi, sen bu vaziyet karşısında asi olmaz mısın? 
(...) 

Evet sanırız Giresunlular hemşerileri Topal 
Osman'ın ne yaptığını  öğrenmişlerdir. Bunları  ya-
pan insanda, btrakalım vatanseverligi, sevginin, in-
sanlığın zerresi bile olmaz. Ahmet Kekeç'in Topal 
Osman'a "it" demesine bendekatılmıyorum. Çün- , 
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kil köpekler yaptıkları  kötülükleri bilinçli olarak 
yapmazlar. Onların davranışları  esas olarak içgü-
düseldir. Ancak Topal Osman yaptıklarını  bilerek 
yapmıştır. Bu nedenle onun vahşiliğini "it" (köpek) 
benzetmesi ile anlatmak mümkün değildir. Evet o 
insan değildir, dahası  köpek bile değildir. 0 ancak 
ve ancak "aşağılık bir mahluk"tur. Yukarıda belirt-
tikierimiz aynen Nurettin Paşa için de geçerlidir. 

Koçgiri nlaylannı  görüşen meclis Nurettin Pa-
şa'yı  suçlu bulur ve görevden alınarak yargılanma-
sına karar verir. Ancak M.Kemal bu kararı  ağır bu-
lur ve N.Paşa'yı  savunur. Şöyle der M.Kemal: 

"Bu mesaiiin kaffesi de muhirndir, başlıbaşina 
,ıühimdir. Pontüs veasire gibi... Bendeniz de hasıi 
olan kanaat şudur ki, Heyeti Celilenizce verilmiş  
olan bu karar biraz ağır bir karar olmuştur... 

Efendim, bendeniz Nurettin Paşa'nın raporunu 
ve vesaikini tetkik ettikten sonra, heyeti tahkikiye 
reis ve azası  ile de müdaneki efkar kar ettim. Bu babda-
ki kanaatlannı  sordum, onlar da bu karann ağır ol-
duğunu söylediler. Binaenalayh Heyeti Celilenize ar-
zederim ki bu karar ağırdır. 

Nurettin Paşa vazifeden intisal ettirilmiştir, bü-
tün kararlannız tatbik edilmiştir. Mamafıh bunu adi-
Iane bir suretle tadil etmek yine heyeti Aliyelerin.in 
elindedir. Nasıl münasip görürseniz öyle yapın." 

Bu konuşmada M. Kemal, N. Paşa'nın görev-
den alınmasına karşı  çıkmaz, ancak onun yargı-
lanmasını  kabul etmez. 

Bu savunma üzerine BMM 17 Ocak 1922'de 
yaptığı  bir başka oturumda daha önce aldığı  kararı  
iptal edip Nureddin Paşa'nın yargılanmasının ge-
rekmediğine karar verir. M.Kemal'in N.Paşa'yı  ne-
den savunduğunu anlamak için N.Paşa'nin şu telg-
rafında belirttiklerine bakmak yeterlidir. 

"Merkez ordusunun efal ve harekatı, Başku-
mandanlik, Erkanı  Harbiyei Umumiye Riyaseti ve 
Müdafaai Milliye Vekaleti ı  âliyei askeriye-
since malum ve ordu ile makamatı  müşarünileyha 
arasında ihtilâf ve gizli saklı  hususat gayri mevcut 
olduğundan Ordu Kumandanı  -hakkındaki cereyan 
karşı  hakayiki mahkemeye müsteniden tarafi sami-
ierinden serdi mütalaa buyrulmuş  olmak tabiidir..." 
(Alıntılar için Bkz. TBMM Gizli Celse Zabıtları  -
Aktaran: Abdurrahman Aslan -M. Kemal ve 
Kürtler) 

N.Paşa kısaca; "Yapılanlan tüm devlet kade-
meleri biliyordu aramızda, gizli saklı  hiçbir şey 
yoktur, yani her şeyde ortağız, bir suç varsa ona 
M. Kemal, Başbakan vb kişiler de ortaktır" diyor. 
M. Kemal'in N. Paşa'yı  savunmasının nedeni de 
burada yatar. 

Işte Kemalizm budur, Topal Osman ve Topal 
Osmanlar bunlardır. Giresunlular ve diğer Türkler 
bunları  tanımak zorundadırlar. Bunlar insan değil-
dir. Bunlara sahip çıkılmaz. Türk halkı  bu kişilere 
sahip çıkarsa diğer uluslarla kardeş  olamaz. 

Kan dökücüleri, ırz düşmanlarini, talancıları  
dost olarak görürseniz elbetteki diğer dünya ulus-
lan size "barbar" der, size dost olmaz bu şekilde 
Kürtler ile Türkler hiç dost olmaz. 

Birde bugünkü Topal Osmanlar var. Onlarda 
Cizre'de, Şırnak'ta Nusaybin'de kısaca, tüm Kür-
distan'da kitlelere ateş  açıyorlar çocuk, kadın, yaş-
la, genç yüzlerce Kürdü öldürüyorlar, işkence edi-
yorlar ırzlarına geçiyorlar. Türk halkı  dünün Topal 
Osmanlanna karşı  çımadığı  gibi bugünün Topal 
Osmanlanna da karşı  çıkmıyor. Onun içindir ki 
Türk halkı  da yoksulluk, işsizlik, ve baskı  altında 
boğuluyor. Yani Topal Osmanlar sadece Kürtlere 
zuiüm yapmıyor onlar aynı  zamanda Türkiye'de 
maden işçilerine, diğer işçilere ve emekçile gençle-
re, memurlara kadınlara da zulüm yapıyorlar. 
Marx'ın dediği gibi; " Diğer ulusları  ezer bir ulus 
özgür olamaz" 

0 halde Türk halkıda, Kürt halkıda dostunu 
düşmanını  iyi tanımalı  ve ona göre davranmalıdır. 

ı   
Koçgiri başladı  harba. 
Sesi gitti şarka garba. 	 N 
Bir ordu asker geldi, 
Dayanamadılar bu darba. 

Dılo yaman, yaman, yaman, 
Çayan grrto berfo duman, 	 N 
Mera bişin şahi merdan, 
Êw dermane hemu derdan. 

N 
Ovacığın aşireti 	 ti 
Zapt eyledi memlekete, 
Geriden imdat gelmedi,  
Hozat çekmedi gayreti. 
Dilo yaman... N., 

Kü 	ni rdistan orduları, 	 N, 
Kahr ettiler barbarian, 	 ■ 
Vatan için öleceğiz, 
istemeyiz moğolları 	 ti 
Dilo yaman... 

Yemin edenler elmaya, 
Zülfi.ikariMurtezaya, 
Geriden teller çektiler, 
Biz uymayıı  eşkiyaya.! 	

4 
Dilo yaman, yaman, yaman,  
Mera bişin şahi merdan 
Êv dermane hemu derdan 
Çiyan grto berfo duman. 

s. 
ALİŞkR 	 N 

N N 
N 
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Değerli Matematikçi ve Yazar Yı lmaz Öner'in bu yazısı  çok önce Doğa ve Bilim adlı  dergide yayı nlanmıştı. Ancak yazı  güncelliğini yitirnı eyecek 
türdendir. Bugiin Kapitalizntin "ezeli"liği dernogojisi daha yaygın ve yoğun bir şekilde yapılıyor. Gerçekte bilimsel düşüniiş  bu demogojiyi par-
lak bir şekilde çürütüyor. Sayın Yı lmaz 0ner, Diyalektik mantığın ilkelerini, matematik bilimine dayanarak ifade ediyor ve Diyalektik nıantıkla 
toplumsal evrinıi inceliyor. Yazıyı  yazarın onayını  alarak yayınlıyoruz. 

YENİ  MATEMATİ K MANTIĞI VE POZİTİ VİST . 	.~. 
MANTIK KARŞISINDA DIYALEKTIGIN 

MANTIK TEMELLERİ . 
YILMAZ ONER 

A. Karşit Egemenliklerin Toplanamazlık Teoremi. 

Burada egemenliği gerçekleştiren EYLEMI tanimla-
yarak işe başlayacağız. Bunun için de Biçim ve Opera-
tör kavramlar ından yola ç ı kacağız. Biçim denince mad-
denin bulunduğu iç-örgütlenmeyi yani maddenin 
dinamik değişkenleri aras ı ndaki biçimsel bağlam veya 
fonksiyonu anlı yoruz. Operatör denince, maddenin böyle 
bir biçimi hareket ettiren etkinliğini, örneğin üretim biçi-
mini ilerleten - çalışt ı ran etkinliğini anlı yoruz. Öyleyse 
operatörü tan ı mlı yabiliriz. 

I. OPERATÖR VEYA EYLEM KAVRAMI 

1.) Tan ı m: Operatör belli bir üretim biçimini çalıştı -
ran ve egemenliği de belirleyen politik bir EYLEMDIR. 

Operatörün egemenliği belirleyici niteliğini şöyle 
keskinleştirmek zorunday ı z:  M art ı -ürününe 1- ve ayn ı  
anda sahip çı karak elkoyma eylemi! 

Şimdi operatör kavramı mı z ı  daha iyi aç ı klayabiliriz. 

Operatör, 1 ve aynı  toplumda (yerde) M arti-
ürününe 1-ve aynı  anda (zamanda) sahip çı karak el-
koyma eyiemidir. 

1.2) M'nin kategorisi nedir? M değeri, herhangi bir 
egemenlik operatörü uygulanmadan önce, her yerde ve 
her an I tek kategoriye sahiptir ki bu, egemenlik karşı-
sında nötür olma, yani sahipsiz-ortak değer olma ka-
tegorisidir. 

2) Ele aldığım ı z toplum nası l bir toplumdur? Iki sı -
n ı fl ı  (K ve P s ı nı flar ı nı  içeren) bir topiumdur. K ve P s ı nı f-
ları n ı  (*) tan ı mlay ı nca iki sı nrı flı  toplumun karakteri belire-
cektir. 

K ve P s ı nı flar ı  birbiriyle bağdaşmaz s ı n ı flard ı r. Bir  

ve ayn ı  toplumda egemenlikleri I -ve ayni anda birden fi-
ilileşmeyen veya gerçekleşmeyen siniflardir. Bağdaş-
mazlı k, bir başka deyişle şudur: I - ve aynı  varlığa (değe-
re), örneğin M art ı -değerine tamam ı yla elkoyarak sahip 
çı kmak istemek... 

Öyleyse K ve P gibi iki sinifi bir toplumda, yukarda-
ki operatörleri tan ı mlamanı n s ı ras ı  gelmiştir. 

H : Kapitalist Operatör: K sı n ı f ı nın operatörü, başka 
bir deyişle; 

M değerine sı n ı fsal olarak sahip ç ı k ı c ı  elkoyma ey- 
lemi. 

H* : Sosyalist operatör: P s ı nı f ı nı n operatörü. 

M değerine sı n ı fsal olarak sahip çı k ı c ı  elkoyma 
operatörü, yani M'ye sınfsal olarak sahip ç ı karak geri-
alma eylemi. 

Demek ki  H  operatörü sermayenin diktatoryas ı nı  
temsil ediyor, H* ise proletaryanın diktatoryas ı n ı , ama 
sahipsizleştirici değil, sahip çık ı c ı ... 

II. Artı-ürünün lx Kezliği 

1.1) Uzayda ve zamanda lx kez varolan bir değe-
re, örneğin M değerine, bir ve aynı  toplumda I-ve ayni 
zamanda, yaln ı z ve ancak 1-tek s ı n ı f elkoyabilir, bir'den 
fazlas ı  elkoyamaz. Başka bir deyişle 

1.2) M'ye bağdaşmaz iki s ı n ı f birden 1-ve aynı  za-
manda tam sahip çı k ı c ı  biçimde elkoyamaz. Öyle ya; 

2.1) K sı n ı fı  elkoyarak sahip çiksa P'ye kalan hiçbir 
şey (M) yoktur. 

P s ı n ı f ı  elkoyarak sahip çı ksa K'ya kalan hiçbir M 
olmaz. 

(1) Kavramlara gösterilişinde bir genelleme yap ı ld ı . buna göre: 

a- M ile gösterilen kavram, değişk tarihsel dönemlerin üretim biçimine karşılı k gelen artı-emek, artı -ürün, artı-değer kategorilerinin; 

b- K, bu kategorilere elkoyan ve özel-kullanan köle sahibi, feodal ve kapitalist siniflarinin; 

c- P, bu kategorilerin yaratı cı sı  olan köle, serf ve proleter siniflarinin; ortak ifadesi olarak kullanı ld ı. 
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2.2) Demek ki aynı  yede (toplumda) I- ve aynı  anda 
M'ye hem K hem P (birlikte) sahip ç ı ksalar M'ye ayni top-
lumda I - ve ayn ı  anda 2 x kez elkonarak sahip çikilmiş  
olur, başka bir deyişle; 

2.3) M'nin varlığı  I x kez'den fazla imiş  gibi olacak-
t ı r. Oysa 

3, Mant ı ksal ilke: Her maddesel varlı k gibi M'nin 

varlığı  da aynı  yerde (toplumda) 3-ve aynı  anda (zaman-
da) yeniden - üretilemediği için yalnı z ve yalnı z I x kez-
dir, yani 

3.1) Hiçbir maddesel varlı k (veya değer) aynı  top-
lumda (yerde) I-ve aynı  zamanda I x kezden fazla var 
olamaz. 

4. Sonuç : Teorem. H ve H* operatörleri (K ve P'ye 
özgü tam sahip ç ı kı cı  elkoyma eylemleri anlamı nda) ay-
ni toplumda I - ve aynı  zamanda TOPLANAMAZ. 

Peki, şimdi soralı m: I - ve aynı  artı  ürünü aynı  top-
lumda I - ve ayn ı  zamanda iki bağdaşmaz sı n ı f arası nda 
sahip çıkmak, dolayı sıyla Toplanamazlığa saplanmak 
yerine, SAHIPSIZ (elkonsa bile hiçbir s ı nı f taraf ı ndan 
sahip çı kalamaz) duruma getirici bir işlem yok mudur? 
Onu arayalım. Nedir bu işlem ya da operatörler aras ı  bir-
leşme kuralı ? 

B. Karşıt Egemenliklerin Çarpım Teoremi 

Yukarda belirtitiğimiz üzere, sorun, P sın ı f ı n ı n sahip 
çı k ıc ı  elkoyma, eylemi değil, sahipsizleştirici (ortak-
faydalandı rı cı , sahipsiz kı lı cı ) elkoyma eylemi H * söz 
konusudur ve bu operatör, sahip ç ı kı cı  elkoyma eylemi-
ne, yani H operatörüne karşı  uygulanacaktı r. Böyle bir 
uygulama nas ı l bir işlemdir? 

1.1) Yine yukardaki A.I.2 tan ı mları na bağlı  kalı yoruz 
ve toplum yine 2 karşıt s ı nı flı  bir toplumdur. 

1.2) Öyleyse operatörlerimizi tanamlayalı m: 

H: Kapitalist, Operatör ki yukarki sahipleştirme-
elkoyma teoremindeki operatörün aynı dır. 

H `: Komünist Operatör; M'yi geri-alarak sahipsiz-
leştirme eylemi. 

1.3) Demek ki yukarki sorunun yanı t ı, yani aradiği-
m ı z işlemden beklenen özellik şudur: 

H Operatörüyle tam-sahip çıkıc ı  biçimde elkonan 
M değeri, aynı  toplumda I-ve aynı  zamanda, 

H ` operatörüyle, yani sahipsizleştirici geri-alma 
eylemiyle sahipsizleştirilecektir. 

11. 

1) Başka bir deyişle, H ve H operatörleri aynı  top-
lumda I- aynı  zamanda ardarda kompoze (uygulama) 
edildiğinde, M'nin varlığı  I x kezliğini koruyacaktı r. 

Ne demektir I x kezliğini korumak? 

2) Yukarki I x kezlik kavramı n ı  aç ı klamak için şu ta-
nı mları  yapalı m: 

1. Tan ı m : Objektif bir değere sahip çı kmak bi-
çimde elkoymak: 

(a) Bu değere (objeye) bulunduğu kategoriden ayrı -
ca ikinci bir kategori yüklemektir, yani; 

(b) Objenin kategorisini 2 katlı  yapmak, kategori sa-
y ı s ı nı  ikiye çı karmakt ı r, başka bir deyişle; 

(c) Objenin varlığını  I x kezlikten 2 X kezliğe yük-
seltmektir. 

Demek ki bir varlığın 1 x kez oluşu, kategori sayı s ı -
nı n eşittir 1 olmas ı  veya öylece b ı rak ı lmas ı dı r. 

2. Tanım : Objektif bir değeri sahipsizleştirici ge-
ri almak: 

(a) Sahip ç ı kı lmış, yani ikinci bir kategoriye yüksel-
tilmiş  veya kategori say ı sı  eşittir 2 olan objeyi, yeniden 
kendi kategorisine indirmek, dolay ı sıyla 

(b) Kategori say ı s ı nı  1'e düşürmektir, k ısacası , 

(c) Objenin varlığının 2 x kezliğini 1 x kezliğe indir-
gemektir. 

3. Tanı m : Objektif bir varlığın 1 x kezliği = 1 x kate-
gorili oluşu demektir, 2 x kezliği ise 2 x kategorili oluşu. 

4. Tan ı m : (Özdeşlik) Herhangi bir objektif M değe-
rini, ikinci bir kategoriye (örneğin K s ı nı f ı na) mal ederek 
yükseltikten, yani ona ayrı ca ikinci bir kategori yükledik-
ten sonra, onun bu yeni veya ek kategorisini gerisin geri-
ye alıp sahipsiz kı lmak, yani ikinci kategoriden kendi 
kategorisine indirgemek denen, iki operatörlü bir işlem-
dir. 

5. Yukarki tan ı mlar ı  kullanarak şu sonuca varı rı z: 

Bir maddesel büyüklüğe sahip ç ı karak elkoyduktan 
sonra, onun gerisin geriye elkonularak sahipsizleştiril-
mesi, bu büyüklüğün 1 x kezliğinin, yani kendi kategori-
sine indirgenmesinin, kı saca özdeşliğinin sağlanması  
demektir. 

Burada çok önemli olan mant ı ksal temel şudur: Bir 
ve aynı  yerde (toplumda) hiçbir maddesel şey bir ve aynı  
anda yeniden üretilemediği için 1 x kezliğini, yani öz-
deşliği korumaktadır. 

III.) 

Yukarki 11.1 ve 2. tanımlar ı  aç ı s ı ndan görüyoruz ki, 
I x kezliğini koruyan bir büyüklük, özdeşliğini de 
sağlamış  oluyor ve bunu ardarda veya ardışık zaman-
larda değil, 1 - ve ayn ı  anda 2 operatörlü bir işlemle 
sağlıyor. Öyleyse sonuç şudur: 

H ve H ` operatörlerini birlikte 1 - ve ayni anda uy-
gulama işlemimiz 
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H. X* = 1 

anlam ı na gelmektedir, k ı sacası  aradığım ı z işlem bir 
çarp ımdır. Neden? Çünkü; 

IV) Iki operatörün ortak özelliği ÖZDEŞLIK mi, 
değil mi? Kriter budur. 

a) Çünkü belirttiğimiz üzere, toplama, nas ı l opera-
törleri ayr ı  ayr ı  (yani ard arda) anlarda uygulanan bir iş-
lem ise, ÇARPIM da tam tersine, operatörleri 1 - ve ayn ı  
anda uygulanan bir işlemdir. 

Toplanan operatörlerin ayrı  ayr ı  anlarda uygulan-
mas ı  gereği bir ve ayn ı  şeye (M'ye) 1- ve aynı  anda iki 
kez tam sahip ç ık ı lamayacağı  ilkesinden geliyordu. Işte 
toplama kavramı n ın içindeki bu çelişkiden dolay ı  tam-
sahip ç ı k ıc ı  iki operatör toplanamazd ı ! Peki, çarp ı lamaz 
miydi? Hay ı r, çünkü tam-sahip çı k ı c ı  iki operatörün çar-
p ı m ı nı  tanı mlamak olanaks ı zd ı r. Şöyle ki , çarp ı m iki 
operatörün ortak-özelliklerini ortaya ç ıkarır. Oysa bizim 
operatörlerimiz M'ye tam-sahip çı k ı c ı dı r, yani M'yi bölüş-
mek gibi sosyalizan veya psöydo-sosyalist birer özellik-
leri yoktur. Ortak özellik, M'ye ayn ı  anda tam sahip olun-
mak gibi ikinci bir kategori yüklemektir, yani sahip 
çikilmak istenen şeyin 1 x kezliği veya özdeşliği değil-
dir. 

b) 0 halde ÇARPIM nası l mümkündü? Operatörler-
den en az birinin sahip çık ıcı lık özelliğ inden vazgeç-
mek, onu sahipsiz-ortaklaştır ıcı  bir operatör yapmakla 
mümkündü. Şöyle ki, böyle iki operatörün çarp ı m ı n ı n or-
taya ç ı kardığı  (veya ç ı karmas ı  istenen) ortak özellik sa-
hip ç ı k ı lmak hem istenen hem istenmeyen M'nin 1 x kez-
liği, yani özdeşliğidir. 

V) Öyleyse X ` = H.' demek olu; Jr matematik 
açı sı ndan. Başka bir deyişle (Sahipsizleştirici geri almak 
eylemi) = (Sahipleştirici elkoyma eylemine TERS) bir 
operatördür. Ya da şöyle; Komünist eylem, kapitalist ey-
lemin tam tersidir. 

Çünkü diye savunacakt ı r kapitalist, hiçbir toplumda 
sömüren K ve sömürülen P gibi s ı n ı flar yoktur, yalnızca 
tek sı n ı f (dünya) vardır: Kapitalist sı nı f (dünya) K. 

Başka bir deyişle, Kapitalist toplumda tek sınıfla-
rak K'nı n egemenliğini, kapitalin diktatoryas ı n ı  savunur. 
Peki, ama neden? Çünkü; 

Kapitalizmin dayandığı  teorem şudur; yani kapitaliz-
min politik mantığı  diyor ki: Iki karşıt s ı nı f (K ve P) topla-
namaz, çünkü A.11.4 teoremi gereğince aynı  toplum (ve-
ya egemenlik eylemi) iki karşıt ın (s ını f ın veya eylemin) 
toplanmas ı  olarak gerçekleşemez. 

Öyleyse diyor kapitalizm, 1 - ve ayn ı  (2 bağdaşmaz 
s ı nı flı ) toplumda yaln ı zca bir tek sınıf var, yani iki karşı t 
s ı nıfsal eylem (veya egemenlik) olanağından (operatö-
ründen) YALNIZ BIRI VAR, Dünyay ı  gerçekleştiren sı nıf 
sadece odur, üretim biçimi ne olursa olsun bu keyfi biçim 
K operatörüne göre şartlanmışt ı r. 

b. Iddia: Sosyalizm anti-pozitivist bir dünya görüşü- 
dür. 

Çünkü diye savunacakt ı r sosyalist, hiçbir toplumda 
sömüren ve sömürülen s ı n ı flar yoktur, yaln ı zca tek s ı n ı f 
(dünya) vard ı r: Proleter S ı nı f (Dünya) P. Başka bir deyiş-
le, Sosyalist toplumda tek sın ı f olarak P'nin egemenliği-
ni, porletaryan ın diktatoryas ı n ı  savunur. Peki, ama ne-
den? Çünkü; 

Sosyalizmin dayandığı  teorem şudur, yani sosyaliz-
min politik mant ığı  diyor ki: Iki karşıt s ı n ı f (P ve K) topla-

namaz, çünkü A 11.4 teoremi gereğince aynı  toplum iki 

karşıtı n toplanmas ı  olarak gerçekleşemez. 

Öyleyse diyor sosyalizm, 1 - ve aynı  (2 bağdaşmaz 
sı n ı flı ) toplumda yaln ı zca bir tek sınıf var, yani iki karşıt 
egemenlik olanağından YALNIZ BIRI VAR, Dünyay ı  ger-
çekleştiren s ı nı f sadece odur, üretim biçimi P operatörü-
ne göre şartlanmışt ı r. 

C. Pozitivist ve Anti-Pozitivist Görüşler 

Yukarı da A ve B paragraflar ı ndan anlaşılı yor ki: 

Iki bağdaşmaz s ı nı flı  bir toplumda aynı  M değerine 
tam sahip çı kmak (kendi s ı n ı f ı na tam olarak mal etmek) 
eyleminin bilvesile bu (I.1'deki) eylemi uygulayan her sı -
nı f ı n karşıt bir eylemi, bilvesile karşıt bir s ı nı f ı  var. S ı nı f-
lardan birine pozitivist adını  takarsak karşı tı  anti poziti-
vist olacakt ı r ki buna kolayca negativist de diyebiliriz. 

c.1) Iki Karşıt Eylemin Toplanamazlık Ilkesi veya 
Teoremi için Örnek: 

a. Iddia: Kapitalizm pozitivist bir dünya görüşü- 
dür. 

D. Eski matematik mantığı  ve yeni mantık. 

Özetle görüyoruz ki Kapitalizm (K - diktatoryas ı ) ve 
Sosyalizm (P - diktatoryası ) AYNI MANTIK TEOREMI-
NE (A.11.4), yani ayn ı  matematik mantığına dayanı yor, 
ama politik mantıkları  farklı  ve birbirine karşıt. 

Burada görüyoruz ki, matematiğin mantığı  sınıflar 
dişi bir karaktere bürünüyor. Bu karakter, kökendeki 
mantığın egemenlik (politika) kriterini kullanmazlığından 
ileri geliyor. Ve bu kullanmazlı k matematiğin politik faktö-
rünü gizliyor, ama hangi matematiğin? Bugüne kadarki 
matematiğin... 

Yeniden soralı m: Nedir bugüne kadarki matemati-
ğin temel özelliği? 
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Yukarda verdiğimiz Toplanamazlık Teoremi 
(A.II.4) ile Yetinme politikas ı  veya özelliğidir. 

Işte "eski" matematiği ve mantığı  simgeleyen özellik 
de budur: Karşitlarin Toplanamazlığı  ile Yetinmek. 

Nedir ki 1976-78'de temellerini koyageldiğimizi san-
dığım ı z PRODETERMINIST DÜŞÜNCE. 

1. Ilkin bu yetinirliği red ediyor. Ve, 

2. Yeni teoremlerle, bu arada yukarki "Karşitlarin 
Çarpım ı" ya da "Özdeşlik" teoremiyle yola ç ı k ı yor. Bu te-
oremin ilk formel felsefi anlat ı m ı  için bak ı n ı z: (Öner, Y. 
Fizik ve Felsefe, II. K ı s ı m S. 212-232). 

ÖZEL KULLANDIRMA (insan-dışı ) OPERATÖRÜ H ile 
ÖZEL-KULLANDIRMAMA (insan-tipi) H" OPEATÖRÜ 
ARASINDAK) ILIŞKI: 

TERSLIK ILIŞKISI 

I. Sosyal kategoriler düzeyinde insan nası l bir feno-
mendir? Bu sorunun karşı lığın ı , insanı n ürettiği art ık-
değer M karşıs ı ndaki davranışıyla belirlemekte yarar 
var. Başka bir deyişle "insan" fenomeni M kategorisi kar-
şısı ndaki tutumuyla ortaya çı kı yor sosyal düzeyde.... Öy-
leyse bu fenomen M üzerindeki k (M) özel-kullanma ve 
-k (M) özel-kullanmama kategorileri aras ı ndaki bir sos-
yal çatışman ı n ürünüdür. Insan, şimdilik kaba olarak 
sosyal ad ı nı  vereceğimiz fenomenlerin dünyas ı nda ken-
dini böyle bir çatışmanı n ürünü veya sonucu olarak orta-
ya koyup somutlaştı ran bir olayd ır. Insan tarihsel evrimin 
herhangi bir dönemi içinde her zaman ancak böyle bir 
ürün olarak özgül ve o ölçüde "gerçektir". 

Öyleyse sosyal çatışman ı n başlamadığı  çağlarda, 
yani sosyalleşme diyebileceğimiz sosyal genezis süre-
cinin başları nda Insan Fenomeni ne durumdad ı r? Marks 
bu sürecin başlangı c ı n ı  yukardaki (sosyal genezis gibi 
bir) kavram ı  kullanmadan ilkel-komünal toplum biçim-
lerinde aramışt ı . Bizim böyle bir kavram ı  ortaya atmamı -
z ı n nedeni, toplumları n evrim sürecinin daha başları nda-
ki "insan fenomeni"ni açı klığa kavuşturmak içindir. 

Evet, madem ki bir fenomen'den söz ediyoruz ve 
bu fenomenin yukarki iki karşı t kategori aras ı ndaki çatış -
ma içinde türediğini savlı yoruz, öyleyse bu fenomeni ya-
ratan şu iki kategorinin tarihsel geçmişte ne ölçüde var 
olduğunu da sormak hakkı m ı zd ı r... Ve bizzat Marks' ı n ve 
onu izleyenlerin araşt ı rmalar ı ndan biliyoruz ki ilkel-
komünal toplum denen başlang ı ç toplumları nda tekno-
loji düzeyi çok düşüktü. Iş  bölümü hemen hiç gelişme-
mişti, dolay ı s ıyla -k (M) diye simgelediğimiz özel-
kullanmama kategorisinden başka bir kategori yoktu or-
tada. Başka bir deyişle "tarihsel insan ı " veya insan feno-
menini yaratacak olan iki kaşıt kategoriden yalnı z biri 
vard i. 

Peki, sosyal fenomenler dünyas ı nda Insan denen 
özel fenomen bugün art ı k sosyal genezis sürecinin ta 
başlar ı na kadar gerilere itilebilir mi? Kesinlikli itilemez, 
ama şu da yads ı namaz: Insan denen fenomenin genizisi 
içinde özel kullanma denen kategori çok sonraları  orta-
ya çı kmışt ı r, öyleyse insan fenomeni bu iki karşı t katego-
rinin tarih içinde nas ı l yürüdüğü ölçüsünde gerçeklik ka-
zan ı r. Kı sacas ı  insan fenomeni, artık-değeri özel 
kullanmayan bir U sosyal kategorisi üzerinde özel - 
kullanmanın yaptığı  etkiler veya operasyonlar U katego-
risini ne duruma getirdi ise o durumuyla gerçektir. Şimdi 
bu iki karşıt etki aras ı nda kalan insan ı  tüm çı plaklığıyla, 
yani evrime bulaşmamış lığı  ile, k ı saca proto insan (ve-
ya üzerinde iki karşı t kategorinin etkileri ölçülecek insan) 
olarak ele alalı m. Madem ki evrimin bugünkü dönemin-
deyiz ve geriye dönemiyoruz, öyleyse söz konusu iki 
karşıt kategorinin üzerinde tarihsel bir oyun oynadığı  bir 
insanı , proto-insan ı  karşım ı za tarafs ı zca al ı p incelemek 
zorunday ız. Ya da şöyle diyelim "bulunduğumuz ve ge-
çirdiğimiz evrime bulaşmış  ve dönüşmüş  olsa bile, bu-
günkü insanı n içinden çı karak oluştuğu POTANSIYEL 
BİR INSAN vard ı r." Evet, yola ç ı ktığım ı z bu ilke sosyal-
genetik bir aksiyomdan başka bir şey değildir aslı nda. 
Potansiyel insanı , kendini evrime ve dönüşümlere tüm 
(birbirine ters düşenleri de olsa) yetenekleriyle sunan ve 
her sosyal çatışmaya, dönüşmeye aç ı k ve haz ı r bir yete-
nekler - olanaklar deposu olarak anlı yoruz, sosyal ge-
netiğin objesi budur diyoruz. Ister insan ı n özü ister çip-
lak insan diyelim bu insan ı  U si:-ı gesiyle gösteriyor ve 
şöyle tan ı ml ı yoruz: 

II. 1) U: Proto Insan : Kendi yarattığı  (ve M diye 
simgelediğimiz) Art ı k Değeri veya ihtiyaç-ötesi bir eks-
tra-değeri özel-kullanmayan sosyal yaratık (veya yete-
nekler deposu). 

Proto-insan üzerine evrim boyunca uygulanage-
len operatör kategorileri: 

2 ) H: M'yi proto-insana özel-kullandırıcı  (yani M'yi 
özel-mülkleştirici) operatör: Kapitalist Operatör 

3) H" : M'yi proto-insana (yani U kategorisindeki 
hiç kimseye) özel kulland ırmayıcı  operatör, yani sonaki 
dönemlerin insan ı na bile özel-kulland ı rmay ı c ı  operatör. 
M'yi hiç bir insana özel kullanamazlaşt ı rma operatörü: 

Komünist Operatör 

4) H*: M'yi karşıt-s ı nı fa (Özel-Kullanmayanlar sı n ı -
f ı na) özel-kulland ı r ı c ı  operatör: Sosyalist Operatör 

III. Proto-Insan üzerinde evirmin getirdiği opera-
törlerle ortaya çıkan sını fsal insan ın tanımı  

K.1) K- tipi insan : U proto-insanı  üzerine evrimin 
H (M) operatörünü uygulamas ı yla oluşuyor, Simge diliyle 
yazalı m 
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K.2) H (M) o U 

K.3) K-s ı nı f ı n ı n insani, yani M'yi özel-kullanma üs-
tünlüğüne sahip, k ı saca özel-kullanıcı  yarat ı k. 

K.4) Temel tipik yarat ık olan U'ya H kapitalizminin 
operatör anlam ı nda uygulanmas ı yla oluşan yarat ı k. 

K.5) U kategorisine k (M) kategorisini katan (özel-
kulland ı ran) H operatörüyle oluşan yarat ı k. 

P.1) P - tipi insan : M'yi hem özel kullanmayan 
hem de kullandırmayan yarat ı k. 

P.2) U proto - insan ı  (yani M'yi özel-kullanmayan in-
san) üzerine evrimin H"(M) operatörünü uygulamas ı yla 
oluşuyor. Simge diliyle yazal ı m. 

P.3) H" (M) o U 

P.4) Bu insan M'yi kendi özel-kullanmadığı  gibi hiç 
kimseye de özel-kulland ı rtm ı yor. 

P. 5) 	U kategorisine k (M) kategorisini özel- 
kulland ı rmayan H" operatörünün etkisiyle oluşan yara-
t ı k. 

IV. K- tipi yaratığın, M kategorisini özel kullan ı rlı-
ğını  yok-etmek veya bu kategoriyi K tipine özel-
kulland ırmamak nas ı l sağ lan ı r? 

K-tipi insan denince yukarki K.2 ifadesini' anlamak 
zorunday ı z, çünkü öyle tan ı mlad ı k. Öyleyse yukarki so-
rumuz şu anlama geliyor: (K.2) ifadesinin özel kullanilı-
cı lık niteliğini nası l ortadan kald ı rabiliriz? Bunun için eli-
mizde bir operatör var, sorumuzun karşı lığını  bu 
operatörü uygulamakla vermiş  olacağız, yani H" opera-
törünü uygulamakla, şöyle ki: 

1) H" oK - tipi= H" o(HoU)=? 

Şimdilik sağdaki ifadenin neye eşit olacağın ı  bir ya-
na b ı rakalı m, ama yaptığımı z bu işlem, yukarki tan ı mları -
m ı zdan yola çıkarak görüyoruz ki, K-tipinin özel kullanı -
cı lı k niteliğini bu niteliği onun veya herkesin elinden alan 
H"operatörüyle gerçekleşiyor (bak yukarda 11.3 tan ı m 1). 

Peki, özel- kullanı c ı lığını  böylece yitiren bir insan-
dan geriye ne kalı yor, başka bir deyişle K - tipi insan na-
sı l bir insana dönüşüyor? Işte yukardaki (1) ifadesinin 
neye eşitlendiği sorusudur bu. Geriye kalan nitelik daha 
başta tan ı mladığım ı z proto-insanın, yani U simgesinin 
ta kendisidir, çünkü K- tipi insandan bütün özel- kullanı -
cı l ı k üstünlüğü geri alınmış , ortada yaln ı z U kalmışt ı r. 
Öyleyse (1) ifadesinin sağ  yanı nı  yazabiliriz: 

2) H" o (HoU)=U. 

Demek ki (1 ifadesinin sol yan ı ndaki operasyon ve-
ya eylem K - tipinin M kategorisi üzerindeki özel-
kullanı c ı lığını  ortadan kaldı rmakla sonunda ortaya U de-

nen proto-insanı  ç ıkarmaktadı r, toplumda art ı k hiç kim- 

se K tipinde değildir, H" operatörü böylece toplum üzeri-
ne uygulanan total bir özel-mülksüzleştirme eylemi-
dir. Özel-kullan ıcı  K tiplerinden kimse kalmadığına göre 
herkes U yaratığından başka bir şey değildir, herkes 
özel-kullanmayanların şu U kategorisi içinde yer al-

maktadır. 

Yukardaki son (2) denklemini şöyle düzeltme olana-

ğım ı z var: 

3) (H" o H)oU - U 

Eylem (operasyonel) Denklemimizin bu biçimi bize 
şunu ifade ediyor: 

U üzerinde ardarda iki eylem uygulad ık ve yine 
U'ya vardı k. Bu ifademizi işaret dilinde şöyle belirtiriz: 

4) H" o H = I, yani özdeşlik (U'dan U'ya yarma). 
Başka bir deyişle proto-insan üzerine K-tipini yaratan ey-
lem uyguland ı ktan sonra P-tipini yaratan başka bir ey-

lemle yeniden proto-insan U'ya var ı yorsak bu iki eylem 
sonunda yeniden proto-insana dönmüş, yani kökendeki 
veya evrimin öz'ündeki insanı  bulmuş  oluyoruz. K ı saca-
s ı  evrim içinde H ve H" eylemleriyle dönüşen insan ı n 
yani insan fenomeninin evrim içindeki çekirdeğini veya 
antropo-politik özünü özdeşlemiş, saptamış  oluyoruz. 

Şimdi yukarki formülümüze yeniden dönecek olur-
sak, I özdeşlik operatörünü mutlak bir büyük olarak I 
1=1 biçiminde değerlendiririz ki o zaman yukarki (3 ) ve-
ya (4) denklemlerinden. 

5) I H" I=IH-1 1 

olduğu anlam ı  ç ı kar. bu bize H ve H" eylemlerinin 
evrimin operatörleri olarak birbirine ters eylemler oldu-
ğunu gösteriyor. 

Insan fenomeninin böyle birbirine ters sosyal opera-
törler taraf ı ndan oluşturulduğunu saptamak, bizce çok 
önemli, ilk anda biraz formalist görünse bile, ilerde bu fe-
nomenin evrim içinde nası l yürüdüğünü belirlemek aç ı -
s ı ndan çok zorunlu ve sistemleştirici bir yöntemdir. Evet, 
bu tür operatörlerden yola çıkarak aç ı klanabilecek ve ta-
rihsel süreç içinde karşım ıza ç ıkan fenomenleri ve onla-
rı n izledikleri determinizm tiplerini saptarken elimizde 
belirli aletler olmalı d ı r ve bu aletler çoğunlukla ve gide-

rek şu niteliği kazanmak zorundadı r: Ilgili (fiziksel olsun 
biyolojik ya da sosyal olsun) fenomenlerin dinamiğini 
özümsemiş  birer operatör olmak. Bu konulara yak ı nlaşt ı -
rı cı  bilgiler için bak ı n ı z. Yı lmaz Öner, Canlı ların Diya-
lektiği ve Yeni Evrim Teorisi, 1978, Istanbul. 
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KONUK YAZAR 

KİŞİ  TOPLAM DEĞER VE 
FAALIYETLER BÜTÜNÜDÜR 

Dara ROŞAN 

Bu bütünlük, yaşamın her alanında gözlenebili-
nir olmak zorundadır. Birey de kişilik bozukluğu, 
onun çeşitli düşünsel ve eylemsel alanlarda gösterdi-
ği farklı  davranış  biçimlerinin ifadesidir. Bundan ide-
al insanın yaratılmak istendiği anlaşılmamalı, bu 
hem gereksiz hem de olanaksızdır. Ama defalarca ay-
nı  düşünsel ve eylemsel yanlışlan üretenler ve uygu-
layanlan, bu tavırlarından dolayı  eleştirmek ideal in-
sanı  istemekle eş  anlamlı  değildir. Insani bir değerler 
ve faaliyetler bütünü olarak görmek istemek; insan-
lar arası  ilişkilerin düzenlenmesi aşamasında zorun-
lu ve haklı  bir istemdir. Böylesi bir tavır olmaksızın 
insanlar arası  ilişkinin asgarilerini yakalamak, in-
sanlar arasında hak ve sorumluluklar düzeyini dü-
zenlemek imkansızlaşır. Tek bireyden başlayan gide-
rekten örgüt ve onun en yüksek ifadesi olan "devlet" 
ve bunların kendilerini gerçekleştirdikleri zemin olan 
toplumsal yapının; adil ve sıhhatli dengelerinin mi-
henk noktası, bireyin bütünselliğidir. 

Bilimsel gelişme gözlemlenebilinir, deneylerle is-
patlanabilinir. Insan kapasitesi, kavrayış  utku onu 
çevreleyen koşullarla orantılıdır. Herkes bilimi, doğa-
yı, insanı  ve onun faaliyetlerini bilimsel bir çerçevede 
algılayabilseydi bugün yaşadiğimiz hayatın çok deği-
şik olması  gerekecekti. Kürdistan siyasal hareketin-
de gözlemlenebilinir en çarpıcı  olgu; dağınıklığın va-
rabileceği en son sınırında olduğudur. Kürdistan 
siyasal hareketinde, tek bireyden örgütlere kadar 
uzanan ilişki zincirinde, dağınıklığın sebep sonuç 
ilişkileri en yoğun bir biçimde tartışılmakta, bunun 
olumsuzluğu bir yana tartışmanın araç, metod ve 
boyutlannın doğruluğu henüz tartışma götürür. Ya-
ni dağınıklığı  yaratan sebepler ve birliklerle yaratıl-
mak istenen sonuçlar henüz yeterince- belirlenmiş  
durumda değil. Bölünmüşlüğün veya zor ve çaresiz-
liğe dayalı  bir birliğin deney ve tecrübeleriyle bugüne 
varmış  bir toplumun ve onun siyasal hareketlerinin 
ha dediğinde, yaşadığı  sorunların sebep ve sonuç 
ilişkilerini yerliyerine oturtmasını  istemek saf dIllik 
olur. Ama Kürt siyasal hareketlerinde yer alan birey-
lerin, son on yılın birlik çabalarından sonuçlar çı-
karmış  olmalarını  ve bu sonuçları, eylemlerinin da-
yanakları  haline getirmiş  olmaları  gerektiğini talep 
etmek, çok aşırı  bir talep olmasa gerek. Birey olarak 
gözlemlediğim, böylesi bir çabanın ve eylemin var ol-
duğunu göstermiyor. Bunu iki boyutta ele almak la-
ıım. 

Birinci boyutu; dağınıklığın örgütsel mi yoksa 
tümden düşünsel bir fakirleşmenin ürünü mü? ol-
duğu sorusunun yanıtsız kalmasıdır. Yıllarca alışıl-
mış  formüllerin ve bölüştürülmüş  rollerin sınırları  
içerisinde hareket etmiş  Kürt siyasal hareketlerinin, 
belirlenmiş  böylesi çerçevelerin kalmadığı  bir ortam-
da kendi konumuna ilişkin düşünsel ve pratik faali- 
yet içerisine yoğun bir biçimde girmesi mümkün de- 
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ğildir. Böylesi bir durum içerisinde seçilebilecek ve 
aynı  zamanda Kürt hareketinin kendi imhası  anla-
mına gelecek iki alternatifi var. 

a) Kendi geçmişine alabildiğince abanmak ve 
bunu sırf bugününü kamofle için bir nefret histerisi-
ne dönüştürmek. Bunun oldukça yaygın bir tavır ol-
duğunu bireysel espiri düzeylerinde gözlemlemek 
mümkün. 

b) Yeni adına toplumumuzu çoktan beri var 
olan ulusal ve toplumsal bağımlılığımızın gerçek ze-
minlerini oluşturan değer ve yargılara övgü ile "geri 
dönüş"! Bu, geri dönüş  öylesine pervasızca yapıl-
makta ki, insanlar şu andaki Kürt toplumsal yapısı-
nın kendi gelişim diyalektiği içinde dıştaladığı  ku-
rum ve değerleri bile savunacak düzeylere 
vardınlmakta. 

Bu hazır ve seçilmiş  görece kolay alternatiflerin 
dışında yaratılması  gereken, görece zor ve kavgayı  
gerektiren farklı  bir alternatifin olabileceği mümkün 
görülüyor. Kürdistan siyasal hareketi geride bıraktığı  
sürecinde ulusal ve toplumsal kurtuluşun düşünsel 
boyutları  üzerinde az-çok kafa yordu; bu çaba bütün 
yanlışlığına rağmen içinde doğrulan -belkide sanıldı-
ğından çok daha fazla- da taşıyordu. Çünkü, bu dü-
şünsel faaliyet hazır reçetelerin içeriğlni ihtiva etme-
sine rağmen, kendini bir yaniyla sömürgeciliğin 
düşünsel eylemine, diğer yaniyla yerleşik Kürt toplu-
munun içinde bulunduğu düzeyin ifadesi olan yan-
lış, engelleyici değer ve normlanna yöneltmişti. Böy-
lesi bir tavır, içinde taşıdığı  bütün handikapılara 
rağmen bir toplumsal ilerleme ve değişmenin dışa 
vurumuydu. Bugün Kürdistan siyasal hareketi yine 
böylesi bir toplumsal dönüşümün umut ve potansi-
yel kaynağı  olmak zorundadır. Dolayısı  ile birliğini ve 
yerleşik olana teslim olmama geleneğini, kendini 
dünkü düşünsel faaliyetinin handikaplanndan (bi-
raz da merkezlerinden) anndırarak devam ettirmek 
zorundadır. Böylesi bir tercih doğaldır ki, insanları  
"akıllı" olmaktan alı  koyacaktır. Bu tercih bireyin 
kendisine bırakılmalıdır. Ve unutulmamalıdır ki, 
"akıllı" olmayı  reddetmek bile kendini gerçekleştir-
menin ve toplumsallaşmanın (pek sık rastlanmasa 
da) bir biçimidir. 	 . 

İkincisi; dağınıklığın ikinci boyutunun örgütsel 
olduğu da yine gözlemlenebilinir diğer bir olgudur. 
Burda bir noktaya dikkat edilmesi, iki şeyin birbirin-
den ayırt edilmesi gerekmekte; örgütsel dağınıklık iki 
yönlü bir praxis arz ediyor. Bir yandan birbirine 
benzeyen bir çok örgütün ayrı  durması  diğer yandan 
tek-tek her örgütün ulaşması  gereken, başka bir de-
yişle potansiyel kitlesine ulaşmaması, buna ilişkin 
örgütsel deney ve tecrübe sahibi olmamasıdır. 

Ülkelerde siyasal bunalim dönemlerde, yani si- 
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yasal örgütlenmenin yasaklarla sınırlandınldıgı  bir 
ortamda siyaseti kendi arkadaş  çevresi ile suni tut-
mak veya çabasini o noktada sınırlandırmak doğal 
ve kavranabilinir bir durumdur. Ama bunu (bir ço-
ğumuzun yaptığı  gibi) tek ve geçerli faaliyet haline 
getirmek, kendine karşı  söylenmiş  bir yalan anlamı  
içerir ve kendine karşı  söylenmiş  bile olsa yalan, ya-
lan olmaktan çıkmaz. Bugün bir çok anlamda siya-
sal örgütlerimiz örgütsel becerisizlik ve eylemsizlikle-
rini: varlıklarını  korumak için bir yalan haline 
getirmiş  durumdalar. Hiç kimse çabasini birlikte ol-
ması  gereken kitlelere ve bireylere yönlendirmiş  du-
rumda değil. Aksine herkes örgütlenme faaliyetlerini 
"büyük" projelerle örgütlendirilmesi nerde ise ola-
naksız olan bireylere ve gruplara yönlendirmiş  ko-
numda. Buna bir de faaliyet mekanının yanlış  tayini 
eklenince "Perşembe'nin gelişi Çarşambadan bellidir" 
misali neden başarısız olduğumuz kolayca anlaşılır. 

Birlik hangi düzeyde olursa olsun bir eylemlilik 
ifadesidir. Ve bu yeni eylemlilik, birlikle birden bire 
ortaya çıkmaz, aksine birlik öncesi tek-tek tarafların 
içinde bulundukları  eylemliliğe daha kapsamlı  bir 
boyut kazandınr. Birliğin var olan farklı  eylemlilikle-
rin sentezi olması, bu eylemliliğe yeni bir potansiyel 
kazandırarak onu daha yoğun hale getirir. Birliği 
aritmetik bir toplam olarak veya aritmetik çoğalma 
yöntemi olarak görmek bizde oldukça eski bir gele-
neğe sahip ve kendini 'birlikten kuvvet doğar" Özde-
yişinde ifade eder. Biz kuvvette hayran bir toplum 
bireyleriyiz ve bu hayranlık düzleminde kaba kuvvet 
baş  yeri işgal eder. Çoğunluğun doğru ve haklı  oldu-
ğuna inanmışlık bizi birliklerdeki kafa sayısının öne-
mini abartmaya yüneltir, dolayısıyla sayısal çoğunlu-
ğu çekici hale getirir. Çoğalmak istemek bireyin ve 
sermayenin doğasında var. Bunu gerçekleştirme bi-
çimi ise, insanı , yaşamına verilmek istenen anlam ve 
yaratılmak istenen değerlerine yön verir. Zengin ol-
mak insanlığın hayalidir. Ama insanların değerleri-
nin gelişme tarihinde hırsızlık ve haklı  kazanç diye 
iki kavram olmuştur. Bu kavramlardan hangisinin, 
insanın var olma biçimine yol göstermesi gerektiği, 
insanın bireysel tercihine bağlıdır. Siyasal çoğalma 
tercihlerinin de doğru yanlışın ötesinde tayin edici 
bir takım kavramları  vardır, var olması  gerektiğine 
de inanıyoruz. Bu siyasal faaliyetimiz sonuçlarında, 
insanın, ilişki biçimlerinin ve insan olarak değerinin 
ifadesinde kendini somutlaştınr. Dolayısı  ile siyasal 
faaliyet sadece çoğalmak istemiyle sınırlandınldığın-
da bu çoğalmanın kendisiyle getireceği, insan üze-
rindeki etkileri gözardı  etmiş  olmuyoruz. Birlikle do-
ğacak eylemimizin, aynyken yapmış  olduğumuz 
siyasal eylemliliğimizden çok farklı  bir biçim almaya-
cağı  bir gerçektir. 

Eğer kendi dünkü örgütsel ilişkilerimize, kendi 
örgütsel faaliyetlerimize ve insani değerlerimize, bu-
gün duyduğumuz nefreti bir an gözden geçirirsek ve 
insanlann bir günde ilahi kuvvetler tarafindan bir 
azize dönüştürülebileceğine inanmıyorsak, biltün bu 
nefret ettiğimiz, aşağıladığımız ilişki, düşüncelerimiz 
ve tembelliğimizle birlikte yeni birliğin içerisinde var 
olacağımız aşikardır. Bu noktada birliğimiz bir yöne-
lim odağı  olarak insanlara neden çekici gelsin? diye 
bir soruyu başkalan bize sormadan, bizim kendimi-
ze sormamız gerekmektedir. 

Siyasal faaliyet bir plandan çok bir kavgadır. Si-
yasal faaliyetin geleceği olabilirliğin piyango çekilişi-
ne bırakılmaz. Siyasal faaliyet inandığımız değerlerin  

kavgasını  doğru tespit edilmiş  zaman ve mekanlarda 
vermek demektir. Bunu yeterince ve gerektiği biçim-
de yapmamış  olanların, çoğalması, çoğalsa bile top-
lumun siyasal belleğinde yer etmesi mümkün değil-
dir. Siyasal kavgada değerler hiç bir süreçten ödünç 
alınamaz. Siyasal kavgada hileye baş  vurarak alınan 
ödünç değerler, ödünç alındığı  toplumsal sınıf ve ta-
bakaların çoğalmasının ve yerini güçlendirmesinin 
nedenleri olurlar. Siyasal faaliyet alanına her zaman 
ve her mekanda kendi değer ve ilişkilerimizle katıl-
mak zorundayız ki, kendimiz ve kendimiz gibi olan-
lar için toplumda bir yer ve saygmlık oluşsun. Bunu 
yapmazsak kendimize ve bizim ile birlikte olması  ge-
rekenlere gelecek vaad edemeyiz. Kendi ilişkimizde 
ortaya çıkan ve başkaları  için çekim alanı  haline gel-
meyen bir düzey kitlelerin yoğunlaştıklan bir merkez 
haline gelemez. Her süreçte kendi kavgamızı  vermek-
ten öteye çaremiz yok. Demokratlığımızın mihenk 
noktası, kendi kavgamızı  açıkça ifade ederek ver-
mekte ve başkalanna bu hakkı  tanımakta yatar. 

Siyasal faaliyette belirlenmiş  ve ilan edilmiş  top-
lumsal hedeflerin anlamı  ve rolü büyüktür. Belirli 
grup veya kişiler tarafından kamuoyuna duyurul-
muş  toplumsal hedeflerin doğru ve güzel ifade edil-
miş  olması  kitle örgütlendirilmesinin ilk basamağını  
ifade eder ve oldukça anlam taşır. Kitleler ilan edil-
miş  toplumsal hedefleri aynı  anda onaylamazlar. Si-
yasal örgütler toplumsal hedeflerini gerçekleştirmeye 
hasrettikleri çaba oranında, toplumsal onay alırlar. 
Bir noktadan sonra hasredilen çaba belirlenmiş  top-
lumsal hedeflerden daha fazla Önem kazanır. Bu si-
yasal gösterge şimdiye kadar oluşturulmuş  ve oluş-
turulacak siyasal birliklerin en büyük zaafını  
oluşturmakta: şimdiye kadar oluşturulmuş  birlikle-
rin, diğer yaniışlan yanı  sıra en büyük rolü ilan et-
tikleri toplumsal hedefler uğruna azami çabayı  göx-
termemiş  olmaları  oynamıştır. Işte insanın değerler 
ve faaliyetler bütünü olmasının anlamı  buradadır. 

En güzel toplumsal hedefleri ilan edenlerin, 
bunları  asgari düzeyde bile yaşamamış  olmaları, kit-
lelerin, bireylerin birliklere şüpheyle bakmalannı  ve 
katılımcı  olmamalannın en büyük sebebini oluştur-
makta. Birlikte yaşadığımız tek-tek bireylerin değer 
ve faaliyetlerinin bize ulaştırdığı  sinyaller, birliklere 
yönelimimizde dikkatli davranmamızı  sağlayarak biz-
leri atıl bir konuma sokuyor. Burda çıkarmamız ge-
reken sonuç şu olmalıdır. 

Bireyler başkalarının kurtamak veya başkalan 
için birşeyler yapmak için stislü projeler etrafında 
bir araya gelmekten vaz geçip kendi içinde bulun-
dukları  konuma uygun ilişki başlatmaları  gerekmek-
te. Örgüt giderekten birlik, insanlar arası  gerçek iliş-
kilerin ifadesidir ve öyle de kalacaktır. Kendimizi 
olduğumuzdan başka görerek ve göstererek kendimi-
ze (en azından bu süreçte) misyonlar yüklemekten 
vaz geçmeliyiz. En başta kendimizi, kendi fantazileri-
mizi boğucu atmosferinden özgürleştirmeliyiz. Kendi-
si, kendisine karşı  Özgür olmayan bir bireyin başka-
lannın özgürlüğü için birlikler yaratamayacağı, 
aksine kendisine karşı, içinde bulunduğu bağımlılık 
konumunu başkalanyla birleştirerek bağımlılığın bo-
yut ve yoğunluğunu artıracaktır. 
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KUZEY KÜRDİSTAN'IN NÜFUSU 
VE TÜRKİYE'DE KÜRT NÜFUSU 
K.Kürdistan Kürtlerinin Çoğunluğu Batıda mı  Yaşıyor? 

Sait AYDOGMUŞ  

Kuzey Kürdistan'da, ulusal kurtuluş  hareketinin 
son yıllardaki hızlı  gelişmesinin ortaya çıkardığı  
gerçekler, "Resmi" çevrelerle Türk solunun bazı  
çevrelerinin kimi görüşlerine dayanak yaptıklan 
argümentleri de geçersizleştirmiş  durumdadır. 
"Resmi" çevrelerin, Kürtlerin inkarına dayanan 
görüşü ile Türk solunun` büyük çoğunluğunun, 
Kürdistan'daki politik ivmenin Türkiye'ye göre çok 
daha ileri olduğunun inkarına ve başta örgütlenme 
olmak üzere, birçok konuda Kürt sorununa 
yaklaşımda bu ön kabule dayanan görüşü ya gerçeğe 
uygun olarak değişmek ya da yeni argümentlerle 
"inandırıcı" kılınmak zorundadır. 

Demirel'in, Hükümet adına, Nisan 1992'nin 
başında açıkladığı  "paket", son zamanlarda sözde 
kabul edilen "Kürt realitesi"ne ilişkin hiçbir şey 
içermemekte, sadece "sorunun ekonomik olarak geri 
kalmışlıktan kaynaklandığı'' yolundaki bildik 
teraneye uygun bazı  ekonomik ve sosyal projeleri 
kapsamaktadır. Aslında yeni Hükümetin Uniter 
devlet ve ona ilişkin kavramlara daha bir vurgu 
yapması  ve pratikteki uygulamaları, "Kürt Realite"si 
ile ilgili politikanın bir aldatmaca olduğunu zaten 
yeterince ortaya koyuyordu. Ancak bu aldatmacanın 
bile Resmi görüş  için kimi yeni kavram ve 
argümentleri gerektirdiği açık. 	 ` 

Aynı  durum, bütün olup bitenlere rağmen, 
Kuzey Kürdistan'daki politik ivmenin Türkiye'ye 
göre çok daha yüksek olduğunu hala kabule 
yanaşmayan ve buna tekabül eden konularda eski 
görüş  ve politikasını  sürdürmekte ısrar eden Türk 
solunun önemli bir kesimi için de geçerlidir. 

Son zamanlarda, Türkiye'nin resmi devlet 
sınırları  içindeki Kürt nüfusun miktarı  ve dağılımıyla 
ile ilgili olarak sürdürülen ve gerçek olmayan verilere 
dayandırılan yoğun kampanya ile "Doğu ve 
Güneydoğu'nun gelir ve gideri"ne ilişkin olarak öne 
sürülen ve sörnürgecliğin en tipik mantığını  
sergileyen "bakkal hesaplı" tez, takkenin düştüğü bu 
koşullarda, değişir gibi görünseler de esa§ta eski 
görüş  ve tutumlarında ısrar edenlerin mevcut 
duruma uyarlanan belli başlı  yeni argümentlerini  

teşkil ediyor. 
Bu yazıda, Türkiye'nin resmi devlet sınırlan 

içindeki Kürtlerin nüfusuna ve bu nüfusun 
dağılımına ilişkin belli bir araştırmaya dayanan 
görüşlerimi sunacağım ve konuyla ilgili kimi 
yanlışlara ve çarpıtmalara cevap vermeye 
çalışacağım. 

Son zamanlarda, Kürt nüfusun miktanndan, 
dağılımından, özellikle "Batı"daki Kürt nüfusun 
yoğunluğundan hareketle "örgütlenme teorileri" ve 
ulusal soruna ilişkin "çözüm formülleri" 
üretilmektedir. Bu "teori" ve "formül"lerin 
sahiplerinin kimileri, Kürtlerin kendi toprakalan 
üzerinde bile çoğunluk olmadığını, kimileri, önemli 
bir kesiminin, kimileri ise, çoğunluğunun "Bati"da 
yani Türkiye'de yaşadığını  iddia ederek, bunlan, 
"birlik"e ilişkin teori veya formüllerinin esas 
dayanağı  yapıyorlar. 

SHP'li Devlet Bakanı  Erman ŞAHIN, geçen ay 
verdiği bir demeçte, Kürtlerin üçte ikisinin "Bati"da, 
üçte birinin ise "Doğu"da yaşadığını  iddia ediyor ve 
bu nedenle "ayrılık-gayrılık" sözkonusu olamaz 
sonucuna varıyordu. Türk politikacıların belli 
başlıları  da son zamanlarda, benzer temalı  demeçler 
veriyor, iddialarda bulunuyorlar. 

Eski "Olağanüstü Hal Bölge Valisi" Hayri 
KOZAKÇIOGLU'na göre de "fevkalede hal illerinde 4 
milyon Kürt ve Batı 'da ise S milyon Kürt vardır ". (1) 

Türk gazetelerinin köşe yazarları  da aynı  
konuyu yoğun bir biçimde işliyorlar. Uğur MUMCU, 
konuyla ilgili olarak yazdığı  bir yazıda, Kürtlerin 
varlığını  bile inkar eden TC'nin istatistiklerine 
dayanıyor ve "Anadili Kürtçe olanlar, Doğu ve 
Güneydoğu'da da çoğunluk oluşturmuyorlar" 
sonucuna vanyor. Yine Uğur MUMCU, geçen ay 
içinde, aynı  konuda yazdığı  bir yazıda "ayrılık 
gaynlık"ın olamayıcağını  kanıtlamak için işi, bir 
zamanlar Genel Nüfus Sayımlan'nda anadil ile ilgili 
soruya verilen cevaplardan oluşan verilerdeki Kürt 
nüfusla ilgili ve zaten güvenilir olmayan rakamları  
bile tahrife kadar vardırarak, "özellikle son otuz yılda 
Türkiye'de ekonomik nedenlerle iç göç yaşandt. Birçok 
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Kürt aile, ekonomik nedenlerle, Istanbul'a, Ankara 'ya, 
Izmir'e ve öteki büyük kentlere yerleştiler. Ekonomik 
nedenlerle Batı  izlerine göç eden bu Kürt kökenli 
yurttaşlarıma da buralarda Türklerle evlendiler. 
Evlenince de Kürtlük Türklüğe, Türklük de Kürtlüğe 
dönüştü." (2) şeklindeki iddiasını  daha inandı rı cı  
kılmaya çalışıyor. Uğur MUMCU'nun, Kürtlerin 
"Bat"ya göçünü salt ekonomik nedenlere bağlaması, 
O'nun kastını  ve vardığı  sonuç için kullandığı  
yöntemin sağlıksızlığını  yeterince ortaya koyuyor. 
Oysa gazeteciliğin ötesinde, sözde tarih araştırmacısı  
da geçinen Uğur MUMCU'nun, ekonomik nedenlerin 
siyasetle ilişkisini bir yana bırakılım, Kürtlerin 
"Bati'ya göçünün doğrudan ulusal baskıdan 
kaynaklandığı  için daha çiplak olan nedenlerini 
herkesten iyi bilmesi gerekir. Sömürgeciler, "Üniter 
devletin etno-demografik temellerini oluşturmak 
için, yıllardır Kürdistan'ın boşaltılması  için sürekli 
bilinçli planlar uyguladı, uyguluyor. Birçok Kürdün 
bu planlardan kaynaklanan baskılar nedeniyle 
"Bati"ya göçtüğü biliniyor. Ayrıca günümüzde tekrar 
yaşandığı  gibi, Kürtler, ulusal kurtuluş  için 
mücadelelerini yükselttikleri, özellikle bunu silahlı  
mücadele ile gerçekleştirmeye çalıştıkları  her 
dönemde, uğradıkları  katliamların ardından 
yukarıda anılan planlar çerçevesinde "Tehcir", 
"Mecburi Iskan" ve halen de yürürlükte olan Sansür 
ve Sürgün kararnamesi türünden özel yasalarla 
gerçekleştirilen kitlesel sürgünlere muhatap 
olmuşlardır/ oluyorlar. 

Yavuz DONAT da geçen ay, Milliyet 
gazetesindeki köşesinde "Batıdaki Doğu" başlıklı  bir 
yazısında: "Güneydoğu 'da yaşayandan çok Güneydoğulu 
batida yaşarken... ne kadar zorlansa da Türkiye 
bölünmez." (3) sonucuna vanyor. 

Rasih Nuri ILERI'ye göre ise, "Belki tek Istanbul 
şehrinde Doğu'daki kadar Kürt bulunmaktadır." (4) 

Doğu Perinçek ise, Teori dergisindeki yazısında : 
"Devrimciliğin ölçütü ayrılmak değil, halk iktidarı, 
enternasyonalizm ve anti-emperyalizmdir. Hele 
Türkiye'de bu saptamayı  yapmak, çok daha önemli. Çünkü 
3-4 milyon Kürt, Kürtlerin çoğunluk olduğu topraklarda 
yaşıyora, 8-10 milyon Kürt Türklerle iç içe yaşıyor. Bu 
nedenle enternasyonalist çözüm, devrimci birlik Kürtlerin 
çoğunluğu için biricik ulusal kurtuluştur." (5) diyor. 

Toplumsal Kurtuluş  dergisinde, "Radikal Solun 
Birlik Tartışması" adlı  bir tartışma toplantısında da 
kimi tartışmacılann, Kürdistan'daki devrimci 
dinamik daha ileride seyrettiği için birlikte 
örgütlenmede ısrar etmenin yanlış  olduğu yolunda 
görüş  belirtmeleri üzerine, bazıları  da Kürt nüfusla 
ilgili benzer iddialara dayanarak karşıt görüşler ileri 
sürmüşlerdir. Örneğin bunlardan biri olan Memet 
Güneş  şöyle demektedir: "90'h yıllar kaçınılmaz olarak 
Türkiye'de mücadelenin yükseleceği dönem olacaktır. Ileri 
fırlayacaği dönem olacaktır. Ayrıca bu Kürt dinamiği 
açısından da böyledir. Kürdistan'da rakamlara vurabiliriz, 
5 milyon-7 milyon Kürt o tarafa, 10 milyon ya da daha 

fazlası  da batıda yaşamaktadir. (6) 
Demografik ve siyasal olarak hiçbir -ciddi 

araştırma ve değerlendirmeye dayanmayan ve salt 
Türk solunun büyük çoğunluğunun örgütlenme 
konusunda ve "Resmi" görüşün de Kürt sorunu 
konusunda, mevcut koşullarda artık geçersizleştikleri 
ortaya çıkan eski yanlış  argümentlerinin, değişik bir 
içerik ve fakat aynı  savla günümüzdeki koşullara 
uyarlanmasından başka bir şey içermeyen bu 
argüment, ne yazık ki, Kürt hareketinde de taraftar 
bulmuş  durumdadır. Kürt hareketinin adından en 
çok söz edilen politikacısı  olan Abdullah 
OCALAN'da son zamanlarda angaje olduğu "birlik" 
görüşüne bu iddiayı  dayanak yapmakta ve birçok 
konuda olduğu gibi bu iddiadan da olabildiğince 
ekstrem bir sonuç çıkararak şöyle demektedir: "Son 
günlerde sık sık o (Bülent ECEVIT kastediliyor-BN) ve 
diğer parti liderleri, 'verecek bir karış  toprağımız yok' diye 
gerçeği saptırmakla uğraşıyorlar. Bir defa şimdiden bize 
'Alın üçte biri sizindir, parçalayın' deseler, biz onlara 'bu, 
gerçekçi bir yaklaşım değildir' diyeceğiz. Ayrılsak bile 
hemen bir fabrikaya dahi işletemeyiz; yani bir defa bu 
ekonomik olarak mümkün değil. Biraz önce söyledik: 
Kürtlerin yarısı  Bati'da; böyle bir ayrılık adeta içinden kan 
akan bir damarı  orradan parçalamak gibi bir şeydir. " (7) 
Abdullah ÖCALAN, benzer görüşleri bir çok 
yazısında ve kendisiyle yapılan diğer kimi 
röportajlarda da savunmaktadır. (8) 

Bu iddialardan sonra, Türkiye'nin resmi sınırlara 
içindeki Kürt nüfusun miktarı  ve dağılımına ilişkin 
konuya geçmeden önce, nüfus-ulus ilişkisine, 
sunulacak verilerin niteliğine ve izlenen yönteme 
kısaca değinmekte fayda vardır. 

Dünyamızda, 	nüfusu 	yüzbinlerle 
hesaplanabilecek uluslar ve ulusal ' devletler 
sözkonusu olduğuna göre, ulus için nüfus miktarını  
esas özelliklerden biri olarak almak-doğru değildir. 
Tarihsel bir toplum kategorisi olarak ulus, toplumsal 
örgütlenme sürecinde, belli bir toprak üzerinde 
yaşayan ve dil, ruhi şekillenme, ekonomi gibi ortak 
nesnel özelliklerin yanısıra belli tarihsel, toplumsal 
ve siyasal koşullar içinde, öznel olalarak da 
uluslaşma kararlılık ve direncini gösteren belli 
orandaki nüfusa denir. Belli orandaki nüfus, binlerle 
sınırlı  olabileceği gibi milyonlarca, milyarlarca da 
olabilir. Bir etnik toplumsal grup, normal koşullarda, 
her zaman kendi toprakları  üzerinde çoğunluğu 
oluşturur. Ancak, yalnızca başka ulusun/uluslann 
siyasal amaç ve uygulamaları  sonucu, bazı  etnik-
toplumsal gruplar, kendi toprakları  üzerinde 
"azınlık" duruma düşebilir hatta bir bütün olarak 
topraklarından kopanlabilinir. Bu tür uygulamalar, 
belli tarihsel, toplumsal ve siyasal koşullar içinde, 
kimi etnik toplulukların uluslaşmasını  engellerken, 
kimilerininkini de engelleyememektedir. Buna örnek 
olarak Ermenileri, Pontus Rumlarını, Asurileri 
(Süryani), Yahudileri, Filistinlileri gösterebiliriz. 
Pontus Rumları, Türklerin sistemli baskı  ve kırım 
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politikalan sonucu, önce kendi topraklara üzerinde 
azınlığa düşürülmüş, sonra da tümden asimile 
edilerek etnik bir toplum olarak yok edilmişlerdir. 
Ermeniler, Asuriler (Süryaniler) de esas olarak 
Türklerin, kitlesel katliam ve sürgünlere kadar varan 
resmi devlet politikaları  sonucu, topraklanndan 
koparılmış  veya azınlık duruma düşürülmüşlerdir. 
Türk devleti,. Ermeni ve Asurilere yönelik bu 
politikayı  uygularken, özellikle Kürtlerle olan ortak 
din motifini kullanarak, onları  da zaman zaman bu 
çirkin politikasına ortak etmiştir. Arap 
Yanmadası 'ndaki Yahudiler de Arapların baskıları  
sonucu bir zamanlar kendi toprakları  üzerinde 
azınlığa düşürülmüşlerdi. Ancak bu Yahudilerin 
uluslaşma konusundaki kararlılıklarını  ve ulusal 
devlet kurmalarını  engeleyemedi. Bu gün aynı  şey 
Filistinliler için de sözkonusudur. 

Bütün bunlar, ilkesel olarak Kürtlerin nüfus 
miktarının veya nüfus olarak dağılımlarinın, kendi 
başına uluslaşmalarının ve bu sorunun çözüm 
biçiminin bir belirleyeni olarak görülemeyeceğini 
ortaya koyuyor. 

Kullanılacak istatistiksel veriler, T.C. Devlet 
Istatistik Enstitüsü'nün (DIE) 1927-1950-1960-1965-
1970-1980-1985 ve 1990 (Geçici Sonuçlar) yıllarına ait 
Genel Nüfus Sayımlanndan alınmıştır. TC, 1965 
yılına kadarki Genel Nüfus Sayımlarının soru 
kağıtlarında anad il ile ilgili bir soruya da yer 
vermişti. Kürtlere karşı, zaman zaman uygulanan 
kitlesel katliam ve sürgünlere, sistemli baskılara, 
"Kürdüm" diyenlerin hapse atılmalanna, sokaklarda 
ve okullarda Kürtçe konuşanlann, kelime başına, 
belli bir miktar parayla cezalandınlmalanna rağmen, 
nüfus sayımlanndaki anadile ilişkin bu soruya, 
milyonlarca Kürt, gerçeğe uygun cevaplar vermişti. 
Bu durum, kuruluşundan beri Kürt ulusal sorununda 
inkarcı  davranan TC'nin, anılan soruyu, 1965'ten 
günümüze kadarki sayımlann soru kağıtlanndan 
çıkarmasına neden olmuştur. Aynı  durum, son 
sayınılarda din için de sözkonusudur. Böyece, Kürt 
ulusal sorununa inkarcı  yaklaşimla nasıl Türkiye'deki 
demokratik yaşam kötürüm edilmişse, dil ve din 
konusundaki inkarcı  yaklaşımla da asıl işlevleri 
toplumun demografik, ekonomik, sosyal, dinsel, 
etnik vb. konulardaki yapısını  ortaya çıkarmak olan 
sayımlar kötürüm edilmiş  durumdadır. 

Sunacağımız 1927-1935-1945-1950-1955-1960 ve 
1965 yıllannın sayımlarına ait anadil ile ilgili veriler, 
gerçeği yansıtmaktan çok uzaktırlar ve fakat bu 
"uzak gerçek" bile sözkonusu verilen, Türk 
devletinin inkarcı  politikasının gadrine uğratmaktan 
kurtaramamıştır. 

Bu nedenle Kürtlerin nüfusu, Kuzey Kürdistan 
olarak görülen 21 ilin (Adıyaman, Ağrı, Antep, 
Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elaziğ, Erzincan, 
Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, 
Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Urfa, Van) nüfusu 
gözönünde tutularak hesaplanacak ve Kürdistan 
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dışında (Türkiye'de ve diğer ülkelerde). yaşayan 
Kürtler buna eklenerek bulunacaktır. Kuzey 
Kürdistan'da, önemli oranda nüfus, başta Türkler ve 
Araplar olmak üzere Ermeniler, Asuriler (Süryaniler) 
gibi azınlıklardan oluşmaktadır. Ancak, özellikle 
1965'ten sonraki Genel nüfus sayımlarında herkes 
Türk sayıldığı  için, şimdilik, bu konuda gözlemlere 
dayalı  tahminler yapmanın ötesinde yapacak başka 
bir şey yoktur. 

Türkiye'deki Kürt nüfus, esas olarak 1985 Genel 
Nüfus Sayama-nüfusun sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 
adlı  il kitaplarının "Nüfusun doğum yeri ve cinsiyete 
göre dağilimi" başlıklı  7 nolu tablolanndan 
yararlanılarak hesaplanmış  ve buna, Türkiye'de 
doğdukları  için anılan tablolara dahil olmayan ve 
ilgili bölümde açıklanacak yöntemle hesaplanan 
Kürtler de eklenerek bulunmuştur. 

Verilerin belirtilen nitelikleri ve bu nitelikler 
uyarınca zorunlu olarak izlenen yöntem nedeniyle 
bulunacak sonuçlar, her türlü kaygıdan uzak, 
bilimsel yöntemlerle yapılmış  istatistiklerle varılacak 
sonuçların hata payına göre daha hatalı  olacaktır ama 
yukarıdaki "herze"leri de aratmayacaktır. 

TC tarafından ilki 1927 yılında yapılan Genel 
Nüfus Sayımlarına göre, Kuzey Kürdistan'ın değişik 
yıllardaki nüfusu şöyledir: 

Tablo 1- Kuzey Kürdistan'da Sayım Yıllarına 
göre Nüfus 

Yıllar Nüfus 

1927 2.482.544 
1950 4.146.148 
1960 5.537.537 
1970 7.314.486 
1980 9.076.664 
1985 10.629.058 
1990 11.517.133* 

Kaynak : ilgili yıllara ait Genel Nüfus Sayımlan 
* : 1990 Genel Nüfus Sayımı  Geçici Sonuçları ndan 

derlenmiştir. 

1927 yılında yapılan Genel Nüfus Sayımı 'na 
göre, toplam 13.629.488 olan Türkiye ve Kuzey 
Kürdistan nüfusunun 1.184.446'sı  Kürtçe, 667.232'si 
ise, Ek Tablo: 1'in dip notunda tek tek belirtilen 
"Diğer Diller"i konuşmaktadırlar. Buna göre, toplam 
nüfusun % 9'u anadilinin Kürtçe olduğunu 
belirtmektedir. Anadilinin Kürtçe olduğunu 
söyleyenlerin % 86'sı  Kürdistan'da, % 14'ü ise 
Türkiye'de yaşamaktadır. (Ek Tablo 1) 

Yine bu verilere göre, Kuzey Kürdistan'daki 
toplam nüfusun %55'inin anadili Türkçe, %41'inin 
anadili Kürtçe ve %3'ünün anadili ise, başta Arapça 
olmak üzere "Diğer Diller"dir. 
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Türkiyede anadilim Kürtçedir diyenlerin en çok 
olduğu iller, sırayla 42.271 kişiyle Sivas (il nüfusunun 
%12'si), 21.430 kişiyle Ankara (I1 nüfusunun %5,2'si), 
21.396 kişiyle Konya (il nüfusunun % 4,2'si), 12,311 
kişiyle Çorum (il nüfusunun %5'i), 8.141 kişiyle 
Aksaray (il nüfusunun %6,4'ü), 7,211 kişiyle 
Cebelibereket (il nüfusunun %6,7'si), 6.080 kişiyle 
Tokat (il nüfusunun %2,3'ü), 5.774 kişiyle Adana (il 
nüfusunun %2,5'i), 5.020 kişiyle Yozgat (il nüfusunun 
%2,4'ü), 4780 kişiyle Kayseri (il nüfusunun %1,8'i), 
4,455 kişiyle Kırşehir (il nüfusunun 3,6'sı) 3.256 
kişiyle Amasya (il nüfusunun %2,8'i) gelmektedir. 
Geri kalan illerde "anadilim Kürtçedir" diyenlerin 
sayısı  daha azdır. 

Belirtilen bu illerden Sivas, Kayseri, Tokat, 
Amasya ve Cebelibereket'in (Hatay) belli bölgeleri 
Kürtlere aittir, yani buralardakiler yerli Kürtlerdir. 
Ankara, Kırşehir Yozgat, Adana, Konya, Aksaray, 
Çorum gibi illerdeki Kürtlerin ise, TC. ve özellikle 
Osmanlılar tarafından çeşitli dönemlerde "tehcir", 
"Mecburi Iskan" ve benzeri yasalarla toplu halde 
sürgün edilen Kürtler oldukları  sanılmaktadır. 

Genel Nüfus Sayımlannın bazılarında "anadilim 
Kürtçedir" diyenlerin sayısı  ise Tablo 2'de 
gösteriliyor. 

Tablo 2 sayım Yıllarına Göre Türkiye'nin 
Resmi Sınırları  Içinde Anadil Olarak Kürtçe 

Konuşan Nüfus 

Sayım 	"Anadilim Kürtçedir" Diyenler 

1927 
	

1.184.446 
1935 
	

1.480.246 
1945 
	

1.469.570 
1950 
	

1.854.607 
1955 
	

1.679.205 
1960 
	

1.847.674 
1965 
	

2.291.502 

Kaynak : Ilgili yıllara ait Gneel Nüfus Sayımlan 

Tablodaki verilerden de anlaşıldığı  gibi geçen 
süre içinde, genel olarak "anadilim Kürtçedir" 
diyenlerin sayısında çok az bir artış  olmuştur. Hatta 
1935-1945 arası  dönem ile 1950-1955 arası  dönemde 
"anadilim Kürtçedir" diyenlerin sayısında bir azalma 
sözkonusudur. Kürdistan'daki doğurganlık oranının 
ve dolayısıyla nüfus artışının Türkiye'ye göre çok 
daha yüksek olduğu biliniyor. Bu bakımdan genel 
olarak artıştaki yavaşlık veya belli dönemlerdeki 
mutlak azalma, daha önce de belirttiğimiz gibi bu 
verilerin güvenilir olmamalarıyla açıklanabilir. Buna 
rağmen, bu veriler, değişik siyasal konjonktürleri 
kapsayan 1927-1965 döneminde önemli oranda 
Kürt'ün, baskılara aldırmayarak, kendi varlığını  bu 
beyanla ısrarla ortaya koymaya çalıştığını  gösteriyor. 

Kanatimce verilere yansıyan bu kesim, görece ulusal 
bilince sahip bir kesimdir. Kürt ulusal hareketi 
açısından hayli hareketli olan ve Kuzey Kürdistan'ın 
birçok 	bölgesinde 	gerçekleştirilen 	halk 
ayaklanmalannın bastınldığı  30'lu yıllardan sonra 
başlayan ve 1960'a kadar yaşanan durgunluk 
döneminde bu kitle, aynı  süre içinde nüfus artış  oranı  
gözönünde tutulduğunda, fazlaca artmamıştır. 

Kürt ulusal hareketinin bu durgunluk dönemi, 
27 Mayıs Askeri Darbesi sonucunda kabul edilen 
1960 Anayasası'yia sağlanan haklarla sona ermiş; ilk 
defa, 1960 Sayımı  ile 1965 Sayımı  arasında "anadilim 
Kürtçedir" diyenlerin sayısında yaklaşık yarım 
milyona yakın anlamlı  bir artış  olmuştur. Öyle 
anlaşılıyor ki, bu artış  devlet tarafından da kaygı  ile 
gözlendiği içindir ki, 1965 Sayımı 'ndan sonra, anadil 
ile ilgili soru sayım anketlerinden çıkanlarak, 
devletin resmi belgeleri niteliğindeki nüfus 
sayımlarının, inkar edilen bir sorunun "kanit"lari 
olması  da engellenmiştir. 

1950'de, "anadilim Kürtçedir" diyenlerin illere 
göre dağılımını  gösteren Ek Tablo 2'xnin verilerine 
göre, 1927'den bu yana arhş  oaranı  %57'dir. Bu, genel 
nüfus artış  oranının çok altındadır. Özellikle "Bati'da 
"anadilim Kürtçedir" diyen nüfusun artış  oranı  %17 
ile çok daha azdır. Türkiye'de birçok ilde, 
Kürdistan'da ise, yalnız Elazığ  ve Erzincan'da, anılan 
nitelikli nüfusta mutlak bir azalma sözkonusudur. 

1927'de "anadilim Kürtçedir" diyenlerin en çok 
olduğu Türk illerinde de (yukarıda bu illeri sırayla 
belirtmiştik) Konya, Sivas, Tokat ve Yozgat dışında 
görece bir azalma sözkonusudur. Türklere oranla 
Kürtlerin doğurganlık oranlarının , daha yüksek 
olduğu herkesçe kabul edilen bir gerçek olduğuna 
göre, bu durum normal değildir. Açıktır ki 
anormallik konuyla ilgili verilerin, genel olarak 
sağlıksız olmalarının yanısıra, esas olarak TC'nin 
Kürt ulusal sorununa ilişkin politikasından ve anılan 
süre içinde Kürtere karşı  uygulanan katliam, sürgün, 
sistemli baskı  ve asimilasyon gibi uygulamalardan 
kaynaklanmaktadır. Özellikle TC'nin kurulûşunu 
takibeden 1920'li ve 1930'lu yıllar, Kuzey Kürdistan'ın 
değişik bölgelerinde, ulusal demokratik haklara 
kavuşmayı  amaçlayan çok sayıdaki Kürt halk 
hareketinin, kitlesel katliamlarla acımasız bir biçimde 
bashnldığı  ve 1925'te kabul edilen "Şark Islahat 
Planı"yla başlayan ve daha sonra "mecburi Iskan" vb. 
yasalarla devam eden "Bati"ya kitlesel sürgünlerin 
yapıldığı  yıllardır. Örneğin, Elazığ  ve Erzincan'da 
"anadilim Kürtçedir" diyenlerde, 1950'de, 1927'ye 
göre gerçekleşen mutlak azalmanın, sistemli 
asimilasyonun yanısıra, Dersim'e komşu iller 
olmaları  nedeniyle, Dersim Halk Ayaklanması 'nın 
sonucunda TC tarafından gerçekleştirilen 'katliam, 
sürgün ve sistemli baskılarla da yakından ilgili 
olduğu muhakkaktır. Oysa daha aynı  tarihlerde Kürt 
olduğu halde Kürdistan doğumlu olmayanlar hariç, 
Türkiye'deki Kürdistan doğumlular (ki bunların ezici 
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çoğunluğu Kürt'tür), sayımlarda anadilinin Kürtçe 
olduğunu söyleyenlerden kat kat fazladır. Örneğin; 
1960 Genel Nüfus Sayiminin verilerine göre 
"Anadilim Kürtçedir" diyenlerle, Kürdistan Doğumlu 
nüfusun illere göre dağılımı  arasındaki fark Tablo 
3`te gösterilmiştir. Buna göre, Örneğin; Adana'daki 68 
bin Kürdistanlıdan sadece 6 bini, Afyon'daki 2569 
Kürdistanlıdan 84'ü, Ankara'daki 82 binden 14 bini, 
Çanakkale'deki 10 binden sadece 711'i, Denizli'deki 4 
binden 16'sı  Zonguldak'taki 5 binden 92'si 
anadillerinin kürtçe olduğunu belirtmektedirler. 
Oysa süre içinde asimile olanlarla Kürdistan 
doğumlu Türkleri bir yana bırakırsak, tablodaki 
Kürdistan doğumlularla, "anadilim Kürtçedir" 
diyenlerin eşit olması  gerekir. Rakamlar arasındaki 
fahiş  fark, anılan iki hususa da bağlanamaz. En 
kötümser bir değrelendirme ile Kürdistan 
doğumluların tümünün 1935 veya 1940'da "Bati'ya 
göç ettiklerini kabullensek bile aradan geçen 20-25 
yılık, süre, o günlerin asimilasyon yöntem ve 
araçlarının etkinlik derecesi de gözönünde 
tutulduğunda, böylesine etkili bir asimilasyon için 
yeterli bir süre olmaktan uzaktır. Kaldı  ki sürgünler 
hariç, ekonomik nedenlerle "Bati"ya göç, esas Olarak 
Kürdistan'da feodalitenin çözülmeye başladığı  1950'li 
yıllarla başlayıp hızlanmıştır. 

Tüm bunlar, Kürtlerin öncelikle baskılar ve 
sonra da bilinçsizlik nedenleriyle anadillerini 
belirtmekten kaçındıkları  veya söylemediklerini 
gösteriyor. Bu nedenle sözde ilerici, demokrat 
geçinen birçoklarının benzer düşüncesini dile getiren 
Uğur MUMCU'nun nüfus sayımlarında "anadilim 
Kürtçedir" diyen verilen esas alarak "Elaziğ, Van, 
K.Maraş, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Diyarbakir, 
Tunceli, Ş.LIrfa, Hakkari, Gaziantep, Ağrı, Bingöl ve 
Adıyaman illerinde Kürtçe konuşan, anadilleri Kürtçe olan 
yurttaş  sayısı  bu kentlerin toplam nüfus sayisinin 
%37'sidir. 

Buradan şu sonuç çıkıyor: 
Anadili Kürtçe olanlar, Doğu ve Güneydoğu'da da 

çoğunluk oluşturmuyorlar" demek, Kürt ulusal 
sorununda "kelin göründüğü" günümüzde, dünkü 
kaba inkar politikasını  yeni argümentlerle daha 
incelterek sürdürmeye çalışmaktır. (9) 

"Bati"daki Kürt nüfusun Kürdistan'daki 
Kürtlerden daha çok olduğu ile ilgili iddiaya 
gelince... Herşeyden önce mevcut sayım sistemiyle 
"Bati"daki Kürt nüfusu tam anlamıyla tespit etmek 
mümkün değildir. Kaldı  ki sorun, sadece sayım 
sistemiyle değil, politik sistemle de ilgilidir. Konuyla 
ilgili gerek "Batı" da ve gerekse Kürdistan'da gerçeği 
yansıtan bir sonuç alabilmek için, özgür ve 
demokratik bir ortamda, doğru ve etkili bir sayım 
sistemi gerekir. Buna rağmen mevcut verilerle tam 
anlamıyla olmazsa bile gerçeğe görece yakın bir 
sonuca varmak mümkündür. Bunun için 
sayımlardaki "nüfusun doğum yerleri itibarıyla illere 
göre dağilimi"na ilişkin verileri esas alabiliriz. 
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Tablo 3-1960'ta Türkiye'deki Kürdistan Doğumlularla 
"Anadilim Kürtçedir" Diyenlerin Ellere Göre Dağılımı  

Iller 
Kürdistan 

Doğumlu Olanlar 
"Anadilim 

Kürtçedir" Diyenler 

Adana 68.469 5.945 
2.569 84 Afyon 

Amasya 3 301 3.151 
Ankara 82.318 14.420 
Antalya 1 720 43 
Artvin 3.239 60 

3.260 215 Aydın 
Bahkesir 6.526 767 
Bilecik 643 35 
Bolu 1.319 956 
Burdur 1 583 '  361 
Bursa 5.719 361 

10.576 711 Çanakkale 
Çankırı  999 618 
Çorum 1.251 9.512 
Denizli 4.004 16 
Edirne 2.898 250 
Eskişehir '5.829 1.133 
Giresun 617 11 
Gümüşhane 1 681 2.249 
Hatay 6.729 6.240 

3.078 305 Isparta 
Içel 19.715 1.043 
Istanbul 133.954 2.027 
Izmir 26.298 967 
Kastamonu 778 809 
Kayseri 4.750 7.658 
Kırklareli 3.734 293 
Kırşehir 767 11 213 
Kocaeli 5.766 389 

6.855 10.840 Konya 
Kütahya 3 010 393 
Manisa 6 809 223 
Muğla 1.413 -  23 
Nevşehir 409 22 
Niğde 1.539 8.348 
Ordu 605 - -  28 
Rize 2553 9 
Sakarya 4.644 1.273 
Samsun 4.456 1.516 
Sinop 412 1.719 
Sivas 8.851 39.318 

4.364 462 Tekirdağ  
Tokat 2.776 3.886 
Tarbzon 1 960 95 
Uşak 662 3 
Yozgat 1 591 . 3.606 
Zonguldak 5.189 92 
TOPLAM 472.196 375.648 

Kaynak : 1960 Genel Nüfus Sayımı  

Ancak, bu verilen de kendi başına Kürt nüfus 
için ölçü almak birkaç nedenle doğru değildir. 

Birincisi, daha Osmanlılar zamanında "Batı" ya 
yerleşen Kürtler vardır ve bunların büyük çoğunluğu 
da "tehcir" yoluyla toplu halde sürgün olanlardır. 
1927'de, özellikle Aksaray, Ankara, Çorum, Kırşehir, 
Konya, Yozgat illerinde "anadilim Kürtçedir" 
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diyenlerle Sıvas, Tokat, Amasya, Kayseri ve 
Hatay'da, esasen Kürt bölgesi olup il düzeyindeki 
idari bölünmeyi esas alarak yapılan nüfus hesaplama 
yöntemimize göre Kürdistan dışında tutulan bazı  

bölgelerde doğanlar, günümüzdeki sayımlarda 
"Kürdistan 	doğumlular" 	kalemine 
yansımamaktadırlar. 

Yine Kürdistan'da doğup "Batı 'ya göçenlerin bir 
kesimi, Nüfus Kütük kayı tlarını  da göçtükleri yere 
aldırdıklarından ananılan veriye yânsımamaktadır. 

"Bati"daki 	Kürt nüfusu saptamak için 
Sayımlardaki Kürdistan doğumlulara eklenecek bu 
vb. kalemlerin yanında Kürdistan'daki azınlıklara 
mensup olup "Bati"ya göçenlerden oluşan ve anılan 
veriden çıkarılması  gereken önemli bir kalem de 
bulunmaktadır. 

Genel nüfus sayımlannda Kürdistan 
doğumlulari saptamamıza olanak tanıyan veri olan 
"nüfusun doğum yerleri itibarıyla illere göre 
dağılımı'' başlıklı  tablo , tüm sayımlarda yer 
almadığını  da bu arada belirtelim. 

Ek Tablo 3 ve 4'ün verilerine göre Türkiye'de 
yani "Bati"da, 1955'te 319.840, 1960'ta 472.196 ve 
1985'te 2.417.458 Kürdistan doğumlu kişi 
bulunmaktadır. 

1985'te, Kürdistan'ın toplam nüfusu 10.629.058 
iken, Türkiye'de yaşayan Kürdistan doğumlulann 
toplamı  ise 2.417.458'dir. Bu, Kürdistan nüfusunun 
%22,7'sinin Türkiye'de yani "Bati"da yaşadığı  
anlamındadır. Daha önce de belittiğimiz üzere 
Kürdistan'daki nüfus gibi bu nüfusun tümü de Kürt 
değildir. Anılan nüfus, Kürdistan'daki azınlıklan 
oluşturan Türk, Arap, Asuri (Süryani) ve Ermeni gibi 
azınlıklara mensup kesimleri de kapsamaktadır. 
Eldeki verilere dayanarak Kürdistan'daki nüfusla 
"Bati"daki Kürdistan doğumlu nüfusun azınlıklara 
mensup oranını  hesaplamak hemen hemen 
imkansızdır. 

Yine, daha önce belirttiğimiz gibi, çok eskiden 
beri Türkiye'de yaşayıp belli bir nesilden sonra orada 
doğan önemli sayıda nüfus bulunmaktadı r. Bu 
durumdakilerden oluşan nüfus, Kürdistan 
doğumluları  gösteren veriye dahil değildir. 3 nolu 
Tabloda Çorum, Kırşehir, Konya, Yozgat illerinde, 
"anadilim Kürtçedir" diyenlerin Kürdistan 
doğumlulardan çok olmasının nedeni, anılan 
durumdaki nüfustan kaynaklanmaktadır. Ankara'da 
da bir hayli sayıda benzer durumdaki nüfus olmakla 
beraber, başşehir olmasından ötürü çekilen nüfus 
nedeniyle olacak, Kürdistan doğumlular bunları  
aşmış  görünüyor. 

Alan olanak Kürdistan'ı  saptarken mevcut idari 
bölünmenin il bazım esas aldığımız için, başta 
Sivas'ta olmak üzere Kayseri'de, Tokat'ta, Amasya'da 
ve Hatay'da esasen Kürdistan'a ait olduğu için 
Kürtlerin yaşadığı  bölgeleri saptamamıza dahil 
edemediğimizi belirtmiştik (Aynı  yöntem bizi, benzer 
şekilde Malatya, Antep, Maraş, Erzurum, Erzincan ve 

Kars'ta da bazı  Türk bölgelerini Kürdistan'a dahil 
etmek zorunda bıraktı). Tablo 3'te, Hatay hariç, Kürt 
bölgelerin bulunduğu bu illerde de "anadilim 
Kürtçe'dir" diyenlerin Kürdistan doğumlulardan 
daha çok oldukları  izlenebilir. Bu iller dışında, 
belirtilen türden nüfus, Türkiye'nin diğer illerinde de 
az veya, çok bulunmaktadır. Ancak bu nüfusu tam 
anlamıyla saptamak zordur. Her şeye rağmen en 
kötümser bir tahmin için 1927 Nüfus Sayiminin 
"Anadilim Kürtçedir" diyen verisi baz alınabilir. 
1927'de, Türkiye'nin resmi devlet sınırları  içindeki 
Türkiye'nin nüfusu 11.146.144 iken, bu nüfustan 
162.094 kişisi yani %1,45'i "anadilim Kürtçedir" 
demiştir. Kürtlerin doğurganlık oranının ve 
dolayısıyla , ıüfus artış  hızlarının çok daha yüksek 
olduğu nüfus sayımlarındaki verilerle sabit ve 
herkesçe kabul gören bir gerçek olduğuna göre, yine 
en kötümser bir tahminle 1985'teki Türkiye 
nüfusunun aynı  orandaki miktarını  belirtilen türden 
nüfus yani Kürt nüfus sayabiliriz. (10) 

Bu yöntemi uyguladığımızda, 1985'te' 40.035.400 
olan Türkiye nüfusunun %1,45'i 580.513 kişi 
yapmaktadın Bunu 2.417.458 . kişi olan Kürdistan 
doğumlu nüfusa eklersek, 1985'te, Türkiye'de toplam 
2.997.971 Kürdistanlı  olduğu ortaya çıkar. Bu miktar, 
aynı  tarihte 10.629.058 kişi olan Kuzey Kürdistan 
nüfsunun %28,2'si etmektedir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu hesaplama 
yönteminin sonucu tam anlamıyla gerçeği 
yansıtmayabilir, yansı tmamaktadır da... Ancak bu, 
mevcut verilerle yapılabilecek en az hatalı  bir 
yöntemdir ve sonucu da aynı  oranda en az hatalıdır. 

Böylece araştırmamızın buraya kadarki 
bölümünden, belli bir hata payıyla 1985'te, 
Türkiye'nin resmi devlet sınırları  içindeki Kürtlerin 
%28,2'sinin "Bati"da yaşadığı  yolunda bir sonuç 
çıkarabiliriz. (11) 

Halen yapılan en son sayım olan 1990 Genel 
Nüfus Sayım'nın konuyla ilgili verilen henüz 
yayınlanmamıştır. Ancak gözlemlerimizden ve 
anılan Genel Sayım'ın kentleşme ile ilgili geçici 
sonuçlarından çıkan sonuçlar, "Bati"daki Kürtlerin 
oranının önemli oranda artmış  olabileceğini 
gösteriyor. 

1990 Sayımı nın Geçici sonuçları  da gözönünde 
tutulduğunda, kuzey Kürdistan'da yıllık kentleşme 
hızı  1950'li yıllarda binde 52,7 iken, 1960'lı  yıllarda 
binde 54,7'ye çıkmakta; 1970'li yıllarda ise, binde 
43,5'a düşmekte ve 19801i yıllarda tekrar yükselerek 
binde 48,3'e ulaşmaktadır. 

Kürdistan'daki kentleşme oranının, incelemeye 
konu ettiğimiz bu dönemlerden 801 yıllarda, rekor 
seviye ile yaklaşik binde 5 puan artmasının, 
ekonomik ,nedenlerden çok, siyasal nedenlere 
dayandığını  söyleyebiliriz. 

Bilindiği gibi, yukarıda belirtilen dönemin 
verilerine de yansıdığı  üzere, özellikle son beş  yılda il 
ve ilçe merkezlerinin' nüfus artışında sömürgeci 
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baskı, terör ve sürgünün rolü çok açıktır. Zira son beş  
yılda, Kuzey Kürdistan'ın özelikle güney bölgelerinin 
kırsal alanlarında, ulusal kurtuluş  mücadelesinin bir 
parçası  olarak sürdürülen gerilla savaşının 
başarısızlığa uğrahiması  için, sömürgecilerin, öteden 
beri önllerine koydukları  bu bölgenin kırsal kesimini 
insansızlaştırma 	projelerini 	daha, 	da 
hızlandırmalanna neden olmuştur. Bu nedenle 
sözkonusu bölgede, NATO'ya bağlı  Konrt-Gerilla'nın 
da kullanılarak sürdürülen "Özel Harp" 
yöntemleriyle birçok köy, yakılıp yıkılarak zorla 
boşaltı lıyor; geri kalanları  da genel olarak katliamlara 
kadar vardınlarak sürdürülmekte olan sömürgeci 
baskı  ve terörle göçe zorlanıyor. Bu durum, sadece 
Kürdistan kentlerine değil, metropolün Istanbul, 
Izmir, Adana, Mersin, Antalya gibi illerine de büyük 
oranda göç veriyor. 

Oysa, 1990 Ğenel Nüfus Sayımı  Geçici 
Sonuçları'na ' yansıyan Kürdistan'daki yüksek 
kentleşme hızı  bu duruma yorulacağına, Devlet 
yetkililerince 'bir hata olasılığı na bağlanıyor. 26 
Ekim 1990 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Geçici 
Sayım Sonuçlarini değerlendiren Devlet Istatistik 
Enstitüsü Genel Müdürü; özellikle Şırnak ve Hakkâri 
illerindeki kentleşme hızının yüksekliğine "şaştığını" 
söylüyor ve bu durumun "ağırlıkla bir hata 
olasılığı"ndan kaynaklanmış  olabileceğini belirterek, 
araştırıldığını  ifade ediyor. Devletin, özelikle adı  
geçen illerde estirdiği terörden, yakıp yıkarak 
ortadan kaldırdığı  nlezra ve köylerden, ayda 
yaşıyormuşçasına habersiz görünen bu sayın Genel 
Müdür, "hata"yi istatistiklerde değil, sömürgeci 
devletinin politik hesaplarında aramalıdır. 

Türkiye'deki Kürdistan doğumlulann 1985'e 
göre, 1990'da önemli oranda artmış  olabileceğine 
ilişkin gözlem ve öngörüyü pekiştiren bu 
açıklamalardan sonra, yukanda belirtilen 1985'teki 
oranın günümüzde 3-5 puan artmış  olduğu 
söylenebilir.  

Sonuç olarak, en iyimser bir tahminle "Batı"da 
yaşayan Kürtlerin, Kuzey Kürdistan'daki Kürtlere 
oranını  n%30-35'i aşmadığını, buna ilişkin 
abartmalann ideolojik ve siyasal amaçlı  olduğunu 
söyleyebiliriz. 

1990 Genel Nüfus Sayımı  Geçici verilerine göre, 
Kuzey Kürdistan'ın nüfusunun 11.517.133 olduğunu 
daha önce görmüştük. Bunun %30 veya 35'i 
kadarının "Bati'da yaşadığını  kabul edersek, 
Türkiye'nin resmi sınırları  içinde toplam 15 veya 15,5 
milyon Kürdistanli olduğu ortaya çıkar. Buna ek 
olarak, başta Batı  Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer 
ülkelerde de toplam yanm milyon Kuzey Kürdistanlı  
Kürt'ün yaşadığı  sanılmaktadır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Kuzey 
Kürdistan'da ve Türkiye'deki Kürdistanli nüfusun bir 
kesimi, başta Türkler olmak üzere Arap, Asuri ve 
Ermeni gibi azınlıklardan oluşmaktadır. Kuzey 
Kürdistan'daki bu azınlıkların toplam nüfus içindeki 
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oranlarını, mevcut sayım sisteminin verileriyle 
saptayamamakla beraber, Kürtlerin, istisnasız bütün 
illerde ezici bir çoğunluk teşkil ettiklerini rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 

Türk devleti, Üniter devlet anlayışın 
politikasına esas almıştır, almaktadır. Üniter devlet 
anlayışı, kural olarak hiçbir etnik ve ulusal 
topluluğun belli bir alanda toplu yaşamasına imkan 
tanımamaya çalışır. Türkerin, bu konuda hayli 
tarihsel "başan" ve deneyimlere de sahip oldukları  
açik. Kuruluşundan bu yana TC'nin konuyla ilgili 
olarak yaptıklarına ve bugün Kürt nüfus ve bu 
nüfusun dağılımına ilişkin söylenenlere bu açıdan 
bakarak değerlendirmeler yapmak lazım. 

Bu politika gereğince Türk devleti, bugüne 
kadar yaptığı  gibi, bundan sonra da doğal olarak 
Kürdistan'ın demografik yapısını  dağıtmaya 
çalışacak veya bunu umut edecektir. 

Ancak bütün yapılanlara rağmen, görüldüğü 
gibi "Üniter devletin" yaratılmasının etno-demografik 
temelleri, Türk devletinin Kürt politikası  açısından 
pek uygun hale getirememiştir. Mevcut Ekonomik ve 
siyasal koşullar, bu temelin, bundan böyle daha da 
elverişsizleştirecektir. Birinci,i, gelişmekte olan Kürt 
ulusal hareketi, siyasal nedenlerle oluşan bölgesel 
göçe karşı t bir etmen yaratmaktadır. Ikincisi, Kürt 
ulusal hareketinin siyasal olarak daha da 
radikalleşmesini engellemeye yönelik tedbirleri 
içeren ve salt ekonomik ve sosyal iyileştirme 
projelerinden oluşan Demirel'in "Kürt Realitesi"ne 
ilişkin paketinin muhtemel sonuçlan ve GAP'ın 
yaratacağı  sonuçlar da bölgesel göçün ekonomik 
boyutunu azaltacağı  için, mevut etno-demografik 
temeli, üniter devlet için daha bir elverişsiz hale 
getirecektir. 

Sonuç olarak bu konuda ne söylenebilir? 
Kürt toplumu hızlı  bir ulusal uyaniş  dönemi 

yaşıyor. Bu, Kürtlerin ulusal bilinçlenmelerini 
güçlendiren bu süreçtir. Kürt toplumundaki bu siyasi 
ve toplumsal dinamizm, aynı  zamanda "Batı" 
şehirlerinde yaşayan Kürtler arasında da bir 
"dayanışma" ruhu yaratıyor; ulusal bilincin 
gelişmesine neden oluyor. Zira "Bati"da yaşamalarına 
rağmen, 	Kürtlerin • büyük çoğunluğu Kürt 
toplumuyla canlı  bir bağlılık içindedir. 

Kuşkusuz Kürt toplumunun demografik 
yapısının belli oranda dağılmısı, onun uluslaşma 
sürecini köstekleyen bir etkiye sahiptir. Ama öte 
yandan Kürtler içindeki uyanış, aralarında ulusal 
dayanışma ve bütünleşme ilişkilerini yaratmaktadır. 
Kürtlerin ulusal bütünleşme ve uyanışına temel 
oluşturan Kürdistandaki demografik yapının ortadan 
kalktığı  yolundaki görüş  hayali olduğu gibi bunu 
kaldırma yolundaki çaba ve umutlar da özellikle bu 
"saat"ten sonra boşunadır. 
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ADANA 
AFYON 
AKSARAY 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVIN 
AYDIN 
BALIKESIR 
BEYAZIT 
BILECIK 
BITLIS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
C. BEREKET 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENIZLI 
DIYARBAKIR 
EDIRNE 
ELAZIĞ  
ERZINCAN 
ERZURUM 
ESKIŞEHIR 
GAZIANTEP 
GIRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARI 
IÇEL 
ISPARTA 
ISTANBUL 
IZMIR 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERI 
KIRKLAREL( 
KIRŞEHIR 
KOCAELI 
KONYA 
KÜTAHYA 
MAlATYA 
MANiSA 
MARAŞ  
MARDIN 
M ERSIN 
MUĞLA 
NIĞDE 
ORDU 
RIZE 
SAMSUN 
SIIRT 
SINOP 
SIVAS 
Ş. KARAHISAR 
TEKIRDAĞ  
TOKAT 
TRABZON 
URFA 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 
TOPLAM 
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DIP NOTLAR 

1) Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Şubat 1992,. 	Sayı  : 140, 
s. 53 (Aktaran : Rasih Nuri ILERI) 
2) Cumhuriyet Gazetesi, Mart 1991; Milliyet Gazetsi, 
27.3.1992, Avrupa baskısı 	. 
3) Milliyet Gazetesi, 23.3.1992, Avrupa baskısı  
4) Mülkiyeliler Birliği Dergisi, "Atatürk, TKP ve Kürt 
Sorunu Hakkında Bir deneme" adlı  makale, sf. 53 
5) Teori, sayı: 23, Kasım 1991, Doğu PERINÇEK'in 
"Kürdistan Sömürgedir Tezi Çıkmazda" adlı  ma 
kalesi, s. 19 

6) Toplumsal Kurtuluş  Dergisi, sayı  : 52-53, s.47 
7) Serxwebûn, Sayı  : 121, Yeni Asır gazetesi ile 

yapılan röportaj, s. 19 
8) Orneğin, Nezih TAVLAŞ, Semih YILDIZ, Aziz 

UTKAN, Sema EMIROGLU, APO'yla Yüzyüze, 
s. 57 

9) Uğur MUMCU, Cumhuriyet Gazetesi, Mart 1991 
10) Tayyar ŞAFAK, 18 Nisan 1992 tarihli 

Tercüman'daki köşesinde, "idareci" bir arkadaşının 
kendisine dert yanarak "20 yıl sonra Türkler 
azınlıkta kalırsa şaşmal... Türkiye'nin nüfus artış  
hızı  %2,3... Güneydoğu'da bu oran neredeyse %6... 
Üstelik Batı'ya göç eden onca aileye rağmen..." 
dediğini belirtiyor ve devletin bu "tehlike"yi 
bertaraf için doğum kontrolü uygulamasına 
yeterince önem vermediğini eleştiriyor. 

11) "Kürdistan Doğumlu" nüfusu kullanarak Kürtlerle 
ilgili oranı  bulmamız ilk bakışta yanlış  gibi 
görünebilir. Ancak en iyimser bir tahminle 
Kürdistan'daki azınlıkların oranı  kadar bir oranın 
Türkiye'deki Kürdistan doğumlular oranına da 
yansıyacağı  öngüriilebilinir. Orneğin Kuzey 
Kürdistan'daki nüfusun % 20'sinin azınlıklardan 
oluştuğunu ve bundan hareketle "Batı'daki 
Kürdistan doğumlulann da % 20'sinin 
azınlıklardan oluştuğunu kabul edersek -ki, 
sömürgeci baskılar nedeniyle Kürtler daha çok göç 
etmektedir- hem Kürdistan nüfusunu hem de 
"Bati"daki Kürdistan doğumlu nüfusu % 20 
oranında azaltıp çıkacak sayıları  oranlamamız 
lazım. Bu taktirde bulacağımız oran yukardakinin 
aynı  olacaktır. 

Ek Tablo 2 - 1950'de Nüfusun Anadillere Göre Dağılımı  
( Toplam?ıi)  

Türkçe 	Kürtçe 	Diğer 	Toplam 
18254851 1.854569 837768 20947188 

Ek Tablo 1 Kaynak : DIE, Genel Nüfus Sayım', 28 Ekim 1927, 
Ankara, 1928 
Diğer Dillef: Rumca (119822), Ermenice (64745), Frdansızca 
(8456) Italyanca (7248) Ingilizce (1938), Arapça (134273) Acemce 
(1687) Yahudice (68900), Çerkezce (95901), Tatarca (11465) 
Arnavutça (21774) Bulgarca (20554), "Sair ve Meşhul Lisanlar 
(110469) 

EK TABLO: 1-192Tde Nüfusun Anadili itibariyla illere 
Göre Dağılım. 

KONUŞULAN DİLLER 
Türkçe 	Kürtçe 	Diğer Toplam 

206.386 5.774 15.588 227.748 
256.908 139 2.330 259.377 
118.421 t  8.141 468 127.030 
107.546 3.256 4.082 114.884 
376.744 21.430 6.654 404.750 
202.118 151 2.103 204.372 
82.514 19 7.533 90.006 

210.144 198 2.199 212.541 
402.514 902 17.650 421.066 
43.570 60.926 75 104.571 

?.09.694 • 2 3.964 113.660 
20.689 67.678 1.145 89.512 

202.634 289 15.323 218.246 
83.387 110 .117 83.614 

382.251 448 18896 401.595 
97.176 7.211 3.307 107.694 
67.020 27 14.688 181.735 

157.074 81 64 157.219 
230.077 12.311 5.538 247.926 
244.394 173 1.768 246.335 

56.151 132.209 3.835 192.195 , 
140.600 111 10.129 150.840 

97.657 112.493 2.567 212.717 
77.149 54.877 299 132.325 

231.018 36.422 2.988 270.428 
147.882 674 5.776 154.332 
195.336 16.348 4.078 215.762 
164.457 21 553 165.031 
120.179 1.943 109 122.231 

1044 17.005 135 18.184 
90.801 5 134 90940 

143.856 162 419 144.437 
574.592 1.692 218.160 794.444 
487.825 1.253 36.972 526.050 
160.192 42.945 1.709 204.846 
332.523 1.580 2.398 336.501 
231.297 4.780 15.684 267.445 
104.679 86 4.206 108.971 
118.393 4.455 164 120.012 
259.593 1.207 25.800 286.600 
478.189 21.396 4.826 504.411 
301.064 55 1.308 302.426 
175.815 128.323 2.744 306.882 
369.933 621 3.459 374.013 
155.279 26.857 4.719 186.855 

1.1864 109.841 51.939 173.644 
103.644 571 14.892 119.107 
173.881 2 1.507 175.390 
163.732 231 2.093 '166.056 
192.973 139 9242 202.354 
171.578 8 71 171:657 
261.501 1.554 11.010 274.065 

5.479 75.962 20.985 102.426 
163.134 810 6.021 169.965 
275.533 42.271 11.747 329.551 
108.003 686 46 108.785 
127.139 68 4.239 131.446 
246.601 6.080 1.073 263.063 
289.804 61 438 290.303 

82.182 82.788 31.898 196.868 
17.399 57.723 207 75.329 

198566 5020 5191 208.777 
268.005 53 851 268.'09 

11.777.810 1.184.446 667.232 13.629.488 
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EK TABLO 3-1955 Genel Nüfus Sayımına 
Göre Kürdistan'da Doğu Türkiyede 

Yaşayan Nüfusun İllere Göre Dağılımı  

ILLER 
Türkiye'de Kürdistan 

Doğumlular 

Afyon 1.056 
Amasya 2.319 
Ankara 46.759 
Antalya 807 
Aydın 3.300 
Balıkesir 5.386 
Bilecik 572 
Bolu 1.216 
Burdur 371 
Bursa  • 5.546 
Çanakkale 3.500 
Çankırı  1.210 
Çoruh 2.643 
Çorum  • 956 
Denizli 1.112 
Edirne 1.524 
Eskişehir 4.648 
Giresun 824 
Gümüşhane 1.324 
Hatay 11.534 
Isparta 1.037 
Içel 8.869 
Istanbul . 94.678 
Izmir 	. 23.011 
Kastamonu 621 
Kayseri 3.745 
Kırklareli 3.478 
Kırşehir 5.766 
Kocaeli 4.098 
Konya 6.750 
Kütahya 2.575 
Manisa 5.460 
Muğla 1.107 
Nevşehir 748 
Niğde 1.158 
Ordu 430 	' 
Rize 2.241 
Sakarya 3.064 
Samsun 3.200 
Seyhan 42.085 
Sinop 291 
Sivas 7.624 
Tekirdağ  1.881 
Tokat ' 2.490 
Tarbzon 2.026 
Uşak 623 
Yozgat 1.727 
Zonguldak 4.966 
TOPLAM 326.590 

Kaynak: Ilgili Yıllara ait Genel Nüfus Sayımı  

EK TOBLO 4-1960 ve 1985 Genel Nüfus Sayımlarına 
Göre Kürdistan'da Doğup Metropolde Yaşayan 

Nüfusun İllere Göre Dağılımı  

ILLER 

YILLAR 

1960 1985 

Adana 68.469 2' 7.112 
Afyon 2.569 6.036 
Amasya 3.301 6.773 
Ankara 82.318 239.855 
Antalya 1.720 31.375 
Artvin 3.239 9.802 
Aydın 3.260 38.957 
Balıkesir 6.526 21.671 
Bilecik 643 5.771 
Bolu 1.319 8.378 
Burdur 1.583 4.884 
Bursa 5.719 82.014 
Çanakkale 10.576 10.213 
Çankiri 999 2.393 
Çorum 1.251 3.435 
Denizli 4.004 14.112 
Edirne 2.898 13.827 
Eskişehir 5.829 19329 
Giresun 617 3.325 
Gümüşhane 1.681 6.428 
Hatay 6.729 76.873 
Isparta 3.1)78 8.511 
Içel 19.715 148.863 
Istanbul 133.954 785.390 
Izmir 26.298 236.944 
Kastamonu 778 3.289 
Kayseri 4.750 8.518 
Kırklareli 3.734 13.404 
Kırşehir 767 5.325 
Kocaeli 5.766 68.859 
Konya 6.855 33.400 
Kütahya 3.010 8.345 
Manisa 6.809 57.648 
Muğla 1.413 9.955 
Nevşehir 409 5.405 
Niğde 1.539 6.416 
Ordu 605 3.473 
Rize 2.553 7.265 
Sakarya 4.644 18.888 
Samsun 4.467 11.622 
Sinop 412 15.561 
Sivas 8.851 18.700 
Tekirdağ  4.364 20.363 
Tokat 2.776 5.434 
Tarbzon 1.960 7.966 
Uşak 662 4.552 
Yozgat 1.591, 5.952 
Zonguldak 5.189 19.345 
TOPLAM 472.196 2.417.458 

Kaynak: Ilgili Yıllara ait Genel Nüfus Sayımı  
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K.KURDISTAN SOSYALISTLERININ 

PROGRAM VE BİRLİK TARTISMALARI 
-II- 

K. KÜRDİSTAN'DA 
SOSYALİSTLERİN BİRLİĞİ  

ÜZERİNE 
PYS-TARTIŞMA TEZLERI'NIN ELEŞTIRISI 

M. Z1 LAN 

Bir adım ileri, iki adım gen... Bireylerin yaşamında, 
ulusların tarihinde ve partilerin gelişmesinde böyle şeyler 
olur. Ama devrimci sosyal-demokrasi ilkelerinin, proletarya 
örgütünün ve parti disiplinin eninde-sonunda tam zafer ka-
zanacağından bir an bile olsun kuşku duymak, alçaklığın en 
canicesi olur. Daha şimdiden çok şey kazanmış  bulunuyo-
ruz; tersliklerden umutsuzluğa kapılmaksızin savaşı  sürdür-
meliyiz; sebatla, kendi çevresinin kavgasinı  yapanların dar 
kafalı  yöntemlerini horgörerek; bütün Rus sosyal-
demokratlarını  birbirine bağlayan, güçlükle elde edilmiş  tek 
parti bağini korumak için elimizden gelen her şeyi yaparak; 
parti üyesine düşen görevlerin ne demek olduğunu, ikinci 
parti kongresindeki savaşimi, ayrilığımizın bütün nedenleri-
ni ve geçirdiği tüm aşamaları  ve ayrıca örgütlenme alaninda 
olduğu kadar program ve taktikler konusunda da çaresizlik 
içinde burjuva psikolojisine teslim olan, burjuva demokrasi-
sinin görüşünü olduğu gibi benimseyen ve proletaryanın sı-
nıf savaşimi silahını  körelten oportünizmin kesinlikle yıkım 
getireceğini bütün parti üyelerine ve özellikle işçilere dinmek 
bilmez, sistemli bir çalişmayla aşilamaya çalışarak savaş-
malıyız. 

Iktidar savaşrmında, proletaryanrn, örgütten başka 
bir silahı  yoktur. Burjuva dünyasındaki anarşik rekabetin 
egemenliğinden ötürü birbirinden ayri düşmüş; sermaye kö-
leliğiyle yerine bağlanmış; azami yoksulluğun, vahşetin ve 
bozulmuşluğun derin çukurları"na sürekli olarak itilmiş  olan 
proletarya, ancak, Marksizmin ilkeleri üzerinde ideolojik ola-
rak birleşerek ve bunu, milyonlarca emekçiyi bir işçi sinifi 
ordusu halinde kaynaştıran maddi örgüt birliğiyle pekiştire-
rek, yenilmez bir güç haline gelebilir ve gelecektir... Bütün 
zikzaklara ve geriye doğru atilan adımlara, bugünkü sosyal-
demokrasinin jirondenlerinin oportünist lafazanlığına, gexile-
yen grupçuluk ruhunun kendi yüksekliğine kendini inandır-
masına ve aydın anarşizminin gösteriş  ve görültüsüne kar-
şin, proletarya ordusu, gitikçe sağlam biçimde saflar ına 
sıklaştıracaktır. 	 V.İ  Lenin (Bir 
Adım İleri İki Adım Geri) 

GIRIŞ: 

Bilindiği üzere, 1990 yı lının Ağustos ayında; ŞK, PPKK, 
Ala-Rı zgari, YSK, Têkoşina Sosyalist, KUK-SE, KHP örgüt-
leri ile S. Aydoğmuş  ve T. Roşan bir araya gelerek "Birleşik 
Sosyalist Parti için Birlik Platformu'nu (PYS)" oluşturdular. 
Aynı  süreçte birliğin düşünsel temellerini ortaya çı karmak 
için bir tartışma zemini oluşturulmaya çalışı ldı . Bu çalışma-
nı n ilk adı mı  "Tartışma Tezleri" ( bundan sonra yazı da T.T 
olarak geçecek) adlı  broşürün yayı nlanması  oldu. Bu bro-
şür, daha önce platformda yer alan arkadaşlar ı n tartışmala-
rı nı n ürünü olarak kamuoyuna sunuldu. Tezler kamuoyunda 
tartışı lı rken, platform temelinde yürütülen birlik çalışmaları  
fiilen durdu. Gelinen bu nokta, K. Kürdistan sosyalistleri için 
önemli bir yeriilgi demektir. Çünkü; oluşan her birlik zemini 
ülkede gelecek için bir umut yaratı yor. Istenilen sonuç alı n-
madığı  zamanda doğal olarak umutsuzluk ve güvensizlik 
oluşuyor. Buda geleceğe kötü bir mirası n bı rakı lması  anla-
mı na gelir. 

Bugün birlik tartışmaları  platform düzeyinde tı kanmışsa 
da, genel düzlemde tartışmalar devam edecektir. Dolayı s ı  
ile yazı mız; özel olarak PYS-Tartışma Tezleri'nin eleştirisini 
içermekle birlikte, aynı  zamanda geniş  olarak sosyalist ha-
reketin programatik sorunları  konusundaki görüşlerimizi de 
yan s ıtacaktı  r. 

Açı ktı r ki, her siyasi çizgi ülkedeki politik arenada kendi-
sini tanı mlamak zorundadı r. Bunun yoluda en başta dostlar-
la düşmanları  ayı rmaktan geçer. Daha sonra ise dostlar ara-
sında en yakı nları  (ya da en güvenilir olanları ) ve uzak 
olanları  (ya da belli bir noktaya kadar güvenilir olanları) be-
lirleme sorunu gündeme gelir. Kendisini alternatif olarak gö-
ren hareketler için bu sorun çok daha büyük önem taşır. 
PYS de aslında alternatif bir oluşumu amaçlı yordu, ama ne 
yazı k ki, T.Tezleri'nde ülkede var olan çalışmaları  aşacak 
bir alternatif bulamadı k. Bı rakal ı m alternatifi, T. Tezleri ken-
di eksenini bile tam olarak belirleyememiştir. Biz sosyalist 
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hareketin politik arenada eksenini belirlemesi; sağındaki, 
solundaki güçleri tanı mlamas ı  gerektiğıne inanı yoruz. Bu 
çalışmamı zda belirttiğimiz görevi yerine getirmeye çalışaca-
ğız. 

K. Kürdistan sosyalist hareketi bugün kritik bir süreçten 
geçmektedir. Bir yandan ağır politik koşullar, diğer yandan 
örgetsüzlük ve kitleden kopukluk hareketi; "var olma ya da 
yok olma" sorunu ile karşı  karşıya getirmiştir. Legalizm ardı -
na gizlenmiş  tasfiyeci anlayışlar ı n bugünlerde revaçta olma-
sı  tesadüfi değildir. Ancak bu tasfiyeci anlayışı  yenilgiye uğ-
ratman ı n ve devrimci-sosyalist eksende alternatif bir 
hareket oluşturman ı n olanakları  henüz tükenmemiştir. Bu 
alanda öncelikle atmamı z gereken iki adı m vardı r. Birinci 
olarak; ideolojik hatı mı zı  netleştirmeli ve sağlamlaşt ı rmal ı -
yı z. ikinci olarak; küçükte olsalar en yak ı n güçlerle birlikler 
oluşturarak sağlam bir çekirdek örgütlenme yaratmalı yı z. 
Lenin'in ; "Az olsun öz olsun" belirlemesi bizim için özellikle 
bu koşullarda çok geçerlidir. 

Birlik çalışmalarını n tı kanmas ı nı n en önemli nedeni de; 
tartışmalar ı n, hem mekan hemde içerik açı sı ndan ülke ze-
mininden kopuk yap ı lması dı r. Ne yazı k ki, önerilmesine rağ-
men ülkede birlik çalışmaları nı organize edecek bir yap ı lan-
ma oluşturulmadı . Bu durum da birlik çalışmalar ı nı n 
güçlenip gelişmesini önlemiştir. 

T. Tezler'nin hazı rlanmas ı nda da bir yöntem hatas ı  var-
dı r. Her ne kadar ön aç ı klamada "baz ı  arakadaşlar kimi nok-
talarda farkl ı  düşünüyorlar" ibaresi varsada; kimin hangi gö-
rüşe katı lmadığı  açı k olarak belirtilmediği için görüşler 
toptan herkese mal olmuştur. Bu durumda bazı  çevrelerden 
arkadaşlar (en başta da tartışmaya kat ı lan arkadaşımı z ol-
mak üzere) katı lmadı ldarı  görüşlerin altı na imza atmışlardı r. 

Bu çalışma iki bölümden oluşuyor; 1. bölümde; genel 
olarak birliğe bakışımı z ı , birliği gerekli kı lan iç-dış.şartları  ve 
sosyalist hareketin eksenini açı klı yoruz. 2. bölumde; alt baş-
lıklar halinde, sosyalist hareketin tarihine bakışımı zı  ve T. 
Tezleri'nde bu konuda gördüğümüz bazı  yanlışlarin eleştir-
sini, ayr ı ca; Sosyalizm, Devrim, Parti, Mücadele biçimi ve 
yöntemleri konusundaki düsüncelerimizi, T. Tezleri'nin eleş-
tirisi temelinde açı klayacağız. 

1. BÖLÜM 
NEDEN VE NASIL BİR BİRLİK? 

Teoriyi pratikten koparmak, onu öldürmek demektir. Te-
ori bir can damarı  ile pratiğe bağl ı dı r. Bu damar kesilirse te-
ori de canlı lığını  yitirir. Bu nedenle biz devrimciler hiçbir teo- 
rik kuram ve kavramı  pratikten ayr ı  ele alamayı z. 	Hele 
hele bir devrimci pratik örgütlemek istiyorsak teoriyle pratik 
arası ndaki can al ı cı  bağı  iyi kurmal ı y ı z. Işte birliğin teorisini 
yaparken bu noktayı  yakalamak zorundayı z. Amacı mı z dev-
rimci bir eylem olarak birliği örgütlemektir. 0 halde en başta 
teorimiz devrimci olmalı dı r. Ülkemizin ve dünyanı n nesnel 
sürecini yansı tmal ı  ve bu nesnel sürecin yolunu açacak dev-
rimci eylemi gösterebilmelidir. 

Birliği bügünkü ülke ve dünya koşulları ndan bağıms ı z ve 
de geçmişten kopuk düşünemeyiz. Böyle bir yol izlenirse 
oluşacak birlik ölü bir birlik olur. Bu temelde K. Kürdistanl ı  
sosyalistlerin birliğini olanaklı  ve gerekli kı lan şartlar neler-
dir? Öncelikle bunlar ı  belirlememiz gerekir. 

iç Şartlar: 

1. 12 Eylül, faşist darbesinin yarattığı  durum hala birlik 
sorununu etkiliyen en önemli dinamiktir. Faşist darbe gerek 
Türkiye'de gerekse Kürdistan'da devrimci ve sosyalist hare-
kete önemli darbeler vurmuş, toplumsal ve ulusal muhalefe-
tin hemen hemen tamamı n ı  bastı rmışt ı r. Bu dönemde, sar-
sı lan iktidar otoritesi yeniden sağlamlaştırı lmış, faşist 
kurumlaşma tamamlanmışt ı r. Halk, -başta işçi s ı nı fı  ve 
gençlik olmak üzere- adeta bir cendereye sokulmuştur. Dev-
rimci ve sosylaist örgütler büyük oranda dağıtı lmış, kadrola-
rı nı n bir k ı sı mı  katledilmiş, bir kı smı  da yurt dışına çı kmak 
zorunda bı rakı lmışt ı r. Bu durum esas yan ı  ile hala sürüyor. 
Gerçi ulusal ve toplumsal muhalefet tek tek zincirleri kı rı yor 
ve gelişiyor. Ancak henüz devrimci ve sosyalist hareketler 
(özelikle de, PKK dışındaki K. Kürdistanl ı  hareketler) tam bir 
toparlanma gerçekleştirememiş, 12 Eylül'ün yarattığı  bunalı -
mı  bertaraf edememişlerdir. Zayı f ve dağını k güçlerin ortak 
düşmana karşı  birleşme istekleri bu durumun doğal sonucu-
dur. Işte Kürdistanl ı  sosyalistlerin birliğini olanaklı  ve gerekli 
kı lan temel şartlardan biri budur. 

2. Diğer bir etken; Kürdistan'da PKK tarafı ndan yürütü-
len gerilla savaşı  ve onun karşı sı nda TC'nin yürütüğü bar-
bar savaşın yarattığı  durumdur. 

Bugün TC, askerlerinin ve silahlarını n büyük bir kı smı nı  
K. Kürdistan'a yığmıştır. Halk arasından binlerce korucu- 
işbirlikçi örgütlemiştir. 	Bunlara ayda milyarlarca lira ödü- 
yor. Bir bölge valiliği oluşturulmuş, bu valiliğe de olağanüstü 
yetkiler verilmiştir. Yüzlerce yeni karakol yap ı lmış, dışardan 
modern silahlar ve Amerikalı  askeri danışmanlar getirilmiş- 
tir. Bu tam anlamı  ile savA hali durumudur. K. Kürdistan'da 
yalı nızca PKK'ye karşı  değil, onun eylemlerini kat kat aşan, 
daha uzun vadeye dönük ve Kürt ulusunun bağımsı zlı kçı -
yurtsever potansiyelini tümden ortadan kaldı rmaya yönelik 
bir politika yürütülüyor. Bu politika askeri harekete dayandi-
rı lmıştı r. Bu ortamda Kürt halkını n yaşadı kları  biliniyor. Kür-
distanl ı lar ekmek ve sudan çok kurşun ve dipçik yiyorlar. 

PKK hareketi, küçük burjuva-milliyetçi bir niteliğe sahip 
ama radikal bir çizgi. Bütün eksiklerine rağmen yürüttüğü si-
lahlı  mücadeleyi sürekli kı labilmesi, ulusal uyanışı  kullana-
bilmesi ile kir ve kentlerin küçük-burjuva ve yarı -proleterleri 
aras ında önemli bir destek topluyor. Bu destek belki çoğu 
yerde aktif değil ve ağı r gelişiyor ama şu kesin ki, halk ara-
sı nda belli bir sempati toplamıştı r. Aslı nda PKK değil de her-
hangi bir hareket bu şartları  asgari olarak yerine getirseydi 
ayn ı  desteği sağlardı . Çünkü tek alternatiftir. Ya devlet ya 
PKK, başka yol yok. Bu durum K. Kürdistan'da PKK dışın-
daki hareketlerin (özelikle sosyalist eğilimli hareketlerin) ge-
lişmesini etkiliyor. Bu doğaldı r, çünkü sosyalistler güçsüz-
dürler ve de mücadelenin düzeyine uygun eylemler 
gerçekleştiremiyorlar. Bunun sonucu olarakta kitleyle kayna-
şıp genişleyemiyorlar. Reformist çizgiler bunun bir yolunu 
bulmuşlar. Onlar (TKSP gibi) yasal platformda örgütlenme-
ye çalışıp güç kazanmak istiyorlar. En büyük zorluğu dev-
rimci-sosyalistler yaşıyor. Onlar hem illegal mücadele yürü- 
tüyorlar hem de şartlar ı n 	gerektirdiği ölçüde mücadele 
biçim ve alanlar ı n ı  kullanamı yorlar. Çünkü güçleri az ve da-
ğın ı ktı r. Bu durumda devrimci-sosyalistlerin ülkede izleyebi-
lecekleri iki yol vardı r. 

1. Ya, bugün marjinal gruptar olarak kalsalar da, kadro-
laşmaya önem vererek, komünist bir çekirdek ve bu çekir-
dek temelinde süreç içerisinde işçi sını fı  partisini y:.ratmak; 
kı r ve kent yoksullarını  ve diğer emekçileri kazanmak 
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ve kesin hesaplaşmayı  sağlayacak savaşa haz ı rlanmak. 
Bunun için bu aşamada politik mücadeleyi esas almak, bu-
nunla birlikte kı rda silahl ı  propaganda yürütmek bunu ordu-
ya dönüşecek şekilde geliştirmek... 

2. Ya da, dağın ı k olan devrimci-sosyalist gruplar ı  tek 
parti altı nda toplamak; k ı sa bir ideolojik-politik ve örgütsel 
olgunlaşma dönemi ve bu dönemle birlikte askeri mücadele 
haz ı rl ı kları nı  başlatma, ideolojik, politik, örgütsel temel as-
gari ölçüde kurulduktan sonra bir askeri atı l ı m. 

Asl ı nda bugün acil olan, K. Kürdistan'da gelişen sürece 
sosyalizmin ve Kürt halk ı n ı n çı karlar ı na en uygun tarzda 
müdahale etme sorunudur. Kürdistan kritik bir dönemden 
geçiyor. Barzani-Talabani gibi feodal-burjuva milliyetçi çizgi-
lerin Kürdistan' ı n diğer parçaları nda yarattığı  tahribatlar ve 
sömürgecilerin barbarlı kları  biliniyor. G. Kürdistan neredey-
se yerle bir olmuştur. Aynı  durum az çok farkl ı l ı klar taşısada 
K. Kürdistan'da da gerçekleşebilir. Eğer K. Kürdistanl ı  sos-
yalistler güçleri olduğu halde bu güçlerini bir araya getirip, 
kullanamı yor nede Kürt halk ı nı n kötüye giden kaderini de-
ğiştiremiyorlarsa, tarih karşı sı nda suçlu konuma düşecekler-
dir. 

Dikkat edilirse 1. seçenekteki gibi gruplar tek başları na 
ve uzun süreli bir mücadele yürütürlerse k ı sa zamanda sü-
rece ciddi bir müdahalede bulunamazlar. Birlik bu zamanı  
kı saltı r, k ı sa sürede sürece müdahale olanağı  doğurur. Bi-
zim için sosyalistlerin birliğinin önemi bu noktadadı r. Bu 
nokta görülürse soruna daha sorumlu daha ciddi ve olgun 
bir tavı rla yaklaşı lı r. Devrimci mücadelede niyeti olmayanlar, 
Kürt halk ı nı n acı larına ve kaderine gerçekte kayı ts ı z kalan-
lar, birlik istemezler veya ister gibi görünüp işi oluruna b ıra-
kı rlar. 

Biz daha heybetli daha güçlü görünme, birbirimize da-
yanmak için birlik istemiyoruz. Biz sömürgeciliğe, emperya-
lizme ve işbirlikçilere karşı  bir devimci savaş  cephesi örgüt-
lemek için birlik istiyoruz. Savaşmak için güç gerekir ama 
devrimci, savaşkan, ileriye at ı labilen, sürekli gelişen güçler 
gereklidir. Inanı yoruz ki, bu güçler Kürdistan'da mevcuttur. 
Biz Marksist-Leninist'lerin görevi bu güçleri örgütlemek ve 
harekete geçirmektir. 

Diş  Şartlar: 

1- Dünya sosyalist güçlerinin attığı  geri adı mlar nedeni 
ile, kapitalist-emperyalist sistem bugün daha güçlü bir ko-
numdadı r. Özelikle 1950'lerden sonra, dünyada devrim-
ci bir kabarış  yaşandı . 1970'li y ı llara gelindiğinde iyice güç-
lenen sosyalist ve devrimci güçler, emperyalist-kapitalist 
sisteme karşı  bir denge durumu yarattı lar. Emperyalistler iyi-
ce köşeye sı kışınca silahlandı rmayı  tı rmandı rd ı lar. Dünya-
nı n çeşitli bölgelerinde devrimci ilerlemeyi durdurmak için 
darbeler tezgahladı lar, müdahaleler ve kontr-gerilla şebeke-
leri örgütlediler. Özelikle 70'li yı llar ı n 2. yarı s ı nda dahada 
şiddetlenen bu mücadele "soğuk savaş" olarak adlandı rı l-
dı . Emperyalistler bu oyunlar ı  tezgahlamak için; bir yandan 
işçi s ı n ı fı  üzerindeki sömürüyü ağı rlaştı rarak sürdürürken, 
diğer yandan bağıml ı  ve sömürge ülkeler üzerindeki talanı  
da ağırlaşt ı rdı lar. Bugün gelişmiş  emperyalist ülkelerde bile 
işçilerin geçim düzeyi düşmüş, işsizlik ve cehalet artmıştı r. 
Bağıml ı  ve sömürge ülkeler ise g ı rtlakları na kadar borç içeri-
sindedirler. Hatta bazı  ülkeler borçlarını n faizini bile ödeye-
memektedirler. Emperyalizm bu ülkeleri hem sermaye hem 
de meta ihracı  yolu ile iliklerine kadar sömürmektedir. 

Yukar ı da sosyalizm ve devrim güçleri ile emperyalsit-
kapitalist güçler aras ı nda bir dengenin oluştuğunu ama em- 

peryalistlerin bu denge konumunu kendi lehlerine çevirmek 
için silahlanmayı  tı rmandı rd ı klarını  belirttik. 	Bunun karşı - 
sında başta Sovyetler Birliği olmak üzere diğer sosyalist 
güçlerde silahlanma sürecine zorunlu olarak sürüklendiler. 
Emperyalistler silahlanman ı n getirdiği ekonomik yükleri ba-
ğımlı  ve sömürge ülkelerin üzerine y ı kabildiler. Sosyalist ül-
keler ise, insanlar ı nı n refahı ndan kı sarak bu işi gerçekleştir-
meye çalıştı lar, ancak bu bir noktaya kadar yürütülebildi. 
Sosyalist ülkelerin mücadelesi bağıml ı  ve sömürge ülkeler-
deki devrimlerle desteklenmediği için, dolay ı sı yla bu ülkeler-
den emperyalizmin kasaları na akan kârlar kesilemediği için, 
yarışta sosyalistler geri duruma düştüler. Ve geri çekildiler. 
Bu durumun oluşmas ı nda Kuruşçevle birlikte SBKP'nin izle-
diği revizyonist politikaları n büyük rolü vardı r. Özelikle "Ba-
rışçıl" ya da `parlamenter" yolla devrim anlayışı  bağı ml ı  
ve sömürge ülke devrimlerinin gerilemesinde büyük rol oy-
namıştı r. 

Emperyalist-Kapitalist ekonomilerde sermaye yoğunlaş-
mış, tekellerin (daha doğrusu mali oligarşinin) kontrolüne 
girmiştir. Tekeller sermayeyi halk ı n refah ı n ı  ve sosyal adale-
ti sağlayacak yat ı rı mlara değil; kârİar ı nı  azami ölçüde arttı -
racak alanlara yat ı rı rlar. Tabi bu da tekellere büyük miktar-
da yeni sermaye kazandı r ır ve onlar bununla silahlanma için 
gerekli kaynakları  yaratmış  olurlar. 

Ancak, sosyalist ülkeler mali kaynakları nı  belirli bir plan 
dahilinde tüm ülkede; sosyal adalete dayanan yatı r ı mlarla, 
halkı n refahı nı  yükseltmek için harcamışlardı r. Ayrı ca da sö-
mürü kaynakları  olmadığı  için emperyalist tekeller düzeyin-
de mali birikim sağlı yamamışlardı r. Bu nedenle bir dönem 
sonra mali sı k ı ntı lar oluşmaya başlamıştı r. Başlang ı çta hal-
kı n refah düzeyini ve ekonomiyi etkilemeyen askeri harca-
malar, daha sonra büyük oranda arttığından yeni yatı rı mlar 
ve teknolojinin geliştirilmesi için gerekli kaynaklar sağlanan-
mamış, ekonomi hem daralmış  hemde ilkel kalmışt ı r. Ayr ı ca 
işçilerin ve diğer emekçilerin yönetime katı lı mı  bürokratik 
makamlarca engellenmiştir. Bu durum apolitikleşmeye ne-
den olmuş  devlet, parti ve halk birbirinden kopmuştur. 

Başka bir neden de; halkı n ideolojik-kültürel eğitiminin 
ihmal edilmesidir. Kollektif üretim ancak sosyalist bir bilinçle 
ve kültürle yürütülebilir. Kişi çalıştığı  fabrikan ı n ve işyerinin 
toplumla birlikte kendi mali olduğunu kavramazsa, topluma 
karşı  sosyal bir bağlı l ı k ve sorumluluk duygusu duymazsa, 
üretimde verimli olmaz ve hantallaşı r. Revizyonistlerin sos-
yalist eğitime gereken önemi vermemeleri, tam aksine sos-
yalişt değerleri gözden düşürmeleri bu olumsuzluğun başli-
ca sebeplerinden biridir. 

Bu durumda, emperyalist-kapitalist sistemin ortadan kal-
dı rı lmas ı  için sömürge ve bağıml ı  ülke sosyalistlerine ve 
öteki devrimcilerine büyük görevler düşmektedir. Bu görev-
lerden en önemlisi devrimdir. Yani bağımlı  ve sömürge ülke-
lerin emperyalizmin "yedek gücü" olmaktan çı karı lması , 
sosyalist dünyan ı n mevzisi haline getirilmesidir. Bunun için 
sosyalistler güçlerini birleştirmeli ve sosyalizm yolunda ba-
ğımsızlık-demokrasi mücadelesini yükseltmelidirler. Kür-
distanl ı  sosyalistlerin birliğini olanaklı  ve gerekli k ı lan dış  
şartlar ı n birincisi ve en önemlisi budur. 

2- Bir diğer şart, özelikle Gorbaçov'la başlayan dönemin 
yarattığı  olumsuz atmosferdir. Gorbaçov dönemi SB ve D. 
Avrupa ülkelerinde tam bir çözülmeye yol açtı . Bu çözülme 
SB'de her ne kadar henüz tam anlamı  ile olmamışsa da, D. 
Avrupa ülkelerin de tamamen bir çöküş  yaşandı . (Bu yazı  
1991 yı lı nı n başları nda, yani SB'nin dağı lması ndan önce ka-
leme alı nmıştı r. S.) D. Avrupa'nı n eski "Halk Demokrasi"si 
ülkeleri bugün emperyalist-kapitalist sistemle entegrasyon 
için birbirileriyle yarışı yorlar. D. Almanya'nı n kaderi ise tam 
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bir trajediyi andı rı yor. Bu ülke Gorbaçov kliği tarafından bir 
kaç milyar mark karşı lığında B. Almanya'ya satı ldı . 

Yukarı da sosyalist ülkelerin zorunlu geri çekilmesinin 
nedenlerini belirttik. Ancak geri çekilmede mücadelenin bir 
aşamasıdı r. Düzenli olmalı dı r. Yoksa sonucu bozgun ve pa-
nik olur. Sosyalizme inanan önderlikler, geri çekilmeyi karar-
lı  bir şekilde ve paniğe düşmeden gerçekleştirebilir. Gorba-
çovcu revizyonistlerin sosyalizme inancı  olmadığı  için 
milyonlarca Sovyet askerinin kanı na mal olmuş  olan D. Av-
rupa'yı  rahatlıkla gözden çıkarabiliyorlar ve sosyalizmin de-
ğerlerine karşı  sorumsuzca davranabiliyorlar. 

Gorbaçov döneminin sosyalist hareket üzerinde yarattı -
ğı  tahribatlar iki yönlüdür. 

a) Politik-pratik alanda: Bunun sosyalizmin ve devrim-
ci hareketin birçok mevziden geri çekilmesine yol açtığını  
yukarda belirtmiştik. 

b) ideolojik alanda: Asl ı nda Gorbaçovculuğun sosyalist 
harekette yararttığı  tahribat en çok ideolojik alanda olmuş-
tur. Bu dönemde oluşan ve sözde Marksizm-Leninizmin ye-
nilenmesine dayanan "Yeni düşünce" gerçekte, M-L'in bir 
çok ilkesinin reddedilmesine dayanı yor. "Yeni düşünce"ye 
göre dünyada sı n ı f mücadelesi sona ermiştir. Antagonist çe-
lişkiler yok olmuşlardı r. Bunun yerine insanlığın "global" 
sorunları  ön plana çı kmıştı r. Bu sorunlar hem kapitalistlerin 
hem de sosyalistlerin ortak sorunları dı r. Dolayı sı yla her iki 
kesim de bu sorunları  uzlaşarak, ortaklaşa çözmelidir. Bu 
tesbitler emperyalizmin saldı rgan ve sömürücü niteliğini dik-
kate almı yor, tam tersine bu niteliklerin gizlenmesi için em-
peryalizme yardı mcı  oluyur. Emperyalistlerin uzay silahlar ı  
geliştirmeye çalıştı kları  bir dönemde kalıcı  bir barıştan ve 
"insanlığın sorunlarının" birlikte çözülmesinden nası l söz 
edilebilir? 

Gorbaçovculuk gerçekte Kuruşçev'Ie başlayan re-
vizyonizmin olgunlaşmış  halidir. Bu hal artık niteliğini 
netieştiriyor. Eğer karşısında devrimci-sosyalist bir di-
reniş  görmezse kapitalist sistemle birleşecek, ya da 
sos-yalist güçler yeniden insiyatifi ele alacaklardır. Em-
per-yalizmle uzlaşma sistemi aynı  zamanda dünyadaki 
devrimci merkezlerin söndürülmesini içerdiği için, biz 
bağımlı  ve sömürge ülke sosyalistlerini de direk etkile-
mektedir. 

Gorbaçov politikalarını n bu olumsuzluklarını n yanı  sıra, 
olumlu bazı  etkileri de vardı r. Şöyle ki; artı k sahte sosyalist-
lerin maskesi düşmüş, sosyalizm davası nı  sürdürmek ger-
çek sahiplerinin (yani gerçek sosyalistlerin) omuzuna bin-
miştir. Bu sağlıklı  bir gelişim açı sı ndan olumludur. 

Diğer yandan; geçmişte az çok SBKP çizgisine bağlı  
olan ama sosyalist özlerini koruyan güçlerle diğer sosyalist 
güçlerin yakınlaşması  sağlanmış, böylece d. ia önce sosya-
listlerin birleşmesine engel oluşturan bir çok çekişme nokta-
sı  ortadan kalkmıştı r. Dolayı sı  ile sosyalistler bu olumlu yan-
ları  daha güçlü bir birlik oluşturmak için kullanmalıdı rlar ve 
revizyonizmin ideolojik saldı rı larını  püskürtmek için mücade-
le etmelidirler. Işte biz Kürdistanlı  sosyalistlerin birliğini ola-
naklı  kı lan iç ve diş  şartlar bunlardır. 

"0+0=0 ve 1 +1 =2" 

Birlik mücadele içindir. Birlik için birlik olmaz. Mücadele-
yi amaçlamayan, kendisini güncel ve uzun vadeli mücade-
leye göre şekilendirmeyen birliklerin değeri yoktur. K. Kür-
distanlı  sosyalistlerin oluşturacakları  birliğin devrimci 
olabilmesi ve mücadelede aktif bir rol alabilmesi için öncelik-
le birliğe katı lacak güçlerin devrimci ve sosyalist olmaları  

gerekir. Herkes birlik yapabilir. Örneğin: "TKP" ve "TİP" 
birlik yaptı lar ve "TBKP"yi oluşturdular. Yani "0+0=0" veya 
"TKP + TİP"= "TBKP". Birlikten önce 'TKP" de 'TIP" de 
reformist-revizyonist çizgilerdi. Devrimci değillerdi. Devrime 
çoktan veda etmişlerdi. Oluşturulan "TBKP"de bileşenlerin 
niteliğini daha da yozlaştı rarak sürdürmekten başka birşey 
ifade etmiyor. 

Birliğin anlamı  açı ktı r; ayni zemindeki ayrı  güçlerin bir-
leştirilmesi. Politik anlam ile K. Kürdistan için ifade edersek: 
K. Kürdistan'da politik olarak aynı  zeminde olan, M-L ideolo-
jiyi ve dünya görüşünü temel alan, örgütsel olarak ayrı  dev-
rimci-sosyalist güçleri tek parti halinde birleştirmek. Bu kaba 
olarak aritmetikte aynı  cinste olan `şeylerin" toplamı na 
benzetilebilir. 'TKP" ve "TIP"in birleşmesi aritmetik olarak 
"0+0=0" şeklinde ifade edilebilindiği gibi, devrimci-
sosyalistlerin birliği de "1+1= 2" şeklinde ifade edilebilir. El-
bette birlik tek başına aritmetik bir toplam değil. Gerçekte 
biz de "1"ve "0"ı  nitelik ifadesi olarak alı yoruz. 

Dikkat edilirse birliğe katı lan güçlerin niteliğini esas ka-
bul ediyoruz. Elbette nicelik önemlidir (kadro say ı s ı, örgütler 
vb) ama bunları n hepsi niteliğe bağlı dı r. Bir örgüt nicelik ola-
rak güçlü ama nitelik olarak devrimci ve sosyalist değilse, o 
örgütle birlik yapı lamaz. Tersi bir durum ise, örgüt nicelik 
olarak zayı f ama devrimci-sosyalist bir niteliğe sahipse, 
onunla birlik yapı lı r. Devrimci-sosyalist güçlerin birliğinden; 
hem nitelik hem de nicelik olarak yeni ve daha güçlü bir ör-
güt doğar. Yani "1+1=2". Reformist güçlerin birliği ise yine 
reformist bir güç demektir. Yani "0+0=0". 

Amaç Devrimci-Sosyalistlerin Birliği Olmalı. 

Birliğin çok genel olmadığını  belli ilkeleri ve bu ilkelerce 
belirlenmiş  bir sını rı  bulunduğunu biliyoruz. Ancak bunu net 
olarak belirleme durumundayı z. Birliğin ekseni nedir? Bu ek-
senin sağında ve solunda kalan güçler kimlerdir? Bu sorula-
rı n da cevaplanması  gerekir. 

Ülkemizde; sömürgeciler (emperyalizm dahil) ve yerli iş-
birlikçilerinin iktidarını , "Ulusal Demokratik Devrim" le yı k-
mayı , yerine işçilerin, köylülerin devrimci-demokratik iktidarı -
na dayanan, BAGIMSIZ, DEMOKRATIK VE BİRLEŞİK BİR 
ÜLKE kurmayı  amaç edinen ve bunun gerektirdiği pratik 
çalışmada bulunan kişi veya politik örgütler devrimci niteliğe 
sahiptirler. Bugün Kürdistanın içinde bulunduğu statükoyu 
kökten değiştirmeyi amaçlamayan çalışmalar devrimci çalış-
malar değildir. Bu güçler ilerci olabilirler, ancak bu da bir ye-
re kadardı r.Ülkemiz bu tür güçlerin örnekleri ile doludur. Işte 
bazı  örnekler; Iran ve Irak KDP'leri, Suriye'deki Kürt partile-
ri. Bu örgütler OTONOMİ 'yi (ya da..özerkliği) amaç edinmiş-
lerdir. 

Bu amaç düzen s ını rlar ı nı  aşmı yor ve Kürt halkı nın so-
runlarını  tamamen çözecek bir niteliğe sahip değildir. Amaç 
sınırlı  ve güdük olunca; örgütlenmede yetersizlik ve gerilik, 
pratik-politik eylemde de pragmatizm egemen olur. Bütün 
bunları n sonucunu ifade eden tek kelime ise yenilgidir. Bu 
güçlerin gelişimindeki kı sı rlığın bir nedeni de; ulusal alanı  
aşamamaları , s ı nı fsal bakış  açı s ına sahip olamamaları dır. 

Bu noktada milliyetçi-otonomist (reformist) güçlerle 
aramı za bir çizgi çiziyoruz. Özerkliğin Kürt halkı nın temel çı -
k rları n ı  ve taleplerini kapsamadığını  söylüyoruz. Bulundu-
ğumuz aşamada, bağıms ı zl ı k temelinde, demokrasi ve birle-
şik Kürdistan talebi, Kürt halkı  için tek doğru taleptir. Bu 
talebi savunmayanlarla örgütsel birlik yapmamız mümkün 
değildir. 

Reformizmin bu açı k türünün yan ı nda ustaca gizlenmiş  
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kesimleride mevcuttur. Bu kesimler teorik olarak "Kürt halkı -
nı n kendi kaderini tayin etmesini" (bağımsı zl ı k olasalığı  da 
dahil) savunuyorlar. Devrimi ve sosyalizmi istediklerini söy-
lüyorlar. Ama istemek yeterli değildir. Aynı  zamanda isteni-
lenin uğruna savaşmak gereklidir. Hem de her aşamanın 
gerekli kı ldığı  mücadele biçim ve araçları  ile. Kim ki, devrim 
ve sosyalizmi s ırf teoride savunuyor ve onun uğruna gerekli 
devrimçi çalışmayı  yürütmüyorsa, en azindan yürütmeye 
çalışmı yorsa o güçler devrimci değil, reformisttirler. Bunlar 
sosyalist hiç olamazlar. Çünkü devrimci olmayanlar, sosya-
list de olamazlar. TKSP bu türün tipik bir örneğidir. TKSP 
bugün devrimci bir savaşım örgütlemek yerine enerjisinin 
büyük bir kı smı nı  "Demokrasiyi kazanmak"amaciyla legal 
planda harc ı yor. 

Gerçekten bir devrimci partinin merkezi sorunu legal 
parti midir? Yoksa illegal temelde devrimci örgütlülüğü pe-
kiştirmek ve buna bağlı  olarak silahlı  mücadeleyi örgütleme 
sorunumudur. Kürdistan'a bakın ve buna siz karar verin. Bu 
sahte sosyalist güçlerle de birlik yapı lamaz. 

Devrimci sosyalist eksenin sağında reformist güçler yer 
alırken, solunda da küçük-burjuva radikalizmi ve sosyalizmi 
yer al ı r. Bu kesimin tipik örneği de PKK'dir. 

Sosyalizm en başta işçi sını fını n eylemine dayan ı r. Bu-
günkü aşamada proletarya sı nı fı nı  kucaklayan bir s ı n ı f parti-
si oluşturulmazsa, hem UDD'e proletaryanın damgası  vuru-
lamaz hem de UDD'in kesintisiz olarak sosyalizme 
ulaştı rı lması  zor olur. Bizce PKK şu anda bu niteliğe ve yö-
netime sahip değildir. 

Bu nedenle PKK; sömürgeciliğe karşı  devrimci bir müca-
dele yürüttüğü için ilericidir. Ancak ufkunu UDD'den ileriye 
yani sosyalizme kadar genişletmeyen, küçük-burjuva radikal 
çizgilerle, proleter sosyalist çizgiler arası nda ayrı m yapmak 
da bir zorunluluktur. 

II. BÖLÜM 
TARTIŞMA TEZLERI'NİN ELEŞTİRİSİ: 

1- SOSYALIST HAREKETIN TARIHINE BAKIŞ  

T. Tezleri sosyalist hareketin tarihini ele alı rken diyalek-
tik ve tarihsel materyalizmden uzaklaşiyor. Özelikle Lenin 
sonras ı  dönem bir ç ı rpida değerlendiriliyor ve olumsuzlan ı -
yor. Yaklaşımlar o dönemdeki sını f mücadelesini, çelişkileri 
ve çelişkilerin çeşitli yönlerini dikkate almı yor. Sürece düz 
ve homojen bir çizgi olarak bakılı yor. çelişkilerin taraflar ı  da 
hep birlikte suça ortak ediliyor ve aynı  kefeye konuluyor. 
Haklı  kim haksı z kim, yanlış  hangisi doğru hangisi? Belli de-
ğil. 

Yöntem: 

Sosyalistlerin doğaya ve topluma bakış  yöntemi diyalek-
tik yöntemdir. Bu yöntem; doğal ve toplumsal yaşamı  z ı tla-
rı n mücadelesinin kesintisiz bir akış  çizgisi olarak ele al ır. 

Yaln ı z bu çizgi bir öncekinin aynen ve tekdüze tekrarı  şek-
linde anlaşılmamalıdır. Tam tersine, "sürekli ve ileri bir hare-
ket,eski bir nitel durumdan yeni bir nitel duruma geçen, ba-
sitten karmaşığa, alçaktan yükseğe doğru bir gelişme olarak 
bilinmelidir" (1) 

Diyalektik yöntem doğadaki şeyleri, toplum ve tarihteki 
olaylar ı  birbirinden bağımsız ve durağan olarak ele almaz. 
Ama birbirine bağl ı  olduklar ı  için de şeyleri ve olayları  birbiri 
ile özdeş, hareketi de düz ve homojen olarak görmez. Ona 
göre herşey koşullar, yer ve zamana bağlı dı r. Belli bir za-
man ve belli koşullarda doğru ve geçerli olan, yeni koşullar-
da doğru ve geçerli olmaz. Diyalektik, doğayı , öz çelişkileri 
birbirinden farklı  ama birbirini etkileyen şeylerin alanı  olarak, 
toplumu ve tarihi de, birbirini etkileyen ve birbirine bağlı  ama 
öz çelişkileri (yani nitelikleri) ile birbirinden farkl ı , sürekli geli-
şen süreçlerin birleşimi olarak ele alır. 

Örneğin: Köleci toplumla kapitalist toplumun ikiside in-
san toplumlar ı nı n gelişim sürecinde yer alı rlar. Bu özellikleri 
ile birbirine bağl ı dı rlar ve köleci toplum kapitalist toplumun 
gelişmesini etkilemiştir. Bu anlamda bir sürecin parçalar ı dı r-
lar. Ama nitelikleri farklı dır. Sını f mücadelesine dayanırlar, 
fakat farklı  sı n ı flann, farklı  nitelikteki mücadelesine dayanı r-
lar. Bu nedenle de tarihsel metaryalizm iki süreci ayrı  top-
lumlar olarak nitelendirir. 

Her toplum varlığını  sürdürdüğü sürece toplumsal olay-
lar ı n temel niteliği aynı dı r. Ama ana niteliği aynı  olan süre-
cin içinde farkl ı  çelişkiler gelişir. Bu da süreci, özgül çelişki-
ler taşıyan farklı  aşamalara böler. Kapitalist toplumu ele 
alı rsak. Bu toplumun gelişmesi başlı ca iki aşamaya ayrı lı r. 

1- Serbest rekabetçi kapitalizm aşaması , 
2-Emperyalist kapitalizm (ya da tekelci kapitalizm) aşa-

ması. 
Her iki aşamada ücretli emeğin sömürülmesine dayan-

sada, farklı  yanlar ve çelişkiler taşımaktadı r. Hatta her aşa-
ma bile farkl ı  dönemlere ayrı labilir. Örneğin: 1. Dünya sava-
şı  dönemindeki emperyalizm, 1. Dünya savaşının sonu ile 
2. Dünya savaşı  arasındaki emperyalizm ve daha sonrası  
emperyalizm farklı  özelliklere sahiptir. 

Lenin, Marx ve Engels'in toplumun gelişmesi ile ilgili dü-
şüncesini, (yani diyalektik yöntemi) şöyle açı klı yor: 

"Marx ve Engels'in Hegel felsefesine dayanarak formüle 
etmiş  olduklari bu düşünce, bugünkü evrim düşüncesinden 
içeriği yönünden çok daha kapsamlı  ve çok daha zengindir. 
Zaten geçmiş  olan aşamaları  adeta yineleyen, ama onları  
farkli bir yoldan daha yüksek bir temel üzerinde yineleyen 
('yadsımanrn yadsıması") bir gelişme düz bir çizgi boyunca 
değil de deyim yerindeyse sarma) bir yolda olan bir gelişme; 
sıçramalarla, altüst oluşlarla, devrimlerle olan bir gelişme: 
"sürekliliğin kesilmesi", niceliğin niteliğe dönüşmesi; belirli 
bir cisim üzerinde, ya da belirli bir olay içinde, ya da belirli 
bir toplum içinde etkileyen çeşitli eğilim ve kuvvetlerin çeliş  
kili ve çatışmasinin doğurduğu, gelişmeye doğru iç itilimler; 
herhangi bir görgünün bütün yönleri (tarihte sürekli olarak 
yeni yönler çıkar ortaya) arasında karşilikli bağımsızlık ve 
en yakın ve çözülmez bağ, belirli yasalar izleyen, hareketin 
düzgün ve evrensel sürecini sağlayan bir bağ. Bunlar, geliş-
me öğretisi olarak, geleneksel olandan daha zengin olan di-
yalektiğin bazı  özelikleridir." (2) 

Lenin başka bir yerde, RSDIP'in bunal ı m dönemini açı k-
larken diyalektik yöntemi nası l kullandiğini pratik olarak gös-
terir. Bunal ı m dönemini aşamalara ayrı r ve bunun nedenini 
de şöyle açıklar: "Bu aşamalardan herbirinde, mücadelenin, 
koşulları  ve o andaki saldırı  hedefi tamamen farklıdır; her 
aşama, adeta bir genel askeri harekât içindeki ayrı  bir sa-
vaştır. Her savaşın so,nut koşullari üzerinde durulmad ıkça, 
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savaşım ımız, hiç bir biçimde anlaşılamazl "(3) 
Tarihe ve bugüne bu yöntemle yaklaşı lmazsa süreçlerin 

ve aşamaların ayı rt edici özellikleri görülmez, dolayı sıyla 
"nesnel sürecin tahlili" doğru yap ı lamaz. Bunun sonucunda 
da sürece uyan devrimci politikalar belirlenip uygulanmaz. 
Örneğin: Kapitalizmin emperyalist aşaması  tespit edilme-
seydi dünyada devrimci ve sosyalist hareket bu denli (hatta 
hiç) gelişemezdi. 

Kı saca; eğer bir süreci anlamak ve anlatmak istiyorsak; 
öncelikle o süreç boyunca geçerli olan temel çelişkiyi belirle-
meliyiz. Ama bu tek başına yeterli olmaz. Bununla birlikte, 
sürecin gelişmesi boyunca ortaya çıkan farkl ı  aşamalar ı  ve 
bu aşamalar ı n özgül çelişkilerini de belirlememiz gereklidir. 
Özgül çelişkiler görülmezse süreç kabaca ve mekanik ola-
rak algı lanı r ve de yorumlanı r. 

Marx-Engels Ve Sonrasına Bakış  

Gelelim TT'nde sosyalist hareketin tarihi ile ilgili değer-
lendirmeye: 

Tezler'de sosyalizmin tarihi ile ilgili değerlendirmelerde 
şu noktalar göze çarpı yor. 

1- Bugüne bakı larak geçmiş  sürecin değerlendirilmesi 
yapı lmaktadı r. Dolayı sı yla olaylar gerçekleştikleri koşullar 
içerisinde değil, bu güne ulaşan yans ı malar ı  ile değerlendi-
rilmektedir. Bu da tarihin diyalektik gelişiminin inkar ı  demek-
tir. 

2- Sürece çok genel bakı lmış  ve yargı lar genelleştirilmiş-
tir. Biz her noktanın detayları yla açiklanmasini beklemiyo-
ruz, ancak genellemeler titiz bir araştırmaya dayanmalı dır. 
Ne yazı k ki arkadaşlar sürece; onu açı klamak, onun doğru-

yanlışlar ı nı  ortaya koymak biçiminde değil, geçmişten 
kurtulmak istiyorlarmış  gibi yaklaşıyorlar. Yoksa bu kadar 
muğlak, olumsuzlayıcı  ve çelişkili genellemeler yap ı lmazdı . 

Süreç konusunda yap ı lan belirlemeler tamamen olum-
suzlama niteliğindedir. Eleştirel bakış  adı  altı nda yanlış ları n 
öne çikarilmasi, doğruların ve kazanı mların sorumsuzca ka-
ralanması  yap ı  lmiştir. 

Elbette sosyalizm tarihi; olumsuz ve olumlu yanları , yük-
seliş  ve inişleri olan bir süreçtir. Bu gelişme çizgisi diyalektik 
yöntemle tespit edilebilir. Ama arkadaşlar diyalektik yönte-
mi kullanmadı klar ı  için belirlemeleri fetva yazma şeklinde ol-
muştur. Şu değerlendirmede olduğu gibi: 

"Marx'ın ve Engles'in temellerini attıkları  sosyalizm bir 
din, bir doğma değil, somut koşulların somut tahlilerinden 
doğan ve aynı  yöntemle kendini geliştiren, değiştiren, yeni-
leyen ve zenginleştiren bir ideolojidir. 

'...ama 150 yillik sosyalist mücadele pratiğinde ve 70 yılı  
aşan sosyalist dünyanın sunduğu yaşamda çoğunlukla bu-
nun tersi yapıldı.(abç) Marksizm'e bir doğma, bir din gibi 
yanaşıldı." (4) 

ilk paragrafa aynen katı l ı yoruz, Ikinci pragraf ise bir ka-
lem darbesiyle 150 yıllı k süreci "tersliyor". Arkadaşlara şu-
nu sormak doğru olacakt ı r: 

Peki "çoğunlukla tersi işler yapildi" ise ve de "Mark-
sizme bir doğma bir din gibi yanaşıldr" ise biz nası l bir 
sosyalist hareketten ve hatta sosyalist ülkelerden, halk de-
mokrasilerinden bahsettik ve hala sı n ı rlı  da olsa bahsediyo-
ruz? Bunu anlamak güçtür. Acaba bu güne kadar gerçekle-
şen devrimler hangi güçle, hangi ruhla zafere ulaştı lar? 
Rus, Çin ve Vietnam devrimlerine "doğmatik" denilebilir 
mi? Hala canlı  olan ve gün geçtikçe güçlenen dünyadaki 
ulusal ve toplumsal kurtuluş  mücadeleleri nası l oluyor da 
"Marksizm'e bir din gibi yaklaştı kları " halde hala yaşı yorlar? 

Sosyalizmin prestij kaybettiği ve de her yandan azgın 
saldı rı lar ı n yaşandığı  bir dönemde, biz•sosyalistler tarihimi-
ze daha sorumlu ve cesaretli yaklaşmak zorundayız. Böyle 
temelsiz baştan savma yapı lan genellemeler bize hiç bir şey 
getirmez. 

Tezler'de Marx ve Engels'in bilimsel sosyalizmin kurul-
masındaki öncü ve temel rolleri belirtildikten sonra küçük bir 
paragrafla da Lenin'in katkı ları  anlatı lmış. Lenin için şunlar 
söyleniyor: 

"Kapitalizmin tekelleşip Emperyalizm aşamasına ulaştiği 
dönemde özellikle Lenin tarafından devam ettiren bu mü-
cadele öncelikle Marxizm ve sosyalzimin ekonomist yorum-
cularina karşı  sürdürüldü." (5) 

Lenin'in proleter sosyalizmin teorisine ve pratiğine katki-
larını  bütün yönleriyle (en azı ndan genel hatları  ile) belirle-
mek; onun kişiliğini yüceltmek, veya ne kadar zeki, ne kadar 
"büyük" bir adam olduğunu göstermek için değildir. Onun 
buna ihtiyacı  yoktur. Hayı r bunlardan bağımsı z olarak her 
şeyden önce gerçeği, bir sürecin gerçeğini açı klamak de-
mektir. Lenin'i çok sevebiliriz, veya hiç sevmeyebiliriz. Bu-
nunla birlikte eğer Marksizmin günümüze kadarki gelişimini 
ve Sovyetlerde sosyalizmin inşa sürecini doğru olarak açı k-
layacaksak, Lenin'i; daha doğrusu onun Marksizme ve sos-
yalizme katkı larını  ifade eden Leninizmi görmemiz gerekir. 
Leninizm; Marksizm ve sosyalizmin gelişiminde atlanamaz 
temel taşlardan biridir. Peki yukarıdaki belirlemeler Leniniz-
mi anlatmı yor mu? Tek kelimeyle hayır. 

Emperyalizm aşamasında Lenin'in "Marx ve Engels'in 
mücadelesini sürdürenlerden biri olduğu, özellikle de sosya-
lizmin ekonomist yorumlarına karşı  mücadele ettiği" belirtil-
miş. Bunlar doğru. Ancak, bunlar Lenin'in katkı ları nı  ya da 
Leninizmi tam anlamı  ile anlatmaz. Zaten arkadaşların Leni-
nizmi anlamak ve anlatmak istediklerini sanmı yoruz. Bunu 
nereden çı kar ı yoruz? 

Şunlardan: Tezleri hazı rlayan arkadaşlar siyasi kimlikle-
rini ya tek başına "Marksist" ya da "sosyalist" niteleme-
leri ile ifade ediyorlar. Hiçbir verde Leninizm kelimesi geç-
mez. Bunu bir unutkanlı k sayanlar veya; "Lenin de 
Marksistur ya da sosyalisttir, o halde tek başına Marksist ya 
da sosyalist demek yaterlidir" diyenler de olabilir. Biz bunla-
ra katı lmıyoruz. 

Arkadaşlar Marksist-Leninist ifadesini bilinçli olarak kul-
lanmı yorlar. Bu ifadeden "Leninist" kelimesini atmışlar. Bu-
nunla "Marksist" oldukları nı , ama Leninist olmadiklarini an-
latmak istiyorlar. Yalnız bunu cesurca ve aç ı kça ifade 
etmiyorlar. Yine de tartışma tezlerindeki görüşler incelendi-
ğinde Leninizmin dolayı sı yla de Marksizmin açı kça reddedil-
diği görülür. 

işte ispatı : 'Bilimsel sosyalizm donuk değil, Marx'tan bu 
yana pek çok devrim deneyimi, sosyalist pratik ve değişik 
politik önder ve teorisyenlerin çabalarıyla gelişmiş  zengin-
leşmiştir. Ama bunların her birinin tek başına Marksizmin bi-
ricik devamı, mutlaka takip edilmeleri gereken biricik temsil-
cileri olmadiklari gerçeği de görülmek zorundadır." (6) 

Değişik ülkelerde ya da dönemlerde ortaya çıkan önder 
ve teorisyenlere atfedilen "zm"lerin ya da Sovyet-Çin ve Ar-
navutluk komünist partileri arasındaki çatışmaların dünya 
sosyalist hareketinde yarattığı  düşmanca kamplaşmaiar hep 
bu temelde oldu" (7) 

Evet bu görüşler T. T'nde ifade ediliyor. Bizim bildiğimiz 
sosyalistlerin geneli tarafindan Marksizmden sonra kabul 
edilen tek "izm" Leninizmdir. Açıktı r ki burda söz konusu 
olan da Leninizmdir. Arkadaşları n açı kça Leninizme saldir-
maya cesaretleri yoktur. Onlar Sovyetler'deki `yeni düşün-
ceciler" gibi "doğmatizm , `putçuluk'; `şablonculuk" 
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gibi suçlamalarla işi götürmeye çalışıyorlar. Ne yazı k ki, 
şablonculuğun, doğmatizmin en tehlikeli biçimi budur. Yani, 
hem bu konuda bir sürü demogoji yaparak öyle olmadı klar ı -
nı  savunurlar, ama aslı nda en alasını  yaparlar. Leninzmin 
reddi de bunun en iyi örneğidir. Sovyetlerde, D. Avrupa'da 
Marksizmin-Leninizmin devrimci öğretisi reddediliyor diye 
kendileri de kervanı  kaçı rmamak için nakaratlar ı  tekrarlı yor-
lar. Bu günlerde moda `yeni" görünmek "yeni düşünce-
ler" savunmaktı r. Bunun da yolu Marksizm-Leninizme sal- 
dı rmaktır. 	Ileride II. bölümde, sosyalizm sorununu 
tartıştığımı zda aslı nda T.T'nin sadece Leninizmi reddetme-
diğini aynı  zamanda Marksizm'i de reddettiğini hep birlikte 
göreceğiz. 

Bilindiği gibi Kautsky Engels'ten sonra sosyalist hareke-
tin tek önderi kabul ediliyordu. Gerçekten de sosyalist hare-
kette Kautsky'nin büyük bir saygı nlığı  ve otoritesi vardı . 
Ama Lenin bu sayg ı nlığına ve otoritesine karşın, sosyal şo-
venist olunca onu tarihten sildi. Yani Lenin kimseyi tek takip 
edilecek kişi veya mutlak doğru olarak görmedi. lyi bir Mark-
sist-Leninistte Lenin gibi yapar. Hiç bir kişiyi kay ı tsı z şarts ı z 
takip etmez, mutlak doğru olarak görmez. Tersini yapan Le-
ninci olmaz. Aksine ondan uzaklaşır. Ama Lenin'i böyle ka-
bul edenler, onu mutlak doğru görenler yok mu,;ur? Elbette 
vardırlar. Ancak bundan Leninzm sorumlu tutulmaz. 

Aslı nda arkadaşlar bu görüşlerle, Leninizm'in, Marksiz-
min çağımı zdaki sürdürücüsü olmadığını  anlatmak istiyo;.i. 
Leninizmin çağımı zın Marksizmi olduğu gerçeği, sosyalist 
hareketçe kabul gören bir doğrudur. Arkadaşlara göre ise 
kimse "tek başına Marksizmin biricik devamı" değil. 
Amaç belli, Leninizm reddediliyor. Gerisi de alavare-
dalevare. 

Peki kimdir Lenin ve Leninzim nedir? Lenin'in Mark-
sizm'e katkı sı  nedir? 

Herşeyden önce Lenin büyük bir Marksisttir. 0 Marksiz-
mi bir doğma değil bir bilim olarak almış, onu geliştirmiştir. 
Onun dünya görüşünü ve diyalektik yöntemini kullanarak 
çağımı zı  çözürnlemiş, emperyalizm çağını n temel özelikleri-
ni ve de bu çağda proletarya devriminin strateji ve taktikleri-
ni belirlemiştir. Evet o ekonomizme karşı, devrimci sosyaliz-
mi, devrimci örgüt anlayışını  savunmuştur ama bu sadece 
bir yanı dır. Lenin'in bundan da önemli katkı ları  vardı r. Bun-
ları  şöyle sı ralı yabiliriz. 

1- Emperyalizmin özellikleri ve kapitalizmin dünyadaki 
eşitsiz gelişmesinin tespit edilmesi, bununla birlikte devrimci 
güçlerin önündeki proleter devrimler adı mını n belirlenmesi. 

2-Demokratik merkeziyetçiliğe dayanan, çelik disiplinli 
işçi sı nı fı  partisi teorisinin geliştirilmesi. 

3- Marx ve Engels'in "Demokratik cumhuriyet" formülas-
yonunun "Işçilerin Köylülerin Demokratik Diktatörlüğüne" ka-
dar geliştirilmesi. 

4- Proletarya diktatörlüğü ve proleter devlet biçimi ile ili-
gili katkı ları . 

5- Ulusal sorunla ilgili katkılar ı  ve sosyal şovenizmin ye-
nilgiye uğratı lması . 

Bu katkı lar Marksizmin geliştirilmesinin doğal sonuçlari-
dı r. Stalin, Leninizmi şöyle tanı mlar. 

"Leninizm, emperyalizm ve proleter devrim çağının 
Marksizmidir. Daha tam söylemek gerekirse, Leninizm, ge-
nel olarak proleter devrimin teori ve taktiği, özel olarak pro-
letarya diktatörlüğünün teori ve taktiğidir." (8) Işte Leniniz-
min genel ve derli toplu tanı mı  budur. 

Bu durumda Leninizmi, Marksizmden ya da Marksizmi, 
Leninizmden ayrı  ele almak ve ifade etmek kesinlikle para-
dokstur. Leninizmi, Marksizmden ayr ı  düşünmek onun tarih-
sel köklerini kesmek demektir. Marksizmi, Leninizmden ayrı  

ele almak da onun gelişimini ve geleceğini yok etmektir. Ya-
ni onu öldürmektir. 

Peki birbirine bu kadar bağlı  olan iki olguyu birbirine öz-
deş  görüp, birini diğerinin ifadesi olarak kullanamaz miyiz? 
Hayı r kullanamayı z. Çünkü dünya görüşü açı sı ndan her ikisi 
de aynı  temele dayanmakla birlikte, farklı  sosyal aşamalara 
dayanan, farkl ı  bazı  ideolojik ve politik tespitlere sahiptirler. 
Marx rekabetçi kapitalizm aşaması nda yaşamiştir ve dev-
rimci mücadele açı sı ndan o günkü şartları  veri olarak ele al-
mıştır. Lenin ise emperyalist kapitalizm aşamasını  veri al-
mıştır. 

Bu durumda ancak Marksizm-Leninizm ifadesi hem dün-
ya görüşümüzü, hem de ideolojimizi en iyi şekilde anlatabi-
lir. Leninizmi reddetmek; bilimsel dünya görüşünün ve dev-
rimci eylemin bir ayağını  kesmek demektir. Bu da biz 
proleter sosyalistlerin yapacağı  iş  değildir. 

Tezler'de Leninle ilgili düşünceler bunlar. Lenin sonrası  
sosyalist hareketin durumu ise şöyle değerlendiriliyor. 

"..Emperyalizm ve çarlığa ezici darbe indiren 1917 
Ekim Devrimi kendisini ne teorik ne de pratik alanda dedi 
toplu tanımlayıp kurumlaştırmadan Lenin öldü. 

Lenin sonrası  sosyalist hareket farklı  kutup ve politik 
merkezlere bölündü. Marksizm ve sosyalizmin ekonomik ve 
doğmatik yorumunun etkisine giren sosyalizm güçleri; sonu-
cu paradoks ve açmaz olan kompleks bir sürecin içine yu-
varlandılar." (9) 

Birinci paragraftaki iddiayı , yani "Ekim Devriminin ne te-
orik ne de pratik alanda dedi toplu tanımlamadan ve kurum-
laştırmadan Lenin'in öldüğü" iddiasını  dikkate almı yoruz. 
Bu konuda arkadaşlara, Lenin'in "İki Taktik, Proletarya 
Devrimi ve Dönek Kautsky, ve Nisan Tezleri" kitaplarına 
bakmaları nı  önermekle yetiniyoruz. 

Esas sorun ikinci paragrafta. Bu paragraf çok kı sa ama 
yine de bir sürecin (yani 70 yı llı k sürecin) değerlendirilmesi-
ni yansı tı yor. Şu sorulabilir; 70 yı llı k bir sosyalizm süreci 
böyle iki üç cümle ile anlatı lacak kadar net mi? Arkadaşlar 
açı sından net, çünkü onlar sürecin üzerine bir çizgi çizip 
reddediyorlar. Elbette süreç biliniyor, iyi bir araşt ı rmayla ba-
zı  genel sonuç ve yargı lara varı labilir. Ama şunu kesinlikle 
söyleyebiliriz ki; hiç bir araştırma 70 yı llı k süreci böyle tüm-
den olumsuz nitelemelerle mahkum edemez. Çünkü bu ger-
çekçi olmaz. Elbette bu süreçte hatalar, olumsuzluklar var-
dı r. Ancak çok büyük teorik ve pratik kazanı mlar da var. 
Öne çı karmamı z gereken de bu kazanı mlardı r. 

Son paragrafta üç belirleme vardı r. Birinci belirleme: Le-
nin sonrası  sosyalist hareketin farklı  kutup ve politik merkez-
lere bölündüğünü iddia ediyor. 

Bu belirleme bizce de doğrudur. Ancak bu kutuplar ve 
politik merkezler Lenin döneminde ortaya çı ktı lar. Ondan 
sonra ise netleşme oldu. Peki hangi kutuplar oluştu? Bunla-
rı n hangisi doğrudur, hangisi yanlıştı r; Biz hangisinin miras-
çı sı yız? Arkadaşlar bu soruları  atlamışlar. Bunları  ilerde 
açı klamaya çalışacağız. 

Ikinci belirleme: Sosyalist güçlerin tümünün o dönemde 
"sosyalizmin ve Marksizmin ekonomik ve doğmatik yorumu-
nun etkisine girtiklerini" iddia ediyor: Üçüncü belirleme ise: 
70 yı llı k sosyalizmin `kompleks" bir niteliğe sahip olduğu-
nu sürecin sonucununun da "açmaz" ve `paradoks" oldu-
ğunu iddia ediyor. Arkadaşlara göre bunun nedeni de ikinci 
belirlemede anlatı lan sapmalardı r. 

Bu iki belirleme her ne kadar bir takı m gerçekleri anlatsa 
da tamamen eklektik ve idealist bir bakışı  yansı tı r. Bir kere 
70 yıllı k sürece, düz bir çizgiymiş, hep aynı  çelişkilere ve ni-
teliğe sahipmiş  gibi bakı lı yor. Ayr ı ca 70 yı llı k sürecin fatura-
sı  bir döneme, yani işin başlangı ç dönemine çı kartılı yor. Di- 
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yorlar ki; "madem bu iş  bugün tıkandı  ve açmaza girdi, o 
halde bundan bu işi başlatanlar sorumludur." Sanki bir 
iş  doğru başlayı p sonra yanlışa dönüşemez; ya da yanlış  
başlayı p doğruya dönüşemezmiş  gibi. Bu nedenle öncelikle 
yöntem açı sı ndan, buna bağlı  olarakta içerik açı s ı ndan son 
iki belirlemeye katı lmı yoruz. Bunun nedenlerini Sovyetlerde 
sosyalizmin inşa sürecini irdeleyerek açıklayacağız. 

Arkadaşlar süreci değerlendirirken bir dönüşüm noktas ı  
olarak Lenin'in ölmesini alı yorlar. Onlara göre herşey Le-
nin'in ölmesiyle bozulmuş. Bu doğru değil. Çünkü Lenin'in 
ölümünden sonra da Bolşevik Partisi Lenin'in programını  
uygulamıştır. Yani politik anlamda Lenin'den sonra önemli 
bir değişim yoktur. 0 halde işi böyle kötüye götüren bir dö-
nüşüm noktası  (veya noktaları ) var midir ? Bunu da Sovyet-
lerde sosyalizmin inşa sürecini inceleyerek bulabiliriz. 

Sovyetler Birliğin'de Sosyalizmin inşası  Süreci 

1917 Ekim sosyalist devrimiyle Bolşevik Parti Rusya'da 
iktidarı  ele geçirdi ve Bolşevikler Sovyet devletini kurdular. 
Her ne kadar iktidar ı  ele geçirmek zor olmuşsa da, iktidarı  
korumak ve yeni toplumu inşa etmek daha zor olmuştur. 
Sovyet iktidarı  adeta daha karlar erimeden filiz veren bir çi-
çeği andırır. Emperyalistler ve onları n Rusya'daki yerli işbir-
likçileri bu çiçeği koparmak için tezelden ordular kurdular. 
Dışardan emperyalist müdahale ve kuşatma, içerden iç sa-
vaşla yeni Sovyet iktidarını  ortadan kaldı rmaya çalıştı lar, 
ama başaramadı lar. lç savaş  1921'de bittiğinde Bolşevikle-
rin iktidarı  tüm Rusya'ya yayı lmış  hatta çevre bölgeleri de 
etkisine almaya başlamıştı . 

Bununla birlikte iç savaş  ve kuşatma, Rusya'da ekono-
miyi tamamen tahrip etmiştir. Devrimden önce de Rusya'da 
çok gelişmiş  bir sanayi ve tarı m yoktu. Var olanlar da savaş-
la birlikte ya tahrip olmuş  ya da üretim dişi kalmıştır, Sonuç-
ta kı tlı k ve açlı k oluşmuş  buda milyonlarca insanın ölümüne 
neden olmuştur. Bu dönemde Bolşevikler zorunlu olarak 
"Savaş  Komünizmi" politikas ı n ı  uygulamışlardı r. Savaş  
komünizmi belli ölçülerde köylülüğün sovyet iktidar ı na olan 
güvenini sarsmıştı r. Iç savaşın bitimi ile oluşan tablo budur. 
Işte bu dönemde; ekonomiyi canlandırma ve sovyet iktidarı-
na rahat bir nefes alma olanağını  sağlamak için 1921 yı lı n-
da Lenin'in önderliğinde NEP (Yeni Ekonomik Politika) 
yürürlüğe kondu. NEP'in başlı ca üç hedefi vardı : 

1- Dağı lmış, tahrip olmuş  ekonomiyi canlandırma ve ye-
niden düzenleme olanağı  yaratma. 

2- Yoksul ve orta köylülüğe güven verme ve işçi-köylü it-
tifakını  güçlendirme. 

3- Sosyalist inşa için gerekli bağıms ı z teknik-ekonomik 
temeli yaratmak. 

NEP politikası  aslı nda o dönemde hala varlığın ı  sürdü-
ren kapitalist kalı ntı ları n ve küçük-burjuvazinin geliştirilmesi 
demektir. Bu tarihsel bir zorunluluktur, çunkü bunlar az da 
olsa bir miktar üretim aracı n ı  elinde tutuyorlardı . Ayrı cada 
üretim konusunda belli bir tecrübeye sahiptiler. Ülkeyi kı tlık-
tan ve açı klı ktan kurtarmak için bunlardan yararlanmaktan 
başka yol yoktu. 

Nitekim 1924-26 yı lları  arasında üretim düzeyi savaş  ön-
cesi düzeye eşit hale geldi. K ı tlı k önlendi, ama ne yazı k ki, 
gelişme tarı m alanı  ile sı nı rlı  kaldı . Çünkü Rusya'da o za-
man sanayi geri idi ve daha çok Avrupa kı smındaki hafif sa-
nayiye dayanı yordu. 

NEP'in olumlu yanları n ı n yan ı sı ra olumsuz yanlarını n da 
olacağı  herkes tarafından biliniyordu. Nitekim NEP'in yürür-
lüğe konmasından birkaç yı l sonra zengin köylüler (Kulak- 

lar) iyice güçlendi. Bu sını f kı rda önemli bir ekonomik ve si-
yasal güce dönüştü ve bu gücünü ülke geneline yaymak için 
çalışmaya başladı: 

1927'de ekonomi, özellikle Kulakları n bilinçli faaliyeti so-
nucunda önemli bir bunalı mla karşı  karşıya kaldı. Üretim 
düştü; Kulaklar bilinçli olarak tarı m ürünlerini devlete verme-
yip, stokladı lar. Hatta Sovyet iktidarına karşı  direk sabotajla-
ra giriştiler. Bu eylemlerine orta köylülüğü de ortak etmeyi 
başardı lar. 0 yı llarda hem Kulakları n, hem de direk emper-
yalizmin ajanlarının sabotajları  sonucu ürünlerin ve sanayi-
nin çok önemli bir kı smı  tahrip oldu. 

NEP, kı rda karşı-devrimci bir sı nı fı , Kulaklar ı  güçlendir-
di. Bu sını fa dayalı  ekonomik gelişmenin etkisi yalını zca 
ekonomik alanla ve kı rla sını rlı  kalmadı , siyasal alanı  ve tüm 
ülke genelini etkileyen bir hal aldı . Bu durumu komünistlerin 
tespit etmemesi mümkün değildi. Özelikle 1924'te Lenin'in 
ölümünden sonra NEP'in devam ettirilip ettirilmemesi ve 
"tek ülkede sosyalizmin inşası" tartışması  başladı . Bu 
tartışma aslında bir yol ayrı mının başlang ı cı dır. Başka bir 
aç ı dan; Bolşevik Parti içindeki kutupları n net olarak ortaya 
çı kışıdı r. 1929'lara gelindiğinde durum iyice olgunlaştı. Ya 
Kulaklara daha fazla ekonomik imtiyaz ve siyasi haklar (hat-
ta iktidarı n paylaşılması , çünkü Kulak ekonomisi sanayide, 
şehirde ve hatta partide kendisine yak ı n kesimler yaratt ı . 
Bunlar daha çok eski teknokrat ve bürokratlardı ). Yani NEP 
devam edecek ve büyük bir ihtimalle kapitalizm Rusya'da 
güçlenerek iktidarı  alacaktı . Ya da yeni bir dönem başlatıla-
rak; sosyalizmin inşası  için gerekli önlemler alı nacaktı . Ko-
münistler için orta bir yol yoktur. işte o dönemde Rusya'da 
sını f mücadelesinin merkezi sorunu ve de kritik noktası  bu-
dur. Bu noktada ideolojik, politik, ekonomik ve örgütsel mü-
cadelenin devamı  için bu sorunun kesin ve net olarak çözül-
mesi gerekirdi. 

Dikkat edilirse sorunun çözümü sosyalizm açı sından ta-
rihsel öneme sahiptir. Özellikle bu noktada proletarya parti-
sinin öncülüğünün önemi de ortaya çı kar. Eğer öncü parti 
gerçekten tam bir proleter niteliğe ve devrimci sosyalist 
programa sahip değilse, sosyalizmin inşas ı  imkans ı z olur. 0 
noktaya kadar ne kadar sosyalist niteliğe sahip olursa ol-
sun, böyle kritik noktalarda sosyalizmin gelişmesinden yana 
tavı r geliştirmezse dahası  önderlik edemezse, o parti sosya-
list olmaktan çı kmaya başlar, gericileşir ve gittikçe sosyalişt 
niteliğini kaybeder. Bu tek tek kişiler ve hizipler için de ge-
çerlidir. Objektif olarak bu bir zorunluluktur. 

1928 Ekiminden itibaren Stalin önderliğindeki Sovyet ko-
münistleri, NEP devresini kapatarak, geri kalmışlığı , yoksul-
luğu ortadan kaldı rmak ve sosyalizmin temellerini oturtmak 
için "Beş  Yıllık Plan" a dayanan `Büyük Yönelim" i baş-
lattı lar. 

"Büyük Yönelim" şunları  amaçlı yordu: 
1- Tarı  min kollektifleştirilmesi. 
2- Sosyalizmin inşas ı  için ağır sanayi temelinin kurulma-

s ı . 
3- Merkezi planlamanı n örgütlenmesi. 
Bütün bu çabalar bir bütünlük taşımaktadı r. Amaç; sos-

yalizmin tek bir ülkede inşası dı r. Amaç; tarı mı n kollektifleş-
mesine karşı  duran, gelişen kapitalist Kulakları  tasfiye et-
mek, köylülerin işçi sını fı  ile ittifaklar ı nı  güçlendirmektir. 
Amaç; kapitalist üretim ilişkilerine alternatif olarak kollektif 
üretim ilişkilerini örgütlemektir. Tabi bunlar ancak tarımın 
makinalaşması  ile sağlanabilirdi. Makinalaşmada ağır sana-
yinin varlığına bağlı dı r. Bütün bunlarla birlikte, gelişen eko-
nominin; toplumun ve sosyalizmin ihtihaçlarına göre planlı  
bir şekilde yönlendirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çı kar. 
Nitekim saptanan görevler belli bir plana göre gerçekleştiril- 
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miş, sonuçta muazzam bir gelişme kaydedilmiştir. Geri bir 
tarı m toplumu kı sa zamanda bir sanayi toplumu olma yolu-
na girmiştir. 

"Beş  Yıllık Plan, 1928 Ekim'den 1932 aralığına kadar, 
dört yıl üç ayda tamamlanmış  oluyordu. Sanayide çalişan 
işçi sayısı  iki katına onbir milyondan yirmiiki milyona çıkmış  
verim iki katı  olmuştur." (10) Sanayi üretimi de 1927-37 yıl-
ları  arasında 18,3 milyon rubleden 95,5 milyon rubleye çık-
mıştır." (11) 

Büyük yönelim aynı  zamanda büyük bir kültür devrimini 
de kapsar. Yeni oluşturulan Sovyet üniversiteleri ve okulları  
mezunlar vermiş, eğitim öğretim seferberliği gerçekleştiril-
miştir. Aslında bunlar gerçekleştirilmeden sosyalist ekono-
minin inşas ı  mümkün olmaz. Çünkü sosyalist ekonomi her 
alanda sosyalist kültürle eğitilmiş  insanlarla inşa edilebilir. 
Eğitim-öğretim seferberliği ile eskiden kalan bürokratlar ve 
teknokratlar büyük ölçüde tasfiye edilmiştir. 

Sovyetlerde sosyalizmin inşasını n genel çizgileri bunlar-
dır. 

Sosyalist Inşa Sürecinde Parti içi Mücadele 

Rusya Komünist Partisi (daha sonra SBKP) içinde, Le-
nin döneminden itibaren çeşitli kanatlarin, ya da politik ku-
tupları n oluştuğunu ve bunlar arası ndaki farklı laşmanın da 
Lenin sonrası nda arttığını  daha önce belirtmiştik. Bu kanat-
lar başlıca üç tanedir: Troçki önderliğindeki sol kanat, Buha-
rin önderliğindeki sağ  kanat ve Stalin önderliğindeki merkez 
Bolşevik kanat. Bilindiği gibi Troçki kanadı  iç savaş  döne-
minde de Brest-Litovsk barışı  sırası nda kendisini göstermiş-
ti. Ama o zaman kolayl ı kla sindirilmiş  ve geri çekilmişti. Ayr ı -
ca Troçki "tek ülkede sosyalizmin inşastna" karşı  çı ktığı  
için Lenin tarafı ndan yürürlüğe konulan NEP'e de muhalif ol-
muştu. Bu kanatların oluşumunu ve niteliğini anlamak için 
kritik noktaya dönelim ve önce dönemi gözlemlemiş  bir ga-
zeteci olan A.L Straong'un tespitlerine bakalı m. 

"1924 Ağustosunda, Rusya'nın diş  yardım almaksızın 
sosyalizmi kurabileceği düşüncesini J. Stalin formüle etti... 
Troçki ye karşi Stalin, Rusya'nin herhangi bir yabancı  işçi 
sınıfinın yardimi olmaksizin sosyalizmi kurup geliştirebilece 

çünkü köylüler de dahil, halkin büyük çoğunluğunun 
hükümeti destekleyebileceğini söyledi. Zamanın kabul edil-
miş  Bolşevik teoristleri Zinoviev ile Kamenev, yeni ve güçlü 
bir tezin ortaya atıldığının farkinda değillerdi. Stalin 1925'de 
14. Parti kongresinden bunu istediği zaman pek güçlük çek-
medi. Bir kaç ay sonra iki teorist, yeni tezin anlamını  kavra-
dikları  zaman, bunun, ortodoks görüşün yerine "Ulusal Ko-
münizmi" geçirmek olduğunu söyleyerek eleştirdiler. Daha 
sonra Troçki, bu teoriye saldiriya katildi."(12) 

Troçki Avrupa proletaryasını n yardımı  olmaks ı zı n sosya-
lizmin inşa edilmeyeceğine inanı r. Bu da, Troçki'nin köylülü-
ğünün önemini ve de dünyada kapitalizmin eşitsiz gelişme 
yasasını  anlayamaması ndan kaynaklanı r. 

Buharin ise köylülüğe fazla önem verir. NEP ekonomisi-
nin doğal evrimi içerisinde sosyalizme vardı rı lması ndan ya-
nadir. Bu nedenle "köylüler zenginleşin" sloganını  savun-
muştur. Ayrı ca Buharin; NEP döneminde gelişen Kulakların 
karşı-devrimci niteliğini, ve de 2. dünya savaşını n yaklaştığı -
nı  anlamamıştı r. 

Gerçekte Stalin "Tek ülkede sosyalizmin inşasi" slo-
ganını  ileri sürerken; hem içerde gelişen karşı  devrimci Ku-
lak eylemlerini, hem de dünyada gelişen savaş  durumunu 
dikkate almıştır. Emperyalistler, Sovyetleri boğmak için ça-
baları na hız vermişlerdir. Özellikle Nazi Almanyası  bu konu- 

da büyük bir tehlike oluşturmuştur. Dolayı s ıyla, Sovyet-
ler'deki sosyalizmin mevzileri savunulacaksa herşeyden ön-
ce bağımsı z bir sanayi örgütlenmeliydi. Bunsuz 2. Dunya 
Savaşı 'nın kazanı lması  mümkün olmazdı . Nitekim 2. Dünya 
savaşı  başlamadan Sovyetler'de belli bir ağır sanayi yapı sı  
ve ülkeye yeterli tarı msal temel oluşturulmuştur. Sovyetlerin 
savaştan zaferle çı kması nı n nedenleri de burada yatar. 

Peki, Troçki ya da Buharin partide insiyatifi sağlasaydı  
ve onları n programları  uygulanmaya konulsaydı , savaşı  gö-
ğüslemek ve zaferle sonuçlandı rmak mümkün olacak miy-
di? Bizce kesinlikle hayı r. Nedenleri açıktı r. Birincisi; Troçki 
NEP'i sonuna dek götüremediği için sanayileşmeyi sağlaya-
mazdı . ikincisi; köylülüğün desteğini almadığı  için tarı mı  kol-
lektifleştiremezdi. Ayrı ca da savaşta yeterli insan gücünü 
toplayamazdı • 

Başta da belirtildiği gibi Troçki'nin zaten gelişmiş  bir 
sosyalist ekonomi oluşturma niyeti de yoktur. 0, Avrupa'yı  
fethetme rüyasındadı r. Bu anlayışla güçlü bir sanayinin ve 
giderek güçlü bir ekonominin yaratı lmas ı  mümkün değildir. 

Buharin'e bakarsak; Buharin Kulaklar ı  ve savaşı  hemen 
hemen hiç dikkate almamış, köylü ekonomisi ile sosyalizme 
ulaşma hayalleri kurmuştur. Şunu söyleyebiliriz ki, Buharin 
önderliğindeki 	bir SB'nin yıkı lması  için, Nazi Alman- 
ya'sı nı n saldı rması  gerekmez, giderek güçlenen Kulaklar bu 
işi yapmak için yeterli güce ulaşacaklardı  ve bunu da başa- 
racaklardı . Görüldüğü gibi Troçki'nin de, Buharin'in de prog-
ramları  o dönemlerde Sovyetler'de sosyalizmin gelişimini 
sağlayacak nitelikte değildirler. 0 koşullarda en doğru adı m 
"Büyük Yönelim"le atı lmıştır. Kı saca şunu söyleyebiliriz; bu-
gün sosyalizmin kazanı mları ndan söz ediliyorsa bu büyük 
ölçüde "Büyük Yönelimin" sayesindedir. 

0 halde TT'ni hazı rlayan arkadaşlara şu soruyu sorabili-
riz. "Büyük Yönelim" o şartlarda doğru, devrimci adı m mi-
dir? Yoksa başka bir yol var miydi? Varsa hangisidir? Troç-
ki'nin yolu mu; Buharin'in yolu mu? Ya da sizin keşfettiğiniz 
yeni bir yol mu var ? Biz olduğunu ve olacağını  da sanmı -
yoruz. "Büyük Yönelim" devrimci bir adı mdı r. Bu adı m sos-
yalizmi devrimci tarzda inşa etmeyi hedeflemiştir. Hangi 
mantı k Kulaklar ın kapitalist ekonomisinin tasfiyesini, tarı mın 
kollektifleştirmesini ve kollektif ağır sanayı inin oluşturulması -
nı  ve o muazzam kültür seferberliğini "sosyalizmin ve 
Marksizmin doğmatik ve ekonomik yorumu"olarak niteli-
yebilir. Halbuki inşa döneminde sosyalist üretim ilişkileri, yu-
kardan aşağıya sosyalizmin teorisi doğrultusunda, devrimci 
irade ile inşa edilmiştir. Asl ı nda bu gerçekleri arkadaşlar da 
biliyor, anacak onlar Stalin'i reddettikleri için onun yaptı kları -
nı  da otomatikman olumsuzluyorlar. Sorun buradadır. 

TT'i hazırlayan arkadaşlar haklı lığına, doğruluğuna bak-
madan "Büyük Yönelim'i gerçekleştiren Stalin önderliğindeki 
kanadı , diğer kanatlarla aynı  kefeye koymuşlar, böylece di-
ğer kanatlara yapı lması  gereken eleştiri ve nitelemelere bu 
kanadı  da ortak etmişlerdir. Bunu yaparken aslında diğer 
kanatlara yakı n olduklarını  anlatı yorlar. Bunun başka işaret-
leri de var. 

TT'nde sosyalizm sürecinin niteliklerinin belirtildiği bir 
başka yerde, sonuç olarak şunlar söylenmekte: "Bu süreci 
(yani sosyalizm sürecini- M.Z.) kapitalizmin kuşatmas ı  altin-
da tek ülke sinirlari içerisinde tamamlamak mümkün değil." 
(13) 

Burada "süreci tamamlamak mümkün değil" den ka-
sı t sosyalizmin tek ülkede kesin zaferi (yani s ı nı fsı z topluma 
ulaşma) ise, biz ve diğer sosyalistlerin tümü de bunu kabul 
ediyor. Ancak burada belirtilmek istenen komünist toplumun 
bir alt aşaması  olarak sosyalizmin bir ülkede zaferi ya da in-
şası  ise biz bunun mümkün olduğuna inanıyoruz. Anladiği- 
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mı z kadarıyla arkadaşlar ı n belirtmeye çalışt ı kları  bu ikincisi, 
yani sosyalizmin tek ülkede inşası  sorunudur. Evet bunu 
Troçki de Sovyetler'de sosyalizmin inşası  döneminde söy-
lüyordu. Şimdi arkadaşların "Büyük Yönelim"i neden olum-
suzladı kları  anlaşı lmıyor mu? Onlar Troçki'nin görüşlerine 
gönül vermişlerdir. 

Bilindiği gibi "Tek ülkede sosyalizmin zaferi (inşasi)" 
sorunu öncelikle Lenin tarafı ndan tartışma konusu yapı lmış-
t ır. Lenin; "Kapifalizmin eşitsizgelişmesi"yasasiyla birlik-
te, Kapitalizmin önce bir, ya da birkaç ülkede yı kılabileceğini 
ve sosyalizmin inşa edilebileceğini belirtir. Troçki diğer nok-
talarda olduğu gibi bu noktada da.Lenin'den ayrı  düşüyor. 
Dolayı sı yla da 1928'de Stalin önderliğindeki komünistlerin 
sosyalizmi inşaya çalişmalarina da muhalif oluyor. 

Peki arakadaşlar "bu süreç tek ülkede tamamlan-
maz" derken, Lenin ile Troçki arası nda tercih yaptiklarini, 
Lenin'in yolundan değil de 	Troçki'nin yolundan gittiklerini 
ilan etmiyorlar mi? Bu noktada arakadaşlarımız yollarını  
seçmişler. Ama yine de bir iki sayfa sonra bu görüşleriyle 
çelişen şeyler söylüyorlar. 

TT'inde Kürdistan halk ı nın kurtuluş  mücadelesi ile ilgili 
şunlar söyleniyor. 

"Kürdistan halki, yabancı  egemenleri başından atıp yerli 
efendileri başina getirmek için değil, sömürüsüz, özgür ve 
mutlu yaşamak için kurtuluş  savaşı  veriyor. Böylesi bir gele-
cek de kapitalizm ve prekapitalist ilişkilerin tasfiyesi ve sos-
yalist toplumsal yapının inşasi ile olanaklidir. (14) 

"Sosyalist toplumsal yapının inşasi" (arakadaşlar ı  n 
"sosyalizm sürecinin tamamlanması ndan anlatmak istedik-
leri bu olsa gerek.) kapitalizmin kuşatması  altı nda ve Kürdis-
tan'da mümkün müdür? Mümkün değilse biz kapitalizmin 
dünya üzerindeki egemenliğinin kalkmas ını  mı  bekleyece-
ğiz? Siz gerçekten Kürt halkını  bu kadar uzak bir geleceğe 
inandı rabilir misiniz; ve bu uğurda savaştı rabilirmisiniz? 
Bence bizim en saf insanı mı z bile size şu soruyu soracaktır. 
"Peki dünyada kapitalizmin kuşatması  kalktıktan sonra; bi-
zim "sosyalist toplumsal yapının inşasi" diye bir sorunumuz 
olacak midir?" Işte size pratik, pratik olduğu kadar da "yeni" 
bir soru. Haydi bu soruyu cevaplayı n. 

Buharin için "doğmatik" ve "ekonomist" denilebilir. 
Troçki için "doğmatik" denilebilir. Ama bu nitelendirmeler 
"Büyük Yönelim"e yapı labilir mi? Arkadaşlar yapı yorlarsa 
bunun nedenlerini ortaya koymalı  ve alternatif adı mı  net ola-
rak açıklamalıdı rlar.ya da bu eleştirilerini geri almalı dırlar. 

Gerek Sovyetler'in bugünkü durumunu aç ı klama, gerek-
se deneyimlerden dersler çı karmak açı sı ndan, Sovyetlerde 
sosyalizmin kuruluş  sürecini anlattık. Şimdi kuruluştan gü-
nümüze kadar ki 70 yı llı k süreci kapsadığı  farklı  aşamalar ı  
belirterek özetleyelim. 

Bizce 70 yı llık sosyalizm tarihi şu aşamalardan geçmiş-
tir. 

1- Savaş  Komünizmi dönemi (1917-1921): Bu dönem-
de askeri mücadele ön plandadı r. Kazanı lan mevzileri sa-
vunma ve sağlamlaştırma temel politik ğörevdir. Henüz eko-
nomik alana girilmemiştir. 

2- NEP dönemi (1921-1929): Gerek savaş  komünizmi 
gerekse NEP döneminde iktidar proletaryan ı n elinde olmak-
la birlikte henüz tam anlamı yla sosyalist ekonomi ve toplum-
dan bahsedilemez. Toplumda hala kapitalist üretim ilişkileri 
egemendir. NEP döneminde bu ilişkiler geçici olarak daha-
da gelişmiştir. 

3- Birinci Kuruluş  (ya da Büyük Yönelim) dönemi 
(1929-1934): Bu dönemde sosyalizm temel hatları yla inşa 
edilmiştir. Bu dönemi öneminden dolayı  geniş  olarak anlat-
tık. 

4- II. Dünya Savaşı  dönemi (1939-1945): Bu aşamada 
ise sosyalist yurdun savunulması  temel görevdir. Bunun için 
her yönden; başta askeri mücadele olmak üzere, politik ve 
ekonomik mücadele en şiddetli düzeyde yürütülmüş  ve za-
fer kazanı lmıştı r. 

5- İkinci Kuruluş  dönemi (1945-1956): II. Dünya sava-
şı  Sovyetler'de sanayi ve tarımı  dahada önemlisi insan gü-
cünü önemli ölçüde tahrip etmiştir. Savaştan sonra kaybedi-
lenlerin yeniden üretilmesi, sosyalizmin tüm kurumları  ile 
yeniden oturtulmas ı  daha doğrusu sağlamlaştı rı lması  bu dö-
nemle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

6- Sosyalizmin Frenlenmesi (Reviziyonizmin geli-
şim) dönemi (1956-günümüze kadar) : Ilk beş  dönem sos-
yalizmin kuruluşu ve sosyalist yürüyüş  dönemleridir. Sta-
lin'in ölümü ve partinin Kuruşçev kliğinin insiyatifine 
geçmesiyle, sosyalist yürüyüş  devrimci rotası ndan sapmalar 
göstermiş  ve ilerleme frenlenmeye başlamiştir. Biz 6. döne-
min başlangı cı n ı  bir dönüşüm noktas ı  olarak al ı yoruz. 

Yukarda dönüşüm noktas ı  olarak Lenin'in ölümünü al-
manın yanlış  olduğunu belirttik. Çünkü Lenin'in ölümünden 
sonra da (eksiklikleri de olsa) Lenin'in politikaları  uygulan-
mıştı r. Yani ilkesel anlamda bir politik dönüşüm yoktur. An-
cak incelediğimizde görülecektir ki, Stalin'in ölümü ve Ku-
ruşçev kliğinin insiyatifi ele geçirmesiyle SB'nde ilkesel 
politik sapmalar başlamıştır. Bu sapmalar 30 yı ldan fazla 
sürecek bir dönemin, yani sosyalizmin fernlenmesi dönemi-
nin temel taşları nı  oluşturdular. Bu konuya girmeden, yakla-
şımda izlenen yöntemle ilgili bir kaç şeye değinmeyi yararlı  
görüyoruz. 

Tarihe sözde "diyalektik' yöntem, "materyalist" anlayışla 
baktıklar ı n ı  söyleyen bazı  arkadaşlar, şöyle diyorlar: `Bir sü-
recin niteliği birden bire değişmez, değişim önceki aşama-
lardan başlar. 0 halde Kuruşçev dönemi olumsuz bir niteli-
ğe sahipse bu Stalin döneminin ürünüdür. Eleştirmemiz 
gereken Stalin dönemi hatta Lenin dönemidir." 

Doğru, değişimin temeleri önceki aşamada yer alı r. Ama 
Stalin döneminde olumsuz dönüşümlerin temelleri olduğu 
gibi, olumlu gelişmelerin olanakları  da vardı r ve bunlar çok 
daha fazladir. Diyelim ki, Stalin'den sonra daha iyi bir önder-
lik oluştu ve Stalin döneminin olumsuzlukları nı  reddedip 
olumlu yanlarını  geliştirdi, sosyalizmi dahada mükemmelleş-
tirdi. Bu mümkün değil miydi ? Stalin'den sonraki komünist-
ler bunu sağlı yamaz miydi ? Sağlı yabilirlerdi, ama durum 
tersi oldu. Stalin'den sonra geri bir önderlik oluştu; sosyaliz-
min kaza ını mlarını  ileriye götürmek yerine yanlışlar üzerine 
politikalar inşa etti ve sosyalist gelişmenin tı kanması na va-
ran süreci başlattı . 

Stalin önderliği, hatalar ı  olsa da belli bir gelişme düzeyi 
tutturmuş, sosyalist bir ülke yaratmıştı r. Bundan sonra so-
rumluluk diğer sosyalistlerindir. Stalin ancak kendi dönemin-
deki hatalardan sorumlu tutulabilir. 

1929 yı lı nda sosyalizm diye birşey yokken, üstelik dışta 
ve içte sosylaizme düşman o kadar güç varken sosyalizm 
inşa edilebiliniyor da, 2. Dünya savaşını  kazanmış, ekono-
misini inşa etmiş  bir ülkede sosyalizm geliştirilemiyor. Ne-
rede devrimci eylem, nerede devrimci teori? 

Başka açı dan bakarsak: Birileri de Ekim Devriminin Çar 
Petro'nun eseri olduğunu söyliyebilir. Evet belki de Çar' ı n 
reformları  olmasaydı  Rusya'da devrim olmazdı . 0 halde biz 
Ekim Devriminin sorumluluğunu Çar'a mı  yükliyelim? Işte di-
yalektiğin mekanik yorumu budur. 

"Büyük Yönelim"i anlatırken Stalin döneminin olumlu ve 
esas yanlar ı nı  anlatmış  olduk. Şimdi de o dönemin bazı  Na-
tali yanları n ı  açı klayabiliriz. Bize göre bu hatalar o sürecin 
niteliğini belirlemiyor. Ve o dönemde izlenen temel eksen 
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doğrudur. Ancak gelecek acı sı ndan olumsuz sonuçlar doğu-
rabilecek hatalar vardı r. Bu hataları  şöyle s ı ral ı yabiliriz. 

1- Gerek sosyalizmin inşası  döneminde gerekse 2. Dün-
ya savaşı  döneminde halk ı n yönetimi partinin merkezi insi-
yatifi ile yürütülmüştür. Partinin fiili ve ideolojik öncülüğü el-
bette bu dönemlerde çok önemlidir. Özellikle halk ı  yeni 
yönelimlere sevk etme aç ı sı ndan bu gereklidir. Çünkü halk 
henüz sosyalist kültürle biçimlenmemiş  dolayı sı yla tam ola-
rak kendi kendisini yönetecek bir niteliğe sahip değildir. An-
cak 2. Dünya savaşından sonra durum değişmiştir. Halk ar-
tık belli bir politik ve ideolojik yetkinliğe ulaşmış tı r. Bu 
durumda partinin merkezi kumandal ı  yönetimini, gittikçe hal-
kı n kendi örgütlerine dayanan, demokratik bir yönetime, ya-
ni halk ı n kendi kendisini yönettiği bir biçime doğru geliştir-
mek gerekirdi. Ne ki bu sağlananmamıştı r. Daha sonra iş  
başına gelen Kuruşçevci bürokratlar, b ı rakı n halkı n önüne 
yeni görevler koymay ı  onlar ı n özgür gelişimini engeleyecek 
duruma gelmiştir. Bunu yaparken de partinin önceden ka-
zandığı  yöntem tekelini ve prestijini kullanmış lard ır. 

2- 1934'te Kirov'un katledilmesiyle partide başlatı lan te-
mizlik kampanyas ı  sorumsuzca yürütülmüştür. Kampanya 
sı rası nda partiye sı zmış  Alman ve Japon ajanlar ı  (Beşinci 
kol da deniliyor) bizzat komünistleri çeşitli komplolarla yok 
etmişlerdir. Bunda denetimsizlik, gizli polisin keyfi davranış -
lar ı  da önemli rol oynamıştı r. Stalin durumun olumsuzluğu-
nu sonradan görüp müdahale etmişse de başarı l ı  olmamış-
tı r. Kampanya sonucunda parti içerisinde güvensizlik 
oluşmuş, halkı nda partiye olan güveni sarsı lmıştı r. Bu du-
rum Kuruşçev, Stalin'e saldı r ı rken halkı n ve partinin neden 
sessiz kaldığın ı  da açı klar. 

3- Diğer komünist partileri ile ilişkilerin daha çok S. Birli-
ği'ne göre düzenlenmesi ve daha sonra ise Komünist Enter-
nasyonalin dağı tı lması  diğer bir olumsuzluktur. Bu diğer ül-
kelerde devrimci-sosyalist hareketin gelişimine olumsuz 
etkide bulunmuştur. Ancak yinede o dönemde partiler aras ı  
ilişkiler temelde enternasyonalist dayanışmaya dayanı yordu 
diyebiliriz. 

Stalin dönemi ile ilgili saptadığımı z başl ı ca hatalar bun-
lardı r. Yukarı da Kuruşçev döneminin ayn ı  zamanda bir dö-
nüşüm dönemi olduğunu belirtmiştik. Dolay ı s ı yla Kuruşçev 
döneminin tahlili aynı  zamanda bugün yönetimde. bulunan 
Gorbaçov'un politikalar ı nı  anlamamı za da yardı mc ı  olacak-
tır. Kuruşçev döneminde sosyalizmin, Marksizm-Leninizmin 
şu ilkelerinden vazgeçilmiştir. 

1- "Barış  içerisinde bir arada yaşama" ilkesi Lenin 
tarafından Sovyet devleti ile diğer kapitalist-emperyalist ül-
keler arası ndaki mücadelede bir taktik olarak savunuluyor-
du. Bu taktik aynı  zamanda dünyada emek-sermaye, 
emperyalizmle-ezilen halklar aras ı ndaki çelişkileri de te-
mel alı yordu. Ancak Kuruşçev revizyonizmi, saydığı mı z te-
mel çelişkileri inkar etti; onları n yerine "sosyalist kampla, 
emperyalist kamp arasındaki çelişki " yi koydu. Dolayı -
sı yla daha önce taktik bir slogan olan "barış  içinde bir arada 
yaşama" slogan' stratejik bir slogana dönüştü. Bu da sonu-
cunda, günümüzde görülen uzlaşmanı n doğmas ı na neden 
oldu. 

2- Yeni Strateji ile bağlantı lı  olarak kapitalizmden sosya-
lizme geçişlerin "barişçil" ya da `parlamenter" yolla ol-
ması  gerektiği kabul edildi. Bu görüş  SBKP'ye bağl ı  diğer 
partilere de angaje edildi. Elbette bu "emperyalizm ve prole-
ter devrimler" çağı  tespitinin tamamen inkarı  demektir. 

Halbuki sosyalizmin dünyada kesin zaferi ve emperya-
list-kapitalist sistemin ortadan kaldı rı lması  için bağımlı -
sömürge ülkelerde devrimlerin olması  zorunludur. Yoksa 
emperyalizmin can damar ı  kesilmez. Emperyalizm bağıml ı  

ve sömürge ülkeleri sömürerek güçlenecek, hatta sosyalist 
ülkelerden daha güçlü hale gelecektir. Bağıml ı  ve sömürge 
ülkeler emperyalizmin yedek güçleri olmaktan çı karı lmadan 
emperyalist-kapitalist sistem yı k ı lamaz. "Barışçı l" geçiş  tes-
piti bu ilkeye darbe indirmiştir. Birçok ülkedeki komünist par- 
tileri devrimci olmaktan çı kmış , reform partileri haline 	gel- 
mişlerdir. 	Emperyalizmin bugünkü güçlülüğünün ve 
sosyalizmin bu günkü bunalı mı n ı n temelinde bu durum ya-
tar. 

3- Kitlelerin kendi örgütlerini yaratmaları  ve yönetime ka-
tı lmaları  önlenmiş, bürokrasi partiye ve devlete egemen ol-
muştur. Halka, sosyalizmin yeni hedeflerini gösterecek ve 
onları  bu yolda mücadeleye sevk edecek somut devrimci 
politikalar üretilmediği için halkı n desteği kaybedilmiştir. 

Bu durumun vardığı  nokta Gorbaçovculuktur. Frenlenen 
sosyalizmin gelişmesi tamamen yavaşlamış  ve bugün nere-
deyse durma noktası na gelmiştir. Kuruşçev tarafı ndan baş-
latı lan emperyalizmle uzlaşma dönemi bugün daha da ol-
gunlaşmış, emperyalist-kapitalist sistemle entegrasyon 
aşamasına ulaşmışt ır. Dün s ı nı f mücadelesi açı kça redde-
dilmiyordu. Bugün açı kça reddediliyor. Dün kapitalistleşme-
den, özel mülkiyetten bahsedilmiyordu, bugün kapitalist özel 
mülkiyete geçiş  için programlar oluşturuluyor. "Yeni Düşün-
ce" adı  altı nda Marksizm-Leninizm'in tümden inkar ı na daya-
nan görüşler savunuluyor. Iyi incelenirse Gorbaçovculuğun, 
Kuruşçev revizyonizminin gelişmiş  şekli olduğu görülür. 

Peki TT'ni haz ı rlayan arkadaşları mı z Gorbaçov politika-
lar ı  için ne diyor? Onlar ı  dinleyelim: 

"Geçmiş  uygulamalar ın iflas ettiği ve sosyalist mülkiyet 
ilişkilerini doğurmadığı  ortadadır, Bugün yenilenme temelin-
de getirilen uygulamalar ın ise sosyalist mülkiyet ilişkilerine 
götüreceği kan ıtlanmış  değil, hatta kimi uygulamaların daha 
bugünden bile ciddi zaaf ve tehlikeleri belirmiş  bulunuyor. 
Kürdistan sosyalistleri ne bu uygulamalar ı  peşin yargı  ile 
"kapitalizme götürür" diye reddetmek nede körü körüne on-
lar ı  benimsemek durumundadır." (15) 

Evet arkadaşlar ı m ı z geçmişi çok rahatlı kla yargı layı p ni-
telendirmelerde bulunabiliyorlar, ama bazı  yerlerde ise işi 
"bilimselliğe" vuruyorlar. Kesin şeyler söylemiyorlar. Hem de 
kendi gözleri önünde olan olaylar için bunları  söylüyorlar. 

Arkadaşlar diyorlar ki; `geçmiş  iflas etti" (bundan 
eminler), ancak "bugünkü uygulamaların nereye götüre-
ceği belli değil."Nasil belli değil; üretim araçları  özelleştiril-
meye çalışı lı yor, dünya devrimi unutuluyor, hala bunlar kapi-
talizme götürür diyemiyorsunuz. Ligaçev bile bu 
uygulamalar ın Sovyetleri "bir tür kapitalizme götüreceğini" 
söylüyor. Öncelikle şunu belirtelim; şu anda Sovyetlerin ke-
sin olarak kapitalist bir ülke olacağın ı  söylemiyoruz. Ancak 
bu politikalar anti-sosyalist niteliktedir. Ve bu politikalar uy-
gulanmaya devam ederse, SB ilerde kapitalistleşecektir. Bu 
aç ı k bir gerçektir. Ne yazı k ki, arkadaşları mı z bu gerçeğ i 
söyleme cesareti gösteremiyorlar. Anlaşı lan hala eski ba-
ğıml ı lı kları ndan kurtulamamışlar. Her sosyalistin görevi bu 
politikaların anti-sosyalist niteliğini açığa vurmak olmalı dı r. 
Yoksa kaçamak cevaplarla işi savsaklamakla, reviziyonizme 
destek olunur. 

Sonuç olarak: sosyalizmin evrensel birikimlerine s ı rt 
çevirerek sosyalist bir parti oluşturulamaz. Bugün dünyada 
sosyalist hareketin sağ  dalganı n çekim alanı na girdiği bir 
gerçektir. Bu sağ  dalga kimi ülkelerdeki eski SBKP gödümlü 
güçleri tam bir uçuruma savuruyor. Bazı  güçler ise "güven-
dikleri dağlara kar yağmas ı ndan" dolay ı  ne yapacakları nı  
şaşırmışlar. Onlarda sağ  dalgaya ayak uydurmaya çalışıyor-
lar ancak ikiricikliler ve kafaları  net değil. Işte bu durumdan 
dolayı dı r ki, onlar "utangaç" bir tavı rla Marksizm-Leninizm'i 
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reddediyorlar. Sağ  dalgan ı n öncülleri gibibi işi açı kça yapmı -
yorlar. Ama yinede sosyalizmin temel ilkelerini ve tarihsel bi-
rikimilerini yadsı yorlar. 

TT'nde sosyalizmin tarihine sahiplenme ve özümseme 
tavrı  ile yaklaşı lmamışt ı r. Tersine yadsı ma ve inkarcı l ı k ya-
pı lmışt ı r. Buda "yenilikçi" görünmek içindir. TT'nde "Marksiz-
min yenilenmesi" iddiası  vardı r, ama ne yazı k ki, yenilerken 
çok ileri gidilip ortada ne Marksizm, ne Leninizm, ne de sos-
yalizm bı rakı lmışt ı r. Bizce sosyalizm ancak; Marksizm-
Leninizmin temel ilkelerine sahip çı k ı larak geliştirilebilir. 
Çünkü tarihi birikimi olmayan bir şeyin geleceği de olmaz. 

emekçi sı nı flar üzerinde egemenlik kurarlar. Emekçilerin 
kendi yaşam kuşulları n ı  düzeltme mücadelesi hep bu ege-
men sı nı fları  karşısı nda bulmuştur. Tarihin uzun bir kesitin-
de emekçi s ı nı flar yoksulluk ve sefalet içerisinde yaşarken, 
egemen s ını flara mensup bir avuç insan bolluk içerisinde 
yaşamıştır. Doğal olarakta bu egemenler, var olan toplum-
sal yapının değ işmemesinden yanadı rlar. Bunun yolu da en 
başta; gerçekleri ortaya çı karacak ve çözüm yolları  göstere-
cek olan toplumsal bilimlerin gelişmesini engellemekten ge-
çer. Varolan haksı z konumu korumaya çalışan sömürücü 
egemenler tutuculaşı rlar, toplumun ve insanlığın gelişmesi 
önünde engel oluştururlar. Ancak bütün bu engeller insanl ı -
ğı n ileriye doğru olan önlenemez yürüyüşü tarafı ndan aşı l ı r. 

insanlik henüz, "Hastalık!ı  gelişme" evresini bitirip öz- 
gelişme evresine girememiştir. "Hastal ı kl ı  gelişme" ev-

resinin son aşaması  kapitalist toplumdur. Özel mülkiyete da-
yanan diğer sı n ı flı  toplumlarda olduğu gibi, kapitalist 
toplumda da "insanın", insanla savaşı mı  vardır. Ancak bu 
kez insanları n savaşı mı n ı  yönlendiren bir güç Vardı r.O güç 
bilimsel sosyalizmdir. Bilimsel sosyalizm düşüncesi, kapita-
list toplumdaki sını flar mücadelesinin (burjuvazi-proletarya 
mücadelesinin) bilimsel analizinden çı kmıştı r. Bu düşünce 
kapitalist toplumdaki eşitsizliğin, sömürünün kaynağını n bur-
juva sı n ı f ı nı n üretim araçları  üzerindeki özel mülkiyeti oldu-
ğunu tespit etmiş, ve aynı  zamanda bu sömürüden ve eşit-
sizlikten kurtuluşun yolunu göstermiştir. Bilimsel sosyalizme 
göre insanlığın ve proletaryan ı n kurtuluşu sosyalizm ve 
onun bir üst aşaması  olan komiinizmdedir. 

Çağım ı z insanını  eski çağ  insanları na göre daha üstün 
kı lan şey, bilimsel dünya görüşünün bu denli gelişmiş  olma-
sıdı r. Elbetteki bu da; toplumun maddi yaşam şartları n ı n ge-
lişmesinin bir sonucudur. 

Kapitalist toplumda, işçilerin elinden çı kmamış  bir mal 
veya hizmet bulmak mümkün değildir. Buna rağmen toplum-
sal zenginliklerden en az pay alan ve toplum yönetiminde 
en az söz sahibi olanda yine işçilerdir. Bu açı k haksı zlığı  ve 
eşitsizliğ i işçiler gibi kapitalistler de görüyorlar ve buna göre 
önlem al ı yorlar. 

Kapitalistler toplumun hertürlü devrimci dönüşümünü 
engellemek, bu çabaları  zorla bastı rmak ve açı k haksı zlığa, 
eşitsizliğe rağmen egemen s ı nı f konumunu sürdürmek için 
zorun örgütlenmiş  bir biçimi olan devleti kullan ı rlar. işçiler 
ve diğer emekçiler de toplumu değ iştirmeye, geliştirmeye 
çaliştiklarinda en başta devleti karşıs ı nda görürler. Bu ne-
denle ilk değ iştirmek zorunda oldukları  şeyde devlettir. El-
bette işçi s ı nıfı  devlete karşı  mücadeleyi ancak bir politik ör-
güt yani parti aracı lığı  ile yürütebilir. Bir sını f partisinde 
örgütlenmemiş, açı k bir politik program! olmayan işçi sını fı  
kendi iktidar ı nı  da kuramaz. Bilimsel sosyalizm, kapitalist 
toplumdaki çelişkilerin çözümü konusunda işçilere şu yolu 
gösteriyor: 

"çelişkilerin çözümü: Proletarya, kamu iktidarini ele ge-
çirir, ve bu iktidar gereğince, burjuvazinin elinden kaçan top-
lumsal üretim araçlarını, kamu mülkiyeti haline dönüştürür. 
Bu eylem aracıyla, proletarya, üretim araçlarını  daha önçeki 
sermaye niteliklerinden kurtarir, ve onlar ın toplumsal niteiik-
lerine, kendilerini kabul ettirme yolunda tam bir özgürlük ve-
rir. Önceden belirlenmiş  bir plana göre toplumsal bir üretim, 
bundan böyle olanaklıdır. Ürelimin gelişmesi, çeşitli toplum-
sal sınıflann bundan böyle varliğini bir çağdışılık (anachro-
nisme) haline getirir. Toplumsal üretimdeki anarşi ortadan 
kalktığı  ölçüde, devletin siyasal yetkisi (autorite) uykuya da-
lar. Sonunda toplum halindeki kendi öz yaşama biçiminin 
efendisi olan insanlar, böylece, doğanın da, kendilerinin de 
efendisi haline gelir, özgürleşir. 

 

 

2- NASIL BIR GELECEK YA DA NASIL BIR 
SOSYALIZM? 

 

Çağım ı zda gelecek sorunu hep sosyalizmi çağrışt ı rmış-
tı r. Bugünkü olumsuz dünya atmosferi bile bu çağrı mı  değ iş-

44 tirmemiştir. Sosializm hala halkı n umudu ve hala kurtuluşun_ 
yoludur. 

tskı  çağlardan beri, mutsuz ve ezilen insanlar, kötü ya-
şama koşulları n ı  düzeltecek, mutluluğu ve refah ı  sağlaya-
cak bir toplumun düşünü kurmuşlard ı r. Doğa ve toplum bi-
limlerinin gelişmediği bu dönemlerde din, ezilen insanlara 
bu konuda umut ya da "mutlu geleceğin" müjdesini vermiş-
tir. Dindeki "Cennet" kavramı  butür bir isteme cevap verir. 

Ama çoğu kez umutları nı  tüketen ezilenler "diğer dünya-
daki cenneti" beklemek yerine bu dünyada cenneti yaratma-
ya girişmişlerdir. Kürtlerin atalarının Demirci Kawa önderli-
ğindeki ayaklanması , Romal ı  kölelerin Spartaküs 
önderliğindeki isyanı , Şeyh Bedrettin isyanı  ve daha birçok 
köylü isyanları . Bu tarihler insan iradesinin sürece müdaha-
lesinin ve insanın tarihi yaratma mücadelesinin bazı  tepe 
noktalar ı n ı  gösterirler. 

Ne yazı k ki, eskiden insanların elinde toplumun işleyiş  
yasalar ı n ı  açı klayacak ve bu yasalar ı n insanları n çı karlar ı  
doğrultusunda düzenlenmesini sağlayacak bilimsel bilgi biri-
kimi yoktu. Bu doğaldı, çünkü toplumun maddi üretim şartla-
rı  geriydi, buna bağlı  olarak doğa ve toplum bilimleri de geri 
idi. 

Insanlar yaşamlar ında iki yönlü bir mücadele yürütürler. 
Birincisi, doğa ile olan mücadeledir. Bu mücadelede insan-
lar pozitif (doğa) bilimlerinin yol göstericiliğinde hareket 
ederler. Bu sayededir ki; insanlar bugün neredeyse doğaya 
egemen olmuşlardı r. Ancak henüz tam olarak doğal engelin 
aşı ldı g ı n ı  söylemek mümkün değildir. 

ikinci mücadele, bizzat insanlar arası ndadı r. Ancak bu, 
bire bir insanları n arası nda olan mücadeleden çok, toplum-
sal yaşamda biribirinden farkl ı laşan insanları n oluşturdukları  
sını flar arası ndaki mücadele olarak görülür. Işte bu mücade-
lenin çözümü içinde insanlar toplumsal bilimleri kullanmak 
durumundadı rlar. 

`Toplumsal olarak etkide bulunan güçler, tıpk ı  doğa güç-
leri gibi etkide bulunurlar: onlar ı  tanımadığımız ve hesaba 
katmadığımız sürece, kör, zorlu, yıkıcı  güçler olarak. Ama 
bir kez onları  tanıdiktan, çalışan, yön ve etkilerini bir kez 
kavradiktan sonra, onları  gitgide kendi irademize bağlamak, 
ve onlar sayesinde ereklerimize erişmek sadece bize bağlı-
dır." (16) 

Ne yaz ı k ki, insanlığın gelişmesinin engellenmesinde 
bugün, doğal engelden çok toplumsal engeller rol oynuyor. 
Toplumdaki egemen sı nı flar üretim araçlarının mülkiyetini 
ellerinde tuttuklar ı  için emekçilerin artı -emeğine el koyarlar 
ve bu sayede elde ettikleri ekonomik-siyasal üstünlükle 
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men hemen tamamen ortadan kaldı rır. Özel mülkiyet te, bü-
yük oranda ortadan kalktığı  için, insanlar arası ndaki rakabet 
ve düşmanlı k yerini dayanışma ve sevgi bağlarına bı rakı r. 
Özel uygulamaları  ne olursa olsun bilim; toplum yaşamı nda 
yukarda belirtilen nitelik değişimler olduğunda insanların ya-
şamında da olumlu yönde zorunlu değişimlerin olduğunu bi-
ze göstermiştir. 

Yukarda genel hatları yla belirttiğimiz Bilimsel Sosyaliz-
min temel görüşleri tüm ülkeler için geçerlidir. Ancak bu te-
mel ilkelerin yan ı nda bazı  ülkeler için geçerli olan özgül so-
runlar ve çözüm yolları  vardır. Kürdistan'ın da böyle bir 
özgüllüğü bulunuyor. 

Kürdistan dört parçaya bölünmüş  sömürge bir ülkedir. 
Toplumsal yapı sı  kapitalist olmakla bilrikte, Kürdistandaki 
kapitalizmin düzeyi bir hayli geridir. Emperyalist metropol-
lerle kı yaslandığında aradaki fark son derece büyük olur. Bu 
durumda Kürdistan'da sosyalizme geçişin sağlanması  (ya 
da sosyalist devrimin gerçekleştirilmesi) için atı lması  gere-
ken bir ön adı m vardı r. Bu ön adı m Ulusal Demokratik 
Devrim adı mı dı r. Sosyalizmin inşası  için toplumun ideolojik-
politik-ekonomik ve kültürel olarak belli bir gelişmişlik düze-
yinde olmas ı  gerekir. Sömürge koşullarında toplumun özgür 
gelişimi mümkün olmadığından sosyalizme direk geçişin ön 
koşullarını n oluşturulmas ı  zor olur. Bu durumda sömürge bir 
toplum öncelikle bağımsız ve demokratik bir yap ıya kavuş-
turulmal ı dı r. Çünkü `demokrasi olmadan sosyalizm ola-
maz." 

Her iki devrim de kurtuluş  sürecinin iki bileşimidir. UDD 
sosyalist devrimin yolunu açar. Ancak UDD'in kesintisiz şe-
kilde sosyalist devrime dönüşmesi için, proletaryanı n partisi 
aracı lığı  ile UDD'e önderlik etmesi ve doğru hedefler göster-
mesi zorunludur. 

Bize göre Marksizm-Leninizmin sosyalizm ve devrim ko-
nusundaki genel doğruları  bunlardır. 

Şimdi T.T'nde ileri sürülen bazı  görüşleri yukardaki gö-
rüşlerle karşı laştıralı m. Bakalı m T.T, M-L ekseninin neresin-
de yer alıyor. 

Bu dünyayı  kurtarma işinin üstesinden gelmek: işte mo-
dern proletaıyanın tarihsel görevi. Bu işin tarihsel koşulları-
nı, ve bu yoldan içyüzünü derinliğine incelemek, ve böylece 
bugün ezilen s ınıf olan bu işi görmekle görevli sınıfa, kendi 
öz işinin koşulları  ve içyüzü üzerine bilinç vermek: işte pro-
leter hareketin teorik ifadesi olan bilimsel sosyalizmin göre-
vi." (17) 

Proletaryanı n yeni bir toplum biçimi kurması  ya da üre-
tim araçlarının mülkiyetini toplumsallaştı rması  için öncelikle 
burjuvazinin iktidarı nı  yı kması  onun yerine kendi iktidarı nı  
geçirmesi gerekir. Sosyalist toplum ancak bu temel üzerin-
de yükselebilir. Marx'ı n deyimiyle ':..sosyalizm, devrimsiz 
gerçekleştirilemez. Onun, bu politik eyleme gereksinmesi 
Vardır, çünkü eski rejimi yıkması  ve devirmesi gerekir." (18) 

Marx'ı n belirtiği bu devrim sosyalist devrimdir. 
Dar anlamı yla devrim; iktidarı n bir sını ftan diğer bir sın ı -

fa geçmesidir. Proletarya iktidarı  ele geçirdiğinde, onu par-
çalar yerine kendi devletini geçirir. Bu devlet aracı lığı  ile ye-
ni bir toplumun yani sosyalizmin örgütlenmesi işine girişir. 
Sosyalist toplumda henüz sını flar ortadan kaldı rı lmadığı  
için, ayrı ca da burjuva sınıfın dünya kapitalist sistemince 
desteklenen karşı  devrim çalışmalar ı  var olduğundan, prole-
ter devlet zorunlu olarak var olacaktı r. Ancak Engels'in son 
alı ntı sı nda da belirttiği gibi: "Toplumsal sınıfların varlığı-
nın çağdışılrk haline gelmesi ve toplumsal üretimdeki 
anarşinin bitmesi oranında devletin siyasi yönü uykuya 
dalar. " Bu durum sosyalizmin olgunlaşmasını n ve komü-
nizme geçişin ifadesidir. Komünist toplumda s ı nı flar olmad ı -
ğı  için devlette olmayacaktır. Elbette bu aşamaya ulaşmak 
için uzun bir süreç yaşanacaktı r. 

Sosyalist toplum; kapitalizmden komünizme geçişi sağ-
layan bir ara toplumsal biçimdir. Bu toplumda proletarya 
devletinin komünizmin kuruluşunda özel bir rolü vardı r. 

. 'Kapitalist toplum ile komünist toplum arasında, birinden 
ötekine devrim yolu ile geçiş  dönemi yer alir. Buna bir siya-
sal geçiş  dönemi tekabül eder ki, burada, devlet, proletarya-
nın devrimci diktatörlüğünden başka birşey olamaz." (19) 

Sosyalizmin kuruluş  mücadelesinde; sını f-parti-devrim 
ve proletarya iktidar ı  ilişkisini bir benzetme yolu ile şu şekil-
de anlatabiliriz. 

Kapitalist toplumu, özel mülkiyet uru taşıyan bir hasta 
olarak ele alırsak, Cerrah; komünist partide örgütlenmiş  işçi 
sını fı, Devrim; cerrahı n uru söküp atmak için gerçekleştirdiği 
operasyon ya da ameliyatsa, proletaryanı n devrimci dikta-
törlüğüde; hastalığın nüks etmemesi ve hastanın tamamen 
iyileşmesi için başvurulan tedavi önlemleridir. 

Buraya kadar anlatı klar ı mı zı  özetlersek; sosyalist toplu-
mun kuruluşu ve komünizme ulaşması  için proletaryanı n ye-
rine getirmesi gerekli temel görevler şunlardır. 

1- Siyasi iktidar ı n ele geçirilmesi yerine proletaryanın 
devrimci diktatörlüğü demek olan proletarya iktidarını n geçi-
rilmesi. Emekçiler için tam demokrasinin sağlanması . 

2- Kapitalist özel mülkiyetin, kaldı rı lmas ı  yerine üretim 
araçları  üzerinde kamu mülkiyetinin kurulması  ve tar ı mın 
kollektifl eştiril mesi. 

3- Kuruculukta proletarya partisinin öncülüğünün fiilen 
sağlanması . 

4- Ekonominin planlanması , ayrı ca ekonominin ve tek-
nolojinin halkın refahını  artıracak şekilde sürekli olarak ge-
liştirilmesi. 

5- Halkın ideolojik-kültürel olarak yetkinleştirilmesi. 
6- Dünya işçi sını fı  ve diğer sosyalist- devrimci hareket-

leri ile entarnasyonalist dayanışmanın sağlanması . 
Sosyalizm; sı nı fsal sömürüyü ve baskıyı , uluslar arası n-

da sömürge bağımlı lığını  ve diğer egemenlik ilişkilerini he- 

T.Tezleri Marksizm'i de Yadsıyor. 

 

Demokrasi aynı  zamanda diktatörlük demektir. Bu diya-
lektik yöntemin devrimcilere politik alanda kazandı rdığı  en 
önemli bulgulardan biridir. Sını flı  toplumlarda, egemen sını f 
hem ekonominin hem de iktidar ın kontrölünü elinde tutar. 
Kapitalist toplumlarda da durum aynı dı r. Sermayedarlar 
hem ekonomik hem de siyasi olarak toplumun efendisidir-
ler. Kapitalizmin en çok geliştiği ABD'de bile; Belediye Baş-
kanından, Valisine, Senatör'ünden Başkan ı na kadar tüm 
devlet görevlileri ve yerel yöneticiler büyük sermaye sahibi 
tekellerin izni ve desteği olmadan seçilmezler. Bu ülkede sı -
radan bir işçinin hatta işçi sendikası n ı n veya partisinin se-
çimlerde bir adayı  seçtirme olasalığ i hemen hemen yoktur. 

Burjuvazinin bütün gizleme çabaları na ve demogojileri-
ne karşın, burjuva diktatörlüğü TC'de çok daha çarpı cı  ola-
rak görülebilir. Tekeller istedikleri zaman darbe yaptırı p ana-
yasayı  askı ya alabiliyorlar ve emekçilerin tüm demokratik 
haklar ı nı  ellerinden alabiliyorlar. Ayrıca parası  olmayanın 
milletvekili seçilmesi mümkün olmaz, seçilen milletvekilleri 
ise seçrrıeni değil kendi ceplerini düşünürler. 

Özal dönemi ile birlikte, devlet yönetiminde ve parla-
mentoda dönen dolaplar ve sahnelenen çirkin oyunlar açı k-
tan açığa ve büyük bir pişkinlikle yürütülür hale geldi. TC'de 
ne halk iradesini yansı tacak bir parlemanto seçebiliyor, ne 
de halk seçilen parlamentoyu ve hükümeti denetleyebiliyor. 
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Seçilen bir avuç bürokrat tekellerle işbirliği içerisinde halkı  
takmadan istedikleri dolabı  çevirebiliyorlar. 

TC iktidarı  bize, burjuva demokrasisinin aslı nda burjuva-
zi için demokrasi, proletarya ve diğer emekçiler için diktatör-
lük olduğunu gösteriyor. 

Sı radan bir sosyalistin bildiği (ya da bilmesi gerekli) bu 
bilgileri 	neden tekrarl ı yoruz? Şu nedenle; 

T.T'nde UDD'den sonra sosyalizme oradan da komüniz-
me geçiş  sorunu konulurken, ne yazı k ki; Marksizm-
Leninizmin sosyalizm kuruculuğu üzerine ortaya koyduğu il-
keler dikkate alı nmı yor ve yadsı nı yor. T.T'nde sosyalizm ve 
komünizme geçiş  üzerine şunlar söyleniyor. 

"Kürdistan sosyalist partisi bağimsiz demokratik Kürdis-
tan Cumhuriyeti'nin kurulmasindan sonra sosyalizme; ora-
danda srnifsiz topluma geçişin uzun ve karmaşık bir süreci 
kapsayacağının bilincindedir. Sosyalist parti bu sürecin 
barışçıl ve ikna temelinde bir geçiş  süreci olmasını  ön-
gürmekte (abç) fakat sosyalizm karşıtı  iç ve uluslararasi 
sömürücü güçlerin sosyalizme barişçil geçişin önünü tıka-
mak için şiddete, iç ve dış  kompololara başvurabileceği var-
sayimını  (abç) gözardi etmemektedir. Sosyalist parti iknaya 
dayanan barişçil geçiş  sürecini öngürmekle beraber bu sü-
recin ne oranda barişçil ya da şiddete dayanan bir karakter 
kazanıp kazanmayacağının sosyalizm karşiti iç ve dış  güç-
lerin tutum ve güçlerince belirleneceği gerçeğini de göz 
önünde bulundurmaktadır." (20) 

Öncelikle şunu kesin olarak belirtebiliriz: Emperyalist-
kapitalist sistemin hala çok güçlü olduğu dünyamı zda; her 
zaman karşı -devrimci zor ve anti-sosyalist komplolar var 
olacaktı r. Burjuvazinin hem ulusal hem de uluslararas ı  alan-
da saltanatı nı  kolayl ı kla ve barışçı l yolla devretmeyeceği 
açı k bir gerçektir. Bu gerçeği tespit etmek için kahin olmaya 
gerek yoktur. Ancak ne yazı k ki; T.T bu gerçeği, "varsa-
yim" düzeyine indirgiyor. Bu indirgeme aslı nda; burjuvazi-
nin karşı -devrimci zoruna ve restorasyon çalışmalarına kar-
şı, doğal olarak bir zor öğesi taşı yan Proletarya 
diktatörlüğünün reddedilmesinin kı l ı fı dı r. Gerçekte de 
T.T'nde proletarya diktatörlüğü kavramı  hiç geçmez. Ancak 
arkadaşlar baz ı  yerlerde 	"sosyalist demokrasi" ya da 
"sosyalist devlet" kavamlar ı n ı  kullanı yorlar. Fakat bu kav-
ramları n nası l bir devlet, ya da nası l bir demokrasi ? içerdik-
lerini anlayamadı k. Yukarda demokrasinin aynı  zamanda 
diktatörlük olduğunu belirttik. Ayrı ca da; proleter ya da sos-
yalist demokrasi dediğimiz şeyin, proletarya ve emekçiler 
için demokrasi ama burjuvazi için diktatörlük olduğunuda bi-
liyoruz. 

Daha da önemlisi; Marx; "Kapitalizmden, komünizme 
geçiş  sürecinde devletin niteliğinin proleteryanın dev-
rimci diktatörlüğü" olduğunu önemle belirtiyor. 

O halde arkadaşlar ı n belirttiği "sosyalist demokrasi" ya 
da "sosyalist devlet" ne anlam taşı yor? Bunun tek ve kesin 
bir cevab ı  vardı r: Zordan, diktatörlükten arındırı lmış  bir 
sosyalist demokrasi ya da devlet, boş  bir ütopyadan 
başka birşey değildir. Burjuva toplumunun acı  gerçeği-
ni yaşayan aydı nlar için (hele hele sosyalist aydınlar 
için) bu ütopya çok lüks, ondan da öte çok zararlıdı r. 

Marx, bir mektubunda ekonomi-politik alanı nda kendi 
katkı lar ı nı  anlatı rken şunlar ı  söylüyor: 

"Benim yeni olarak yaptığım şey: 1) sınıfların varlığının, 
üretimin tarihsel gelişme evrelerinden (Historische Entwikc-
lungspasen der Produktion) başka bir şeye bağlı  olmadığı-
nı; 2) sınıflar savaşıminın zorunlu olarak proletarya dikta-
töryasina götürdüğünü; 3) bu diktatöryanın kendisinin de 
bütün sınifların ortadan kalkmas ına ve sınıfsız bir toplumun 
kurulmasına geçişten başka birşey oluşturmadığını  tanıtla- 
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mak oldu..." (21) 
Lenin bu sözleri şöyle yorumlar: "Sınıflar savaşıminın 

kabulünü, proletarya diktatöryasının kabulüne dek genişle-
ten kişi bir Marksisttir ancak." (22) 

Sosyalizm adı na hareket ettiğini söyleyen ve hatta 
Marksizm-Lenininzmi geliştirme iddiası yla ortaya ç ı kı p pro-
letarya diktatörlüğünü reddedenler bir iş  yaptı klarını  san ı yor-
larsa aldanı yorlar. Çünkü: Proletarya diktatörlüğü s ı n ı flar 
mücadelesinin, k ı saca insan yaşamı n ı n bir gerçeğidir. Buna 
bağlı  olarakta M-L'in temel bir ilkesidir. 

Bunlara rağmen proletarya diktatörlüğünü reddeden M-L 
değil ütopyacı  ve uzlaşmacı dır. 

Ayrı ca şunları  belirtmeyi yararl ı  görüyoruz. Sovyetlerde 
veya başka ülkelerde çeşitli proletarya devletleri deneyimi 
yaşandı . Bunların çoğunun adı  proletarya devleti olduğu 
halde özünde proletarya ile çok fazla ilişkileri yoktu. Bizce 
bu deneyimlere eleştirel bir bakış  aynı  zamanda proletarya 
diktatörlüğü teorisine de katk ı  sağlayacaktı r. Çünkü Marx bu 
teoriyi bitmiş  mutlak bir formül olarak ortaya atmadı . M-
L'lerin görevi son deneyimleri gerçekten bilimsel bir gözle 
analiz etmek, dersler çı karmak ve Marksizmi geliştirmektir. 

Bizim de SB ve diğer ülkelerdeki devlet deneyimlerinde 
yanlış  bulduğumuz birçok nokta vardı r. K ı saca bu noktalara 
değinmekte yarar var. Daha önce bürokrasinin ne gibi zarar-
lar doğurduğunu belirtmiştik. Bunun dışında proletarya dik-
tatörlüğü kavramı n ı n biraz ters yorumlandığını  düşünüyo-
ruz. Evet proletarya devleti burjuvaziye baskı  uygulayacak, 
emekçilerle burjuvalara eşit haklar vermeyecektir, ancak ço-
ğu sosyalist ülkede burjuvaziye verilmeyen haklar, emekçi-
lerede verilmiyordu. Örenğin; seyahat özgürlüğü, ekonomik-
demokratik hatta siyasi örgütlenme özgürlüğü, bas ı n yayın 
özgürlüğü, grev özgürlüğü gibi. Ne yazı k ki, burjuvazi ve dış  
düşmanlar yararlan ı r diye emekçilerde bu hakiardan yarar-
landı r ı lmamıştı r. Bu durum emekçiler için tam demokrasi 
demek olan proleter devletin özüne aykı rı dı r. Proletarya ve 
diğer emekçiler hem sendikalarda hemde diğer demokratik- 
politik platformlarda (Sovyetler gibi) tam bir örgütlenme öz-
ğürlüğüne sahip olmal ı d ı r ve devlet yönetimine bu örgütle-
melerle katı lmalı dı rlar. 

Sosyalist ülkelerde sorun gerçekte tek parti ya da 
parlamento yokluğu değildir. Bu sorunlar biçimseldir. 
Sorunun özü; başta işçi sı nı fı  olmak üzere emekçilerin 
kendi sı nı f çıkarları nın bilinci temelinde her türlü örgüt-
leme ve politik çalışma yapabilmesindedir. 

Bilimsel sosyalizm teorisini kı lavuz edinmiş  bir işçi 
sı n ı f ı  partisi önderliğinde; her hücresi örgütlenmiş  halk 
sosyalist demokrasinin özü ve temelidir. 

Aç ı ktı r ki, sosyalizm kuruculuğu öncü bir parti gerektirir. 
Ancak bu partinin öncülüğü zorla olmaz. Öncü parti fiilen 
öncülük görevini yürütür, yani kitlelerde uyandı rdığı  güven 
ve otorite ile. Öncü bir partinin olduğu yerde karşı -devrimci 
burjuva partileri hariç diğer sı nı f partileri de olabilir. Ancak 
sosyalist demokrasiyi çok partililikte aramak boş  bir çabadı r. 

Ayr ı ca sosyalist demokraside elbette halk ı  temsil eden 
kurumlar olacaktır. Ancak bu kurumlar burjuva parlamento-
ları ndan hem öz hem de biçim olarak farkl ı  olmalı dı r. Bu ko-
nuda Sovyetik örgütlenme modeli günün ihtiyaçları na ce-
vap verecek şekilde degiştirilebilir. Sovyetleri burjuva 
parlametolar ı ndan ay ıran özellik elbette bu kurumun yasa-
ma ve yürütmeyi elinde bulundurmas ı , ayrıca üyelerinin iste-
nildiği zaman geri çağrı lmas ı dı r. 

Elbette her ülkedeki sosyalistler kendi şartları na en uy-
gun proleter devlet biçimini seçmekte özgürdürler. Dolayı -
sı yla biz Kürdistanl ı  sosyalistler de kendi şartlar ı mıza uygun 
olan biçimi geliştirmeliyiz. 
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3. KÜDISTANA GEREKLI OLAN SOSYALIST 
PROLETARYA PARTISIDIR. 

Proletaryanın Tarihsel Rolü. 

Ka ıtalist toplumda üretim toplumsallaşır, ancak bölü-
şüm ve-aağTm bireysel kalı r. Proletarya sı n ı f ı nı n kollektif 
iiretı m sonucu oluşturduğu artı -değere, üretim_ a ia~arı ı n 
ozel mülkiyetini elinde tutan kapitalistle~ r el kaya _ 

'Toplumsallaştır ılmış  üretim ile kapitalist mal edinme 
arasindaki çelişki, proletarya ile burjuvazi aras ındaki uzlaş-
maz karşıtlık olarak belir(ir)"(23) 

Kapitalist topluma damgas ı nı  vuran ve toplumun niteliği-
ni belirleyen bu "uzlaşmaz karşitlik" tir. Her çelişki gibi bu 
çelişki de nitelik değiştirip yeni bir toplumun oluşmas ı nı  sağ-
layacaktı r. Bu nası l olacakt ı r? 

Burjuvazi ile proletarya aras ı ndaki sı n ı f mücadelesi, ta-
rihsel bir zorunluluk olarak geleceğin s ı n ı fı  olan proletarya-
ya; sosyalizmi ve onun yüksek bir aşaması  olan komünizmi 
kurma görevini vermiştir. 

Bu proletaryanın üretimde yer aldığı  konum ve bunun 
sonucu var olan çı karlar ı ndan kaynaklanı r. Proletarya üre-
tim araçlar ı na sahip değildir. Dolayı s ı  ile üretim araçlarını n 
özel mülkiyetinden hiç bir çı kar ı  yoktur. Tam tersine bu 
onun sömürülmesinin ve ezilmesinin kaynağıdı r. Bu neden-
le üretim araçları  üzerinde kapitalist özel mülkiyetin kaldır ı l-
mas ı  yani kapitalist düzenin y ı kı lmas ı , yerine "kollektif üreti-
me dayanan, kamu mülkiyetinin" ya da sosyalizmin 
kurulması  proletaryanı n nesnel çıkar ı dı r. 

Sosyalizmden önceki tüm toplum biçimleri (ilkel komü-
nal toplum hariç) özel mülkiyete ve emeğin sömürülmesine 
dayandı lar. Sosyalizm en başta kapitalist toplumun anti-
tezidir. Ancak sosyalizmin diğer bir yönüde vardı r; Komüniz-
me ulaştığı  zaman tüm özel mülkiyet toplumlar ı nı n anti-tezi 
olur. Yani proletarya kendisini kurtar ırken tüm insanlığı  da 
kurtarı r. Komünizmde s ı nı flar, dolaysı yla sömürü ve devlet 
ortadan kalkar. Işte proletaryan ında insanlığında gerçek 
kurtuluşu buradad ı r. 

Tarihsel materyalizm toplumlar ı n tarihini, sı n ı flar ı n mü-
cadelesinin tarihi, sosyalizmi de proletarya ile burjuvazinin 
sını f mücadelesinin zorunlu bir sonucu olarak görür. Sos-
yalizmi bu temelden ayrı  düşünmek ütopik bir sosyalizm ve 
"ideal bir toplum" düşünmek demek olacaktı r. Ge_ rçek 
sosyaliz 	etarya sosyalizmidir. Yani proletar anin tarih- 
se eylemi olan sosyalizı3]dir. 

api'Rr tâlist ve sömürge bir toplumda proletaryan ı n bu gö-
revi değişmez tam tersine daha da ağı rlaşı r. Emperyalistler 
ve sömürgeciler, talan politikas ı  ile sömürgelerdeki halkı n 
tümünü sömürürler ve yoksuluğa mahkum ederler. Ayrıca 
ulusal bask ı  tüm halk kesimlerini özelikle proletaryayı  etki-
ler. Sömürgeci ulusal baskı  proletaryanı n yükünü kat kat ar-
tı rı r, görevlerini de ağırlaştırır. Bu durumda proletarya ba-
ğımsız bir s ı nı f partisinde örgütlenirken öte yandan diğer 
halk kesimlerini sömürgeciliğe, Emperyalizme karşı  kendi 
çevresinde, daha doğrusu bir ulusal kurtuluş  cephesinde ör-
gütleme görevi ile karşı  karşıyadır. Gerçekte de böyle bir 
cephe_yi yani birleşik bir ulusal kurtuluş  cepneslr ı i ar ı uak pro- 

—Tetâ ya partisi olu turablli[. 
n cu eğer s ı nı fların çikar ı  tam olarak tüm halkın çikarı  

ile örtüşmeyebilir. Bu durumda halkı  birleştirecek politikalar 
ve örgütlere sahip olamazlar ve mücadeleyi tavizsiz, kararlı  
şekilde yürütemezler. Kürdistan ulusal kurtuluş  mücadelesi- 

nin bunca yı ll ı k tarihi bunun ispatı dı r. Proletaryanın ç ı karı  
ise her zaman halkı n çı kar ı nı  en geniş  ve derin şekliyle yan- 
sı tı r. Bu nedenle halkı  sömürgecilere karşı  birleştirerek 
UDD'i zafere ulaştı rma sorunu proleter sosyalist önderlik ya-
ratma görevini dahada önemli hale getiriyor. Proleter sosya- 
list önderlik ulusal harekete emekçi damgasını  vuracak, 
onun güdükleşip yozlaşmas ı n ı  önleyerek kesintisiz şekilde 
sosyalizme götürecektir. Ancak şu noktay ı  da belirtmek ge- 
rekir; objektif olarak her işçinin çı karı  sosyalizmdedir. Ama 
bu her işçi otomatikmen sosyalisttir veya devrimcidir, hatta 
halk ı n önderidir demek değildir. Ayr ı ca her işçi s ı nı f ı  hareke- 
ti de ilerici değildir. Bir işçi sadece kaslar ı nı  çalıştı rır, düşün- 
sel faaliyetini sın ı rlarsa, düzenin varolması n ı  sağlayan arti-
değerin kendisinden nası l çalı ndığını  anlamazsa, üstüne 
üstlük bir de kapitalizmin değerleriyle yoğrulmuşsa ve kapi-
talizmi en özgür toplum olarak görüyorsa, böyle bir işçiye ne 
sosyalist denir ne de devrimci. Böyle bir işçinin diğer s ıra-
dan insanlardan hiç bir fark ı  yoktur. 

Bir işçi ancak kendi sı n.fsal çı karı nı n bilincine varı rsa, 
bunu da_ s ı nı f ı  ile birlikte ekonomik ve politik mücadele içeri-
sinde yaşayarak görürse, gerçek bir işçi ve proleter bir sos-
yalist olur.  

Proleter sosyalist önderlik (yani parti); bilimsel sosya-
lizmle işçi sını fı  hareketinin birleşimidir. Bilimsel sosyalizm 
önce sosyalist aydı nlar tarafı ndan özümlenir ve bu aydı nlar 
arac ı lığı  ile işçi sinifina kazandı r ı lı r. Işçi ,sinifı  hareketi de 
ancak, bilimsel sosyalist bir programa dayanan bir parti ta-
raf ı ndan yönlendirilirse amacı na ulaşı r. Aksi durumlarda işçi 
sı n ı fı da "sürecin öznesi değil sürecin nesnesi" olur. 

Sosyalizm sömürüyü (sonucunda da s ı nı fları ) ortadan 
kaldı rd.ğı  için küçük-burjuvazi de dahil tüm emekçi kesimle- 
rin sosyalizmde çı karlar ı  vard ı r. Ve sosyalizmi istiyebilirler. 
Asl ı nda sosyalizm tüm insanlığın gerçek kurtuluşudur. Bu 
nedenle de tüm insanlarda sosyalizme karşı  bir sempati olu-
şur. 

Ancak küçük-burjuva sı nı fı  hem kendi emeği ile geçinir, 
hem de kendi üretim aracına veya küçükte olsa bir işyerine 
sahiptir. Bu nedenle onun rüyası  işleri büyütüp burjuvalaş- 
maktı r. Ama rüyası  çoğunlukla gerçekleşmez. Bu durum 
onu devrime ve sosyalizme karşı  kaypak bir konuma sokar. 
Küçük burjuvazi tekelci çağda ve hele sömürge koşullar ı nda 
devrimden ve hatta sosyalizmden yanadı r. Ve UDD'in temel 
güçlerinden biridir. Ancak devrim ve sosyalizm mücadelesi- 
ne önderlik edip sonuçlandıracak toplumsal dinamikler kü-
çük-burjuvazide yoktur. Özelikle özel mülkiyete karşı  zaafı  
küçük-burjuvazinin sosyalizme yürüyüşünde başlı ca engel 
dir. ,Bu onu kaypaklaştı r ı r, zor anlarda uzlaşma ve oportü-
nizme yöneltir. 

Proletarya da is'e objektif-toplumsal koşulları ndan kay-
naklanan bir özel mülkiyet duygusu yoktur. Tam tersine ka- 
mu mülkiyeti eğilimi içgüdüsel olarak proletarya da vardı r. 
Proletarya bir kez sı nı f bilincine, sosyalizm bilincine ulaştı m ı  
devrimin, sağlam ve tutarl ı  bir gücü olur. Ayr ı ca proletarya 
kapitalist toplumun gelişmesi ile gittikçe yığınsallaşan ve ge- 
lişen bir s ı nı ftı r. Yani geleceğin sı nı fı dı r. Küçük-burjuva sı nı -
fı  ise aradadı r ve gün geçtikçe erir. 0 halde biz gelecek top- 
lum projesine geleceğin sinifina dayandırmak zorundayı z. 
Sosyalizm projesi geleceğin projesi ise; onu uygulayacak ve 
kuracak güçte, geleceğin tek tutarlı  devrimci s ı nı fı  olan pro-
letaryad ı  r. 

Küçük-burjuva devrimci veya sosyalistleri, sosyalizmi sı -
nı fsal özünden ayrı  olarak ele al ı rlar. Proletaryan ı n sosya- 
lizm kuruculuğundaki ve insanlığın kurtuluşu yolundaki tarih-
sel misyonu anlamazlar. Onlar için sosyalizm "ideal, 
ahlaksal, hukuksal temeli olan hümanist" bir toplumdur. 
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Proletaryan ı n önderliği, sosyalist nitelikli bir s ını f örgütünün 
olması  o kadar önemli değildir. Ilginçtir bunlar kendisine işçi 
partisi de diyebiliyorlar. 

Sosyalist bir örgüt, strateji ve taktiğiyle, ideolojisi ve ör-
gütlenmesiyle diğer sını fiarın örgütünden ayrı lı r. Her şeyden 
önce böyle bir örgütün nihayi hedefi s ın ı fs ı z toplum yani ko-
münizmdir. Ancak bu hedefe yürüyüşte sağlam ve güvenilir 
bir sosyal zemine dayanmak gerekir. Bu zeminin ekseni 
proletarya sı nı fı dı r. Sosyalist örgüt proletarya sını fını n öncü-
sü olmalı dı r. En azı ndan proletaryanrn ileri unsurları nı  ör-
gütleyebilmeli bu ileri unsurlar aracı lığı  ile proletarya sını fını  
sosyalizm uğruna mücadeleye sevk edebilmelidir. Elbette 
proletarya sosyalizmi tek başına kazanamaz. Her aşamada 
yoksul köylülük ve kent yoksulları  proletaryanı n güvenilir 
müttefikleridir. Proletarya partisi bunlar ı  kazanmalı  ve ön-
derliği altı na almalı dı r. Bunun yanı nda kı r ve şehir küçük-
burjuvazisi, UDD aşaması nda güvenilir bir ittifaktır. Bu ne-
denle sosyalist bir işçi sını fı  partisi proletarya ile birlikte yok-
sul köylülük başta olamak üzere diğer tüm halk sı n ı f ve ta-
bakaları  arasında çalışmalıdı r. 

Sosyalist bir proletarya partisi her şeyden önce strateji-
sini iyi belirlemelidir. Darbe indirilecek düşmanlar, birlikte 
yürünecek müttefikler (yani ittifaklar), mücadelenin yolu ve 
biçimi, her devrim aşaması  için net olarak belirlenmeli ve tu-
tarlı  olarak uygulanmalı dı r. Elbette doğru hedefler ve yön-
temler belirlemek önemlidir, ama en önemlisi pratiktir. Yani 
belirlenen hedeflere belirlenen yöntemlerle ulaşmak dahada 
büyük önem taşı r. Sosyalist bir örgütün bir başka önemli 
özelliği de, teorisi ile pratiğinin uyum içerisinde olması dı r. 

Proletarya Partisi 

Sözkonusu olan insanın toplum yaşamı na bilinçli müda-
halesi ise; doğal olarak müdahalenin araçları  da tartışma 
konusuna dahil olur. 

Sosyalizm kuruculuğu işçi sı n ı fını n bilinçli eyleminin en 
yüksek seviyesidir. Işçi sını fının bu eylemi gerçekleştirme-
sinde en büyük araç partidir. Parti bilinçli, birleşik politik gü-
cün merkezleşmiş  halidir. Işçi sı nı fı  ve diğer emekçiler; yeni 
bir dünya amacı  ile politik eylemlerini yönlendirmezlerse, 
politik erki elinde tutan burjuva sını fını  yenilgiye uğarata-
mazlar. 

Sosyalizm davasının gerçdk sahibi işçi sı nı fı  ise, sosya-
list mücadelenin tutarlı  öncüsü de işçi sınıfı  partisidir. Ancak 
bu diğer emekçilerin (yoksul köylülük, küçük-burjuva gibi) 
sosyalizmden yana olmayacakları  anlamı nı  doğurmaz. Tam 
tersine en başta yoksul köylülük olmak üzere diğer emekçi-
ler de sosyalizmi isterler. Çünkü daha önce belirttiğimiz gibi 
sosyalizm tüm emekçilerin, dahası  tüm insanları n yararı na-
dı r. 0 halde neden işçi sı nı fı  partisi ya da neden işçi sı nı fı -
nı n ideolojisi? Şu nedenlerle; 

1- Çünkü; proletarya özel mülkiyete sahip değildir ve ob-
jektif olarak kollektif mülkiyetten, sosyalizmden yanadı r. Bu 
nedenle sosyalizmin en tutarlı  savunucusu olmanın ayrı cal ı -
ğına sahiptir. Dolayı sı yla işçi sınıfı nı n ç ı karları nı  yansı tan 
Marksist-Leninist ideolojide, aynı  zamanda diğer emekçile-
rin ve tüm insanların ortak çı karlar ı nı n ifadesidir. 

2- Ayr ı ca modern kapitalist üretim, işçi sı nı f ı na bilinçli ve 
kollektif çalışma alişkanliği kazandırı r. Yoksul köylülük ve 
küçük-burjuvazi bireyselliğin çemberini kı rmaz. Bu sını flarda 
egemenlere karşı  kollektif çalışma, daha doğrusu bir sını f 
olma bilinci proletarya kadar güçlü değildir. 

Proletarya partisi denildiğinde, saf proleterlerden oluş-
muş  bir parti düşünülrhemelidir. Elbetteki böyle bir partide  

proleterler çoğunlukta olmalı  dahası  önderliği ellerinde tut-
malı dırlar, ancak yinede proletarya partisine her sını ftan in-
san girebilir. Ne ki bu insanların ortak özelliği; kendi sı nı f çi-
karları n ı  bir kenara bırakan ve proletaryanı n ideolojisini 
benimseyen devrimciler olmalarıdır. 

Anlattı klar ı mı zı  daha öz olarak ifade edersek; Proletarya 
partisi dediğimiz zaman bundan korkuya kapılıp "diğer 
emekçileri neden dışlayıp, partinin sosyal tabanını  daraltı-
yorsunuz"türünden gereksiz laflar etmek yersizdir. Gerçek-
te proletarya partisi kadar `geniş" tabanı  olan bir başka ha-
reket yoktur. Muhakkak ki sosyalist partinin bel kemiği 
proletarya sinifidir. Ancak proletarya toplumdan soyutlan-
mış  değildir. Keza sosyalistler de toplumdan soyutlanma-
mışlardı r. Bu nedenle sosyalist militanlar parti çalışmaların-
da, toplumun diğer kesimlerini dikkate almamazlı k 
edemezler. Tam tersine sosyalistler diğer halk kesimleri ara-
sı nda da çalışırlar. Ancak bu hiç bir zaman partinin bağım-
s ı z sı nı f karekterini değiştirmek anlamına gelmez. 

TT'nde bu tür kaygı lar dile getirildikten sonra partinin 
sosyal tabanı  hakkı nda şunlar belirtiliyor: "Sosyalist partiyi 
sadece sanayi proletaryasınin partisi olarak görme ülkemiz-
deki emek cephesinin yarattığı  gerçeklerle bağdaşmıyor. 
Kürdistan'da emek cephesinde sanayi proletaryası  çok kü-
çük bir azinliği ifade eder ve belki de bu cephe içinde ya-
şam koşullari, en iyi olan bir kesimdir. (abç) Bunlarin ya-
nında genel hizmetlerde, tarımda ve diğer alanlarda 
çalışanları, topraksız ve az toprakli yoksul köylüleri, hayvan-
cılıkla geçinen küçük mülkiyet sahibi köylüleri, devlet sektö-
ründe çalışan memurları, öğrenci ve aydınları, ağır basan 
yanıyla yaşamlarini iş  güçleriyle kazanan esnaf ve zanaat-
kârlari, teknik eleman, mühendis, akademisiyen ve bilim 
emekçilerini de emeğiyle geçinen toplumsal tabakalar içinde 
saymak gerekir..." (24) 

Dikkat edilirse burada; küçük-burjuvazi de sosyalist par-
tinin sosyal taban ı  içerisinde görülmüştür. Daha ilerde açı k 
olarak şu ifade yer alır. 

... Üzlü deyimiyle Kürdistan'n kafa ve kol emekçilerinin 
bilimsel sosyalizme inanan partisi." (25) 

Bilindiği üzere emekçi kavramı  kendi iş  gücü ile geçinen 
çeşitli sı n ı f ve katmanlarını  içerir. Dolayı siyla, emekçi keli-
mesi birkaç sını fın ortak adı  olarak kullanı lı r. O halde arka-
daşlar ı mı zı n bize utangaça önerdikleri bir sını f partisi değil, 
bir "kitle partisi" ya da bir "cephe partisi"dir. 

Halbuki T.T'nde önceki sayfalarda; "cephe partisi anlayı-
şını  öne çıkarıp, -tüm toplum kesimlerini kucaklayan" bir 
partiyi savunan kesimler eleştiriliyor ve bu kesimlerin Sta-
lin'den ilham aldı kları  ileri sürülüyordu. Gerçekte Stalin'le 
"cephe partisi" anlayışı  arasında kurulan ilişki "kel alaka"dır. 
Ancak TT ile "cephe partisi" anlayışı  arası nda belli bir para-
lellik olduğu açı k bir gerçektir. 

TT'nde sanayi proletaryasını n durumunun diğer emekçi-
lerinkinden iyi olduğunu belirten vurguda, sınıf partisi vurgu-
sunu hafifletmek, hatta geçersizleştirmek amacı nı  taşıyor. 
Düşünceleri şudur; "Kürdistan'da işçi s ınıfına fazla güven-
meyin çünkü onun keyfi yerindedir. Siz, yoksul köylülere, 
aydınlara, küçük esnafa ve zanaatkârlara bakın". Halbuki iş-
sizler ve yoksul köylüler hariç tüm diğer sosyal sı n ı fları n ya-
şama standartlar ı  sanayi proletaryasını nkinden daha iyidir. 
Bu durum K. Kürdistan'da sosyal yapını n değişiminden kay-
naklanı yor. K. Kürdistan'da kapitalizmin gelişmesi ile birlik-
te, şehirde ve kı rda insanlar emeklerini satmadan geçine-
mez duruma geldiler. Artı k, emeğinden başka bir geçim 
aracı  olmayan işçiler bir yana (ki bunları n sayı sı  artı k milyo-
nu aşıyor) yoksul köylülerde geçinmek için yı lı n belli mev-
simlerinde ücretli işçilik yapmak zorundadı rlar. Bu durum 
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köylü ekonomisinin, kapitalist metaları  satın almakta yeter-
siz kalması ndan kaynaklanı yor. Çoğunlukla bir iş  bulama-
yan ve kendi sı nı rlı  üretimiyle geçinmeye çalışan yoksul 
köylüler, işçilerden bile daha yoksul konuma düşerler. Bun-
da şaşı lacak bir durum yoktur. 

Işçilerin düzenli bir ücreti vardır. Yoksul köylülük ise dü-
zenli bir iş  bulamaz üstelik köylü ekonomisi uzun zaman alı r 
ve verimi düşüktür. Bu durumda yoksul köylü yaşama stan-
dartını  daraltı r ve üretim düzeyine indirir. Yoksul köylüyü iş-
çiden de daha alt düzeyde bir yaşama yönelten olgu budur. 
Bir çoğu buna fazla dayanamaz; daha düzenli ve istikrarlı  
bir yaşam umuduyla şehirlere göç eder ve proleterleşir. 

K.K'daki işçilerin kendilerini şanslı  saymaları  buradan 
kaynaklanı r. Bir yanda yoksul köy yaşamı , diğer yandan dü-
zenli bir kazanç. Bu iklem içerisinde, geçmişe dönmemek 
ve işsiz kalmamak, K. Kürdistan işçisinin başlı ca arzusudur. 
Onu ürkek ve temkinli kı landa budur. 

Ancak bu belirtiğimiz olgu bir geçiş  döneminin özelliği-
dir. Kapiatlizmin gelişmesi ile ekonomi belli bir dengeye ula-
şır. işçilerde kalifiyeleşme ve sendikalaşma pazarlık gücünü 
artırı r. 

Bu nedenle güncel taktiklerde işçilerle yoksul köylüler 
aras ındaki farklı lığı  dikkate almal ı yı z. Ancak bunun stratejik 
alanda çok büyük etkisi olmaz. Sonuçta sını fların sını rları  
netleşecektir. Bugün birçok anlayış; yoksul köylülükle işçi sı -
nı fı  arasındaki bu göreceli farklı laşmayı  abartı r ve K. işçi sı -
nı fı r ın kendi tarihsel rolünü gerçekleştiremeyeceğini ileri sü-
rer. Bu durum eksik bir bakişi yansı tı r. 

Demokratik-Merkeziyetçilik 

Merkezileşmek iş  bölümünün ve uzmanlaşmanı n ürünü-
dür. Bir fabrikada olduğu gibi bir partide de çeşitli alanlarda 
çalışan ve bu alanlarda uzmanlaşan bölümler oluşacaktır. 
Bu kaçını lmazdı r. Çünkü karmaşık bir dünyada yaşıyoruz 
ve her kesin her konuyu bilmesi, her alanda çalışmas ı  müm-
kün değildir. Elbette her işin bir kişi veya birkaç kişi tarafı n-
dan yap ıldığı  yerlerde, ayr ı ca merkezileşme diye bir sorun 
olmaz. Ancak birbiriyle uyum içerisinde ve biribirine bağlı  
olarak çalışması  gereken, farkl ı  gruplar veya farklı  örgütler 
olunca, bunların kordinasyonu ve yönlendirilmesi sorunu or-
taya çı kar. Bu da merkezi bir yap ı nı n oluşturulması n ı  zorun-
lu kı lar. Dolayısı yla merkezi yapı  aynı  zamanda; her örgütün 
hatta her elemanı n kendi alanı nda özgürce çalışması  anla-
mına da gelir. 

Daha açı k ifade edersek; partide merkeziyetçilikle de-
mokrasi birbirine sı kı  sı kı ya bağlı dı r. Demokrasi olmadan 
merkeziyetçilik, merkeziyetçilik olmadan demokrasi olmaz. 

Partide merkeziyetçilik aşağıdan yukarı ya doğru, tama-
men üyelerin özgür iradesi ve demokratik çalışması yla seçil-
miş  bağlayı cı  organları n ifadesidir. 

Demokrasi ise, her üyenin eşit haklara sahip olması , or-
ganları n seçimle işbaşına gelmesi ve yine seçimle görevden 
alı nması  anlamına gelir. 

Sosyalist partide her üyenin parti kararı  ve eylemleri 
hakkında eleştiri hakkı  vardır. Ayrı ca seçilen organlar se-
çenlerce görev süresi dolmadan görevden alınabilmelidir. 
Bunu engelleyen hiç bir bürkoratik mekanizma olmamalı dır. 

Partide çok geniş  bir tartışma ve eleştirme ortamı  olma-
lıdı r. Ancak bu tartışmalar ve eleştiriler parti kongresince ka-
bul edilmiş  program! yads ı mamalı  ve parti eylemini engele-
memelidir.  

4. MÜCADELE BİÇİ Mİ  VE YÖNTEMLERI 
SORUNU 

T.T'de "mücadele biçimleri üzerine" şunlar söyleniyor. 
"Mücadelenin ekonomik, politik ve ideolojik alanlarının; 

barişçil ve barişçil olmayan, legal, yar ı  legal ya da illegal 
sonsuz derecede özgüllük/erle dolu biçim, yöntem ve araç-
larla donanması  zafer için kaçınılmaz oluyor." (26) 

Ayrı ca daha ilerde kapitalizm koşullarında burjuvazinin 
zoruna ve şiddetine karşı  silahlı  mücadele dahil, her türlü 
politik zor ve şiddetin ilke olarak meşru olduğu" ve kullan ı l-
masını n gerektiği vurgulan ı yor. Bu genel vurgular dışında 
güncel mücadele ile ilgili başka bir tespit TT'nde yoktur. 

Bunlar elbette doğrulardı r. Evet temel doğrulardır. Çün-
kü hareketin genel yasaları  bunlar ı  söyler. Bilindiği gibi do-
ğal yaşam gibi toplumsal yaşamda sürekli bir hareket sürek-
li bir gelişme, değişme içerisindedir. Buna bağlı  olarak 
sı n ı flar arası ndaki mücadele de sürekli yeni biçimler kazanır 
ve yeni yöntemlerle sürdürülür. Toplumsal değişime ayak 
uydurmarnak, bir aşamada geçerli olan mücadele biçim ve 
araçları nda inat etmek, yenilgiyi de baştan kabul etmek de-
mektir. Bu aç ı dan baktığımı zda arkadaşlar ı n yukarda belirti-
ği düşüncelere katı lmamak mümkün değildir. Ancak devrim-
ci eylemi ile her zaman toplumu değiştirmeye çalışan 
sosyalistler için mücadelenin genel yasalarını  bilmek yeterli-
midir? Hayı r değildir. Naden yeterli değil Lenin gayet güzel 
açikliyor. 

Akla uygun olmak şartıyla, bütün mücadele araçlarını, 
bütün mücadele plan ve metotlar ını  ilke olarak kabul etmek-
le belirli bir sisyasi anda (abç) sıkı  sıkiya uygulanan bir 
plan gereğince hareket yönünü tayin etme gereğini birbirine 
kariştirmak, eğer taktikten sözediyorsak, bütün tedavi me-
todlarının tıp tarafından tanınmasıyla belli bir hastalığa belli 
bir tedavi metodunun uygulanmasi gereğini biribirine kariş-
tirmaya eşittir." (27) 

Evet tı p bilimi de `her zaman her hastalıkta tek bir tedavi 
metodu kullanılacaktır" demez. Tı p bilimi şöyle der: insan-
larda çeşitli zamanlarda çeşitli biyolojik hastalıklar oluşur. 
Bu hastalı klar bildiğimiz tüm tedavi yöntemleri arasında en 
doğru ve uygun olan yöntemle tedavi edilir. Bu durumda bü-
tün tedavi yöntemlerini bilipte hangi hastalığı, hangi yöntem-
le tedavi edileceğini bilmeyen bir dokturun pratik olarak bir 
değeri varmı dır ? Gayet açı ktır ki hiç bir değeri yoktur. 

Peki, arkadaşları mı z ı n mücadelenin çeşitli biçimlerini ve 
farklı  zamanlarda farklı  mücadele biçimlerı nin kullanı lması -
nın gerekliliğini bilmeleri bugün Kürdistan için bir değer taşır 
mi? Elbette bir değer taşı r, ancak fazla değer taşimaz. Mü-
cadelenin çeşitli biçimlerinin bilinmesi ve kabul edilmesi do-
layıs ı yla doğmatizmin ilkesel bazda reddi elbetteki olumlu-
dur. Ancak bugünkü şartlarda kullanılacak mücadele biçimi 
ve araçlar ı  belirtilmediği için söylenenler pratik anlamda faz-
la bir önem taşımazlar. Hele hele yorumlamaktan çok değiş-
tirmenin geçerli olduğu, hızlı  bir değişimin yaşandığı  dünya-
mı zda genel doğruları  tekrarlamak güzel bir türküyü 
tekrarlamaktan öte bir anlam taşımaz. 

Öz olarak: Hiçbir mücadele biçimi ve aracı  toplumsal 
şartlara uymadığı  halde inatla sürdürülmez, yani mutlaklaş-
tı rı lmaz. Çok yönlü ve çeşitli çelişkilerin hüküm sürdüğü 
dünyamızda elbette mücadele biçimleri ve araçlarıda çeşitli-
lik kazanacaktı r. Fakat yine de her zaman tüm mücadele bi-
çim ve araçları  birden kullanı lamaz. Mücadele biçimleri ve 
araçları  bir kombinazyon oluştursada mutlaka belli alanlarda 
ağır basan bir mücadele biçimi vardı r. Örneğin; hemen he-
men tüm devrimciler legal mücadeleyi ilkesel olarak reddet- 
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memekle birlikte, illegal örgütlenmişlerdir ve illegal mücade-
le biçimlerini esas almışlardı r. 

Pratik-taktik mücadele açı sı ndan belli bir alan ve belli bir 
zamanda kullanı lacak mücadele biçimi ve araçları nı  tespit 
etmek ve kullanmak zaferin anahtarı dı r. Bunu başaramı yan-
lar mücadeleden koparlar ve devrimci değil reformist olurlar. 

K. Kürdistan'da Güncel Taktik Mücadele 

"Taktiklerin esas görevi -.stratejinin isteklerine uygun ola-
rak ve bütün ülkelerin işçilerinin devrimci mücadelesini he-
saba katarak- istenilen anda mücadelenin somut durumuna 
en uygun savaş  biçim ve yöntemlerini tayin etmektir!" (28) 

Bugünkü şartlarda mücadele biçimi sorunu taktiksel bir 
sorundur. Hareketimiz daha önce stratejik bir tespit olarak 
klasik "Halk Savaşi" teorisini savunuyordu. Bu teori ile bir-
likte bütün UDD aşamas ı  boyunca, kı sa bir politik hazı rlı k 
evresi hariç her alanda esas mücadele biçimi; silahlı  müca-
dele, mücadelenin temel alanı  olarakta kı r kabul ediliyordu. 
Halk savaşı  yar ı -feodal ve sömürge Kürdistan toplumıinda 
UDD'i zafere ulaştı rmanı n yolu ve biçimi olarak görülüyordu. 

Ancak günümüzde kapitalizmin önemli ölçüde gelişme-
si, şehir ve kirin önemli ölçüde farklı laşmas ı  daha doğrusu 
kırın şehir lehine erimesi, kı rda sını fsal farklı laşmanın art-
ması , şehirde nüfusun yoğunlaşması , proletaryanın nicellik 
ve nitelik olarak gelişmesi, bütün bunlar halk savaşını n kla-
sik biçiminin uygulanması nı  olanaks ı z kı lı yor. Halk savaşı  
verildiğinde Vietnam ve Çin'de nüfusun %90' ı  köylüdür. Fa-
kat bugün Kürdistan da bu oran %60'dan daha azdı r. Yanl ı z 
bu bile klasik şekliyle halk savaşını n Kürdistan Şartları na uy-
madığın ı  göstermeye yeter. Esas yan ı yla halk savaşı  "Halk 
için, halkın verdiği bir savaş" (Giap) olarak ele alını rsa 
Kürdistan'da bu anlamı  ile bir halk savaşı  yaşanacaktı r. An-
cak bu savaş  kı rlara dayandığı  gibi şehirlerde de belli politik 
çalışmanı n üzerinde yükselecektir. 

Her toplumda olduğu gibi Kürdistan'da da şehir ve kı rsal 
alanlar farklı  özellikler gösterir. Bu nedenle taktiksel sorun 
olarak mücadele biçimleri tespit edilirken, belli bir anda her 
alanı n farklı  yanlar ı  göz önünde bulundurulur. 

Önceki bölümlerde Kürdistan'da sını rlı  da olsa bir sava-
şın var olduğunu belirtik. Kı rlarda açı k askeri savaş, şehir-
lerde ise sömürgeci-faşist terör. Bu durum mücadeleyi belir-
leyen esas faKtördür. Gerçekte de mücadele biçimleri ve 
yöntemleri, çelişkilerin düzeyine, düşmanı n gücüne ve kul-
landığı  mücadele biçim ve yöntemlerine bak ı larak tayin edi-
lir. 

Bugün şehirlerde politik mücadele esastı r. Özellikle işçi 
sını fın ı n ileri unsurlar ını  kazanmak ve bunları  bir sosyalist 
sını f partisinde örgütlemek gereklidir. Bu amaca ulaşmak 
için işçi sını fı  aras ı nda, ideolojik-politik-ekonomik alanları  
kapsayan çalışmalar yap ı lmalıdı r. Bir yandan sosyalist siya-
sal bilinci işçi sinifina taşı rken diğer yandan işçilerin sı nı f 
bağlar ı n ı  güçlendirerek, mücadele deneyimi kazandı rmak 
için sendikal çalışmalara önem verilmelidir. Çünkü birey ola-
rak bir işçi ancak patron sını fı na karşı  ortak mücadele ile s ı -
nı fsal güdüye sahip olur. Bu güne kadar K Kürdistanlı  sos-
yalistler işçi sı nı f ı  arası nda çalışmaya, dolayı s ı yla sendikal 
çalışmaya yeterince önem vermemişlerdir. Buna bahane 
olarakta hep işçilerin geriliği ve nitelik azlığı  gösterilmiştir. 
Gerçekte sorun sosyalistlerin örgütsüzlüğünde ve çalışma-
lar ı n ın eksik olması ndadı r. 

Ne yazı k ki, T.T'nde de eski mantık hakimdir. Işçi sı nı fı  
içerisindeki çalışmalar özellikle de sendikal çalışmalar konu-
sunda hiçbir belirleme yap ı lmamıştı r. 

Şehirdeki diğer emekçi kesimler gençlik ve aydı n-
lar aras ı nda da propaganda-ajitasiyon ve örgütleme 
çalışmaları n ı  yükseltmek gereklidir. 

Şehirlerdeki mücadele sağlam bir sosyalist işçi 
partisinin oluşturulması  aç ı sı ndan belirleyici öneme 
sahiptir. Onun dışında nüfüsün şehirlere doğru akışı  
devrimci savaşın asker gücünün de önemli ölçüde şe-
hirlerden karşı lanmas ı n ı  gerektirir. Dolay ı s ı yla, silahlı  
mücadelede ve devrim savaşım ı nda başarı l ı  olmak 
için şehirlerde sağlam bir politik temele sahip olmak 
gerekir. Bu politik temel işçi s ı nı fı  partisi ve onun saf-
lar ı nda birleşmiş  işçiler ve diğer emekçilerdir. 

Kürdistan k ı rı nda ise, en basit bir politik savaşım 
bile ölüm demektir. TC askerleri-özel timleri için her 
ilerici-devrimci fikri savunan kişi öldürülecek kişidir. 
Bu durumda k ı rda legal ve aç ı k bir politik mücadele 
yürütmenin imkanı  yoktur. Tek yol silahlı  mücadelden 
yararlanmakt ı r. 

T.T'nde silahlı  mücadeleyi kabul etmekle birlikte 
bugün pratik olarak hangi ad ı mı n at ı lmas ı  gerektiği, 
ilerde ne gibi çalışmaları n hedeflendiği net olarak be-
lirtilmemiştir. Elbette ki, bu en başta tartışma tezleri-
nin hazı rlanması na katı lan birçok hareketin bu konu-
da açı k bir görüşünün olmaması ndan kaynaklan ı yor. 
Kimi arkadaşlar da "Bunları  düşünüyoruz (hata çok 
daha ayrıntılı  şekilde) ancak bunlar ı  açıklamaya ge-
rek yoktur" diyebilirler. Bu doğru bir düşünce değildir. 
Alternatif bir siyasi hareket kitlelere, çok açı k ve diğer-
lerinden daha da doğru hedefler gösterebilmelidir. 
Bunu yapmazşa en başta ideolojik alanda savaşı  kay-
beder ve kitleler aras ı nda kök salı p örgütlenemez. 

Aç ı kt ı r ki, Kürdistan devrimi zor yolu ile gerçekleş-
tirilecektir. Zorun esas biçimi silahl ı  mücadeledir. An-
cak silahl ı  mücadele çeşitli aşamalardan geçecektir. 
Devrim aç ı s ı ndan silahlı  mücadelenin sonuç alan biçi-
mi Devrimci Savaştır. 

Bilindiği üzere savaş  politikanı n devamı d ı r. Politik 
mücadelenin olgunlaştığı  ve devrimle karşı  devrim 
aras ı nda çelişkilerinin çözümünün politik yolunun tı -
kandığı  noktada silahlı  mücadele biçimini almış  dev-
rimci zor ya da Devrimci savaş  devreye girer. 

Ülkemizde de politik mücadelenin birikimi üzerin-
de yükslecek olan silahlı  mücadele k ı rda; silahlı  pro-
paganda çalışmas ı , gerilla savaşı, düzenli ordu sava-
şı  gibi biçimler alacak, şehirde ise, toplu 
ayaklanmalarla desteklenerek tüm ülkeyi kapsayacak 
ve devrim sürecini tamamlayacaktı r. 

Genel hatlar ı yla belirlediğimiz bu olgular dünya ve 
ülkemiz devrimci sürecinin bize gösterdiği gerçekler-
dir. Elbette ki gelecek hakk ı nda bugünden mutlak be-
lirlemelerde bulunamay ı z. Ancak gelişenin ve değişe-
nin alacağı  muhtemel biçimi günümüz şartları na 
bakarak ana ilkeleri ile tespit edebiliriz. 

DIPNOTLAR  

1 - J. Stalin -Diyaktik ve Tarihsel Materyalizm (Sol. 
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Yay. s.11) 
2- Lenin -Marx-Engels Marxizm (Sol. yay. s.20) 
3- Lenin - Age.( s. 125) 
4- T.T( s. 18) 
5- T.T. (s.9) 
6- T.T (s.18) 
7- T.T. (s.18) 
8- J.Stalin-Leninizmin Ilkeleri (Sol Yal. s.116) 
9- T.T. (s.9) 
10- A.L. Strong-Stalin Dönemi (Onur Yay. s. 49) 
11- Thomas Angotti. Stalin Dönemi : Tarihin Açim-
lanışı -Dünya sorunları , (say. 6/2 s. 44) 
Sovyetlerde sosyalizmin inşas ı  anlat ı lı rken 10. ve 
11. dipnotlarda belirtilen kaynaklardan başka; 
Y.Küçük: S.B. sosyalizmin Kuruluşu, J.T. Murphy - 
Stalin ve diğer bazı  makalelerden yararlan ı lmıştı r. 
12- A.L Strong. Age. s.23 
13- T.T. (s.10) 
14- T.T.(s.21) 

15- T.T. (s.23) 
16- F.Engels. Anti-Dühring (Sol yay. s.416) 
17- F.Engels-Age. (s.423) 
18- Karl Marx- aktaran; P.Nikitin-Ekonomi Politik 
(sol yay. s. 247) 
19- Karl Marx-Gotha ve Erfurt programlar ı n ı n 
Eleştirisi (Sol yay. s. 41) 
20- TT. (s.21) 
21- Karl Marx- Weydemeyer'e Mektup- aktaran; 
Lenin-Devlet ve Devrim (s. 44) 
20- Lenin- Devlet ve Devrim (s.45) 
23-F-Engels-Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosya-
lizm (sol yay s. 98) 
24- T.T (s.34-35) 
25- T.T. (s.35) 
26- T.T (s.35) 
27- Lenin Ne Yapmal ı - (Evrim Yay. s.121) 
28- J. Stalin Strateji ve Taktik (s. 51) 

r 

DÜZELTMELER' 
Birinci sayımızda bazı  eksikliklerimiz oldu. Bunlardan dolayı  okuyuculanmızdan özür diliyoruz. Ek-

sikliklerimizin bazılannı  aşağıda düzelterek veriyoruz. 

Piro 7arêk imzasıyla yayınlanan; "TC ABD'nin Orta Asya Taşeronu " adli yazıda dizgiden kay-
naklanan bir hata nedeniyleyazının şu satın yayaınlanmamıştır. "...emperyalizmlebirlikte çözmeye çalı-
şıyor." 

Ayrıca; H.Jêhat/ M.Şevder/ C. Haydar imzalı  "PYS - T.T Üzerine Görüşler " adlı  yazı nı n şu 
son sat ı rı  yayı nianmamıştı r. "...dayalı  bir bölüşüm politikas ı  izlemek ve "çalrşmayan yemez" 
demek, hiç kimseye ayrıcalık getirmez. Sosyalizmin düze çı kması  için ilkin yapı lması  gereken 
budur." 

Bunlar dışında Halepçe katliamı nı  konu edinen Azad Xêmgin imzalı  yazıda bazı  hâtalar ol-
du. Bu hatalar yazı  metinin elimize ulaşması  şeklinden kaynaklanı yor. 

Diğer bazı  yazı ları mı zda da kelime yanlışları , harf düşmeleri olmuştu ancak bunların çok 
önemli anlam bozuklukları na neden olduğunu sanmı yoruz. 
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CENDERME DEWCARA 
ÇI WAZENO ? 

Zerê 1979 (hezar û hotay 
0 new) Ma rojıke dew dı v. 
Nimroj ıv, Gerım ıv. Hewa 
weş  ıv. Omın iv (yaz idi). Der 
û domalê ma hêsina yiv. Roj 
omıv nimaroj i. Roşnayê roj 
her ca guretıv. Ki wan div. 
Ma gere (qıyas) vıst (20) tên 
merdum dew div. Ma bon 
xwı  vrıraştê. Cironêkê ma biv 
nomê yı  Arıf iv. Wı  o waxt (0 
çax) neweş  ıv û mıyan nıvi- 
non xwı  de kotıv. Bon yi hera 
vıraştıv a dahwara zi honık 
(wenı k) iv. Bon ma sêr yı  vıstıv 
ü zerê yı  germin ıv. Ez şa ki 
Arif. Arıf, merdumê ko zaf xe-
batkar ıv; lewma mı  tim eştê 
yi dır gısê bıkêr. Mın û yı  ma 
destkepê xebat ser gısê 
kerd. Gelek zemon şi û ez êdi 
qefı la va. Mı  mısa dê wxı  
waşt û şa wadê yi di kotara. 
Ika (ınka) nen mı  vir cendêk 
wext derbas bıv, feqet nışka 
(nışkıva) holê ciron ma di, 
qerqer omi ü ez dawê a qe- 
rayişa hêsiyawa xwi. Mı  
d'ayışuk dı  o wadok ez te dı  
rakotıva bıa û cendermêk 
kot zerê wadi. LûIê tıfıng xwı  
het mi ra kerd û va: 

" Deston xwı  bınon ser 
sarê xwi ra û bi tever." Ez zi 
bı yiş  hon va, mi nizona se bı . 
Wexta ku ez wadi ra oma 
hola ojad zı  cendermon 
xebêr xı rav ciron ma ra vatê. 
Ciron ma tırki rınd (baş) ni- 
zonên ü lewma cendırmon 
waştên haqaret pê bıkêr. 

Wexta ko ez oma tever, 
mı  dı  ponc cendırmon dor- 

Dilan XARPUTÎ 

malê laj ciron ma yi Arıf gure-
tıv û xeberon ca von. Miyan 
cendırmond zı  yo basçawus 
bıv nomê yi Cafer ıv. Cater 
merdumeko zaf gevez iv. 
Wexta ko gısêkerdê, tı  vatê 
qê güni vırejen. In Cafer vêri 
ber ciron ma dı  mıra persa: 
"Devaj, in laji her tıfıng xwı  ça 
nımıt," 

Mi va: in merdum cironi 
mı  no ü tıfıng yı  zi çıno." Wex-
ta mi bersıv yın dên yın zi 
neng çin ma. Cafer ü leşke- 
ron yi ma şê xwı  verni û bêrd 
co ki ma, ûca (oja) di zarê 
holê ma dı  dewı jêkê ma ra-
kotıv. Cafer wı  bı  paskulon 
hon ra kerd aya 0 va: Gelo in 
xulom tı  tıfı ng xwı  pêsekerd. 
Dewıj ma zi va: in ciron mı  
no, xulom mi nu." Cafer zaf 
yers bı  û dê dewıj ma ru. De- 
wıj ma va: "Lıya qey tı  don mı  
rû." Cafer va: çımke cı l (kınc) 
tı  new ê, otır yen zonayis ku 
in bon, boni tı  wû û in merık zi 
qê tı  xebı ten. Çı  sarê şima bı- 
dejn, in bı  saeton dom kerd û 
Cafer belê xwi s.~wıtı v kerg, 
vatê wa kerg mır hak bıkerü. 

Uçax zi ki şiv wan, ma, de- 
wı d gwerê 20 tên biv. Cafer 
i] leşkeron : ı  ma hemü vêr yo 
berı ke c , kom kerd û ma 
kerd ryez (rez). Ma ra vcı; de 
vajên ay eşgı yê ku, omê 
dewê şıma Çay? Tabi yı  zi 
zanên vote yı  zur (derew) 0, 
bes waştên ma bıtersın. 

Ma dest kerd pê nomê 
xwı  vat. DI serê ryez dı  yo 
merdımık bıv, dewıjon ma ca  

vatên "GONDO". Y ı  awıl dest 
kerd pê va: Qomı tanım ben 
Abdulkerim D. û ez dewê,... 
ra wa. Oçax Caf va; kutı k ü 
laj kutık, tı  çı  ta gerên? Gınd 
Va; ez zomê na dew a ü 
om'a gê gon (ga). Caf va; 
kutık, deme tı  gon bên qê eş- 
gıyon. Gınd zi va ne, ez pê 
vas (gıha) dona ari (arıda- 
yıs). Bad in vatışon ra Caf in 
reyı  be'rü xelesnayış, wexta 
ku yı  va gomı tanım ez fı lan, 
dewa wa. Qet faydı  çınev, 
Caf dorı k kerdıv xwı  zerı  û 
waştên ma bı kış  (bıkısu). Ez 
hêvi kena gınd zi fom kerd ku 
merdım gere roja teng de 
hevalon xwi têna niverdu. Jı  
bo ko wexta duşmon guri xwi 
bı  heyet tı  gedina, ınew 
(oçax) yen tı  ser. 

Wexta ku nomê wendış  
gedıyê, Caf va ayê ku cipi 
yin est, wa hirı  keron xwi bêrz, 
wa vaj sı lah ma çıno. Ma ter- 
sınon ver tew vêng xwı  ni-
kerd. Ma ınêz rınd zon: wex-
ta yo dewıjekê ma helın de 
Caf dı  bıvatên telagon xwı  
berzên, belkı  zi ser de inson 
omên kıştıs. Yeno zanayiş  ku 
dışmenon ma, ma zaf ter- 
sınê. Ma yovinır zaf jehat i, fe-
qet co dışmenon de merd ê. 

Çı  sarê şıma bıdejn, Caf 
ma terbiye (!) kerd ü şi. Caf 
herd ko çarpêv, çımon yı  
gwin guretı v. Mı yon ordi dış- 
menon de bı  hezeron ze Caf 
esto, er gwin verdên de û ser 
ına gwina nişan (medalya) 
gên. 

Eylül 1991 
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GA9■(FPDA7'• DtguIMÎ 

I 

Dêrsim, kefa nêgirewta ya" vanê 
vaje êey". 
Mi çiman ver rageyrenê 
xortê porsiyay. 
Çi daykû çi bawks 
çi way çi biray û ceni viyay 
ki,sîyay, ki,siyay. nêgedîyay. 
Kfyney... keyney porkejî 
bajê mi yeni, 
nor-dorê mi dejî. 
tewa Dêrsim`"ı, 
yew tewa ki mevajê. 
Zanayî,so ki ez zana feyro, 
mayan kemî ardî enasar (ajî. 
Mayan kemî ardî. 

II 

Gami enagami, se'eti ena se'eti dî, 
se'eta seqeri 
yew yerewo teng... 
Dinya xirr û xalî, 
dinya bêveng. 
Yew menga wusarî 
û serri hîris û hewt bî, 
yew vengan dekewtbî, 
yew vengan dekewt: 
Lajan ra yew faj, 
Lajê Babo y: Ibrahim.* 
ki,siya dewa De~t de 
bi pinanî û bi dekû dolavan. 
Serri hîris û hewt a, 
Dêrsim zimeno teyro, 
Terzi rlekewta. 
Lerziyay dinya, 
fermanê ma vet finaganawiran, 
cendirmey û bit(i piyade'y 
dekewtê hêgan û rezan, 
banan û keyberandê ma. 
Qqçgîrî dima, Tiran î Jima, 
na ray resay koyandê ma, 
amey, dekewtê de,st û çotandê ma. 

III 

ÇJanfûLan ra yewganfûfa 
-.71,sîra rusifan ra-
ze seyta tadaya, 
xorto deta(î û werante û,Seks 
tern û ciwan, 
xo dest kerd çek 
va: La, na bênam ûsey 
nêwedariyênaC 
va: "Law heva(ênê, rauıurzê fa! 
Ma birime heyfanê çênekanê * 
Dêrsimijan 
kutikarcê haran ra!". 

I'V 

Amey pi heti hewt a,sîrê Xozat'î 
Xazat'î 

 
persena Qerexfan ra nata 

wo! * 
û a,sîr a asîrekê bird: 
Abbasan, Ferhadan, Bextîyaran, 
5-feyderan, Demenan bi ay bînan ra. 
Keyan ûgomandê xo ra gerte(iyay 
bike, 
ko bi ko abirriyay, 
timo pê mi,sewriyay, 
persay zanayan û erdi,ssipîyandê xo. 
Dîybî damê pa,sanê Osmanîyan 
we,s zanaynî ki dinya- âtemî 
bêbextey û fesadey karê inan 
tatan era inan 
ow xape, hat û karê îruın bi. 

Seyfi uzay 
ray ray cat kerdnî mirûzê xo 
berrezîyaynî ' 
tersonekû serekaşîranê bêbextan ro. 
Berrezûyaynî. 
Burr meydan o! vatînî. 

"Ma' vatînî 'wazenime ke 
bibîme wayîrê xo, 
wayîrê ziwandê xo, 
çekandê xo, 
banandi xo dime, 
xoser bimanîme. 
Bêgopaf/bê çopofl bê geregot..." 
1-fot vatînî, kerdînî hot• 
Çi fayde ki vergani bozan 
xo neternabi na,rt—da,st. 
Vergan tarî a ta'da ejdehayan 
waştni. 
Bi fa'bikerey û oynîkerey a rîpike- 
rey, 
bi teyaran a bomban 
atay bi atay Jima amey. 
Qirkerdene bî etı"faba g(om'î 
bi namebê z.stah ve de iskan". 
Koyan ra va,s û vifikî putt'ısiyaynê, 
ow dar û ber bermaynê ma ver a. 
(9-(ay hayîîî, hay hay!...) 

NI 
yfeta bin ra 
bêcusî û bênamûsî vejiyay ma heti, 
gonîya birayanê xo rote. 
yfa vaje, ha vaje teyro. 
"Caran biray 
seri biray berdo mezate roto?"* 
Gi(ti mi perri keko, rote. 
2o va êey"? 
Demeyna pey 
Raybero rezîl**-çifka herame- 
dormey Xozat t de 	. 
dewa Pêxamî ra werişt, 
xo ant Bextîyaran miyan 
bi bê,serefey. 
~ nibi zora ey yey, 
ri kerdbi çerme. 
Kewtganfûlanê Dêrsim'î miyan 
xo Alî,sêr'î resna, bi mêman, 
va: Bz bîya vey,san". 
AG,sêr'î, R•ayber i ver de rona nan. 
~1(1,ska ra Xçcyber weri,s#, 
,se,sderbî nay pira, nay pera... 
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Lt ser wefat mıj a duman 
Li çîyan agir t2 şer heye 

Xort d keçên genc d cîwan 
Yi wera banga wefat heye 

<Wefat dî£e kezar safe 
dike gîrfn û dinafe 

karker ûgûndîyen pate 
~i wera banga wefat Neye 

9Nefat pir 	û xwe,se 
Dt"cfe a Ferat fı  nav dıme,se 

fro bi nafîne a nuxzve,se 
Xortên Kurda ft bangi herın 

~i aviren dJmın nettrsın 
bi çekdarî herine ser 

'INefatê xwe Azad 6tktn 
Wekî 7Çawa û nyakser 

9ı(çyar duru û derewîne 
Emgefekî ji hey d'ızîne 

,Sîyarbun ji mera mizgîne 
9i 6o wefat di ftevra kerin 

Kurdistan 6axçegufa.ne 
Teti a agırê dılane 

Xefasî 5fevii1a x'jırdane 
Xortên zana pe,sta herin 

Bese; Lêxın ji far hafî 
Em rızgarbr.rt ji vî hâfî 
~i nafînên Kırdîstanê 

Ez bume kafi Lest btgopafî 
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B A91(GA WELA7 VII IX 

Zerifa, ciwanika ciwanikan, 
ageyray, ewniyay, 
hat ra mat mendi, çizzay 
fadefê xo nêkerd ay. 
Sima kevafê mi kişt" va. 

7.2 cadi 0,5 kerdi finga ,se,sderbî 
bi engi,sta xoya bare, 
rep kçrd Efendî *. 
Dim a, a zî kişiyay, 
s'Ifî,sêr'î ver de gefebiyay. 
s'iG,sêr, roşenbîr. 
Afiş' ir, yew ,sir, 
hefbestkar t2 têko,ser, 
menddigonî ûgotta* de. 
Mayan kemî ardî enasar (aft û 

keynLy, 
mayan kemî ardı. 
91(ç ki tena bi namedê xo, 
rastiko merdim bî. 
Merdim, ne henekal... 

VIII 

Bê6extey nêhı2marêna, 
ne yew, ne didi. 
Î nsanî ,sito kat wardo ". 
Veng ra nivajiyaya deyîra xayı"- 
nan. 
Wa Munzir vajo kç 
Xidirê Pirço"y senêhewa hewn de 
Sahîn kisst, 
Serey ci berd di,smenî rê 
(De bi memirel). 
Koy ?ujikî ra pers kerê 
vengi natîya domanan a cenîyan. 
Bi hezaran merdim, 
Gefîya Iksor de 
mexaran de mend6îyganbogan% 

him vey,san, him tey,san 

kim tarî, 
tart û dermat... 

My bes nêdî... 
Vert, 
pey resenan û rêzifan pê ra bestî 
hew 
dim a, kerre a kuçî 
bi fogeran a vefk,an xemefiyay. 
Çi Zerenik, çi Nazmiye, çi Mêzgir, 
estey şan Dêrsinı'î bîy puç. 
Xiradanê dinya yewbînangirewt, 
xeberi rişti bi zurî d rezffey 
tepr,sfya Vza 
bi fajan 
û Qemberê }rusifan, 
Afî a Seyîd 9fuseynê Qurey,san a. 
E,stê kendîlan, 
dar da ,sendefnay 
-ze kind ,sutey-, 
burn mifê xo nirona 
ver a dost û dismenan, 
zafiman rê tepya nêda. 
Seyid 7tiza'y 
bi ziwani xoyê Dêrsimkî pêtkanî 
va: 
"Ez resat aganfidanê xjırdan ı2 
xortê 7Çurdan, heyfê kıystan 
da 6igirê 
Wa we,s be xjırd'ıstan 
t2 ,sarê K ırd'ıs tan î!" 
"Ez Xizo yo"vatînî, 
"Bini femanê kerre û kuçanê 
Dersim'î de 
hezar hezar Rizo esto" 
(Ena vaje, Ile me vaje). 

X 

Irian Lest da 6indestan heya merg, 
Çtzikê zû may fit" 
a ğostê Xizirî pfya werd"dî inan. 
91(êtersay d tewa xo tena nêgirewti 
diyganfiday K ırdan 
fabefê viyarto rojê sereka,sîran 
ow ewro kor rıîyo ocaxê camerdan. 

Şam, 1982 9Yfafmîsanij 

Safehê yfesen 
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jime nefes aldıracak ve yeni bir 
imaj yaratacak manevraların ilk 
adami olarak, koalisyon hükümeti, 
hiçbir demokratikleşme vaadini ye-
rine getirmediği gibi, kitlesel göste-
rilerin taranması, Kontra çetelerinin 
devrimci-demokrat, yurtsever kişi 
ve kurumlara yönelik hunharca ey-
lemlerini yoğunlaştırması, Cudi ve 
Gabar dağlarina bombalanması, sı-
nır ötesi diye adlandırılan 
G.Kürdistan topraklarına düzenle- 

lar. Diyarbakir Halk Tiyatrosu'nun 
sergilediği Kawa efsanesi Newroz 
ateşiyle dahada anlamlı  hale getiril-
di. 

Önceden belirlendiği gibi uygu-
lanmayan program, Kürdistan'daki 
gelişmeler dikkate alı narak, halkı  
bilinçlendirme ve olayları n kitleye 
aktarı mı  şeklinde gerçekleştirildi. 
Bu nedenle ulusal kültürümüzde 
önemli yer tutan folklor gösterileri 
programdan çıkar ı ld ı . Ve program 

nen hava saldırıların ın artık günlük 
ve sıradan olaylar halini alması  ile, 
halkimiza karşı  yürütelmekte olan 
savaş  yeni bi boyut kazanmiştır". 
denildi. 

Daha sonra sanatçı lar ve grup-
lar sahneye gelerek programların ı  
sunmaya başladı lar. Dengbej Hü-
seyin söylediği Dı m ı li ve Kurmanci 
türkülerle halkı m ı z ı n duygular ı nı  
güzel bir dille ifade etti. 

Daha sonra sı rası yla sahneye 
gelen Seroro Nat, Koma Denge 
Azadi, guruplar ı  ve diğer sanatçı lar 

Kürt müziğinden örnekler sundu- 

normal süreden daha kısa tutula-
rak sona erdirildi. 

Diğer önemli bir nokta; 
M.Güneşi dergisi'nin, başlaması-
ndan hemen önce "ülkede yas var 
gece yapı lmaz" açıklamasıyla ge-
ceden çekilmesiydi. Bu hem prog-
ram ı n yürütülmesine hemde kitle-
nin moraline olumsuz bir etkide 
bulunmuştur. Ancak yinede kitle 
geceyi izlemeye devam etmiştir. 

Zoran ARHAT / ISTANBUL 

İSTANBUL'DA NEWROZ GECESİ  

Demokrasicilik oynayan yeni 
hükümet bir taraftan havuç bir ta-
raftan sopa politikaları  uygulayarak 
kitlesel katliamlara yönelmiştir. Şır-
nak'ta Cizre'de, Nusaybin'de 
ldil'de 110 yakı n Kürt insanı , New-
roz kutlamaları  sıras ı nda öldürül-
müş  ve yüzlerce insan yaralanmış-
t ı r. Bir taraftan newroz yasal olarak 
kutlanabilir deniliyor diğer taraftan 
insanlar yok ediliyor. Bu bir çelişki-
dir ve hükümetin gerçek niyetinin 
göstergesidir. "Kürt realitesini tanı - 
yoruz" gibi söylemlerde 	 
bulunulmas ının hiçbir şey 
ifade etmediği de bir ger- 
çektir. Eğer bir gerçeklik 
varsa ve tanı n ı yorsa ona 
uygun davranışlar ı n ve 
politikaları n yaşama geçi-
rilmesi gerekir. Ama ne 
yazık ki yeni hükümetin ik- 
tidara gelmesi ve beyan-
larda bulunması  Kürt halk ı  
için yeni hiçbirşey getirme-
diği gibi, sonuç; daha çok 
kan, şiddet ve kontr-gerilla 
eylemleri olarak şekillen-
miştir. 

22 Mart pazar günü 
Serketın, Medya Güneşi, 
Newroz Ateşi, Newroz, 
Vatan Güneşi dergileri ve 
Komal yayınevi Istan- 
bul'da bir araya gelerek bir 
gece düzenledi. Böyle bir 
pratik adı m ın olumlu yönü 
Kürdistanli dergilerin bir 	  
araya gelerek ortak iş  yap- 
maları  ve bunun için çabalamalar ı -
dır. 

Gece aç ı lış  konuşmas ı  ile baş-
ladı. Konuşmada; "...katliamların 
yaşandiği süreçte Kürdistan halkı, 
bir Newrozu daha isyan ateşini 
gürleştirecek serhildanlarla karşılı-
yor. Halkımızın devrimci temellerde 
ve kitle çizgisinde yükselmekte 
olan mücadelesi sömürgeci devlet 
çarkina ve sömürgeci kurumlara 
büyük darbeler vurarak devletin 
ekonomik ve siyasal krizi derin/eşti-
riliyor. Kronikleşmiş  sorunlar ve de-
rinleşmekte olan kriz karşısında re- 
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PENDİ K'TE HEP 
DESTEKLİ  SP 
MİTİ NGİ  

Pendikte 5 Nisan tarihin-
de "Türk-Kurt El Ele, Dev-
let Terörüne Karşı  Kardeş-
lik Barikatı" Mitingi Yapıldı. 

Katlımın az olduğu mitin-
ge, yaklaşık 2000-3000 kişi 
katıldı. Mitinge konuşmacı  
olarak SP Genel Başkanı  
D.Perinçek HEP İst. İl Baş-
kana F. Başboğa ve SP'11 iki 
işçi katildi. 

Mitingde göze Çarpanlar 
Miting'e bireysel katılım-

lar dışında diğer bir çok sol 
çevrenin iştirak etmediği gö- 
rüldü. 	 Anlaşılan, 
E.Kürkçü'nün 	deyimiyle 
"Geçmişin Muhasebesi" ya-
pılırken "Kaçırılan Vergile-
rin" zihinlerdeki yeri hala ta-
zeliğini koruyordu. Ancak 
doğru tavır eleştirilerimizin 
sakh kalması  kaydıyla, dar-
görüşlü anlayışın dışına çı-
karak, son günlerde Kürt ve 
Türk halkları  arasına ekil-
meye çalışılan düşmanlık to-
humlarını  ve yoğunlaşan 
ezen ulus şovenizmini teşhi-
re etmek amacıyla kitlesel 
katılım olmalıydı. 

Mitinge konuşmacı  ola-
rak katılan SP'li bir işçinin 
Karabağ'daki Ermeni-Azeri 
çatışmasına değinirken "Er-
meni çeteler" ifadesi kullan-
ması  dikkat çekiciydi. 

Bilinen bir gerçektir ki, 
burjuvazi bunalıma düştüğü 
anda veya iktidammn koltu-
ğu sallandığında, ülkede 
milliyetçilik rüzgannı  estirir. 
Bu yolla halkı  kendi bayrağı  
altında toplamaya çalışır. 

Türkiye'de de gerek 
KUKM'sinin ivmelenerek geliş-
mesi, gerekse toplumsal mu-
halefetin gelişmeye yüz tutma-
sı, sömürgecileri can simidi 
olarak diş  Türkler ve Karabağ  
sorununa sanlmaya itti. Bu 
anlamda zaten burjuvazinin 
tekelinde olan, Basın, Radyo 
ve TV vs. dışında doğru haber 
alma imkanı  olmayan kitleleri 
doğru bilinçlendirmek ve Tür-
kiyeli sosyalistlerin görevi olsa 
gerek. 

SP'li iki işçinin konuşma-
sından sonra HEP 1st. 11 Baş-
kan, F.Başboğa kürsüye gel-
di. Başboğa Newrozdaki 
olaylara ve son gelişmelere de-
ğindi. 20 Ekim'deki Genel se-
çimlerden önce Kürdistanlı  
Yurtsever ve ilericilerin onca 
çabalarına ve ısrarına rağmen, 
SHP ile ittifakta ısrar eden 
HEP; bugünlerde bol bol SHP-
DYP koalisyon hükümetini 
eleştirmekle meşgul. 20 
Ekim'in öncesinde ve hemen 
sonrasında attıkları  adımı  doğ-
ru bir taktik adım olarak nite-
leyerek ısrarla savunan 
HEP'liler her halde; sömürge-
cilere güvenmenin (taktik gere-
ği de olsa) nelere mal olduğu-
nu (ki sadece Newroz gününde 
100'e yakın insan öldü, Şırnak 
ve Cizre harabeye döndü) ve 
nasıl sonuçlar doğurduğunu 
(ittifakı  hayata geçirmelerin-
den dolayı, Eürdistan'da iyice 
eriyen burjuva partilerini, 
tümden toprağa gömmek gibi 
tarihsel fırsat kaçırıldı  ve bur-
juva partileri yeniden canlan-
dırıldı.) iyi hesaplayamamışlar. 
Çok 	 benzeşmesede 
G.Kürdistan'da 1975 ve 88 yıl-
larında yaşanan gelişmelerden 
önemli dersler çıkarmamız ge-
rekirdi. 

Mitingde son olarak SP ge-
nel başkanı  D. Perinçek ko-
nuştu konuşmasında bol bol 
Kürt ve Türk kardeşliğinden 
bahseden Perinçek, nedense 
bu kardeşliğin hangi koşullar-
da mümkün olduğunu ve Kürt 
halkının taleplerinin neler ol-
duğunu açıklamadı. Birisinin  

haklarını  kullanmadığı, ezildi-
ği horgörüldüğü bir zemin de 
kardeşlikten bahsetmek abes-
le iştigal olur ve yaptığımız iş-
te gerçeği gizlediği için yarar-
dan çok zarar verir. 

Perinçek Türk ve Kürt'ün 
Türkiye'nin her tarafında iç 
içe yaşadığını  ve bunları  ayır-
manın mümkün olmadığı  dü-
şüncesini ileri süreı  ek, bu du-
rumu Kürdistanlı  sosyalist-
lerin handikapı  olarak görü-
yor. 

Doğrudur; Türkiye'nin ve 
Kürdistan'ın birçok yerinde iki 
halk iç içe yaşıyor ve bundan 
gocunan da yok. 

Genel bir kabul ve bilinen 
bir gerçektir, sosyalistler olay-
lara yaklaşırken baz olarak ül-
keyi alırlar. Bu gerçekten ha-
reketle Perinçek'in çizdiği 
tablonun Kürdistanlı  sosya-
listler için hiç de' handikap ya-
ratacak bir yanı  yoktur. Aksi-
ne Kürdistanlı  sosyalistler, 
halkların (Türkiyede ve Kür-
distanda) özgürce eşit temelde 
bir arada yaşamasını  ençok 
isteyen çevrelerin başında gel-
mektedirler. Perinçek sorunu 
bilinçli olarak bulanıklaştınp 
parsa toplamaya çalışıyor. Di-
ğer yandan bu sözleriyle, hala 
Kemalist "Misak-ı  Milli"ci tezi 
savunduğunu anlatıyor. "Her-
kes iç içe geçmiş"ten kasıt; 
"Kürdistan yok Türkiye 
vardır. İşin ash budur. Yalnız 
20 Ekim seçimleride de görül-
düğü gibi böyle devam ederse 
eline birşey geçemeyecek. 

Ayrıca mitingde siyasi ol-
gunluktan yoksun tavır sergi-
leyenler de vardı. 

Kendilerine, geleceğin top-
lumunu örgütlemek ve kur-
mak gibi tarihsel öneme sahip 
roller biçen sosyalistler, her-
şeyden önce önce toplantıda 
bu yönde davranıp, halka ör-
nek olamalıdırlar. Mitingdeki 
konuşmacılan ikide bir enge-
leyen ve "saygı  denen ahlaki 
özellikten yoksun" olanların 
tavrı  bizlere ders olmalidir. 

Sayderê Derg/ İstanbul 
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Değerli SERKETIN 
Emekçileri 

12 Eylül'den beri süregelen ağır baskı  
koşullan dikkate almdığmda, böylesine güç 
ve o kadar da onurlu bir görevi omuzladığı-
nız için sizleri candan kutluyorum. 

Devrime uzanan süreçte mücadelenin 
açık alandaki ayağı  olan "Sosyalist basın" 
olayı  büyük önem arzediyor. 12 Eylül'le be-
raber kitlelere zorla dayatrlan apolitiklik ve 
pasifizm sosyalist saflarda büyük tahribatla-
ra yolaçtı. 12 Eylül'ün sosyalist saflarda ya-
rattığı  tahribatın etkisiyle kitleler nezdinde 
güven yitiren sosyalistlerin durumu, "sosya-
list blokun" çökmesiyle beraber iyice zor-
laştı. Gerçekten de Türkiye ve Dünya ölçe-
ğindeki bu gelişmeler Türkiyeli ve 
Kurdistan'lı  sosyalistleri açısından büyük 
zorluklan da beraberinde getirdi. Dünyada 
ve Türkiye'de uluslararası  emperyalist blo-
kun ve burjuvazinin tekelinde olan TV, 
Radyo ve basın gibi ileşitim araçlan aracılı-
ğı  ile Komünist ideolojinin iflas ettiğini ve 

bunun bir ütopya olduğu düşüncesini kitle-
lere empoze etmek isteyen kapitalister, bü-
yük bir propaganda başlattılar. Bu propa-
gandalanm "dünyayı  dikensiz bir gül 
bahçesi"ne dönüştürmek için sonuna kadar 
da sürdüreceklerdir. 	 . 

Tam da bu noktada, gerek 12 Eylül ve 
dünyadaki son gelişmelerin devrimci saflar-
da yarattığı  dağınıklık ve kitlelerdeki güven 
bunalımını  gidermek ve gerekse de kapita-
listlerin bu propaganda atağını  püskürtmek 
ve boşa çıkı rtmak için "sosyalist basın" ol-
gusunun etkin bir şekilde hayata geçirmek 
ve kullanmak kendisini yakıcı  biçimde his-

settinnektedir. Çalışmalarda türlü zorluk ve 
engellemelerinin olacağı  kuşkusuzdur. Ama 
bütün bunlar sosyalistlerin bu konudaki so-
rumluluk bilincini hiçbir şekilde dumura 
uğratmamalıdır. 

Derginizin bundan sonra düzenli 
çikmasi dileğiyle başarılar dilerim. 

İstanbul'dan 
Binali ALSANCAK 

Heval / Stockholm 

Hevalên Hêja 
Kovara we "SERKETIN" kete 

destê mın û bı  derketma we ez geleki 
kêfxwaş  bûm. 

Bê guman h ser naverok û strateji- 
ya "Serketın"ê hm ditınên (hım rexne 
û hım ji pêşniyarên) mm hene. Ez ê dı  
vê namê da h ser van kêmasıyaıı  nese- 
kın ım. Bıla bımine careki dın. 

Bı  hemû kêmasi û şaşiyan ez der- 
ketına koverek wek "Serketin" lı  
Kurdistanê pêwist dıbinım. Ez jı  he- 
valên kû berpırsiyari ya kovera "Ser- 
ketm" gırtıne ser mılê xwe ye pirozba- 
yi û serketınê daxwaz dıkım. Bı  rasti 
barê koverek serbıxwe û sosyalist pır 
gıran û heja 'ye. Bı  vê namê ez dıxwa- 
zım pêşniyarek bıçûk, lê pir pêwist bı- 
kım. 

Welatê me ev nezi 500 sale bındes- 
te û ev 70 salê ji hatiye parçe kınn. 
Mêtingehkaran (sömürgeciler) bes we-
late me, dewlemendiya me nexıstme 
bın nirê xwe ye, zimanê me, çanda me, 
örf û adetên me ji qedexe (yasak) bri-
ne; yan ji wek çand, örf û adetên xwe 
dıdın nişandın. Zarok û xortên Kurd, 
çı  keçık çı  ji lawık bı  darê zorê zimanê 
tırki, erebi ü farsi hin dıbın. Dewletên 
kû Kurdıstan dagarkınne mentalita 
xwe, çanda xwe û ideolojiya xwe ya 
şovenist bı  vê re dıxın sere zarok û 
xortên Kurd. Gelê Kurd bı  her ali tê 
asimile kinn û jı  cıvata Kurdistanê tê 
getandm. Iro bı  milyonan Kurd bı  ev 
politika nıjadpersti (ırkçt) û şovenist 
bûne biyaniya civata xwe. 

fro, şovenist û kemalistên wek 
Uğur Mumcu, Doğu Perinçek II ser vê 
istatistika çedıkin û iddia dıkm kû 
Kurd lı  Kurdıstana Bakur bes 3-4 mil- 
yonın. Bı  zımaneki dm drxwazın bêjın 
kû; "Kurd Iı  Kurdistanê ne pırani ne. Jı  
ber vê ji Kurdıstanek serbixe xem û 
xeyal e". Ev istatistika dewleta Tırk 
çekini ye û bes 1; ser mırovên kû zı-
manê Kurdi kanin bıpeyvm (konuşma) 
hatiye çekırm, ne lı  ser kû ki Kurd e û 
ki ji ne Kurd e. Şovenistên wek U. 
Mumcu û D.Perinçek pir baş  dızanın 
kû istatikê dewleta Tırk rastiyê 
nabêjm. Lê jı  ber ku, ditina wan ji her 
weki ya dewleta Tırk lı  dıj Kurdısta- 
nek serbıxwe, yekbû û demokrat ın is- 
tatistika dewleta Tırk jı  xwe ra dıkın 
argumentek. 

Weld her kes dızane her şovenist ji 
dızanın kû, qedexe kırma zimanê Kur- 
di û bı  politika asimlasyonê gelek za- 
rok û xortên Kurdan (yê pir Jı  lı  ba- 
jarên mezın) zımanê xwe yê zıkmaki/ 
dayıki nızanııı. Dı  İstatistikên kû dew- 
lata Tırk çedıke, mırovên kû Kurdi nı- 
zanm bıpêyvın lê dı  aslê xwe da Kur- 
dm bı  zaneti wek Tırk ten hesıbandm. 
Lê ev mırov bı  torên xwe, bı  çanda 
xwe û mentalita xwe va her Kurd ın. 
Lı  aliyê din gelek Kurd jı  ber terör û 
işkencên dewleta Tırk newênn bejın 
em Kurd in. Disa, dewletek kû hebûna 
Kurdan jı  bmi da inkar dıke, xuya ye  

dı  istatistikê xwe da ji, hebûna Kurdan 
bı  12 milyoni nışan nade. 

lro her çıges hebûna me Kurdan jı  
ali dewleta Tırk va te qebul kırın ji, 
xandın û nıvisandın bı  zımanê Kurdi 
hin qedexe ye. Mektep û medresên me 
tune ne. Radio û televizyona me Kur-
dan ji tune ye. Jı  bo vê ji zarokên me, 
xortên me zimanê xwe jı  bira dıkıne û 
dıbıne biyaniya cıvata xwe ye. 

Her wıha, jı  bo fêr bûna xwandın ü 
nıvisandına zimanê Kurdi berpırsiyari- 
yek (sorumluluk) mezın û giring lı  ser 
man qurumên Kurdan heye. Yê pır ji 
11 ser mılê kovan û ronamên siyasi ne. 
Kover û rojname, dı  ware zımanda ro- 
leki gelek mezın dılızin. Her koverek 
Kurdistani dıbe imkan bıdın kû zarok û 
xortên Kurdan fêri xwandın û nıvisan- 
dına zimanê xwe bıbin. Her koverek 
dıbe dı  her hejmerê xwe da bı  kêmani 
neh—deh repel, çı  çirok, çı  kulturi, çı  
diroki û çı  ji siyasi bı  Kurdi bınivisine. 
Ger mılleteki bındest dixwaze jı  
mêtingehkari yê û jı  xunmıji yê xwe 
rızgar û azad bıke dibe, bı  diroka xwe, 
bı  çanda xwe û heri giring ji (en önem- 
lisi) bı  zımnê xwe zanı  be. 

Dıbe bê zanin kû, zimanhebûna 
mılleteki (neteweki) ye. Ger mılletek 
bı  zımanê xwe nızanıbe bowline, bmi- 
visine û bıpeyve hebûna wî milleti tu-
ne ye. Zıman himê zanisti ye. Bı  zıma- 
ne xwe xandın û nıvisandın bıngehê 
zaninê ye. Zanebûn ji reya azadi û xe- 
lasi ye. Ez dı  we baweriyêdame kû, ko- 
vera "Serketın" di vi wad da berpırsi- 
yariya xwe dızani ye. 

Dı  kar û têkoşina we da serfırazi ü 
serketın daxwaz dıkım. 

Değerli Arkadaşlar. 

SERKETIN'ı  aldık. Kutluyor 
ve adına layık bir misyon yüklen-
mesini yürekten diliyoruz. Bu dog-
rultuda vereceğiniz mücadelenin 
her safhasında sizlerle olacağımızı  
bilmenizi istiyoruz. 

Halkımızın içinde bulunduğu 
kabul edilmez durumun, ihtiyaçla-
rının ve görevlerinin kavrayışı  
içinde olduğunuzu daha ilk sayıda 
açıkça ortaya koymanız, SERKE-
TIN'a olan inancımızı  pekiştiriyor. 
Zorluklar karşısında direngen bir 
tutum takınmanın en büyük güven-
cesi böyle bir kavrayışa sahip ol-
maktır. 

Devrimci güçler arasında dost-
luğun, sosyalistler için birliğin ve 
kurtuluş  mücadelesinde cepheleş-
menin şiar edinilmesi, devletin sal-
dırıları  karşısında acil bir göreve 
işaret ediyor. Halkımızında buna 
ihtiyaç duyması  SERKETIN'a zor 
ama onurlu bir görev yüklüyor. Bu 
görevi layıkıyla yerine getireceği- 
nize olan inancımız tamdır. 	. 

Bir kez daha kutluyor, yayın 
yaşamınızda başanlar diliyoruz. 

Dostlukla 
Mehmet Gül, Mustafa Ak 
Gaziantep ÖzelTip Cezaevi 
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SERKETIN' 
BIXWUNE! 

BIDE XWANDIN! 

klam 20 Yıl 10 Yıl 

Müebbet 15 yıl 8 yıl 

Cezalar TURK KURT 

36 yıldan 
aşağı  olan 
digercezalar 

1/5 
oranında 
yararlanır 

1/3 
oranında 
yararlanır 
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Pirozbayi 
Serfırazi Jı  Kovara 
SERKETIN Ra 

Heval isı  hewn hdja, ez bi chl-
gemıiya xwe kovara SERKETIN 
piroz dikim û serfırazi ji bo xebat-
kar8n SERKET1N'e dalwaz dikim 

Hogırdn haja, ez dıxwazım bi 
kurtayi gend gotin ûp8şniyaıiyd 
xwe peşkeşi xebatkar û dılxwaz8 
SERKETIN'd bıkım. 

1) Beri her tışti, di roja iro da 
kovarek radikal kû ramandn sosya-
lizmd y8n bıngehi dıpar8ze, pırs8n 
tevgera sosyalist y8n dın û y8n 
Kurdıstand nıqaş  dike pewiste. 
Diva koverek sosyalist hebe kû, ra-
man8n sosyalistdn Kurdıstane bide 
nıqaş  kırm, nıqaşa bıghine sente-
zek8 û bıbe dengeki xurt jı  sosya-
list8n Kurdistand ra. Jı  ber kû pışti 
felgfına Sovyet a Welat8n Rojhe- 
lat 	hergıkes xwe sosyalist ni- 
şan dıdan, ewqes ji, jı  sosyalizmd 
dfırbfin) eriş& emperyalizma lı  ser 
du& sosyalizm8 roj bi roj zdde dı-
be II bi serxwaşiya serketın8 zulm 

zordariya wxe jı  lı  ser karkerb 
dındû geldn bındest hin ji zdde di-
kin. Emperyalizm di roja iroda 
xweditiya dın8 clıdehwine û dıxwa-
ze her çı  bfıyer ii child pelhat di 
bin kontrola wan da pek bd. 

Ev bay8 paşvarfı  kû jı  war& 
emperyalizmd re, dıghdje Kurd's-
tand ji û bi vi awayi emperyaliım 
dıxwaze pırsa Kurdıstan8 bi awaki 
reformist wek plan8n xwe û di bin 
kontrola xwe da gareser bike. An-
go jı  ber van sedeman dıv8 sosya-
listan Kurdıstand dest8 xwe zû bıg-
rın, deng8 xwe xurt bılun 
serbıxwebfına Tevgera Netewa 
Kurdıstan8 bi pardzın. 

2) Dıvd em tu car ji bir nekın 
kû jı  dervayi me ji, gı  bi rexıstıni 
gı  bi bdrdxıstıni haz û kes8n sosya-
list hene û gora vd rastiy8 dive' em 
nekevın şasıy& h8zdn dm kû em 
bi xwe rexne dıkm. Dıvd ern jı  bo 
yekitiya sosyalistan her xızmet bi-
km. Jı  ber vd yek8 jı  peşniyaıiya 
mm n ewe MI, SERKETIN ne bes bı-
be kovara grubeki, dıvd rfıpeldn 
xwe jı  hemil sosyalistdn Kurd's-
tand ra veke û bıbe deng8 sosya-
list& Kurdistan8. U jı  bo kû em 
bıgh8jın vd qonax8, dıvd em jı  rex-
ria ra vekıribm û di SERKETIN '8 
da ci bıdın sosyalistan 11 dervayi  

me, kû dıxwazın pırsa sosyalizm8 
nıqaş  Non. 

3) Dıv8 cı  bi Kıırmanci û çı  bi 
Zazaki em hejmara mvisdn Kurdi 
zdde bıkın. 

4) Dıv8 hen i ktmtır 2 rapeldn 
SERKETIN'e, gı  bi Kurdi ü çı  bi 
Tırki jı  bo xeberdn gıring y8n nete- 
wî 	Kurdıstand) û yün navnete- 
wi ra bd veqetandın. 

5) Dive' em gı  bi xeber û gı  ji bi 
lekolini pırsa gini jı  bir nekın. Jı  
ber kû em kanıbın karkera rd'xıstıni 
bıkın û bala wan bıkşinın dıv8 em 
di rhupeld SERKETIN'd da cih bi-
din fekoşina karkerdn Kurdıstand 
lı  ser xebata wan ya sendiqa, ya 
abori û siyasi rawestın. 

6) Dıv8 SERKETIN di riıpeld 
xwe da cih bide nivisdn gandi (kul-
turi) wek helbest, kurtegirok 
hwd. 

Weki din naveroka SERKE-
TIN'd wek hejmara yekem başe 
h8viya mill ewe kil di hejmar& tdn 
da ji hin baştır berdewam bike. L8 
jı  bo kû em bıghdjın van qonaxa, 
dıv8 çı  dılxwaz û 91 ji xebatkar8n 
SERKETIN'8 hemil tev, bi awaki 
kollektif bdr rakın ser mild xwe, Cl 
bi nıvis8n siyasi, abori, diroki, gini. 
kulturi û bi xeber& netewi û nav-
netewi SERKETIN'8 avbıdın frhin 
dewlemen air bıkın. 

Banga mm jı  h8z ü kes8n sos-
yalist yün dervayi me ra jı  ewe kû; 
her ki dıxwaze pırsa sosyalizınd 
Kurdıstan8 nıqaş  bike fermo 
p8şniyariyd xwe bınivsinın kû emd 
gawa yekitiya sosyalisren Kurd's-
tand pdkbitun û dengd xwe bıkın 
yek. 

Bi h8viya ditına hejmara du-
hem, sılav jı  karker ü xebatkar& 
SERKETIN'8 ra, sılav jı  dılxwaz 
xwendevandn SERICETIN'd ra û sı-
lav jı  sosaylist8n Kurdıstan8 ra. 

Azad Xemgin 
14.4.1992 

Sayın "Serketın" 
dergisi çalışanları; 

Derginizin I. sayısının reklamını  
"2000'e doğru" dergisinde gördüm. On-
celikle yayın yaşaırunızda ve mücadele-
nizde üstün başarılar diliyor, geleceğe 
uzanan erdernli yolda derginizin kesinti-
siz olmasını  diliyorum. 

Özel Savaş'ın bir üst boyutuyla tır-
mandınldıgı  günümüzde koşulların ve 
yayıncılık dünyasının gergeklerini tah-
min edebiliyorum. Ancak okumanın ya-
şamsal bir gereksinim olduğu gerçeğin-
den haraketle dergisinizi düzenli olarak 
okumak, izlemek istiyorum./istiyoruz. 
Eger abonelik koşullanmza denk diişti-
yorsa -düzenli bir şekilde dergiyi adresi-
me göndermenizi istiyorum. 

TC Hukuk sistemi ve Anayasa 
Mahkemesi'nin Kararena göre 

Tarkiyede "Eşitlik" ilkesinin Tablosu 

Eger kendimi tamtmam gerekiyorsa; 
13 yıldır cezaevinde (13. yıla yeni gir-
dim) rehine olarak kalıyorum. KUK da-
vasında idam cezası  verdiler. Yıllarca 
"Asahın" edebiyatını  yaptılar. Ardın da 
ülkemizde gelişen görkemli ulusal uyam-
şın etkisiyle TC yeni bir "eşitlik" olayını  
gercekleştirdiAşte yukarıda tabloda gös-
terdiğim gibi "yasalar"dan "eşit" bir şe-
101de yararlanan 125' lilderdenim. 

Mektubumu burada noktalarken da-
ha şimdiden ilgi ve duyarldıgınıza teşek-
kür eder, ınticadelenizcle ve yayın yaşa-
mınızda başarılar diliyorum. 

Sevgi ve dostlukla. 

M.Can Azbay 
Bursa Özel Tip Cezaevi 

Not: Dergimiz matbaadayken Bursa 
özeltip Cezaevinden; Fatin Kanat, Ke-
mal Ertunç, M. Can Azbay ve Serhat 
Kesemen arkadaşlardan bir mektup 
geldi. Neyazıkki mektubu bu sayımız-
da yayınlayamıyoruz. Mektup, Anaya-
sa mahkemesinin, daha doğrusu ikti-
darın; 125 madde ile olarak yurtsever 
tutsaklara uyguladığı  çifte standardı  
konu ediyor. Mektup"Tiim Demokrat 
Kişi ve Kurumlara Açık Mektup" baş-
lığını  taşıyor. 

Mektubu gelecek sayımızda yayın-
layacağız. Ayrıca bu sorunun bizzat 
bizim sorunumuz olduğunu biliyoruz. 
Bu nedenlede her alanda sorunun ta-
kipçisi olacağız. 

SERKETIN 
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DERSİM'DEN SELAM 

Öncelikle; siz SERKETIN 
emekçilerinin vermiş  olduğu öz-
gürlük ve sosyalizm mücadele-
sinde sizinle omuz omuza oldu-
ğumuzu belirtiyor ve yeni 
başlayan yayın hayatınızda sizle-
re başarılar diliyoruz. Dostça se-
lamlar. 

12 Eylül faşist darbesiyle 
Kürdistan'ın genelinde, özelde de 
Dersim'de, TC'nin yoğun olarak 
uygulamaya başladığı  baskı, zu-
lüm ve asimilasyon politikaları  
en barbarca yöntemlerle devam 
ediyor. Şüphesiz biz öğrenciler de 
bütün bu çağdışı  ,uygulamalar-
dan payamızı  alıyoruz. Bizler li-
seli yurtsever devrimciler buna 
dur demenin ve buna karşı  dire-
niş  bayrağını  kaldırmak gerekti- 

ğini biliyoruz. 10 Mart 1992'de 
yaptığımız eylem de sömürgecile-
re ve işbirlikçi okul yönetimine 
bu konuda verilen en iyi cevaptı. 

Eylemimizin niteliği ilk önce 
akademik ve demokratik talepler 
içeriyordu. Bu eylemimiz önce 
kolluk kuvvetleri tarafından en-
gelendi ve bir çok arkadaşımız 
gözaltına alındı. Bizde arkadaşla-
rımızın alinmasina sessiz kala-
mazdık. Aynı  gün şehir merke- 
zinde 	 arkadaşlanmızın 
bırakılması  ve okul yönetiminin 
değiştirilmesi için oturma eylemi 
yaptık. Tabiki sonunda kazanan 
biz olduk. Arkadaşlarımız 

bırakıldı. işbirlikçi okul yöne-
timi de değişti. Bununla beraber 
okuldaki polisleri de söküp attık. 

Bu gün Kürdistanda okullar 
gerçek anlamda birer karakol ni-
teliği almıştır. Dersim'deki Cum-
huriyet Lisesi'nin dört bir yanı  
polis kulübeleriyle doludur ve po-
lisler okul bahçesinde otomatik 
silahlarla dolaşmaktadırlar. Ya-
bancı  biri Lise'nin yanından geç-
se her halde burasını  TC'nin bir 
zindanı  sanacaktır. Aslında bu 
gerçek Kürdistan'ın her yerinde 
kendini çağrıştırıyor. Bizler şu 
gerçeği kavramak zorundayız: 
Kürdistan'dan Emperyalizmi ve 
sömürgecileri söküp atmadığımız 
sürece, her gün, bizim ülkemizin 
her köşesi bize bir zindandan 

farksızdır. 
Yaptığımız eylemle kazandığı-

mız minikte olsa bir zaferdir. 
Akademik-demokratik anlamda 
kazanılan bir mevzidir. Aynı  za-
manda biz yurtsever devrimciler 
açısından önemli pratik bir mü-
cadele deneyimidir. 

Yaşasin Bağımsızlık, Demok-
rasi ve Sosyalizm mücadelemiz. 

Tunceli Cumhuriyet 
Lisesinden 

M. Dilan 

DEĞERLİ  
ARKADAŞLAR 

Tüm zorluklara rağmen 
dergimizin yayın hayatına gi-
rişini en içten dileklerimle 
kutlanm. 

Dergimizin ülkede ve ulus-
lararası  düzeyde; oportüniz-
me, revizyonizme ve gericiliğe 
karşı  ideoloik mücadelede 
daha da etkili olacağı  kanısın-
dayım. 

Dergimizin proletaryadan 
ve diğer emekçilerden alacağı  
güçle; toplumsal ve ulusal 
kurtuluş  mücadelesine katkı-
da bulunacağim, daha ileri-
deki sayılannda geniş  kitleye 
ve proletaryaya demokratik-
sosyalist bir kültürün kazan-
dırılmasında önemli rol al 
acağına inanıyorum. 

SERKETIN'ın Marxsizm-
Leninizmi temel alarak, ulu-
sal ve toplumsal mücadelede 
proletaryanın teorik dergisi 
olacağı  kanısındayım. 

SERKETIN'ın yayın hayatı-
na başlamasını  kutlar, başarı-
lar dilerim. Selamlar! 

Fransadan SERKETIN 
Okuyuculan adına A.D. 

Değerli dostlar, 

Gönderdiğiniz dergiyi al-
dım. Çok teşekkür ederim. 
Serketın' a çetin mücadele-
sinde. Başarılar dilerim. 

En içten dileklerimle. 
2 Nisan 92 

Cemil Gündoğan 
Gaziantep Özel tip 

Ceza Evi 
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PERU'DA SIVIL 
DARBE 

Daha bir kaç yıl önce po-
pülist politikalarla ikitidara 
gelen Japon asıllı  devlet baş-
kani Alberto Fujimare, geçti-
ğimiz günlerde ordunun 
desteğiyle meclisi fesh edip, 
sözde demokrasiyi askıya al-
dı. ABDnin alabildiğine sö-
mürdüğü, ekonomik prob-
lemlerin ciddi boyutlara 
ulaştığı, bu Latin Amerika 
Ülkesinde, 1980'lerin başın-
da Maocu Aydınlık Yol geril-
lalarının başlattığı  mücadele 
aslında bu darbenin altında-
ki nedeni oluşturuyor. Ha-
len Peru'nun üçte birini 
elende bulunduran gerilla-
lar, etkilerini son zamanlar-
da kırlardan kentlere taşı-
mayı  başardılar. Nitekim 
geçen ay gerçekleşen genel 
grev, başta başkent Lima ol-
mak üzere birkaç kentte et-
kili oldu. Peru yönetimi ve 
onların emperyalist patron-
lannı  telaşa düşüren bu ge-
lişme, sivil (!) darbenin olu-
şumuna zemin hazırladı. 
Meclisi bundan sonra uygu-
layacağı  politikalara engel 
gören Fujimaro, girdiği aç-
mazdan bu şekilde kurtul-
ma yolunu seçti. ABD dar-
beyi kınama türünden bir 
ikiyüzlülüğe girdiysede, dar-
benin arkasında olduğunu 
dramatik bir şekilde gizleye-
medi. 

Darbenin aslında Aydm-
hk Yol açısından fazla birşey 
değiştirdiği söylenemez. 
Dünyanın en ucuz devrimini 
yaptıklarını  belirten Aydınlık 
Yol gerillalan ezilen kızılde-
rill ve melez halklarının 
önemli desteğine sahipler. 
Önümüzdeki günlerde de ge-
rilla mücadelesinin dahada 
yükseleceğini tahmin etmek 
zor değil. 

LIBYA'YA 
YAPTIRIMLAR 

Sovyetler Birliği'nin dağıl-
ma.,ından sonra batılı  em-
peryalist güçler, birliğin ayrı-
lan cumhuriyetleri ve eski 
SB'nin nüfuzu altındaki ül-
keleri yeni dünya düzeni adı  
altında paylaşmaya başladı-
lar. Bu politikayı  kukla teş-
kilatları  olan Birleşmiş  Mil- 
letler 	aracılığıyla 	tüm 
dünyaya dayatan emperya-
listler, bu düzene uymak is-
temeyen ülkeleri ambargo-
dan askeri müdahaleye 
kadar çeşitli yöntemlerle yo-
la getirmeye çalışıyorlar. ilk 
provalannı  Irak'ta denediler. 
Daha sonraki günlerde 
K.Kore'yi nükleer silahlarını  
denetime açmaya zorlayan 
ABD ve diğer emperyalistler, 
şimdi de Libya'ya sudan bir 
sebeple hava ablukası  ve 
diplomatlan geri çekme tü-
ründen yaptırımlar uygula-
maya başladılar. 

1988 yıhnda İskoçya'nm 
Lakarbie kasabası  yakınla-
rında düşen ABD uçağına 
sabotaj düzenlemekle suçla-
nan iki Libya ajamm yargıla-
mak için isteyen ABD, İngil-
tere ve Fransa, BM'den 
çıkartıklan kararla yaptırım-
ları  uygulamaya başladılar. 

CIA ajanları  dünyanın her 
tarafında suikastler, katli-
amlar, darbeler yaparken 
Libya'yı  ikyüzülüce cezalan-
dırmaya çalışmaları, emper-
yalistlerin kendilerine dire- 
nen 	ülkeleri 	yola 
getirmekteki kararhlıklannın 
iyi bir göstergesi sayılabilir. 

Acaba bundan sonra sıra 
kime gelecek dersiniz? Suri-
ye mi, /ran mı, yoksa Küba 
mı? 

ARNAVUTLUK'TA 
SEÇİM 

Sosyalizmin Avrupadaki son 
kalesi durumundaki Arnavut-
lukta, Enver Hoca'nın 1985'te 
ölümünden sonra başa geçen 
Ramiz Alia geçen yılın başların-
da sosyalizmden geri dönüşü 
resmen başlattı. Aslında Enver 
Hoca öldükten sonra sinsi poli-
tikalarla yürüttülen bu çaba 11-
lizlerini ancak geçen sene vere-
bildi. Yapılan ilk genel seçimde 
Mecliste üçte iki çoğunluğu 
sağlayan Sosyalist Parti (eski 
Emek Partisi) Ramiz Alia'yı  dev-
let başkanı  seçti. Aynı  zamanda 
yani anayasayı  da hazırlayan 
Sosyalist Parti ülkedeki ekono-
mik krizin olağan üstü boyutla-
ra varması  üzerine muhalefette-
ki Demokrat Partiyle koalisyona 
gitti. Fakat ekonomik krizin çö-
zümlenmemesi ve ülkenin çe-
şitli yerlerinde başlayan ayak-
lanmalar yeni bir seçimi 
gündeme getirdi? Yapılan seçim 
sonucunda Demokratik Parti 
çoğunluğu sağlayıp diğer küçük 
partilerle koalisyon kurarak ik-
tidarı  aldı. Devlet başkanı  Ra-
miz Alia istifa etti. Yerine De-
mokrat Parti Lideri Sati Berişa 
seçildi. Şimdi; hızla batıyla bü-
tünleşme' ve ülkeyi açık bir sö-
mürge haline getirmeyi hedefle-
yen hükümeti karanlık günler 
bekliyor. 

Avrupa'nın çeşitli ülkelerin-
de yapılan seçimlerde ise sosyal 
demokrat partiler büyük yenil-
gilere uğradılar. Almanya ve 
Fransa'daki Yerel seçimlerle 
Italya ve Ingiltere'deki genel se-
çimler de sosyal demokratların 
yaşadığı  hüsranını  sebebini yıl-
larca sosyalizme alternatif ola-
rak burjuvazi tarafından des-
teklenen bu artilerin Sovyetler 
Birliği ve Doğu Avrupadaki ge-
lişmelerden sonra varlık neden-
lerini yftirmeleri olsa gerek. 

Öte yandan gözaltma alman 
Necmiye Xoca önderliğindeki 
eski koministler oluşturdukları  
yeni parti aracılığıyla, ülkedeki 
sosyalist değerleri korumaya 
çalışıyorlar. 
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* 

ORHAN GÖNÜLALAN 
KÜRDİSTAN DEVRIMCI-SOSYALİST HAREKETİNİN YIĞIT BİR SAVAŞÇISIYDI. 

DERSIMDE, 1980 1 MAYIS KUTLAMALARI SIRASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT 
DÜŞTÜ. BIR TÜRK OLMASINA RAĞMEN SARSILMAZ BIR DEVRİMCİ  ENTERNASYONAL 
RUHLA KÜRDİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞI UĞRUNA SAVAŞTI VE CANINI VERDI. KIŞILIĞI VE 

MÜCADELESİ  BIZE ÖRNEK OLACAKTIR. 
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1 GULAN 

CEJNA DARA BAHARE, 
CEJNA İNSANA 1 GULANE! 

AGACIN BAYRAMI BAHAR, 
İNSANLIGIN BAYRAMI 1 MAYIS. 

Emek gibi, insan gibi, Bahar gibi güzel bir bayram; 1 Mayıs! 
1 Mayıs; 
Dünyayı  kurmak ve kurtarmak çabasının ifadesi ve çağrısıdır. 
Nasıl ki Bahar; Kışın durgunluğundan, karanüğindan ve soğuğundan, 

güneşe çıkışı  ifade ediyor, 1 Mayıs'ta emeğin ve insanlığın her türlü baskıdan 
sömürüden kurtulmasını, tam özgürleşmesini ifade ediyor. Bu anlam adeta 1 
Mayıs'ı  sosyalizmle, yani özgür bir gelecekle özdeşleştiriyor. 

Bu gün serinayedarlarin 1 Mayıs'tan korkmalarının nedeni de burada ya-
tar. Bugünkü çürümüş  kapitalist dünyanın efendileri olan emperyalist-
kapitalist sermayedarlar, 1 Mayıs'ın yaydığı  yeni dünya ışığından, kendi köh-
nemiş  dünyalarının yıkılmasından korkuyorlar. Ancak korkunun ecele fayda- 
sı  yok, sermayenin saltanatının yıkılması  kaçınılmazdır. Toplumsal zengin-
liklerin üreticisi olan proletarya ve diğer enıekçiler dünyanında gerçek 
sahipleri olacaktırlar. 

Kürdistanda ise bugün zemheri bir "Kış" yaşanıyor. Bu nedenle de; Kür-
distan da 1 Mayıs Bağımsızlık-Demokrasi-Birleşme ve sosyalizm taleplerinin 
güncel bir ifadesi oluyor. Kürdistan'da 1 Mayıs, Newroz'la birleşmiştir. New-
roz Kürt halkının ulusal kurtuluşunun ifadesi ise, 1 Mayıs'ta Kürdistan prole-
teryasının ve tüm halkın toplumsal kurtuluşunun ifadesidir. 

Emperyalist-kapitalist tekellerin dünyada yerleştirmeye çalıştıkları  yeni 
ve daha ağır baskı  ve sömürü düzenine karşı, sömürgeciliğe, işbirlikçilerine 
ve gericiliğe karşı; Kürt-Türk ve tüm dünya proletaryasının ortak mücadele 
cephesine güçlendirelim. 

Yaşasin Proletarya enternasyonalizmi! 
Yaşasin emeğin birlik-dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs! 
Yaşasın sosyalizm yolunda bağımsızlık-demokrasi mücadelemiz!... 
Bı ji Yek Gulan! 
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